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ABSTRAK 

Ratna Nur Ika Zumastianti. 2010. PELAKSANAAN LESSON STUDY 
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU GEOGRAFI DI SMP 
NEGERI 2 JUWANA KABUPATEN PATI. 
Kata kunci: Lesson Study dan  Kinerja Guru. 
 

Mutu sumber daya manusia di Indonesia masih rendah, sehingga program  
pendidikan yang handal menjadi hal utama untuk diperhatikan. Sistem pendidikan 
di Indonesia selalu berubah-ubah, salah satunya untuk memperbaiki sistem 
pendidikan di Indonesia adalah kurikulum yang selalu mengalami perubahan 
mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diperbaiki menjadi Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Keberhasilan proses belajar mengajar dapat 
dilihat dari strategi dan pelaksanaan pembelajaran serta kinerja guru dalam proses 
pembelajaran. Sehubungan dengan adanya penyempurnaan  kurikulum tersebut, 
salah satu langkah untuk meningkatkan hasil proses pembelajaran IPS Geografi 
adalah dengan digunakan model pembinaan lesson study. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pelaksanaan ”lesson study” yang dilaksanakan tim guru IPS 
Geografi di SMP Negeri 2 Juwana,  mengetahui tanggapan guru terhadap 
pelaksanaan ”lesson study” yang dilakukan oleh tim guru IPS Geografi di SMP 
Negeri 2 Juwana, mengukur tingkat prestasi belajar siswa IPS Geografi setelah 
pelaksanaan ”lesson study” khususnya pada materi tentang penggunaan peta, atlas, 
globe, dengan langkah penerapan model pembelajaran yang menggunakan lesson 
study, kinerja guru selama proses kegiatan mengajar, hasil pembelajaran siswa 
setelah menggunakan model pembinaan lesson study.   

Subjek penelitian ini yaitu guru IPS Geografi SMP Negeri 2 Juwana di 
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Variabel dalam penelitian ini adalah hasil 
kinerja guru IPS Geografi, aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa setelah 
menggunakan model pembinaan lesson study, serta proses pembinaan guru yang 
digambarkan dengan kinerja guru (kemampuan guru dalam merencanakan 
pembelajaran, keterampilan melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemampuan 
menjalin hubungan dengan siswa), aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, metode 
dokumentasi, metode kuesioner atau angket, metode tes.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan model pembinaan 
lesson study secara umum dapat terlaksana dengan baik. Ini ditunjukkan dengan 
adanya indikator kinerja guru dalam kemampuan guru dalam merencanakan 
pembelajaran termasuk baik (73,15%), keterampilan melaksanakan kegiatan 
pembelajaran termasuk baik (70,23%), kemampuan menjalin hubungan dengan 
siswa termasuk baik (70,83%). Aktivitas siswa belajar baik yang ditunjukkan 
dengan adanya perhatian siswa di dalam kelas 73,44%, siswa mengajukan 
pertanyaan 73,18%, siswa menjawab pertanyaan 73,70%, siswa mencatat 72,39%, 
siswa melakukan diskusi 76,74%, siswa membuat tugas 69,96%. Hasil belajar 
siswa sebesar  sebesar 76,46% termasuk dalam kriteria baik. Hasil analisis guru 
IPS Geografi menunjukkan 6,8% guru IPS Geografi merasa pembelajaran IPS 
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geografi menggunakan model pembinaan lesson study menarik . 6,5% guru IPS 
Geografi mengaku pembelajaran menggunakan model pembinaan lesson study 
lebih mudah dipahami. 6,1 % guru IPS Geografi merasa pembelajaran 
menggunakan model pembinaan lesson study dikatakan sebagai pembelajaran 
yang menyenangkan. 6,3% guru IPS Geografi setuju bila pembelajaran 
menggunakan model  pembinaan lesson study  ini di terapkan di sekolahnya. 6,3% 
guru IPS Geografi menyukai suasana pembelajaran menggunakan model 
pembinaan lesson study. 7,1% guru IPS Geografi merasa ada nilai tambah yang 
diperoleh dari pembelajaran menggunakan model pembinaan lesson study ini. 
Hanya 3,9 % guru IPS Geografi yang mengatakan bahwa siswa mengalami 
kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembinaan 
lesson study. 6,1% guru IPS Geografi merasa siswa lebih aktif pada pembelajaran 
sekarang (model pembinaan lesson study). 6,3% guru IPS Geografi setuju bila 
pembelajaran menggunakan model pembinaan  lesson study  ini di terapkan pada 
materi-materi yang lainnya. Hanya 4,7% guru IPS Geografi yang mengatakan 
bahwa siswa merasa jenuh dalam melaksanakan pembelajaran ini(model 
pembinaan lesson study). 4,5% guru IPS Geografi yang mengatakan bahwa siswa 
merasa terbebani selama proses pembelajaran ini (model pembinaan lesson study). 
6 % guru IPS Geografi setuju apabila dalam pembelajaran IPS geografi digunakan 
strategi dan model pembinaan lesson study. 4,8% guru IPS Geografi mengatakan 
bahwa siswa selalu belajar IPS geografi dengan cara menghafal. 6% guru IPS 
Geografi merasa pembelajaran menggunakan model pembinaan lesson study dapat 
meningkatkan keaktifan di kelas.  

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan lesson study dilakukan di kelas 
VIIG SMP Negeri 2 Juwana pelajaran IPS Geografi materi penggunaan peta, 
atlas, globe yang dilaksanakan dengan sangat baik  karena model pembinaan 
lesson study melatih guru untuk menggunakan metode pembelajaran bervariasi di 
dalam kelas yang sesuai dengan topik mata pelajaran. Guru IPS Geografi lebih 
menyukai model pembinaan lesson study yang digunakan guru IPS Geografi lain 
selama proses belajar mengajar karena model pembinaan lesson study menarik, 
model pembinaan lesson study  mudah dipahami, model pembinaan lesson study  
menyenangkan.Hasil belajar siswa SMP Negeri 2 Juwana memenuhi standar 
kriteria ketuntasan minimal setalah guru IPS Geografi menggunakan model 
pembinaan lesson study. Penulis menyarankan bagi para pendidik (guru) IPS 
Geografi disarankan dapat menggunakan model pembinaan lesson study sebagai 
alternatif pilihan dalam setiap proses pembelajaran di kelas sesuai dengan materi 
yang diajarkan.Bagi pihak sekolah diharapkan untuk dapat menggunakan  model 
pembinaan lesson study dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang disesuaikan 
dengan topik pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan dijaman sekarang membutuhkan manusia yang 

berpendidikan, hal ini disesuaikan dengan kemajuan dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perkembangan jaman dalam 

menghadapi era globalisasi. Kompleksitas masyarakat telah menuntut serangkaian 

perubahan hampir semua hal. Peran pendidikan sangat penting bagi peningkatan 

kualitas hidup bangsa, karena kualitas kehidupan bangsa juga ditentukan oleh 

faktor pendidikan. Oleh karena itu pembaharuan pendidikan harus selalu 

dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Upaya 

peningkatan mutu pendidikan itu sebagai langkah usaha menaikkan harkat dan 

martabat bangsa Indonesia. Pendidikan sebagai bagian dari masyarakat juga 

mengalami perubahan dalam pelakasanaanya. Perubahan dalam pendidikan ini 

dikarenakan tuntutan jaman yang menuntut adanya serangkaian pembenahan 

dalam berbagai hal. Dalam dunia pendidikan, bentuk inovasi yang dikembangkan 

pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan meliputi, bidang kurikulum, 

sarana dan prasarana, guru, siswa serta metode pengajarannya. Peningkatan mutu 

pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya 

melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga agar memiliki daya saing 

dalam menghadapi tantangan global. 



 

2 

Menutut Peraturan Pemerintah No 22 Pendidikan Nasional harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi 

serta efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan mutu dan relevansi 

pendidikan, dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan 

efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen sekolah 

dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan. 

Mutu sumber daya manusia suatu bangsa tergantung pada mutu 

pendidikan. Dengan berbagai strategi, peningkatan mutu diarahkan untuk 

meningkatkan mutu siswa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dasar, penguasaan 

bahasa asing, dan penanaman sikap dan perilaku yang mencerminkan budi 

pekerti. 

Era globalisasi memberikan inspirasi positif dalam masyarakat 

internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, masyarakat Indonesia 

sangat membutuhkan kemampuan kompetitif di kalangan pelajar untuk bersaing 

secara sehat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Wiworo, 2004: 1). 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang diutamakan oleh setiap 

negara. Hal ini tertuang dalam Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, ahlak 
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mulia dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Era reformasi merupakan era transisi dengan tumbuhnya proses 

demokratisasi di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai efek samping dari gerakan 

reformasi adalah munculnya krisis multi dimensi hampir seluruh kehidupan 

bangsa dalam bentuk berbagai macam ketidaktertiban masyarakat termasuk 

masalah penegakan hukum.  Atas dasar itu, peran kurikulum ilmu-ilmu sosial 

mulai dipertanyakan sebab salah satu tujuan ilmu-ilmu sosial adalah untuk 

mengatur ketertiban masyarakat, sedangkan ketidaktertiban sekarang ini 

merupakan resultante dari perbuatan manusia yang menjurus pada patologi sosial 

sehingga kesehatan mental perorangan maupun masyarakat terganggu berupa 

krisis ahlak-moral (Soemantri, 2001 : 145). 

Di era reformasi ini tantangan yang dihadapi siswa semakin berat dan 

komplek jadi harus diakui bahwa mata pelajaran yang tergolong dalam pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia belum mendapatkan pengetahuan yang 

layak dalam masyarakat. Maka pelajaran ilmu sosial dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan analisis untuk mengatasi masalah 

sosial yang timbul. Di lain pihak, dalam proses kegiatan Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di sekolah mengalami kemerosotan yang ditandai rendahnya 

minat siswa terhadap pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Adanya perubahan 

tersebut membuat pemerintah sadar bahwa pelajaran IPS disekolah perlu 

mendapatkan perhatian khusus.  
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Sistem pendidikan di Indonesia masih rendah sehingga pemerintah 

memfokuskan pendidikan menjadi hal yang paling utama dari bidang yang 

lainnya. Tanggung jawab pendidikan yang paling mendasar adalah 

mempersiapkan peserta didik menjadi subyek didik yang makin berperan dengan 

menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional 

pada bidangnya masing – masing. Oleh karena itu dibutuhkan banyak perubahan 

yang cukup mendasar dalam sistem Pendidikan Nasional yang salah satunya 

adalah digantinya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurukulum 

Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ). 

Kurikulum yang berlaku ssat ini di sekolah adalah KTSP (Kurukulum 

Tingkat Satuan Pendidikan). Dalam KTSP jelas ditulis bahwa geografi merupakan 

ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin, dan mengembangkan daya pikir manusia. 

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini 

dilandasi oleh perkembangan geografi. Untuk menguasai dan menciptakan 

teknologi di masa depan diperlukan penguasaan geografi yang kuat sejak dini. 

Berlakunya kurikulum 2004 Berbasis kompetensi yang telah direvisi 

melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut perubahan 

perubahan paradigma dalam pendidikan dan pembelajaran, khususnya pada jenis 

dan jenjang pendidikan formal (persekolahan). Perubahan tersebut harus pula 

diikuti oleh guru yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembelajaran di 

sekolah. 
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Salah satunya perubahan paradigma pembelajaran tersebut adalah orientasi 

pembelajaran yang semula berpusat pada guru (teacher contered) beralih berpusat 

pada murid (student contered), metodologi yang semula lebih didominasi 

ekpositori berganti partisipatori, dan pendekatan yang semula lebih banyak 

bersifat tekstual berubah menjadi konstektual. Semua perubahan tersebut 

dimaksudkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, baik dari segi proses maupun 

hasil pendidikan. 

Dengan adanya pergantian kurikulum tersebut, guru dan siswa dapat 

memberikan dasar – dasar pengetahuan, ketrampilan, pengalaman belajar yang 

mengembangkan integritas sosial serta membudayakan dan mewujudkan karakter 

nasional dan memudahkan guru dalam menyajikan pengalaman belajar yang 

sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat. KTSP merupakan suatu konsep 

yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah 

dalam rangka meningkatkan mutu dan efesiensi pendidikan agar dapat 

memodifikasikan keinginan masyarakat serta menjalin kerjasama yang erat antara 

sekolah, masyarakat, industri dan pemerintahan dalam membentuk pribadi peserta 

didik.  

Dengan berkembangnya zaman, pendidikan mengalami perkembangan. 

Maka pendidikan geografi juga mengalami perkembangan karena pendidikan 

geografi SMP merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan. Mata 

pelajaran geografi SMP merupakan bagian dari mata pelajaran IPS di SMP. IPS 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam dan kehidupan di 

muka bumi serta interaksi antara manusia dengan lingkungan dalam kaitannya 
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dengan hubungan atau susunan keruangan dan kewilayahan. Dalam proses 

pembelajaran IPS di SMP, mata pelajaran geografi berfungsi untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang pola-pola keruangan dan proses yang 

berkaitan serta mengembangkan keterampilan dasar dalam memperoleh data dan 

informasi menerapkan pengetahuan geografi serta menumbuhkan sikap, kesadaran 

dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sumber daya serta toleransi 

terhadap keragaman sosial budaya masyarakat.  

Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari strategi dan 

pelaksanaan pembelajaran dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

Pelaksanaan yang dimaksudkan sebagai daya upaya guru untuk meningkatkan 

kinerja, dalam rangka menciptakan suatu sistem lingkungan pada proses belajar 

mengajar. 

Guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan posisi 

sentral di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu, maka 

guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang, tentunya tidak lain berkaitan 

dengan kinerja dan totalitas dedikasi, loyalitas pengabdiannya. 

Ketidakmampuan guru di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dapat 

mengakibatkan menurunnya mutu pendidikan, sehingga lebih menunjukan sisi-

sisi kelemahan pada guru. Hal itu tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada 

guru,  mungkin ada sistem lain yang berlaku, baik sengaja maupun tidak sengaja.  

Kinerja guru akan berdampak kepada pendidikan bermutu. Sedangkan sisi 

lemah dari sistem pendidikan nasional di Indonesia, dikarenakan sering berganti-

ganti kurikulum pendidikan. Maka secara langsung atau tidak, akan berdampak 



 

7 

kepada guru. Sehingga perubahan kurikulum dapat menjadi beban psikologis bagi 

guru, dan mungkin juga akan dapat membuat guru frustasi akibat perubahan 

kurikulum pendidikan. Hal ini memang sangat dirasakan oleh guru yang memiliki 

kemampuan minimal, tetapi  tidak demikian halnya bagi guru profesional.  

Selain itu, kinerja guru juga sangat ditentukan oleh output atau keluaran 

dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sebagai institusi 

penghasil tenaga guru, LPTK juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan 

guru berkualitas, dan tentunya suatu ketika berdampak kepada pembentukan SDM 

Indonesia yang berkualitas. Oleh sebab itu LPTK juga memiliki andil besar di 

dalam mempersiapkan guru yang berkualitas, berwawasan serta mampu 

membentuk SDM mandiri, cerdas, bertanggung jawab dan berkepribadian. 

Harapan ke depan, akan terbentuk sinergi baru dalam lingkungan sekolah, 

dan menjadi perhatian adalah terjalinnnya kinerja yang efektif dan efisien di setiap 

struktur yang ada di sekolah. Kinerja terbentuk bilamana masing-masing struktur 

memiliki tanggung jawab dan memahami akan tugas dan kewajiban masing-

masing. 

Sehubungan dengan adanya paradigma baru dalam penggunaan kurikulum 

yaitu dengan KTSP maka diperlukan adanya suatu pendekatan baru dalam proses 

pembelajaran geografi dan salah satu di antaranya adalah menggunakan model 

pembinaan lesson study. Lesson study merupakan pembinaan profesi pendidik 

melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berlandaskan prinsip – 

prinsip kolegalitas dan mutu learning (Sunaryo, 2006: 1 ).  
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Berdasarkan hasil observasi awal dan adanya informasi dari guru mata 

pelajaran IPS Geografi SMP Negeri 2 Juwana bahwa kegiatan proses belajar 

mengajar masih menggunakan model konvensional ( ceramah ) sehingga 

berakibat pada rendahnya aktifitas siswa dalam proses belajar mengajar, hal ini 

mendorong guru IPS Geografi untuk melaksanakan lesson study (peningkatan 

mutu guru melalui pelatihan).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

proses pelaksanaan lesson study oleh guru – guru IPS Geografi di SMP Negeri 2 

Juwana.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian 

“PELAKSANAAN LESSON STUDY DALAM RANGKA MENINGKATKAN 

KINERJA GURU IPS GEOGRAFI DI SMP NEGERI 2 JUWANA 

KABUPATEN PATI “ 

 

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan ”lesson study” yang dilaksanakan tim guru di 

SMP Negeri 2 Juwana ? 

2. Bagaimana tanggapan guru IPS Geografi lain terhadap pelaksanaan 

”lesson study” yang dilakukan oleh guru IPS Geografi di SMP Negeri 2 

Juwana ? 
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3. Bagaimana prestasi belajar IPS siswa setelah pelaksanaan ”lesson study” 

tersebut ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk  

1. Mengetahui pelaksanaan ”lesson study” yang dilaksanakan tim guru di 

SMP Negeri 2 Juwana. 

2. Mengetahui tanggapan guru IPS Geografi lain terhadap pelaksanaan 

”lesson study” yang dilakukan oleh guru IPS Geografi IPS di SMP Negeri 

2 Juwana. 

3. Mengukur tingkat prestasi belajar IPS bagi siswa setelah pelaksanaan 

”lesson study”.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan kajian untuk 

pengembangan ilmu pendidikan, khususnya perihal pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pihak 

yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan pendidikan. 
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E. PENEGASAN ISTILAH 

Ada beberapa istilah yang terdapat pada judul yang perlu diperjelas. 

Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan ( rancangan, 

keputusan ) ( Depdiknas, 2002: 627 ). Pelaksanaan penelitian merupakan 

proses yang dilakukan di dalam penelitian dengan cara turun langsung ke 

lapangan yang dilakukan langsung oleh si peneliti itu sendiri.  

2. Lesson study adalah pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian 

pembelajaran secara kolaboratif dan berlandaskan prinsip – prinsip 

kolegalitas dan mutu learning ( Sunaryo, 2006: 1 ).  

3. Meningkatkan adalah suatu usaha untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih 

baik(Kamus Besar Bahasa Indonesia) .  

4. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang di berikan kepada seseorang ( Anwar Prabu, 2004: 67 ). 

Kinerja dalam penelitian ini adalah guru karena dalam peneliitian ini guru 

merupakan subjek yang diteliti.   

5. Guru adalah  jabatan profesional yang memiliki peranan dan kompetensi 

professional. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan 
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formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jabatan profesional 

yang memiliki peranan dan kompetensi professional ( Hamalik, 2004: 8). 

6. Geografi adalah pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan gejala 

alam dan kehidupan di muka bumi ( gejala geosfer ) serta interaksi antara 

manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan 

kewilayahan (Depdiknas, 1994: 24). 

7. SMP Negeri 2 Juwana adalah tempat terjadinya penelitian. 

Judul yang dimaksudkan adalah “Pelaksanaan Lesson Study dalam 

rangka meningkatkan kinerja guru IPS (Geografi) di SMP Negeri 2 Juwana 

Kabupaten Pati”. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Landasan Teori 

 1.  Lesson Study 

a. Pengertian lesson study 

   Lesson Study adalah suatu model pembinaan yang 

dikembangkan di Jepang yang dalam bahasa Jepangnya disebut 

Jugyokenkyuu. Istilah lesson study sendiri diciptakan oleh Makoto 

Yoshida. Lesson study merupakan suatu proses dalam 

mengembangkan profesionalitas guru – guru di Jepang dengan jalan 

menyelidiki praktik mengajar guru agar menjadi lebih efektif 

(Sunaryo, 2006:9). 

            Lesson study merupakan suatu strategi untuk meningkatkan 

keprofesionalan guru dari guru oleh guru untuk guru, sehingga para 

guru harus memahami pengertian lesson study dan langkah – langkah 

pelaksanaan serta dapat mempraktekkannya. Untuk dapat menyusun 

perangkat pembelajaran, khususnya rencana pembelajaran selain 

penguasaan materi ajar, guru juga perlu mempertimbangkan 

karakteristik siswa yang dihadapi. Rencana pembelajaran dan 

perangkat pembelajaran yang sudah disusun secara matang selanjutnya 

dipraktekkan di depan kelas. 
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Dengan mempraktekkan rencana pembelajaran dan perangkat 

pembelajaran dapat menciptakan aktifitas proses belajar mengajar, 

sehingga siswa tampak memahami materi ajar, siswa termotivasi 

belajar, siswa tampak senang dan bergaiarah dalam belajar 

(Dekdidnas, 2009: 2).   

b. Kelebihan Lesson Study 

Lesson Study sebagai model pembelajaran yang memiliki 

kelebihan antara lain : 

1) Dapat diterapkan disetiap bidang mata pelajaran pada setiap 

tingkatan kelas. 

2) Dapat dilaksanakan atau dilakukan antar sekolah. 

c. Kekurangan Lesson Study 

Sedangkan kekurangan yang ada dalam model pembinaan lesson 

study meliputi hal sebagai berikut :  

1) Membutuhkan waktu yang lama 

2) Melibatkan beberapa guru 

3) Beberapa guru merasa belum siap untuk mengajar di semua kelas 

4) Beberapa kelas merupakan kelas besar sehingga ruang untuk 

pengamat sangat terbatas, selain itu juga menyulitkan guru dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran secara kelompok 

d. Pelaku Lesson Study  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
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pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajatan untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu, ( UU Pendidikan, 2003: 3). Atas dasar 

itulah sekolah dapat melaksanakan school based lesson study, 

banyaknya guru mata pelajaran sejenis atau serumpun minimal 3 (tiga) 

orang, untuk mata pelajaran yang akan diterapkan lesson study. 

Mereka dapat secara rutin bersama dan berkelanjutan dalam 

melaksanakan lesson study, baik dalam perencanaan (plan), 

implementasi (do) dan observasi serta refleksi (see) pada suatu mata 

pelajaran. Dalam pelaksanaan lesson study di suatu sekolah, agar tidak 

mengganggu kewajiban guru dalam tugas mengajarnya, perlu 

penyusunan jadwal pelajaran yang menyediakan pertemuan rutin guru 

mata pelajaran sejenis atau serumpun. 

Lesson study dapat juga dilaksanakan dengan cara seorang guru 

menyusun seluruh perangkat pembelajaran secara lengkap pada topik 

tertentu (yang bermasalah) untuk didiskusikan dengan beberapa teman 

sejawat. Selanjutnya guru tampil sebagai guru model dan teman 

sejawat melakukan observasi, lalu melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

Hal di atas dapat dilaksanakan dalam kelompok sekolah (jika 

suatu sekolah tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan lesson 

study), kelompok guru mata pelajaran sejenis, atau dalam MGMP. 

Lesson study dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan, oleh 

karena itu pelaksanaannya perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak 
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mengganggu kewajiban mengajar guru dan diusahakan 

keberlanjutannya. 

Lesson Study merupakan kerja kolektif sekelompok guru, bisa 

dengan mahasiswa dan dosen. Pembuatan rencana pembelajaran 

(planning) dapat dikerjakan secara bersama-sama, diimplementasikan 

dengan menunjuk salah satu anggota sebagai guru model, guru lain 

dan pakar bertindak sebagai observer, kemudian dari hasil observasi 

tersebut dianalisis (melalui tahapan reflecting) secara bersama-sama. 

Lesson study mempunyai pengertian belajar pada suatu 

pembelajaran. Seorang guru atau calon guru bisa belajar tentang 

bagaimana melakukan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu 

melalui tampilan pembelajaran yang ada (live/real atau rekaman 

video). Guru bisa mengadopsi metode, teknik, ataupun strategi 

pembelajaran, penggunaan media, dan sebagainya yang diangkat oleh 

guru penampil untuk ditiru atau dikembangkan di kelasnya masing-

masing. Guru lain atau pengamat perlu melakukan analisis untuk 

menemukan positif-negatifnya kelas pembelajaran tersebut dari menit 

ke menit. Hasil analisis ini sangat diperlukan sebagai bahan masukan 

bagi guru penampil untuk perbaikan atau lewat profil pembelajaran 

tersebut, guru atau pengamat bisa belajar atas inovasi pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru lain ( Sunaryo, 2006: 47).  
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e. Persiapan Lesson Study 

Lesson study pada dasarnya meliputi tiga bagian kegiatan yaitu 

perencanaan, implementasi, refleksi. Untuk mempersiapkan lesson 

study hal pertama yang sangat penting adalah melakukan persiapan. 

Tahap awal persiapan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi 

masalah pembelajaran yang meliputi materi ajar, teaching materials ( 

hands on ), strategi pembelajaran dan pelaku lesson study. Materi yang 

diajarkan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan program 

yang sedang berjalan di sekolah. Analisis materi ajar dan hands on 

yang dipilih perlu dilakukan secara bersama sama untuk memperoleh 

alternatif terbaik yang dapat mendorong proses belajar mengajar bisa 

berjalan secara optimal.  

Pada tahap analisis dipertimbangkan materi yang akan disajikan 

dilihat dari tuntutan kurikulum, latar belakang pengatahuan dan 

kemampuan siswa, kompetensi yang akan dikembangkan, serta 

kemungkinan-kemungkinan pengembangan materi. Materi ajar yang 

dikembangkan perlu dikaji kemungkinan – kemungkinan respon siswa 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini sangat penting 

dilakukan untuk mengantisipasi respon siswa yang tidak terduga. 

Materi ajar yang telah dirancang ternyata terlalu sulit bagi siswa, maka 

kemungkinan guru untuk menyesuaikan dengan tingkat kemampuan 

siswa perlu dipersiapkan secara matang. Jika materi ajar yang 

dirancang terlalu mudah bagi siswa, maka kemungkinan guru yang 
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bersifat pengembangan perlu dipersiapkan. Sebelum implementasi 

pembelajaran berlangsung guru sebaiknya memiliki kesiapan yang 

mantap sehingga proses pembelajaran yang terjadi pada saat lesson 

study dilaksanakan mampu mengoptimalkan proses dan hasil belajar 

siswa yang diharapkan.  

Selain materi ajar, guru perlu mendiskusikan strategi 

pembelajaran yang akan digunakan yang meliputi pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan tersebut dapat dimulai 

dengan mengungkapkan pengalaman pengajar masing – masing guru 

dalam mengajarkan materi sama. Berdasarkan pengalaman masing – 

masing dapat dikembangkan strategi baru yang diperkirakan dapat 

menghasilkan proses belajar siswa yang optimal. Strategi belajar yang 

dipilih antara lain dapat melakukan pendahuluan agar siswa 

termotivasi untuk melakukan proses belajar secara aktif, aktivitas – 

aktivitas belajar yang diharapkan dapat dilakukan siswa pada kegiatan 

inti pembelajaran, membuat rancangan interaksi antara siswa dengan 

guru, pelaksanaan proses pertukaran hasil belajar antar siswa atau antar 

kelompok, strategi pengajaran guru pada tingkat kelas, kelompok, dan 

individu, aktivitas yang dilakukan siswa pada akhir pembelajaran 

(Sunaryo, 2006: 49).    

f. Langkah – Langkah  Lesson Study   

Ada beberapa langkah – langkah dalam pembinaan lesson study 

antara lain sebagai berikut : 
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1) Sejumlah guru bekerjasama dalam suatu kelompok, meliputi 

perencanaan, praktek mengajar/ implementasi, observasi, refleksi 

atau kritikan terhadap pembelajaran salah satu guru. 

2) Salah satu guru dalam kelompok tersebut melakukan tahap 

perencanaan yaitu membuat rencana pembelajaran yang matang 

dilengkapi dengan dasar – dasar teori yang menunjang sesuai 

dengan bahan yang akan dijelaskan guru. 

3) Guru yang telah membuat rencana pembalajaran kemudian 

mengajar di kelas (yang berarti tahap praktek mengajar terlaksana). 

4) Guru lain dalam kelompok tersebut mengamati proses 

pembelajaran sambil mencocokkan rencana pembelajaran yang 

telah dibuat ( yang berarti tahap observasi terlalui ). 

5) Semua guru dalam kelompok termasuk guru yang telah mengajar 

kemudian bersama – sama mendiskusikan pengamatan para guru 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung (tahap ini 

merupakan tahap relfeksi, dalam tahap ini juga didiskusikan 

langkah – langkah perbaikan untuk pembelajaran berikutnya). 

6) Hasilnya kemudian diimplementasikan pada kelas atau 

pembelajaran berikutnya.  

g. Pelaksanaan Lesson Study 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, perlu dilakukan 

pertemuan singkat yang dipimpin oleh salah satu guru sebidang atau 

ketua. Pada pertemuan ini ketua menjelaskan secara umum kegiatan 
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lesson study yang dilakukan, selanjutnya guru yang bertugas untuk 

melaksanakan pembelajaran diberi kesempatan mengemukakan 

rencana mengajar secara singkat. Informasi ini sangat penting bagi 

observer terutama untuk merancang rencana observasi yang akan 

dilakukan di kelas. Selesai guru menyampaikan penjelasan selanjutnya 

ketua mengingatkan kepada observer untuk tidak mengganggu proses 

pembelajaran (Sunaryo, 2006: 47).  

Lesson study sebagai model untuk meningkatkan profesionalitas 

guru, karena pada tahap penyusunan perencanaan (planning), 

sekelompok guru dan seorang pakar berdiskusi tentang : 

1) Kondisi dan lingkungan siswa serta fasilitas yang tersedia. 

2) Rumusan kompetensi yang harus dimiliki siswa dan merumuskan        

indikator -  indikator pencapaiannya.  

3) Penentuan materi pelajaran yang berkenaan, antara lain : 

a) Pokok-pokok materi dan uraian masing-masing pokok materi. 

b) Urutan sajian materi pelajaran. 

c) Sajian materi yang disesuaikan dengan lingkungan siswa atau 

materi lokal yang berkaitan dengan life skill berkaitan dengan 

keimanan/agama. 

d) Pemilihan/penyusunan soal-soal latihan, soal-soal yang 

berkaitan dengan problem-solving dalam rangka penyusunan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dan soal-soal untuk tes formatif. 
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4) Pemilihan metode/strategi pembelajaran inovatif yang 

menyenangkan dan memotivasi belajar siswa. 

5) Pemilihan media atau alat peraga pembelajaran dan pengadaannya. 

6) Memperhatikan petunjuk guru dalam praktek pembelajarannya 

(teaching guide). 

7) Penentuan indikator-indikator proses pembelajaran yang dikatakan 

berhasil. 

8) Model Rencana Pembelajaran (RP) atau Satuan Acara 

Pembelajaran (SAP) (Departemen Pendidikan Nasional, 2009: 5).  

2. Kinerja Guru 

Kinerja Guru  pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja 

yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. 

Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan kualitas hasil pendidikan, 

karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung 

dengan siswa dalam proses pendidikan atau pembelajaran di lembaga 

pendidikan sekolah. Untuk memahami  apa, bagaimana kinerja guru itu, 

terlebih dahulu akan dikemukakan tentang makna kinerja serta bagaimana 

mengelola kinerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif 

dan efisien.  

a. Indikator kinerja guru 

Indikator kinerja guru dalam PBM (Proses Belajar Mengajar) 

di dalam kelas antara lain: 

1) Persiapan Pembelajaran (lesson plan) 
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a) Merumuskan indikator kompetensi siswa (menjabarkan 

kompetensi dasar) 

b) Menentukan cara mencapai tujuan 

c) Menentukan langkah-langkah dalam mencapai tujuan 

d) Merencanaka alokasi waktu pada kegiatan yang digunakan 

e) Menentukan media dalam pelaksanaan kegiatan 

f) Menentukan alat penilaian 

2) Pelaksanaan Pembelajaran (Action) 

a) Membuka kegiatan pembelajaran 

b) Menjelaskan prosedur kegiatan pembelajaran, kepada siswa 

c) Menggunakan media pembelajaran 

d) Menyelenggarakan hirarki isi materi pada kegiatan 

pembelajaran 

e) Menentukan sistem pengelompokan anak dalam pelaksanaan 

kegiatan 

f) Melaksanakan proses penilaian 

g) Menutup kegiatan dengan tepat 

3) Kemampuan Menjalin Hubungan dengan Siswa 

a) Membantu anak menyadari kelebihan dan kelemahan dalam 

proses pembelajaran 

b) Mendorong dan membantu kemampuan anak dalam 

mengemukakan pendapat 
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c) Menunjukkan sikap simpati dan empati terhadap anak 

d) Memotivasi anak untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti 

kegiatan ( Permen No.16). 

b. Standar kompetensi guru  

Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang 

pendidik, guru wajib memiliki standar kompetensi sebelum 

menjalankan tugas, antara lain: 

1) Kompetensi Pedagogik 

a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 

b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu. 

d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 
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g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik. 

h) Menyelanggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

2) Kompetensi Kepribadian. 

a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia 

dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa. 

d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga sebagai guru, dan rasa percaya diri. 

e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

3) Kompetensi Sosial. 

a) Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif 

karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 

latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 
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b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat. 

c) Beradaptasi ditempat bertugas di seluruh wilayah Republik 

Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 

d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi 

lain secara lisan, tulisan atau bentuk lain. 

4) Kompetensi Profesional. 

a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 

b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 

efektif. 

d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengambangkan diri. (Permen no. 16 , 2007: 18-23). 

Semangat kerja guru sangat diperlukan dalam melaksanakan 

tugas sehari-hari sebagai tanggung jawab terhadap proses belajar 

mengajar di sekolah. Semangat kerja yang baik akan menunjukkan 

performance guru yang baik pula sehingga tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan akan dapat tercapai. Performance tersebut dapat 
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dilihat misalnya dari penguasaan materi, penggunaan metode atau 

penggunaan media, komunikasi dan sebagainya. Semangat kerja 

adalah kemampuan dari setiap individu/kelompok tertentu untuk saling 

bekerja dengan giat, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab dalam 

melaksanakan pekerjaannya untuk pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Semangat kerja guru penting bagi sekolah, karena untuk 

memotivasi guru agar bekerja dengan efektif, sehingga proses belajar 

mengajar akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan sekolah. 

Semangat kerja guru ditentukan oleh komunikasi formal. 

Dengan adanya komunikasi formal yang baik antara kepala sekolah 

dengan guru dapat menciptakan hubungan yang harmonis, sehingga 

jika antara kepala sekolah dan guru sudah terjalin hubungan yang baik 

maka guru tidak akan merasa sungkan dalam menyampaikan informasi 

atau ide-ide mereka kepada kepala sekolah. Dengan kenyataan tersebut 

guru akan merasa semangat dalam bekerja. 

Kinerja merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan 

sekolah, dengan kinerja yang baik maka tujuan pembelajaran akan 

tercapai.  Potensi setiap guru harus dapat dimanfaatkan sebaik-

baiknya, sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal bagi 

sekolah. Dalam rangka meningkatkan kinerja guru, sekolah perlu 

menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menambah 
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kesejahteraan guru. Selain itu, upaya peningkatan kinerja guru dapat 

dilakukan dengan memberikan motivasi kepada para guru. Pemberian 

motivasi tersebut dapat dilakukan oleh kepala sekolah dengan 

menggerakkan para guru agar mau dan mampu bekerja secara 

produktif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

Kinerja guru merupakan upaya dalam pencapaian semangat 

kerja guru, apabila seorang guru mempunyai kinerja yang baik maka 

secara otomatis akan berdampak positif terhadap semangat kerjanya 

sehingga tujuan pembelajaran  akan tercapai begitu pula sebaliknya. 

Namun disini kinerja dianggap lebih dari sekedar semangat karena 

kinerja menyangkut perilaku alami yang dimiliki seseorang untuk 

bebas melakukan tindakan sesuai keinginannya. Maksudnya, guru 

mempunyai kebebasan dalam menyelesaikan tugasnya namun tetap 

berpegang pada aturan sekolah. Sedangkan semangat kerja merupakan 

pencapaian hasil dari kinerja karyawan tersebut(Koesnandar, 2003:12). 

Menurut Hasibuan (2001:160), yang dimaksud kinerja adalah 

pengorbanan jasa, jasmani, dan pikiran untuk menghasilkan barang 

atau jasa dengan memperoleh imbalan prestasi tertentu. Kinerja guru 

adalah suatu hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai oleh guru dalam 

bidang pekerjaannya, menurut etika tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang tertentu. Kinerja 

guru adalah perilaku yang berhubungan dengan kerja guru. 
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 3. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar merupakan asas terpenting dalam belajar. Belajar 

itu sendiri merupakan suatu kegiatan, tanpa kegiatan seseorang tidak 

mungkin dikatakan belajar. Montessory dalam Sardiman (2001: 94) juga 

menjelaskan bahwa anak-anak memiliki tenaga-tenaga untuk berkembang 

sendiri, membentuk sendiri, pendidik akan berperan sebagai pembimbing 

dan mengamati perkembangan siswanya. Hal ini akan memberikan 

petunjuk bahwa yang lebih banyak melakukan aktivitas di dalam 

pembentukan diri adalah anak itu sendiri, sedangkan pendidik memberikan 

bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat oleh 

anak didik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan aktivitas adalah suatu 

kegiatan atau kesibukan yang dilakukan anak didik dalam rangka 

pembentukan diri. Dalam hal ini sebagian besar aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan di sekolah adalah usaha-usaha untuk menguasai ilmu 

pengetahuan. Untuk itu anak didik harus aktif melakukan pengamatan-

pengamatan sendiri, dan bekerja sendiri dengan bimbingan guru sebagai 

pendidik. 

Menurut Sumanto (1983: 107) bahwa situasi ikut menentukan set 

(arah perhatian dalam berinteraksi bertujuan) yang dipilihnya. Dalam 

belajar seseorang telah mempunyai tujuan tertentu serta memilih arah yang 

tepat untuk mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh situasi. 
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a. Aktivitas belajar siswa 

Kegiatan tergolong aktivitas belajar menurut Sumanto (1983: 

107-117) adalah sebagai berikut: 

1) Mendengarkan 

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang banyak melakukan 

aktivitas, salah satunya adalah mendengarkan. Hal ini dapat terjadi 

dalam interaksi antara seseorang dengan orang lain atau seseorang 

dengan alam. Proses mendengarkan seseorang yang betujuan akan 

dapat memberi arti bagi perkembangan intelektualnya. 

2) Memandang 

Memandang adalah suatu kegiatan yang sangat penting. 

Dengan memandang kita akan dapat mengerti, dapat mengenali 

sesuatu dengan benar.  Pandangan dalam kegiatan interaksi antar 

orang merupakan proses belajar. Anak didik yang memandang 

seorang guru yang sedang mendemonstrasikan suatu alat, maka 

dari hasil pandangan ini siswa mempunyai ingatan dan kemudian 

diterapkan dalam praktik. 

3) Meraba, Mencium dan Mencicipi atau Mengecap 

Meraba, mencium dan mencicipi merupakan aktivitas 

sensoris yang dapat memberikan kesempatan belajar. 

4) Menulis atau Mencatat 

Aktivitas mencatat yang bersifat menjiplak dan mengkopi 

tidak termasuk belajar. Mencatat mempunyai kebutuhan dan 
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tujuannya, serta menggunakan set tertentu agar catatan itu berguna 

bagi tujuan belajar. 

5) Membaca 

Membaca dilakukan dengan cara sengaja atau konsentrasi 

untuk memahami isi atau makna bacaan, mencatat setiap 

pernyataan yang muncul dalam benak hatinya kemudian 

memberikan jawaban alternatif seperlunya termasuk aktivitas. 

6) Membuat Ikhtisar atau Ringkasan dan Menggaris Bawahi 

Meringkas dan menggaris bawahi pada bagian yang 

dianggap penting merupakan aktivitas belajar. Dengan membuat 

ringkasan akan dapat membantu mempermudah mempelajari 

materi yang pernah dipelajari dalam garis besarnya, sehingga tidak 

perlu mempelajari secara keseluruhan. 

7) Mengamati Tabel-Tabel, Diagram dan Bagan 

Dengan mengamati tabel, diagram dan bagan secara cermat 

berarti telah mengalami proses belajar karena didalamnya termuat 

materi yang dapat dipahami dengan kalimat-kalimat, gambar-

gambar dan garis-garis yang ada. 

8) Menyusun Paper atau Kertas Kerja 

Sebelum menyusun paper terlebih dahulu menentukan 

topik. Kemudian topik dikembangkan berdasarkan teori-teori yang 

ada. Jika melihat proses penyusunan paper yaitu adanya 

perencanaan mengumpulkan paper termasuk aktivitas belajar. 
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9) Mengingat 

Mengingat juga merupakan aktivitas belajar jika di dasari 

kebutuhan serta kesadaran untuk mencapai tujuan dan berhubungan 

dengan aktivitas-aktivitas belajar yang lain. 

10) Berpikir 

Dengan berpikir seseorang memperoleh penemuan yang 

baru dan menjadi tahu hubungan antar sesuatu. 

11) Latihan dan Praktik 

Latihan dan praktik temasuk aktivitas belajar seseorang 

dalam melaksanakan menyadari tujuan tertentu membangkitkan 

potensi-potensi yang ada. Hasil dari latihan atau praktik itu sendiri 

akan berupa pengalaman yang dapat mengubah diri serta 

lingkungannya yaitu lingkungan dalam arti anak. 

b. Indikator aktivitas belajar siswa  

Seorang guru harus memahami indikator aktivitas belajar siswa 

di dalam kelas. Indikator adalah ciri-ciri yang tampak dan dapat 

diamati serta dapat diukur siapapun yang tugasnya berkenaan dengan 

pendidikan dan pengajaran (Sudjana, 1999: 11). 

Indikator aktivitas belajar siswa meliputi: 

1) Adanya siswa yang memperhatikan 

2) Adanya siswa untuk bertanya kepada guru ataupun meminta 

pendapat dari guru dalam kegiatan belajarnya. 

3) Adanya siswa yang menjawab pertanyaan 
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4) Adanya siswa yang mencatat 

5) Adanya siswa yang melakukan diskusi 

6) Adanya siswa yang menuntaskan tugas 

Berdasarkan urauian di atas merupakan salah satu penunjang 

keberhasilan pembelajaran. Aktivitas siswa dalam pembelajaran yang 

berupa aktivitas bertanya dan aktivitas menjawab oleh siswa secara 

teratur tentang berbagai hal yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran yang dibahas dalam kelas. 

a) Membuka kegiatan pembelajaran 

b) Menjelaskan prosedur kegiatan pembelajaran, kepada siswa 

c) Menggunakan media pembelajaran 

d) Menyelenggarakan hirarki isi materi pada kegiatan pembelajaran 

e) Menentukan sistem pengelompokan anak dalam pelaksanaan 

kegiatan 

f) Melaksanakan proses penilaian 

g) Menutup kegiatan dengan tepat 

4. Pengertian IPS Geografi 

IPS Geografi adalah ilmu tentang persamaan dan perbedaan gejala 

alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dan 

lingkungan dalam kaitannya dengan hubungan atau susunan keruangan 

dan kewilayahan (Sumaatmadja, 1997: 11) 

a. Objek Studi IPS Geografi 



 

32 

Menurut Hagget dalam Afandi (2001: 87) objek studi geografi 

adalah sebagai berikut: 

1) Permukaan bumi sebagai lingkungan 

2) Organisasi keruangan manusia dan hubungan ekologis manusia dan 

lingkungannya. 

3) Kekayaan dan keragaman bumi 

Objek studi IPS geografi tidak terbatas pada permukaan bumi 

saja, akan tetapi segala bentuk, proses, dan kekayaan bagian dalam 

bumi juga merupakan studi dari ilmu IPS geografi. Contoh dari gejala 

alam yang dipelajari dalam ilmu IPS geogafi adalah penggunaan lahan 

sebagai tempat perkebunan sawit yang tidak lama ini menimbulkan 

berbagai masalah. 

b. Fungsi Pengajaran IPS Geografi 

Pengajaran IPS geografi berfungsi mengembangkan 

kemampuan siswa dalam mengenali dan memahami gejala alam dan 

kehidupan kaitannya dengan keruangan serta kewilayahan, disamping 

itu mengembangkan sikap positif dan rasional dalam menghadapi 

permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya pengaruh manusia 

terhadap lingkungannya(Widoyo, 2001: 15). 

c. Tujuan Pengajaran IPS Geografi 

Pengajaran IPS geografi bertujuan agar siswa mampu 

memahami gejala alam dan kehidupan di muka bumi, ciri khas satuan 

wilayah serta permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya 
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pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungannya(Widoyo, 

2001:16). 

5. Hasil Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

1. Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (1999), hasil belajar adalah suatu perubahan 

menuju keadaan yang lebih baik yang diperoleh melalui suatu proses 

perubahan tingkah laku berkat adanya suatu pengalaman. Hasil belajar 

ini merupakan hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

pembinaan lesson study yang digunakan guru IPS Geografi. 

2. Faktor -faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Ada dua faktor yang mempengaruhi proses kegiatan belajar 

mengajar dan hasilnya yakni faktor internal dan faktor eksternal. Belajar 

merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku anak didik, 

ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Faktor Dalam (Internal) yaitu kondisi fisiologi, kondisi panca indera. 

1) Faktor Fisiologi 

  Faktor fisiologi adalah kondisi fisik yang terjadi atau 

dialami individu saat belajar. Kondisi fisiologi pada umumnya 

sangat berpengaruh terhadap siswa. Faktor fisiologi dapat dibagi 

menjadi 2 yaitu: 

a) Kondisi Fisik 
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Kondisi jasmani siswa harus sehat untuk mempelajari 

praktik menggambar proporsi tubuh dalam artian tidak dalam 

keadaan sakit parah. 

b) Kondisi Panca Indera 

Kondisi panca indera juga mempengaruhi dalam 

praktek menggambar proporsi tubuh, terutama unsur 

penglihatan dan pendengar, untuk siswa yang buta warna. 

2) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis adalah suatu keadaan atau kondisi 

mengenai gejala-gejala kehidupan kejiwaan yang berpengaruh 

terhadap proses belajar. Faktor-faktor psikologis umum yang 

dapat mempengaruhi proses belajar siswa adalah: 

a) Bakat 

Bakat adalah salah satu kemampuan manusia untuk 

melakukan suatu kegiatan dan sudah ada sejak manusia itu 

ada. 

b) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap pada suatu 

hal atau bidang sehingga siswa selalu memperhatikan 

secara terus-menerus dengan diikuti rasa. 

c) Motivasi 
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Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk melakukan tindakan yang mengarah ke 

suatu tujuan. 

d) Kecerdasan 

Kecerdasan sangat berpengaruh terhadap kemajuan 

belajar, materi pembuatan proporsi, dalam situasi yang 

sama orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi akan 

lebih berhasil dari pada yang mempunyai kecerdasan 

kurang. 

e) Kemampuan Kognitif 

Kemampuan kognitif artinya kemampuan 

intelektual yaitu kemampuan individu dalam mengingat dan 

berfikir. 

b. Faktor luar (Eksternal) 

Faktor luar yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri 

siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor itu 

adalah: 

1) Faktor Lingkungan 

Lingkungan yang dapat mempengaruhi dalam proses dan 

hasil belajar adalah: 

a) Lingkungan Alam 

Lingkungan alam yaitu kondisi alam yang dapat 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar, misalnya suhu, 
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udara, cuaca, musim yang sedang berlangsung serta kejadian-

kejadian alam yang terjadi dan yang tidak kita inginkan. 

b) Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial berperan penting dalam 

membentuk individu siswa baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

2) Faktor Instrumental 

Faktor instrumental adalah sarana-prasarana dalam proses 

belajar mengajar. Faktor instrumental meliputi: 

a) Kurikulum/bahan pelajaran 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang 

di berikan kepada siswa. 

b) Guru 

Guru merupakan komponen penting dalam proses 

belajar mengajar demi keberhasilan belajar siswa. 

c) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan fasilitas seperti keadaan gedung atau 

tempat belajar siswa, termasuk penerangan, ventilasi, tempat 

duduk, juga media dapat mempengaruhi keberhasilan siswa 

dalam belajar. Sarana dan fasilitas yang memadai akan 

mendukung keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan 

belajar dengan baik (Sudjana, 1999). 
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B. Kerangka Berpikir 

Variasi pembelajaran IPS Geografi kelas VII SMP Negeri 2 Juwana Tahun 

2009/2010 masih sangat kurang. Umumnya guru hanya menggunakan metode 

ceramah yang menempatkan guru sebagai pusat informasi. Oleh karena itu, hasil 

belajar siswa  kelas VII SMP Negeri 2 Juwana Tahun 2009/2010 kurang 

maksimal yaitu dengan banyaknya siswa yang nilainya masih di bawah kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) sebesar 7,0. 

Karakteristik materi pokok penggunaan atlas, peta, dan globe masih 

berupa uraian yang dalam penyampaiannya tidak dapat dilakukan di dalam 

praktikum. Dalam mempelajari materi tersebut selain mendengar dan melihat, 

siswa juga perlu mencatat. 

Penggunaan model pembinaan lesson study diharapkan siswa dapat 

mengoptimalkan kemampuan berpikirnya agar mendapatan solusi atau pemecahan 

masalah. Dengan demikian penggunaan lesson study dalam pembelajaran materi 

pokok penggunaan atlas, peta, dan globe dapat meningkatkan hasil belajar pada 

siswa. Adapun manfaatnya yaitu : 

a. Memberikan penjelasan secara ringkas namun menyeluruh. 

b. Memperlihatkan  hubungan antara ide yang satu dengan ide yang lain 

secara jelas 

Model pembinaan lesson study sangat tepat diterapkan untuk pembelajaran 

IPS geografi materi pokok penggunaan atlas, peta, dan globe karena di dalam 

pembelajaran IPS geografi terdapat hal-hal yang berkaitan antara pokok bahasan 

satu dengan yang lainnya. Lesson study juga memudahkan siswa dalam 
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pemahaman konsep yang ada, karena siswa tidak perlu mencatat secara 

keseluruhan isi materi, tetapi hanya ide pokoknya saja. Diharapkan lesson study 

dapat memberi segi positif di dalam pembelajaran IPS Geografi dibanding dengan 

metode ceramah yang konvensional. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Kerangka Berfikir. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode, agar hasil yang 

diharapkan sesuai dengan yang ditentukan. Hasil penelitian nantinya dirasa 

mempunyai bobot ilmiah dan objektif apabila metode penelitian yang 

dilaksanakan sesuai dengan penelitian yang dimaksudkan.  

Metode penelitian adalah langkah – langkah yang dilakukan dalam 

penelitian, yang menguraikan tentang bagaimana prosedur suatu penelitian 

dilakukan dan bagaimana mendapatkan data yang dapat digunakan serta alat apa 

yang harus digunakan dalam penelitian. 

 

A.   Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu guru IPS Geografi SMP Negeri 2 Juwana di 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara 

mengamati proses pembelajaran di kelas tersebut oleh seorang guru. Dimana 

dalam proses pembelajaran, guru akan mengajar menggunakan media. Dalam 

penelitian ini akan diamati prestasi belajar siswa. Dimana terdapat kinerja guru 

dan aktivitas belajar siswa. Untuk mengetahui kinerja guru, digunakan rubrik 

kinerja guru. Sedangkan kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik dan 

kemampuan afektif siswa diperoleh dari lembar observasi langsung, dan untuk 
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kemampuan kognitif dapat dilihat melalui tes akhir untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. 

 

B.   Variabel Penelitian 

Menurut Hadi dalam Arikunto (1998: 97) menjelaskan bahwa variabel 

adalah objek penelitian yang bervariasi. Adapun yang menjadi variabel dalam 

penelitian ini adalah  

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang dipengaruhi atau yang diselidiki 

pengaruhnya. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah hasil model 

pembinaan lesson study. Adapun indikator variabel ini adalah model 

pembinaan lesson study yang meliputi: 

a. Hasil kinrerja guru IPS Geografi setelah menggunakan model pembinaan 

lesson study. 

b. Aktivitas belajar siswa setelah menggunakkan model pembinaan lesson 

study dengan materi. 

c. Hasil belajar siswa setyelah menggunakkan model pembinaan lesson 

study. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel yang terikat adalah variabel yang diramalkan akan timbul 

dalam hubungannya yang fungsional dari variabel bebas. Adapun yang 

menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas proses 
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pembelajaran yang di gambarkan dengan kinerja guru, aktivitas belajar 

siswa dan hasil belajar siswa. 

a.    Indikator kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

1) Persiapan pembelajaran (lesson plan) 

a) Merumuskan indikator kompetensi siswa (menjabarkan 

kompetensi dasar) 

b) Menentukan cara mencapai tujuan 

c) Menentukan langkah-langkah dalam mencapai tujuan 

d) Merencanaka alokasi waktu pada kegiatan yang digunakan 

e) Menentukan media dalam pelaksanaan kegiatan 

f)   Menentukan alat penilaian 

2) Pelaksanaan pembelajaran (Action). 

a) Membuka kegiatan pembelajaran 

b) Menjelaskan prosedur kegiatan pembelajaran, kepada siswa 

c) Menggunakan media pembelajaran 

d) Menyelenggarakan heirarki isi materi pada kegiatan pembelajaran 

e) Menentukan sistem pengelompokan anak dalam pelaksanaan 

kegiatan 

f)   Melaksanakan proses penilaian 

g) Menutup kegiatan dengan tepat. 

3) Kemampuan menjalin hubungan dengan siswa. 

a) Membantu anak menyadari kelebihan dan kelemahan dalam 

proses pembelajaran. 
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b) Mendorong dan membantu kemampuan anak dalam 

mengemukakan pendapat. 

c) Menunjukkan sikap simpati dan empati terhadap anak. 

d) Memotivasi anak untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti 

kegiatan. 

b. Indikator aktivitas belajar siswa yang diukur adalah: 

1) Siswa yang memperhatikan 

2) Siswa yang mengajukan pertanyaan 

3) Siswa yang menjawab pertanyaan 

4) Siswa yang mencatat 

5) Siswa yang melakukan diskusi 

6) Siswa yang membuat tugas 

c. Adanya hasil belajar siswa 

d. Tanggapan siswa tentang pelaksanaan lesson study. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

metode yaitu (a) observasi, (b) dokumentasi, (c) kuesioner/ angket, (d) tes. 

1. Metode Observasi 

           Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi yang akan dilakukan 

adalah observasi langsung, dalam artian mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan 
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itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi 

buatan yang khusus diadakan. Petunjuk yang bersifat umum yang 

mendasari pelaksanaan obervasi menurut Winarno Surachmad dalam 

Rianto (1996:78) adalah sebagai berikut. 

a. Lebih dahulu harus ditetapkan bahwa metode observasi merupakan 

metode yang tepat untuk tujuan penelitian. 

b. Bila observasi ini merupakan teknik yang tepat, kita harus mulai 

merinci segala unsur data misal sifatnya, banyaknya dan unsur-unsur 

lain yang mungkin penting dalam penelitian. 

c. Bila telah jelas jenis dan jumlah data yang harus dikumpulkan dan 

penggunaannya, maka perlu dipikirkan bagaimana cara kita mencatat 

dan menyusun data tersebut. 

d. Apabila dalam poin ke-3, ternyata membutuhkan alat-alat pembantu 

data, maka alat-alat tersebut harus disediakan. 

e. Kini tibalah saatnya untuk mengadakan observasi guna pengumpulan 

data. 

              Petunjuk yang dikemukakan di atas memang tampak mengacu 

kepada petunjuk prosedur umum dalam observasi. Sedangkan menurut 

Rummel dalam Rianto (1996:78), petunjuk dalam menggunakan metode 

observasi adalah sebagai berikut 

a. Memperoleh dahulu pengetahuan tentang apa yang akan di 

observasi. 
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b. Menyelidiki tujuan-tujuan umum atau khusus dari masalah-masalah 

penelitian untuk menentukan apa yang harus di observasi. 

c. Membuat suatu cara untuk mencatat hasil-hasil observasi. 

d. Mengadakan batasan yang tegas mengenai macam-macam tingkat 

yang akan digunakan. 

e. Mempertimbangkan observasi secara cermat dan kritis. 

f. Catat tiap-tiap gejala secara terpisah. 

g. Mengetahui baik alat pencatatan dan tata cara mencatat sebelum 

melakukan observasi. 

Metode observasi merupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk mendapatkan data tentang kinerja guru dalam mengajar dan aktivitas 

siswa dalam belajar, pada penerapan model pembinaan lesson study.  

2. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai 

hal-hal atau variasi yang berupa catatan kegiatan lesson study , buku, 

agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:127).  

Metode dokumetasi digunakan untuk memperoleh data atau 

dokumen baik secara visual maupun catatan dari sekolahan tentang 

banyaknya siswa yang diteliti serta banyaknya guru IPS geografi yang 

menampu, dan perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran.  

3. Metode Kuesioner atau angket 

Angket adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa daftar 

pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara 
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tertulis. Menurut Rianto (1996:73) prosedur penyusunan instrumen yang 

berupa angket secara operasional dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui kuesioner (angket). 

b. Setelah tujuan dirumuskan, tetapkan variabel-variabel yang akan 

diangkat dalam penelitian. 

c. Dari variabel-variabel yang telah ditetapkan, jabarkan indikator-

indikator variabelnya. 

d. Dari indikator variabel tersebut, jabarkan ke dalam deskriptor-

deskriptor yang selanjutnya dirumuskan dalam item pertanyaan. 

Angket tanggapan siswa ini di isi oleh seluruh siswa pada kelas 

eksperimen yang di isi pada akhir dari pembelajaran materi penggunaan 

peta,atlas,globe. Hasil tanggapan siswa terhadap pembelajaran tersebut 

kemudian dianalisis dan disajikan. 

4. MetodeTes 

Metode tes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa 

setelah proses pembelajaran. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

hasil belajar siswa melalui ulangan harian atau observasi.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode 

(Arikunto,1998: 236). Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah 

dengan lembar pengamatan langsung terhadap guru dan siswa.  
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Lembar observasi digunakan untuk mengamati aspek kognitif, afektif, dan 

aspek psikomotorik siswa selama proses pembelajaran IPS geografi dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

1. Lembar Kinerja Guru 

Lembar kinerja pengamatan guru dilakukan pada saat pembelajaran. 

Lembar aktivitas ini digunakan untuk mengambil data mengenai kinerja 

guru dalam proses pembelajaran yaitu: 

a. Persiapan pembelajaran (lesson plan) 

b. Pelaksanaan pembelajaran (Action) 

c. Kemampuan menjalin hubungan dengan siswa 

2. Lembar Aktivitas Belajar Siswa 

Lembar aktivitas ini digunakan untuk mengambil data mengenai 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yaitu: 

a.    Siswa memperhatikan 

b. Siswa mengajukan pertanyaan 

c.    Siswa menjawab pertanyaan 

d. Siswa mencatat 

e.    Siswa melakukan diskusi 

f.    Siswa membuat tugas 

3. Lembar Angket  

Lembar ini digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan belajar siswa. 

Dimana hasilnya akan, digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Lembar 
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angket ini diisi oleh guru IPS Geografi lain sebagai tolak ukur kinerja guru IPS 

Geografi setelah menggunakan model pembinaan lesson study. 

4. Soal tes 

Soal ini digunakan untuk memperoleh hasil belajar IPS Geografi siswa. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data penelitian ini adalah metode deskriptif presentatif. 

1. Deskriptif Presentatif 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan 

untuk mengetahui variabel yang ingin diketahui. Dilakukan setelah selesai 

penelitian di kelas, digunakan untuk mendapatkan data mengenai kinerja 

guru, aktivitas belajar siswa serta hasil belajar siswa yang menggunakan 

model pembinaan lesson study.  

Setelah dilakukan kegiatan pensekoran, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kinerja 

guru, aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. Rumus yang digunakan 

adalah: 

Presentase (P) = 
N
n x 100% 

Keterangan: 

P = tingkat keberhasilan yang dicapai 

n = nilai yang diperoleh 

N = nilai total   Sudjana (2006: 263) 
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Cara penentuan kriteria tingkat kinerja guru berdasarkan perolehan 

skor data observasi. Berdasarkan rubrik penilaian kinerja guru, terdapat 4 

kriteria tingkat kinerja guru. Oleh karena itu, akan terdapat: 

Rata-rata tertinggi = 4 

Rata-rata terendah = 1 

Skor maksimal  = 17 x 4 = 68 

Skor minimal  =  17 x 1 = 17 

Rinterval skor= 51 

Banyak kelas = 4 

Panjang kelas =  

Presentase maksimal : 68/68 x 100% = 100% 

Presentase minimal : 17/68 x 100% = 25% 

Rentang presentase : 100% - 25% = 75% 

Interval kelas presentase: 75% : 4 = 18,75% 

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kinerja Guru 

No. Skor Presentase (%) Kriteria 

1. 52,58 – 64,33 78,26% -96,01% Sangat Baik 

2. 40,52  - 52,57 60,52% - 78,25% Baik 

3. 28,76  - 40,51 42,76 %- 60,51% Cukup Baik 

4. 17,00 - 28, 75 25,00% - 42,75 % Kurang Baik 

     Sumber. Perhitungan 2009  

Cara penentuan kriteria tingkat aktivitas belajar siswa berdasarkan 

perolehan skor data observasi 
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Berdasarkan rubrik aktivitas belajar siswa, terdapat 4 kriteria tingkat 

aktivitas belajar siswa. Oleh karena itu, akan terdapat: 

Rata-rata tertinggi = 4 

Rata-rata terendah = 1 

Skor maksimal  = 114 x 4 = 456 

Skor minimal  =  114 x 1 = 114 

Rinterval skor= 342 

Banyak kelas = 4 

Panjang kelas = 342/4=85.5 

Interval Skor 
4
3 = 0,75 

Presentase maksimal : 456/456 x 100,00% = 100,00% 

Presentase minimal : 114/456 x 100,00% = 25,00% 

Rentang presentase : 100,00% - 25,00% = 75,00% 

Panjang kelas = retnang persentase/ banyak kelas  

          = 75%/ 4 = 18,75% 

Tabel 2. Kriteria Tingkat Aktivitas Belajar Siswa 

No. Skor Presentase (%) Kriteria 

1. 367,53-452,03 78,26% - 96,01% Sangat Aktif 

2. 283,02-367,52 60,52% - 78,25% Aktif 

3. 198, – 283,01 42,76% - 60,51% Cukup Aktif 

4. 114,00 - 198,5 25,00%  - 42,75% Kurang Aktif 

       Sumber. Perhitungan 2009 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN, HASIL PENGAMATAN DAN 

PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Umum SMP Negeri 2 Juwana 

SMP Negeri 2 Juwana berdiri pada tanggal 15 Juli 1984, 

menempati bekas areal persawahan seluas 20. 200 m2.     Letak sekolah di 

pinggir jalan raya jalur antar Kecamatan, jalan Juwana – Tayu Km. 2 

Juwana Telepon (0295) 471650, Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, 

Kabupaten Pati.  

SMP Negeri 2 Juwana yang berlokasi di Desa Bakaran Kulon 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pada posisi 2 kilometer kearah 

Kecamatan Tayu merupakan salah satu dari empat sekolah negeri yang ada 

di Kecamatan Juwana dan merupakan salah satu sekolah yang 

mendapatkan subsidi dari pemerintah menuju sekolah standar nasional. 

Terletak pada 6º 42' 19''LS dan 111º 7' 25'' BT.  

Pada tahun ajaran 2009/2010  sekolah menampung 24 rombongan 

belajar (24 kelas) dengan jumlah siswa 770 siswa. Biaya pendidikan yang 

tergolong murah dan sarana prasarana yang lengkap merupakan salah satu 

daya dukung masyarakat yang tidak dapat diabaikan.  

Dengan kondisi lingkungan dan geografi yang strategis serta 

kemajemukan kondisi sosial  masyarakat (sosial, ekonomi, politik dan  
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keamanan), SMP Negeri 2 Juwana menjadi sekolah yang sangat diminati 

masyarakat (favorit), tidak hanya bagi masyarakat Kecamatan Juwana, 

tetapi juga bagi masyarakat  luar Kecamatan Juwana 

Sebagai sekolah yang mendapatkan nilai akreditasi A dapat 

diketahui dengan berbagai perangkat yang ada, seperti jumlah rombongan 

belajar 24 (dua puluh empat) kelas dan didukung oleh tenaga pendidik 

yang berkualitas dengan kualifikasi pendidikan rata – rata berijasah sarjana 

pendidikan.  

Salah satu komponen utama dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah adalah guru dan siswa. Tenaga pengajar di SMP Negeri 2 Juwana 

berjumlah 55, terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 41 orang guru tetap, 10 

GTT, 3 guru kontrak. Karyawan yang ada di SMP Negeri 2 Juwana  

berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 2 orang karyawan tetap dan 7 orang 

karyawan tidak tetap. Jumlah siswa SMP Negeri 2 Juwana ada 770 orang, 

terdiri dari 374 orang laki-laki dan 396 orang perempuan. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2009 - 2 

Januari 2010 di SMP Negeri 2 Juwana pada siswa kelas VIIG mata 

pelajaran IPS Geografi. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 

3 di bawah ini:  
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Tabel 3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Tanggal Kegiatan 

21 Desember 2009 – 

23 Desember 2009 
Pelaksanaan observasi di SMP Negeri 2 Juwana.  

24 Desember 2009 – 

29 Desember 2009 

Pelaksanaan penelitian di SMP Negeri 2 Juwana 

menggunakan model pembinaan lesson study.  

30 Desember 2009 – 

2 Januari 2010 

Analisis skor penerapan model pembinaan lesson study 

(kinerja guru, aktivitas belajar dan hasil belajar siswa). 

Sumber : SMP Negeri 2 Juwana 

3. Deskripsi persentasi tentang kinerja guru 

Kinerja guru pada penelitian ini diukur menggunakan tiga indikator 

dalam tiga kali pertemuan. Ketiga indikator tersebut adalah keemampuan 

guru dalam merencanakan pembelajaran, keterampilan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, kemampuan menjalin hubungan dengan siswa. Di 

dalam penelitian ini terdapat empat observer (Kholidah,S. Pd, Dra. Kartini, 

Erna Setyowati, Sardina, S.Pd) yang bertugas untuk mengawasi jalannya 

proses belajar mengajar guru IPS Geografi menggunakan model 

pembinaan lesson study. Berikut dijelaskan deskriptif persentasi tentang 

ketiga indikator tersebut dalam bentuk diagram batang dari pertemuan 1 

sampai pertemuan ke 3. 
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Diagram batang kinerja guru 

 

Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja guru IPS 

Geografi setelah menggunakan model pembinaan lesson study 73,15%, 

keterampilan guru IPS Geografi dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran 70,24%, sedangkan kemampuan guru IPS Geografi dalam 

menjalin hubungan dengan siswa 70,83%. Kinerja guru IPS Geografi di 

SMP Negeri 2 Juwana setelah menggunakan model pembinaan lesson 

study sangat baik  karena model pembinaan lesson study melatih guru 

untuk menggunakan metode pembelajaran bervariasi di dalam kelas yang 

sesuai dengan topik mata pelajaran. 

4. Hasil Observasi Aktifitas Siswa 

Dalam penelitian ini pengukuran aktivitas siswa dilakukan 

menggunakan 6 indikator yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam tiap-

tiap pertemuan. Berikut adalah deskriptif persentasi tentang aktivitas siswa 

pada tiap-tiap pertemuan. 
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Tabel 4 Aktifitas Siswa 

Aktifitas Siswa 
Pertemuan 

1 2 3 

Perhatian Siswa 69,27% 74,48% 76,56% 

Mengajukan pertanyaan 70,05% 73,96% 75,52% 

Menjawab Pertanyaan 67,97% 75,52% 77,60% 

Mencatat 64.58% 74,74% 77,86% 

Diskusi 71,88% 78,93% 79,95% 

Menyelesaikan Tugas 63,80% 70,83% 75,26% 

Rerata 67,93% 74,74% 77,13% 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa akitifitas siswa selama 

guru IPS Geografi menggunakan model pembinaan lesson study sebagai 

berikut perhatian siswa di dalam kelas selama proses belajar mengajar IPS 

Geografi 73,44%, siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru IPS 

Geografi selama proses belajar mengajar 73,18%, siswa menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru IPS Geografi selama proses belajar 

mengajar 73,69%, aktifitas siswa mencatat selama proses belajar mengajar 

IPS Geografi 72,39%, aktifitas siswa dalam berdiskusi selama proses 

belajar mengajar IPS Geografi di dalam kelas 76,92%, siswa dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru IPS Geografi 69,96%. 

Rerata aktifitas siswa dari pertemuan ke pertemuan selalu meningkat. 

5. Deskripsi persentasi Hasil belajar siswa 

Pengukuran hasil belajar siswa dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengatahuan siswa pada mata pelajaran IPS setelah 

diajarkan menggunakan model pembinaan lesson study. Untuk lebih 
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jelasnya tentang hasil belajar siswa berikut disajikan table deskripsi 

persentasi tentang hasil belajar siswa yang di sajikan dalam tabel 5 

dibawah ini. 

Tabel 5 Deskriptif  Hasil belajar siswa 

Nilai rerata 76.46 

nilai minimum 50.00 

nilai maksimum 90.00 

Jumlah siswa yang melampaui 
batas ketuntasan minimal 26 

% jumlah siswa yang 
melampaui batas ketuntasan 

minimal 
81.25%

Jumlah siswa yang tidak 
melampaui batas ketuntasan 

minimal 
6 

% jumlah siswa yang tidak 
melampaui batas ketuntasan 

minimal 
18.75%

 

Dari table 5 di atas diperoleh keterangan nilai rerata hasil belajar 

siswa adalah 76,46 nilai minimum 50 nilai maksimum 90, banyaknya 

siswa yang melampai batas ketuntasan 26 orang (81,25%) banyaknya 

siswa yang tidak melampaui batas ketuntasan 6  orang (18,75%). Karena 

banyaknya siswa yang melampaui ketuntasan sebesar 81,25% > 80 % 

Dengan dimikian dapat dikatakna bahwa ketuntusan kelas telah dicapai. 

6. Data Tanggapan Guru Terhadap Pembelajaran 

Angket tanggapan guru ini diisi oleh guru IPS Geografi yang lain 

yang di isi pada akhir dari pembelajaran materi penggunaan 
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peta,atlas,globe. Hasil tanggapan guru tersebut kemudian di analisis dan di 

sajikan pada tabel 6 

Tabel 6 Tanggapan Guru 
No Pertanyaan Ya Persentase Tidak Persentase

1 

Apakah pembelajaran IPS 
geografi  menggunakan model 
pembinaan lesson study 
menarik? 

4,2 6,8% 2 3,2% 

2 

Apakah materi yang 
disampaikan lebih mudah 
dipahami dengan penerapan 
model pembinaan lesson study ? 

4 6,5% 2,2 3,5% 

3 

Apakah Anda setuju apabila 
pembelajaran menggunakan 
model pembinaan lesson study 
dikatan sebagai pembelajaran 
yang menyenangkan? 

3,8 6,1% 2,4 3,9% 

4 

Apakah pembelajaran 
menggunakan model pembinaan 
lesson study ini cocok bila di 
terapkan pada sekolah ini? 

3,9 6,3% 2,3 3,7% 

5 

Apakah siswa menyukai suasana 
pembelajaran dengan 
menggunakan model pembinaan 
lesson study  sekarang? 

3,9 6,3% 2,3 3,7% 

6 

Apakah ada nilai tambah yang 
peroleh siswa dari pembelajaran 
menggunakan model pembinaan 
lesson study? 

4,4 7,1% 1,8 2,9% 

7 

Apakah siswa mengalami 
kesulitan dalam melaksanakan 
pembelajaran menggunakan 
model pembinaan lesson study? 

2,4 3,9% 3,8 6,1% 

8 Apakah siswa merasa lebih aktif 
pada pembelajaran sekarang? 3,8 6,1% 2,4 3,9% 

9 

Apakah Anda setuju bila 
pembelajaran menggunakan 
model  lesson study  ini di 
terapkan pada materi-materi 
yang lainnya?  

3,9 6,3% 2,3 3,7% 
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10 

Apakah siswa merasa jenuh 
dalam melaksanakan 
pembelajaran dengan model 
pembinaan lesson study? 

2,9 4,7% 3,3 5,3% 

11 

Apakah siswa merasa terbebani 
selama proses pembelajaran 
model pembinaan lesson study 
berlangsung? 

2,8 4,5% 3,4 5,5% 

12 

Setujukah Anda apabila dalam 
pembelajaranIPS geografi 
digunakan strategi dan model 
pembelajaran yang bervariasi? 

3,7 6% 2,5 4% 

13 
Apakah siswa selalu belajar IPS 
geografi dengan cara 
menghafal? 

3,0 4,8% 3,2 5,2% 

14 

Apakah pembelajaran IPS 
geografi saat ini dapat 
meningkatkan keaktifan siswa di 
kelas? 

3,7 6% 2,5 4% 

Sumber : Data angket pendapat guru IPS Geografi SMP Negeri 2 Juwana  

Hasil analisis tabel 6 pada guru IPS Geografi menunjukkan 6,8% 

guru IPS Geografi merasa pembelajaran IPS geografi menggunakan model 

pembinaan lesson study menarik . 6,5% guru IPS Geografi mengaku 

pembelajaran menggunakan model pembinaan lesson study lebih mudah 

dipahami.  6,1 % guru IPS Geografi merasa pembelajaran menggunakan 

model pembinaan lesson study dikatakan sebagai pembelajaran yang 

menyenangkan. 6,3% guru IPS Geografi setuju bila pembelajaran 

menggunakan model  pembinaan lesson study  ini di terapkan di 

sekolahnya. 6,3% guru IPS Geografi menyukai suasana pembelajaran 

menggunakan model pembinaan lesson study. 7,1% guru IPS Geografi 

merasa ada nilai tambah yang diperoleh dari pembelajaran menggunakan 

model pembinaan lesson study ini. Hanya  3,9 % guru IPS Geografi yang 
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mengatakan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model pembinaan lesson study. 6,1% guru 

IPS Geografi merasa siswa lebih aktif pada pembelajaran sekarang (model 

pembinaan lesson study). 6,3% guru IPS Geografi setuju bila pembelajaran 

menggunakan model pembinaan  lesson study  ini di terapkan pada materi-

materi yang lainnya. Hanya 4,7% guru IPS Geografi yang mengatakan 

bahwa siswa merasa jenuh dalam melaksanakan pembelajaran ini(model 

pembinaan lesson study). 4,5% guru IPS Geografi yang mengatakan 

bahwa siswa merasa terbebani selama proses pembelajaran ini (model 

pembinaan lesson study). 6 % guru IPS Geografi setuju apabila dalam 

pembelajaran IPS geografi digunakan strategi dan model pembinaan 

lesson study. 4,8% guru IPS Geografi mengatakan bahwa siswa selalu 

belajar IPS geografi dengan cara menghafal. 6 % guru IPS Geografi 

merasa pembelajaran menggunakan model pembinaan lesson study dapat 

meningkatkan keaktifan di kelas.  

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa guru IPS Geografi lebih 

menyukai model pembinaan lesson study yang digunakan guru IPS 

Geografi lain selama proses belajar mengajar karena model pembinaan 

lesson study menarik, model pembinaan lesson study  mudah dipahami, 

model pembinaan lesson study  menyenangkan. 
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B. Hasil Pengamatan Terhadap Proses Pembelajaran dalam Kelas 

1. Kinerja Guru dalam Pembelajaran Geografi 

Pengamatan terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran di 

kelas dilakukan selama 3 kali. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran 

dilakukan selama 3 kali pertemuan. Metode pengamatan dilakukan untuk 

mengamati bagaimana kinerja guru dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembinaan lesson study. Adapun kinerja guru yang 

diamati dalam penelitian ini adalah kemampuan guru dalam merencakan 

pembelajaran, keterampilan melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan 

kemampuan menjalin hubungan dengan siswa. Untuk mengetahui 

seberapa jauh kinerja guru dalam proes pembelajaran dijelaskan lebih rinci 

sebagai berikut: 

a. Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

Adapun kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran 

dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: 

1) Merumuskan indikator kompetensi siswa (menjabarkan 

kompetensi dasar). 

2) Menentukan cara mencapai tujuan. 

3) Menentukan langkah-langkah dalam mencapai tujuan. 

4) Merencanaka alokasi waktu pada kegiatan yang digunakan. 

5) Menentukan media dalam pelaksanaan kegiatan. 

6) Menentukan alat penilaian. 
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b. Keterampilan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Adapun kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: 

1) Membuka kegiatan pembelajaran. 

2) Menjelaskan prosedur kegiatan pembelajaran, kepada siswa. 

3) Menggunakan media pembelajaran. 

4) Menyelenggarakan hirarki isi materi pada kegiatan pembelajaran. 

5) Menentukan sistem pengelompokan anak dalam pelaksanaan 

kegiatan. 

6) Melaksanakan proses penilaian. 

7) Menutup kegiatan dengan tepat 

c. Kemampuan menjalin hubungan dengan siswa 

Adapun kinerja guru menjalin hubungan dengan siswa 

dalam pelaksanaan pembelajaran dibagi menjadi beberapa kategori 

yaitu: 

1) Membantu anak menyadari kelebihan dan kelemahan dalam proses 

pembelajaran. 

2) Mendorong atau membantu kemampuan anak dalam 

mengemukakan pendapat. 

3) Menunjukkan sikap simpati dan empati terhadap anak. 

4) Memotivasi anak untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti 

kegiatan. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

pertemuan pertama sampai ketiga, dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

Diagram Skor Kinerja Guru dalam Proses Pembelajaran 

 

Berdasarkan diagram di atas diketahui skor setiap pertemuan 

adalah sebagai berikut 

a. Kinerja guru pada pertemuan pertama. 

Pada pertemuan pertama diperoleh keterangan, pada indikator 

kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran rata-rata kinerja 

guru sebesar 54,17 % (cukup baik), pada indikator keterampilan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran rata-rata kinerja guru sebesar 

64,29% (cukup baik), pada indikator kemampuan menjalin hubungan 

dengan siswa rata-rata kinerja guru sebesar 62,5% (cukup baik). 

b. Kinerja guru pada pertemuan kedua 

Pada pertemuan kedua diperoleh keterangan, pada indikator 

kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran rata-rata kinerja 

guru sebesar 70,83% (baik), pada indikator keterampilan 
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melaksanakan kegiatan pembelajaran rata-rata kinerja guru sebesar 

71,43% (baik), pada indikator kemampuan menjalin hubungan dengan 

siswa rata-rata kinerja guru sebesar 75% (baik). 

c. Kinerja guru pada pertemuan ketiga  

Pada pertemuan ketiga diperoleh keterangan, pada indikator 

kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran rata-rata kinerja 

guru sebesar 94,44% (sangat baik), pada indikator keterampilan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran rata-rata kinerja guru sebesar 

75% (baik), pada indikator kemampuan menjalin hubungan dengan 

siswa rata-rata kinerja guru sebesar 75% (baik). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru IPS 

Geografi setelah menggunakan model pembinaan lesson study 73,15%, 

keterampilan guru IPS Geografi dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran 70,24%, sedangkan kemampuan guru IPS Geografi dalam 

menjalin hubungan dengan siswa 70,83%. Kinerja guru meningkat dari 

tiap-tiap pertemuan. 

2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Geografi 

Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dilakukan selama 3 

kali. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran dilakukan selama 3 kali 

pertemuan. Metode pengamatan dilakukan untuk mengamati bagaimana 

aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembinaan lesson study. Adapun aktivitas yang di 

amati dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa tentang 
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kemampuan mengajukan pertanyaan, perhatian siswa, menjawab 

pertanyaan, kegiatan mencatat, melakukan diskusi, dan penyelesaian tugas. 

Adapun indikator untuk mengukur aktivitas belajar siswa adalah sebagai 

berikut: 

a. Perhatian siswa 

Adapun keaktivan siswa yang memperhatikan di bagi menjadi 

beberapa kategori yaitu: 

1) Perhatian siswa terhadap guru ketika menjelaskan. 

Keaktivan siswa memperhatikan guru ketika memberi 

penjelasan materi yang diberikan. 

2) Perhatian siswa terhadap media belajar 

Keaktivan siswa dalam memperhatikan media pembelajaran 

yang ditampilkan dalam proses belajar di dalam kelas. 

3) Perhatian siswa terhadap teman yang mengajukan gagasan, 

mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. 

Berdasarkan data hasil pengamatan, diperoleh skor dari 

pertemuan pertama sampai ketiga yang selanjutnya bisa dapat di lihat 

dari setiap pertemuan sebagai berikut ini: 

1) Pertemuan pertama dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas 

siswa dalam memperhatikan termasuk dalam kategori kategori 

sangat aktif (89,25 %).  
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2) Pertemuan kedua dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam memperhatikan termasuk dalam kategori kategori sangat 

aktif (94,07 %).  

3) Pertemuan ketiga dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam memperhatikan termasuk dalam kategori kategori sangat 

aktif (96,27 %).  

Dari uraian data di atas, skor petemuan pertama sampai ketiga 

terjadi peningkatan. Ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa untuk 

memperhatikan dalam proses pembelajaran dari pertemuan ke 

pertemuan mengalami peningkatan. 

b. Mengajukan pertanyaan 

Adapun keaktifan siswa dalam bertanya dibagi menjadi 

beberapa kategori antara lain: 

1) Keaktivan siswa membuat pertanyaan dari penjelasan materi oleh 

guru. 

2) Keaktivan siswa membuat pertanyaan terhadap materi yang 

disajikan oleh guru. 

3) Keaktifan siswa membuat pertanyaan tentang hal baru. 

Berdasarkan data hasil pengamatan, diperoleh skor dari 

pertemuan pertama sampai ketiga yang selanjutnya bisa dapat dilihat 

setiap pertemuan adalah sebagai berikut: 
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1) Pertemuan pertama dapat ditunjukkan bahwa criteria aktivitas 

siswa dalam bertanya termasuk dalam kategori kategori kurang 

aktif (33,99 %).  

2) Pertemuan kedua dapat di tunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam bertanya termasuk dalam kategori kategori kurang aktif 

(36,62 %).  

3) Pertemuan ketiga dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam bertanya termasuk dalam kategori kategori cukup aktif 

(43,64 %). 

Dari uraian data di atas, skor petemuan pertama sampai ketiga 

terjadi peningkatan. Ini menunjukkan bahwa aktivitas bertanya dalam 

proses pembelajaran dari pertemuan ke pertemuan mengalami 

peningkatan. 

c. Menjawab pertanyaan 

Adapun keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dibagi 

menjadi beberapa kategori antara lain: 

1) Keaktifan siswa menjawab pertanyaan dari penjelasan materi oleh 

guru. 

2) Keaktifan siswa menjawab pertanyaan terhadap materi yang 

disajikan oleh media. 

Berdasarkan data hasil pengamatan, diperoleh skor dari 

pertemuan pertama sampai ketiga yang selanjutnya bisa dapat dilihat 

setiap pertemuan adalah sebagai berikut: 
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1) Pertemuan pertama dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas 

siswa dalam menjawab pertanyaan termasuk dalam kategori 

kategori kurang aktif (33,99 %). 

2) Pertemuan kedua dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam menjawab pertanyaan termasuk dalam kategori kategori 

kurang aktif (33,12 %). 

3) Pertemuan kedua dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam menjawab pertanyaan termasuk dalam kategori kategori 

cukup aktif (48,47 %). 

Dari uraian data di atas, skor petemuan pertama sampai ketiga 

terjadi peningkatan. Ini menunjukkan bahwa aktivitas menjawab 

pertanyaan dalam proses pembelajaran dari pertemuan ke pertemuan 

mengalami peningkatan. 

d. Mencatat 

Adapun keaktivan siswa dalam mencatat dibagi menjadi 

beberapa kategori antara lain: 

1) Keaktifan siswa mencatat penjelasan yang diberikan guru, jadi 

keaktifan siswa mencatat penjelasan pada saat guru menjelaskan 

materi pelajaran. 

2) Keaktifan siswa mencatat dari media pembelajaran yang 

ditampilkan. Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran dengan 

menggunakan media, siswa mengamati media dan mencatat hal 
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yang dirasa perlu untuk dicatat. Ataupun mencatat materi yang 

disajikan guru. 

3) Keaktifan siswa mencatat pertanyaan dan jawaban dari teman. 

Berdasarkan data hasil pengamatan, diperoleh skor dari 

pertemuan pertama sampai ketiga yang selanjutnya bisa dapat dilihat 

setiap pertemuan adalah sebagai berikut: 

1) Pertemuan pertama dapat ditunjukkan bahwa criteria aktivitas 

siswa dalam mencatat termasuk dalam kategori kategori cukup 

aktif (45,62 %). 

2) Pertemuan kedua dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam mencatat termasuk dalam kategori kategori cukup aktif 

(46,93 %). 

3) Pertemuan ketiga dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam mencatat termasuk dalam kategori kategori aktif (63,60 %). 

Dari uraian data di atas, skor petemuan pertama sampai ketiga 

terjadi peningkatan. Ini menunjukkan bahwa aktivitas mencatat dalam 

proses pembelajaran dari pertemuan ke pertemuan mengalami 

peningkatan. 

e. Diskusi 

Adapun keaktifan siswa dalam berdiskusi di bagi menjadi 

beberapa kategori yaitu: 

1) Keaktivan siswa dalam diskusi.Dalam berdiskusi dengan teman, 

masing-masing siswa mengikuti diskusi sesuai dengan arahan guru. 
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2) Keaktivan siswa dalam menyampaikan gagasan atau pendapat. 

Dalam berdiskusi siswa tidak takut untuk menyampaikan pendapat 

kepada teman yang lain maupun dengan guru. 

3) Keaktivan siswa dalam pemberian saran kepada teman. Dalam 

berdiskusi, siswa saling memberikan saran kepada siswa maupun 

kelompok guna mendapatkan kejelasan pengetahuan yang lebih 

baik. 

Berdasarkan data hasil pengamatan, diperoleh skor dari 

pertemuan pertama sampai ketiga yang selanjutnya bisa dapat dilihat 

setiap pertemuan adalah sebagai berikut: 

1) Pertemuan pertama dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas 

siswa dalam berdiskusi termasuk dalam kategori kategori kurang 

aktif (38,82 %). 

2) Pertemuan kedua dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam berdiskusi termasuk dalam kategori kategori kurang aktif 

(38,82 %). 

3) Pertemuan ketiga dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam berdiskusi termasuk dalam kategori kategori cukup aktif 

(48,91 %). 

Dari uraian data di atas, skor petemuan pertama sampai ketiga 

terjadi hanya sedikit peningkatan. Bahkan pada pertemuan pertama dan 

kedua hasilnya sama, namun terjadi peningkatan pada pertemuan 

ketiga. Hal ini terjadi akibat kurangnya pembiasaan perlakuan 
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pembelajaran dengan berdiskusi baik dalam kelompok maupun 

personal sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa aktivitas berdiskusi 

dalam proses pembelajaran dari pertemuan ke pertemuan mengalami 

peningkatan. 

f. Menyelesaikan Tugas 

Adapun keaktifan siswa dalam menyelesaikan tugas dibagi 

menjadi beberapa kategori yaitu: 

1) Keaktifan siswa dalam menyelesaikan tugas dari buku. 

2) Keaktifan siswa dalam menyelesaikan tugas dari guru yang telah 

disampaikan. 

3) Keaktifan siswa dalam menyelesaikan tugas rumah. 

Berdasarkan data hasil pengamatan, diperoleh skor dari 

pertemuan pertama sampai ketiga yang selanjutnya bisa dapat dilihat 

setiap pertemuan adalah sebagai berikut: 

1) Pertemuan pertama dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas 

siswa dalam menyelesaikan tugas termasuk dalam kategori kategori 

kurang aktif (33,12 %). 

2) Pertemuan kedua dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam menyelesaikan tugas termasuk dalam kategori kategori 

kurang aktif (42,44 %). 

3) Pertemuan kedua dapat ditunjukkan bahwa kriteria aktivitas siswa 

dalam menyelesaikan tugas termasuk dalam kategori kategori 

cukup aktif (61,84 %). 
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Dari uraian data di atas skor dari petemuan pertama sampai 

ketiga terjadi peningkatan. Ini menunjukkan bahwa aktivitas 

menyelesaikan tugas dalam proses pembelajaran dari pertemuan ke 

pertemuan mengalami peningkatan. 

3. Hasil Belajar siswa 

Dalam penelitian ini hasil belajar siswa diukur menggunakan 

angket yang terdiri dari 14 item pertanyaan. Dari 32 responden diperoleh 

keterangan rata-rata hasil belajar siswa sebesar  sebesar 76,46% (kriteria 

tinggi) dimana terdapat 26 siswa (81,25%0) yang mendapatkan nilai di 

atas nilai ketuntasan minimal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

hasil belajar siswa sudah memenuhi standar kriteria ketuntasan minimal 

belajar di SMP Negeri 2 Juwana. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Lesson Study Dalam 

Rangka Meningkatkan Kinerja Guru Geografi Di SMP Negeri 2 Juwana 

Kabupaten Pati diperoleh keterangan sebagai berikut:  

1. Kinerja guru 

Kinerja guru yang diukur dengan 3 indikator diantaranya  

kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran, keterampilan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan  kemampuan menjalin hubungan 

dengan siswa yang dinilai selama 3 kali pertemuan diperoleh hasil bahwa 

kinerja guru selalu meningkat dari pertemuan pertama hingga pertemuan 
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ketiga. Peningkatan tertinggi terjadi pada kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran, hal ini mengidentifikasikan meodel 

pembinaan lesson study dapat mempermudah seorang guru dalam  

merencanakan pembelajaran. Hal ini disebabkan dengan menggunakan 

model pembinaan lesson study hal sistem pembelajaran lebih efektif dan 

berlangsung secara kontinuitas, sehingga perencanaan pada pembelajaran 

kedua sebenarnya hanya menyempurnakan rencana pembelajaran pada 

pembelajaran pertama begitu juga pada perencanaan pembelajaran ketiga. 

Peningkatan terendah terjadi pada kemampuan guru dalam menjalin 

hubungan dengan siswa, hal ini disebabkan untuk menjalin hubungan 

dengan siswa yang diperlukan adalah kepribadian seorang guru dan 

kemampuan guru dalam beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi di 

dalam maupun di luar kelas, hal ini tentunya membutuhkan waktu yang 

relatif cukup lama. Rentang waktu dari pertemuan pertama ke pertemuan 

selanjutnya yang relatif cepat menyebabkan tingkat kemampuan guru 

menjalin hubungan dengan siswa relatif stabil dari pertemuan pertama 

kepertemuan selanjutnya. 

2. Aktivitas siswa 

Berdasakan hasil penelitian secara keseluruhan tingkat keaktifan 

siswa dari waktu ke waktu selalu meningkat, dimana dalam pertemuan 

pertama tingkat keaktifan siswa sebesar 67,93%, pada tertemuan kedua 

tingakt keaktifan siswa sebesar 74,74% dan pada pertemuan ketiga tingkat 

keaktifan siswa sebesar 77,13%. Tingakt keaktifan siswa terbesar terjadi 
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pada melakukan diskusi, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan model 

pembinaan lesson study siswa ditentukan untuk memecahkan masalah 

secara berkelompok, hal ini otomatis membuat siswa berdiskusi dengan 

teman sekelompoknya, diskusi yang efektif dapat meningkatkan wawasan 

dan pengetahuan siswa, karena dengan berdiskusi selain siswa 

mendapatkan ilmu dari gurunya siswa juga mendapatkan pengetahuan dari 

teman sebayanya.  

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan tingkat tanggapan siswa 

terhadap pelaksanaan lesson study sebesar 61 %(kriteria cukup tinggi), hal 

ini mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya siswa cukup menyukai 

pelaksanaan lesson study dalam pembelajaran, pelaksanaan lesson study 

membuat kelas menjadi hidup karena sesama siswa melakukan diskusi 

dengan teman sebayanya, selain dapat menambah pengetahuan siswa 

dalam mata pelajaran geografi, pelaksanaan lesson study juga dapat 

meningkatkan rasa persaudaraan sesama siswa dengan siswa. Hal ini 

disebabkan dengan berdiskusi siswa akan merasa saling membutuhkan 

satu dengan yang lainya. 

3. Hasil belajar siswa 

Dari hasil penelitian diatas diperolah keterangan bahwa rata-rata 

hasil belajar siswa 76,46% dengan tingkat ketuntasan mencapai 81,25%. 

Hal ini mengidentifikasikan pelaksanaan lesson study di SMP 2 Juwana 

berefek positif pada hasil belajar siswa, fakta ini disebabkan oleh 

pelaksanaan lesson study dapat meningkatkan semangat siswa dalam 
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belajar di dalam pelaksanaan lesson study siswa akan lebih mudah 

menerima apa yang guru sampaikan. Selain itu perlaksanaan lesson study 

disekolah juga mendukung siswa untuk lebih kreatif dalam belajar.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkap beberapa hal antra lain: 

1. Pelaksanaan lesson study dilakukan di kelas VIIG SMP Negeri 2 Juwana 

pelajaran IPS Geografi materi penggunaan peta, atlas, globe yang 

dilaksanakan dengan sangat baik  karena model pembinaan lesson study 

melatih guru untuk menggunakan metode pembelajaran bervariasi di 

dalam kelas yang sesuai dengan topik mata pelajaran.  

2. Guru IPS Geografi lebih menyukai model pembinaan lesson study yang 

digunakan guru IPS Geografi lain selama proses belajar mengajar karena 

model pembinaan lesson study menarik, model pembinaan lesson study  

mudah dipahami, model pembinaan lesson study  menyenangkan. 

3. Hasil belajar siswa SMP Negeri 2 Juwana memenuhi standar kriteria 

ketuntasan minimal setalah guru IPS Geografi menggunakan model 

pembinaan lesson study. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan: 

1. Bagi para pendidik (guru) IPS Geografi disarankan dapat menggunakan 

model pembinaan lesson study sebagai alternatif pilihan dalam setiap 

proses pembelajaran di kelas sesuai dengan materi yang diajarkan. 

2. Bagi pihak sekolah diharapkan untuk dapat menggunakan  model 

pembinaan lesson study dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang 

disesuaikan dengan topik pembelajaran. 
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SILABUS 
 
Sekolah     : SMP Negeri 2 Juwana 
Kelas : VII(tujuh) 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester : 2 (dua) 
 
 
Standar Kompetensi : 4. Memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya. 
 

 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber 
Belajar Teknik Bentuk

Instrumen 
Contoh

Instrumen 
4.1. Menggunakan 

peta, atlas,dan 
globe, untuk 
mendapat-kan 
informasi 
keruangan 

 
 

Pengertian peta, 
atlas, dan globe. 

Jenis peta dan 
bentuk peta. 

Penggunaan 
indeks, daftar isi, 
garis lintang dan 
bujur, serta 
keterangan tepi 
pada peta, atlas, 
dan globe untuk 
mencari informasi 
geografis pada 
peta. 

Menyimpulkan 
perbedaan antara 
peta, atlas, dan 
globe. 
 
Mengamati berbagai 
jenis dan bentuk 
peta. 
 
 
 
Mengamati peta, 
atlas, dan globe 
tentang informasi 
geografis yang ada di 
dalamnya. 
 
 

Membedakan peta, 
atlas, dan globe. 
 
 

Mengidentifikasi 
jenis,bentuk dan 
pemanfaatan peta. 
 
 

Mengidentifikasi 
informasi geografis 
dari peta, atlas dan 
globe. 
 
 
 
 

Tes tulis
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
Tes unjuk 
kerja 
 
 
 
 
 
 
 

Tes Uraian 
 
 
 
Tes Uraian  
 
 
 
 
Tes 
identifikasi 
 
 
 
 
 
 
 

Jelaskan 
perbedaan peta 
dan atlas.  
 
Jelaskan 
perbedaan peta 
umum dengan 
peta khusus ! 
 
Carilah kota 
Ampenan pada 
Atlasmu 
dengan 
menggunakan 
indeks . 
 
 
 

4 JP Peta, Atlas, Globe 
LKS, CD 
Buku geografi 
yang relevan 
Guru IPS Geografi 
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Skala peta. 
Memperbesar dan 
memper-kecil 
peta. 
 
 

 
 
 
 
 
Menelaah arti 
berbagai jenis skala 
yang terdapat pada 
peta. 

Praktik memperbesar 
dan memperkecil 
peta dengan garis-
garis koordinat. 

 
 
 

Mengartikan 
berbagai skala. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memperbesar dan 
memperkecil peta 
dengan bantuan 
garis-garis koordinat 
 

 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes unjuk 
kerja 

 
 
 
Tes Uraian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Petik, 
kerja produk
 

 
 
 
Pada peta yang 
bersksla 1 : 
5.000.000 
jarak kota A ke 
B hádala 5 
centimeter. 
Berapakah 
jarak 
sebenarnya?  
 
Pilihlah peta 
salah satu 
pulau di 
Indonesia 
dalam atlasmu, 
kemudian 
perbesarlah 2 
kali! 

 
4.2. Membuat sketsa 

dan peta wilayah 
yang menggam 
barkan obyek 
geografi 

 

 
Sketsa wilayah 
dan obyek 
geografi. 
 
 
 
 
Menentukan skala 

Membuat sketsa 
wilayah dan obyek 
geografi dari peta 
atau observasi 
lapangan. 
 
 
Menghitung dan 

Menginformasikan 
tentang pengertian 
obyek geografi 

Membuat sketsa 
wilayah dan obyek 
geografi.  
 

Menentukan skala 

 
 
 
 
Tes unjuk 
kerja 
 
 
Tes unjuk 

 
 
 
Rubrik 
 
 
 
Tes 

 
 
 
Buatlah sketsa 
tempat 
tinggalmu! 
 
Tentukan skala 

4 JP Peta, Atlas, Globe 
LKS 
Buku geografi 
yang relevan. 
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peta. 
 
 
 
Simbol-simbol 
geografi pada 
peta. 

menentukan skala 
peta. 
 
 
Menentukan simbol-
simbol geografi  
pada peta. 

peta.
 
 
 

Menentukan 
simbol-simbol 
geografi pada peta. 

kerja
 
 
 
Tes unjuk 
kerja. 

identifikasi
 
 
 
Tes 
identifikasi 

sketsa yang 
telah kamu 
buat! 
 
Tentukan 
simbol-simbol 
obyek yang 
ada di 
lingkungan 
tempat 
tinggalmu dan 
tempatkan 
pada sketsa 
yang telah 
kamu buat. 

 
4.3. Mendeskripsikan 

kondisi geografis 
dan penduduk 

 
Deskripsi kondisi 
geografis suatu 
wilayah pada 
peta. 
 
 
Deskripsi kondisi 
peduduk suatu 
wilayah. 
 
 
Kaitan antara 
kondisi geografis 
dengan keadaan 
penduduk. 

Membaca peta 
tentang kondisi 
geografis suatu 
wilayah. 
 
 
 
Mendiskusikan 
keadaan penduduk 
suatu wilayah pada 
peta. 
 
 
Diskusi tentang 
kaitan antara 

Mendeskripsikan 
kondisi geografis 
suatu wilayah pada 
peta. 
 
 
 

Mendeskripsikan 
kondisi penduduk 
suatu wilayah. 
 
 
 

Menganalisis 
kaitan antara kondisi 

 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
Tes unjuk 
kerja 
 
 
 
 
Penugasan

Tes Uraian  
 
 
 
 
 
 
Uji Petik, 
Kerja 
Produk 
 
 
 
 
Tugas 

Perhatikan 
peta Pulau 
Sumatera. 
Jelaskan relief 
Pulau 
Sumatera  
bagian timur ! 
 
Buatlah peta 
persebaran 
penduduk 
daerah tempat 
tinggalmu! 
 
Amatilah 

4 JP Peta Indonesia, 
Atlas , LKS 
Buku sumber yang 
relevan 
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 keadaan  geografis 
dengan keadaan 
penduduk. 

geografis dengan 
keadaan penduduk. 

proyek keadaan 
kepadatan 
penduduk pada 
kondisi 
geografis 
tertentu 
(misalnya: di 
pantai, dataran 
rendah, 
pegunungan)  

 
 

Pati ,    2010 

Mengetahui 

Guru Mata pelajaran Geografi       Peneliti 

 

    

Eko Mudiyono, S.Pd        Ratna Nur Ika Zumastianti 

   NIP.19620413 198501 1 001       NIM. 3201405023 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP 4.1) 

 
Sekolah : SMP Negeri 2 Juwana 
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester :  VII / 2 
Alokasi Waktu :   1 jam pelajaran  
Standar Kompetensi :  4.  Memahami usaha manusia untuk mengenali 

perkembangan lingkungannya 
Kompetensi Dasar :  4.1.  Menggunakan peta, atlas, dan globe untuk 

mendapatkan informasi keruangan 
Indikator : Membedakan peta, atlas, dan globe 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
     Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajarfan, siswa dapat : 

1. Mengidentifikasi perbedaan antara peta, atlas, dan globe 
2. Mengidentifikasi jenis-jenis peta 
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk peta 

B. MATERI  PEMBELAJARAN : 
1. Pengertian peta, atlas dan globe 

Gambaran konvensional dari permukaan bumi yang dilukiskan dengan 
skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar jika dilihat dari atas. 
Penegrtian Atlas : kumpulam beberapa peta yang dibuat dalam bentuk 
buku 
Penegrtian Globe : Tiruan bola dunia dalam bentuk kecil 

2. Jenis-jenis peta 
• Berdasarkan isinya :          - Peta umum 

- Peta khusus 
• Berdasarkan skalanya :      - Peta kadaster   

- Peta skala besar 
- Peta skala sedang 
- Peta skala kecil 
- Peta Geografi 

 
3. Bentuk-bentuk peta            - Peta  Analog 

- Peta Digital 
 
 
C. METODE PEMBELAJARAN  : 
 1.   Ceramah bervariasi 
 2.   Diskusi 
 3.   Tanya jawab 
 5.   Observasi / pengamatan 
D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
 1. Pertemuan I : 
     a. Pendahuluan 

1. Apersepsi : Tuliskan rute perjalanan dari rumah ke sekolah 
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2. Motivasi   :Siswa diminta untuk saling tukar menukar tulisan tentang 
rute perjalanan tersebut dengan temannya, kemudian ditanya “ mudah 
atau sukarkah kamu menentukan rumah temanmu dengan uraian rute 
perjalanan tersebut “ 
Alat bantu apakah yang dapat memudahkan untuk menentukan rumah 
temanmu tersebut. 

     b. Kegiatan Inti :  
1. Siswa dibagi dalam 4 kelompok 
2. Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati peta, atlas, dan globe 
3. Kelompok   

        I    :  Perbedaan peta, atlas, dan globe 
       II    :  Perbedaan unsur peta dan atlas 
             III   : Simbol-simbol pada peta tersebut dan contoh-contohnya 
      IV    :  Jenis-jenis peta beserta contohnya 

4. Setiap kelompok membuat laporan hasil pengamatan  
5. Setiap kelompok mempresentasikan ke depan kelas hasil 

pengamatannya 
6. Tanya jawab tentang bperbedaan atlas, peta, dan globe 

      c. Penutup : 
1. Penilaian 
2.  Refleksi  : Siswa mengungkapkan pesan terhadap pentingnya 

mempelajari peta, atlas, dan globe 
  

E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN : 
      1. Peta 
      2. Atlas 
      3. Globe 
      4. Kertas karton /HVS 
      5. Kertas penilaian Psikomotorik 
      6. OHP 
      7. Buku Geografi yang relevan  
 

F. PENILAIAN : 
1. Teknik Penilaian 

    a. Tes Tertulis 
    b. Tes untuk kerja 
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2. Penilaian Proses Sosial 

Kriteria Penilaian 
Nilai Kelompok 

I II III IV V 

1.KemampuanMengamati (Observasi)      

2. Kemampuan Mengkliasifikasi      

3. Kemampuan Mengukur      

4. Kemampuan Menyimpulkan      

5. Kerjasama dalam kelompok      

6. Menghargai Kelompok Lain      

 
SOAL : 
1. Sebutkan syarat – syarat membuat peta ! 
2. Sebutkan unsur – unsur peta ! 
KUNCI : 
1. a. Equidistance 

b. Equivalent 
c. Confera 
d. Memberikan informasi yang benar sesuai judul 
e. Menyajikan data yang lengkap dan teliti 
f. Tidak membingungkan serta membinngungkan serta mudah dimengerti 

2. a. Judul peta  e. Lettering  i. Garis tepi 
b. Penunjuk arah  f. Inset 
c. Skala peta  g. Garis astronomis 
d. Legenda   h. Tahun dan sumber pembuatan peta 
. 

 
 
 

Juwana,  2010 
Mengetahui 
Guru Mata pelajaran Geografi   Peneliti 
 
 
 

 Eko Mudiyono    Ratna Nur Ika Zumastianti 
 NIP.19620413 198501 1 001   NIM. 3201405023 
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Daftar Guru IPS Geografi SMP Negeri 2 Juwana 
 

No Nama Mengajar 
1. Eko Mudiyono, S.Pd IPS 
2. Kholidah, S. Pd IPS 
3. Dra. Kartini IPS 
4. Erna Setyowati IPS 
5. Sardina, S. Pd IPS 

      Sumber. SMP Negeri 2 Juwana 
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LEMBAR OBSERVASI  

KEAKTIFAN SISWA SELAMA PROSES PEMBELAJARAN  

* Pertemuan: 

* Kelas Eksperimen (VIIG) :  

 
No. 

 
Nama Siswa 

Variabel Keaktifan Siswa Jumlah 
Skor 

1 2 3 4 5 6  

1 AHMAD SAIFUL A        

2 ANDRE ANDRIANO        

3 ANISA MUTIATI        

4 ANTON SUKOYO        

5 ARDI HELMI AZIZ        

6 ATIK MEI ANI        

7 BAGUS PUSPITO        

8 BAYU FERDIANTO        

9 DEDI SETYO N        

10 EKA SUSANTI        

11 ERLINA AYU SAFITRI        

12 HERI SETIAWAN        

13 JEPRI TIONARANTO        

14 KHOIRUL HUDA        

15 LINTANG AMIRA SAKTI        

16 LUVI VIRGIYANTI        

17 LUWIS PUJO K        

18 M.REZA SAIFUDIN        

19 MARTA BUDI S        

20 MOCHAMMAD EKO S        

21 MOHAMAD JAENURI        

22 NOFI ARIYANTI        

23 NUR KHALIS        

24 NUR PRIYADI        
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25 NURNINGSIH        

26 NURUL INAYAH        

27 RATNA MUTIARA I        

28 RINA VIRAWATI        

29 RIYAN SUDIYANTO        

30 SAMSUL MAARIF        

31 SITI CARYANI        

32 SITI MUNAWAROH        

Rata-rata        

Keterangan : 

a. Variabel Keaktifan Belajar Siswa 

1 = Siswa yang mengajukan pertanyaan 

2 = Siswa yang menjawab pertanyaan 

3 = Siswa yang memperhatikan 

4 = Siswa yang mencatat 

5 = Siswa yang melakukan diskusi 

6 = Siswa yang menyelesaikan tugas  

b. Kreteria penskoran 

1= Kurang Aktif 

2= Cukup Aktif 

3= Aktif 

4= Sangat Aktif 

Juwana,  2010 

Observer 

 

 

(.............................) 
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INSTRUMEN  

LEMBAR PENILAIAN KINERJA GURU 

Kelas Eksperimen : 

Pertemuan  : 

No Komponen 
Skor 

Jumlah/ 
Keterangan

1 2 3 4  

1. 

Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 
a. Merumuskan indikator 

kompetensi siswa (menjabarkan 
kompetensi dasar) 

     

b. Menentukan cara mencapai 
tujuan 

     

c. Menentukan langkah-langkah 
dalam mencapai tujuan 

     

d. Merencanaka alokasi waktu pada 
kegiatan yang digunakan 

     

e. Menentukan media dalam 
pelaksanaan kegiatan 

     

f. Menentukan alat penilaian      

2. 

Keterampilan melaksanakan kegiatan pembelajaran 
a. Membuka kegiatan pembelajaran      
b. Menjelaskan prosedur kegiatan 

pembelajaran, kepada siswa 
     

c. Menggunakan media 
pembelajaran 

     

d. Menyelenggarakan heirarki isi 
materi pada kegiatan 
pembelajaran 

     

e. Menentukan sistem 
pengelompokan anak dalam 
pelaksanaan kegiatan 

     

f. Melaksanakan proses penilaian      
g. Menutup kegiatan dengan tepat      

3. Kemampuan menjalin hubungan dengan siswa 
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a. Membantu anak menyadari 
kelebihan dan kelemahan dalam 
proses pembelajaran 

     

b. Mendorong dan/ membantu 
kemampuan anak dalam 
Mengemukakan pendapat 

     

c. Menunjukkan sikap simpati dan 
empati terhadap anak 

     

d. Memotivasi anak untuk 
berpartisipasi aktif dalam 
mengikuti kegiatan 

     

Rata-rata      
 

Kreteria penskoran 

1= Kurang Baik 

2= Cukup Baik 

3= Baik 

4= Sangat Baik 

Juwana,  2010 

Observer 

 

 

(.............................) 
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RUBRIK LEMBAR PENILAIAN KINERJA GURU 

I. KEMAMPUAN GURU DALAM MERENCANAKAN PEMBELAJARAN 

NO JENIS KEGIATAN INDIKATOR 
PENGAMATAN 

KRITERIA SKOR 

1 

Merumuskan indikator 
kompetensi siswa 
(menjabarkan kompetensi 
dasar) 

Guru tidak merumuskan indikator Kurang baik 1 
Rumusan indikator tidak sesuai KD Cukup baik 2 
Rumusan indikator kurang 
operasional 

Baik 3 

Rumusan indikator sesuai KD dan 
operasional 

Sangat baik 4 

2 
Menenlukan cara 
mencapai tujuan 
 

Tidak menggunakan cara untuk 
mencapai  tujuan 

Kurang baik 1 

Cara yang digunakan kurang 
sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai 

Cukup baik 2 

Cara yang digunakan terlalu rumit Baik 3 
Cara yang digunakan mudah J

dilakukan siswa Sangat baik 4 

3 
Menentukan langkah-
langkah dalam 
mencapai tujuan 

Langkah unutuk mencapai 
tujuan tidak jelas 

Kurang baik 1 

Langkah yang digunakan tidak 
berurutan 

Cukup baik 2 

Langkah urut tapi kurang jelas Baik 3 
Langkah urut dan jelas 
sasarannya 

Sangat baik 4 

4 
Merencanaka alokasi 
waktu pada kegiatan 
yang digunakan 

Alokasi waktu tidak sessuai 
dengan jumlah pokok bahasan 

Kurang baik 1 

Alokasi waktu sessuai dengan 
pokok bahasan tapi kurang 
sesuai dengan sub pokok 
bahasan 

Cukup baik 2 

Alokasi waktu mendekati 
kesesuaian antara pokok bahasan 
dan sub pokok bahasan 

Baik 3 

Alokasi waktu sessuai dengan 
pokok bahasan dan sub pokok 
bahasan 

Sangat baik 4 

5 Menentukan media Tanpa menggunakan media Kurang baik 1 
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dalam pelaksanaan 
kegiatan 

Media yang digunakan tidak 
sesuai dengan kondisi kelas 

Cukup baik 2 

Media banyak memakan waktu Baik 3 
Media tepat sasaran dan waktu Sangat baik 4 

6 
Menentukan alat 
penilaian 

Tidak mengguanakan alat 
penilaian 

Kurang baik 1 

Alat penilaian tidak sesuai 
dengan tujuan 

Cukup baik 2 

Alat sesuai dengan tujuan tapi 
tidak efektif 

Baik 3 

Alat sesuai dengan tujuan dan 
efektif 

Sangat baik 4 

 

II. KETERAMPILAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO JENIS KEGIATAN INDIKATOR 
PENGAMATAN 

KRITERIA SKOR 

1. 
Membuka kegiatan 
pembelajaran 

Langsung membahas materi Kurang baik 1 
Presensi siswa dan memberi 
motivasi Cukup baik 2 

Appersepsi dan memberikan 
motivasi 

Baik 3 

Appersepsi motivasi dan 
menerangkan tujuan 
mempelajari pokok bahasan 

Sangat baik 4 

2 
Menjelaskan prosedur 
kegiatan pembelajaran, 
kepada siswa 

Langsung mulai kegiatan tanpa 
menerangkan caranya 

Kurang baik 1 

Memberi petunjuk secara 
singkat 

Cukup baik 2 

Memberi petunjuk secara urut Baik 3 
Memberi petunjuk secara 
sistematis dan jelas Sangat baik 4 

3. 
Menggunakan media 
pembelajaran 

Tanpa menggunakan media 
pembelajaran Kurang baik 1 

Hanya menggunakan alat 
pembelajaran Cukup baik 2 

Media dan alat pembelajaran 
kurang sesuai dengan tujuan 

Baik 3 

Media dan alat pembelajaran Sangat baik 4 
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digunakan sangat sesuai dengan 
tujuan pembelajaran 

4. 
Menyelenggarakan 
heirarki isi materi pada 
kegiatan pembelajaran 

Kegiatan tidak heirarki dengan 
tingkat perkembangan anak Kurang baik 1 

Heirarki tetapi kurang logis Cukup baik 2 
Heirarki logis tetapi tidak sesuai 
dengan tingkat perkembangan 
anak 

Baik 3 

Heirarki, logis dan sesuai 
dengan tingkat perkembangan 
anak 

Sangat baik 4 

5. 

Menentukan sistem 
pengelompokan anak 
dalam pelaksanaan 
kegiatan 

Tidak, menentukan kriteria 
pengelompokan dalam kegiatan Kurang baik 1 

Menentukan jumlah dalam, 
kelompok kegiatan Cukup baik 2 

Menentukan jumlah dalam 
kelompok kegiatan dan kriteria Baik 3 

Menentukan jumlah dalam 
kelompok kegiatan, kriteria dan  
peranan masing-masing 

Sangat baik 4 

6. Melaksanakan proses 
penilaian 

Tidak melakukan penilaian 
selama proses kegiatan 

Kurang baik 1 

Melakukan penilaian tetapi 
bukan penilaian proses 

Cukup baik 2 

Melakukan penilaian dengan 
format tetapi belum sesuai Baik 3 

Melakukan penilaian selama. 
proses berlangsung dan sesuai 
dengan format penilaian 

Sangat baik 4 

7. 
Menutup kegiatan dengan 
tepat 

Asal diakhiri / ditutup Kurang baik 1 
Hanya menyimpulkan Cukup baik 2 
Memberi tugas dan 
menyimpulkan 

Baik 3 

Memberikan kesimpulan, 
refleksi dan pemberian tugas 

Sangat baik 4 
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III. KEMAMPUAN MENJALIN HUBUNGAN DENGAN SISWA 

NO JENIS KEGIATAN INDIKATOR 
PENGAMATAN 

KRITERIA SKOR 

1. 
Membantu anak 
menyadari kelebihan 
dan kelemahan 

Guru tidak membantu siswa 
dalam menggali kelebihan dan 
menunjukkan kelemahnnya 

Kurang baik 1 

Guru hanya membantu melihat 
kelebihan Cukup baik 2 

Guru hanya membantu anak 
untuk menyadari 
kelemahannya 

Baik 3 

Guru dapat membantu 
menunjukkan kelemahan dan 
membimbing anak dalam, 
menggali kelebihan yang 
dimiliki anak 

Sangat baik 4 

2. 

Mendorong dan/ 
membantu kemampuan 
anak dalam 
mengemukakan 
pendapat 

Tidak membantu anak 
mengutarakan pendapat 

Kurang baik 1 

Hanya memancmg anak 
mengutarakan pendapat 

Cukup baik 2 

Memotivasi anak supaya 
mengutarakan pendapat 

Baik 3 

Memotivasi, memancing dan 
memberikan desempatan anak 
untuk berani mengutarakan 
pendapat dengan kemampuan 
optimal anak 

Sangat baik 4 

3. 
Menunjukkan sikap 
simpati dan empati 
terhadap anak 

Tidak menunjukkan rasa 
simpati 

Kurang baik 1 

Hanya simpati pada anak 
tertentu 

Cukup baik 2 

Sudah menunjukkan rasa 
simpati 

Baik 3 

Dapat menunjukkan rasa 
simpati dan empati / sensitif 
kepada semua anak 

Sangat baik 4 
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4. 

Memotivasi anak untuk 
berpartisipasi aktif 
dalam mengikuti 
kegiatan 

Tidak tampak memberikan 
motivasi 

Kurang baik 1 

Sedikit sekali memotivasi anak Cukup baik 2 
Hanya sebagian anak yang 
nampak diberikan motivasi 

Baik 3 

Semua anak nampak merasa 
termotivasi oleh guru dan ikut 
berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan 

Sangat baik 4 
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Hasil Penilaian Kinerja Guru 

No Kegiatan  
Pertemuan Rata-rata 

∑ Rerata 
Kriter

ia I II III I II III 

I-1 

1 3 3 3 

54,17% 70,83% 94,44% 73,17% B 

2 1 2 2 

3 2 4 3 

4 4 3 3 

5 2 3 2 

6 1 2 4 

I-2 

1 2 2 2 

64,29% 71,43% 75,00% 70,24% B 

2 2 2 3 

3 4 3 4 

4 2 4 3 

5 2 3 2 

6 3 3 4 

7 3 3 3 

I-3 

1 2 4 3 

62,50% 75,00% 75,00% 70,83% B 
2 2 3 4 

3 4 3 2 

4 2 2 3 

Jumlah 41 49 50  

%KinerjaGuru 
80

% 

96

% 

98

% 

Kriteria B B B 

 

Keterangan: 

I-1 = Kemampuan guru IPS Geografi dalam merencanakan pembelajaran 

I-2 =Keetrampilan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

I-3 =Kemampuan menjalin hubungan dengan siswa 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN GEOGRAFI 

* Pertemuan : 

* Kelas VII G :  

No Komponen 
Skor 

Jumlah/ 
Keterangan

1 2 3 4  

1. 

Perhatian siswa 
g. Perhatian siswa terhadap guru ketika 

menjelaskan 
     

h. Perhatian siswa terhadap media yang 
disajikan 

     

i. Perhatian siswa terhadap teman yang 
mengajukan pertanyaan dan menjawab 
pertanyaan 

     

2. 

Mengajukan pertanyaan
a. Kealtifan siswa membuat pertanyaan 

dari penjelasan materi oleh guru 
     

b. Keaktifan siswa membuat pertanyaan 
terhadap materi yang disajikan oleh 
media 

     

c. Keaktifan siswa membuat pertanyaan 
tentang hal baru 

     

3. 

Menjawab pertanyaan
a. Kealtifan siswa menjawab pertanyaan 

dari penjelasan materi oleh guru 
     

b. Keaktifan siswa menjawab pertanyaan 
terhadap materi yang disajikan oleh 
media 

     

c. Keaktifan siswa menjawab pertanyaan 
tentang hal baru 

     

4. 

Mencatat
a. Keaktifan siswa mencatat penjelasan 

yang diberikan guru 
     

b. Keaktifan siswa mencatat dari media 
pembelajaran yang ditampilkan 
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c. Keaktifan siswa mencatat pertanyaan 
dan jawaban dari teman 

     

5. 

Melakukan diskusi
a. Keaktifan siswa dalam diskusi      
b. Keaktifan siswa dalam menyampaikan 

gagasan atau pendapat 
     

c. Keaktifan siswa dalam pemberian saran 
kepada teman 

     
 

6. 

Menyelesaikan tugas
a. Keaktifan siswa dalam menyelesaikan 

tugas dari buku 
     

b. Keaktifan siswa dalam menyelesaikan 
tugas dari media yang telah 
disampaikan 

     

c. Keaktifan siswa dalam menyelesaikan 
tugas rumah 

     

Kreteria penskoran 

1= Kurang Baik 

2= Cukup Baik 

3= Baik 

4= Sangat Baik 

Juwana,  2010 

Observer 

 

 

 (.............................)   
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RUBRIK LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

No Jenis Kegiatan Indikator Pengamatan Kriteria Skor

1 Perhatian siswa 

Nampak tidak memperhatikan selama 
kegiatan pembelajaran 

Kurang aktif 1 

Hanya memperhatikan pada awal kegiatan Cukup aktif 2 
Memperhatikan penjelasan guru 
dan pendapat teman 

Aktif 3 

Memperhatikan penjelasan guru 
dan pendapat teman dan memberi respon 
atau tanggapan 

Sangat aktif 4 

2 
Mengajukan 
pertanyaan 

Pertanyaan tidak jelas dan tidak sesuai 
materi pelajaran 

Kurang aktif 1 

Pertanyaan tidak jelas dan sedikit mengenai 
materi 

Cukup aktif 2 

Pertanyaan  jelas dan sedikit mengenai 
materi 

Aktif 3 

Pertanyaan  jelas dan tentang materi 
pelajaran yang disampaikan  

Sangat aktif 4 

3 
Menjawab 
pertanyaan 

Menjawab pertanyaan dengan Buku Kurang aktif 1 
Menjawab pertanyaan secara sederhana/ 
kurang lengkap 

Cukup aktif 2 

Menjawab pertanyaan secara luas tapi kurang 
sistematis Aktif 3 

Menjawab pertanyaan secara singkat, 
sistematis, logis dan jelas 

Sangat aktif 4 

4 Mencatat 

Tidak mencatat Kurang aktif 1 
Mencatat tapi hanya sebagian Cukup aktif 2 
Mencatat secara tidak urut Aktif 3 
Mencatat semua bagian yang penting dan 
sistematis  

Sangat aktif 4 

5 
Melakukan 

diskusi 

Bahan sajian/materi disusun asal jadi Kurang aktif 1 
Bahan sajian materi disusun oleh ketua 
kelompok 

Cukup aktif 2 

Bahan sajian disusun dengan cukup rind 
oleh sebagian anak 

Aktif 3 

Semua terlibat aktif dalam proses 
pembuatan materi diskusi 

Sangat aktif 4 

6 
Menyelesaikan 

tugas 
Tidak terselesaikan Kurang aktif 1 
Terselesaikan tapi nilai kurang baik Cukup aktif 2 
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Terselesaikan tapi nilaicukup baik Aktif 3 
Terselesaikan dengan nilai yang baik Sangat aktif 4 
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No 

Pertemuan I 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3   1 2 3  

1 3 4 3 83,33% ST 3 4 4 91,67% ST 4 2 4 83,33% ST 2 4 4 83,33% ST 3 4 4 91,67% ST 2 2 3 58,33% R 
2 4 2 4 83,33% ST 2 4 4 83,33% ST 3 2 4 75,00% T 4 2 1 58,33% R 4 4 4 100,00% ST 2 2 2 50,00% R 
3 2 2 4 66,67% T 3 2 2 58,33% R 2 2 3 58,33% R 2 3 3 66,67% T 4 3 3 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 
4 2 2 2 50,00% R 3 4 4 91,67% ST 4 2 2 66,67% T 1 3 2 50,00% R 3 2 3 66,67% T 4 2 4 83,33% ST 
5 4 2 4 83,33% ST 1 4 2 58,33% R 3 2 1 50,00% R 3 4 3 83,33% ST 4 4 4 100,00% ST 4 3 2 75,00% T 
6 3 4 2 75,00% T 3 4 4 91,67% ST 3 4 3 83,33% ST 2 3 3 66,67% T 3 1 2 50,00% R 3 2 2 58,33% R 
7 2 2 4 66,67% T 3 4 4 91,67% ST 4 4 4 100,00% ST 3 2 3 66,67% T 4 3 4 91,67% ST 4 3 4 91,67% ST 
8 3 4 2 75,00% T 2 2 3 58,33% R 3 4 4 91,67% ST 2 3 3 66,67% T 3 3 3 75,00% T 3 1 3 58,33% R 
9 2 2 2 50,00% R 4 2 2 66,67% T 2 2 3 58,33% R 2 4 2 66,67% T 4 3 2 75,00% T 4 2 2 66,67% T 
10 2 3 2 58,33% R 2 2 2 50,00% R 2 4 3 75,00% T 2 4 3 75,00% T 3 2 2 58,33% R 3 2 3 66,67% T 
11 3 4 3 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 2 2 3 58,33% R 2 1 3 50,00% R 3 2 2 58,33% R 3 2 3 66,67% T 
12 2 2 2 50,00% R 2 2 2 50,00% R 3 2 3 66,67% T 2 2 3 58,33% R 2 2 2 50,00% R 3 2 2 58,33% R 
13 4 4 4 100,00% ST 3 4 4 91,67% ST 3 4 2 75,00% T 2 3 3 66,67% T 2 2 2 50,00% R 2 2 1 41,67% SR 
14 4 3 4 91,67% ST 2 4 2 66,67% T 3 1 2 50,00% R 2 2 2 50,00% R 3 3 2 66,67% T 2 2 2 50,00% R 
15 3 3 3 75,00% T 3 3 4 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 3 2 3 66,67% T 3 3 2 66,67% T 2 3 3 66,67% T 
16 2 2 3 58,33% R 2 2 2 50,00% R 2 1 3 50,00% R 2 2 3 58,33% R 3 3 3 75,00% T 2 2 1 41,67% SR 
17 3 4 3 83,33% ST 2 2 3 58,33% R 2 1 3 50,00% R 3 4 4 91,67% ST 4 3 3 83,33% ST 2 3 2 58,33% R 
18 1 2 4 58,33% R 3 4 2 75,00% T 3 4 3 83,33% ST 2 1 3 50,00% R 3 3 2 66,67% T 3 3 1 58,33% R 
19 4 3 2 75,00% T 3 3 2 66,67% T 3 2 3 66,67% T 2 3 3 66,67% T 4 3 3 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 
20 2 2 2 50,00% R 3 2 2 58,33% R 2 2 2 50,00% R 2 4 3 75,00% T 4 2 2 66,67% T 4 3 2 75,00% T 
21 2 2 2 50,00% R 2 2 3 58,33% R 2 2 3 58,33% R 2 2 2 50,00% R 1 3 1 41,67% SR 4 2 3 75,00% T 
22 3 2 3 66,67% T 3 2 4 75,00% T 2 3 3 66,67% T 2 2 3 58,33% R 2 3 3 66,67% T 3 2 2 58,33% R 
23 3 4 3 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 3 3 1 58,33% R 3 2 4 75,00% T 1 4 2 58,33% R 4 3 4 91,67% ST 
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24 4 2 4 83,33% ST 2 2 3 58,33% R 2 4 1 58,33% R 3 4 4 91,67% ST 2 4 4 83,33% ST 2 2 2 50,00% R 
25 2 2 4 66,67% T 2 3 2 58,33% R 3 4 3 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 3 3 2 66,67% T 4 2 3 75,00% T 
26 2 2 2 50,00% R 2 4 4 83,33% ST 3 4 4 91,67% ST 4 2 4 83,33% ST 2 4 3 75,00% T 3 2 3 66,67% T 
27 2 2 2 50,00% R 3 4 2 75,00% T 4 4 2 83,33% ST 1 3 2 50,00% R 4 3 4 91,67% ST 2 2 2 50,00% R 
28 3 3 3 75,00% T 2 3 3 66,67% T 3 3 3 75,00% T 2 1 2 41,67% SR 3 3 3 75,00% T 3 2 3 66,67% T 
29 2 2 2 50,00% R 3 3 3 75,00% T 3 2 3 66,67% T 2 2 2 50,00% R 2 3 3 66,67% T 3 2 2 58,33% R 
30 4 2 2 66,67% T 3 3 3 75,00% T 3 1 3 58,33% R 2 4 3 75,00% T 4 3 3 83,33% ST 2 3 2 58,33% R 
31 2 4 4 83,33% ST 3 3 2 66,67% T 4 2 1 58,33% R 2 3 2 58,33% R 2 3 3 66,67% T 3 2 3 66,67% T 
32 3 4 2 75,00% T 3 3 2 66,67% T 2 2 2 50,00% R 2 2 2 50,00% R 4 2 2 66,67% T 4 2 2 66,67% T 

Keterangan: 
No 1,2,3,....= nomor absen siswa      1,2,3 = Pertemuan 
1 = Perhatian siswa 
2 = Mengajukan pertanyaan 
3 = Menjawab pertanyaan 
4 = Mencatat 
5 = Melakukan diskusi 
6 = Menyelesaikan tugas 
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No 
Pertemuan III 

1 2 3 4 5 6 
1 2 3  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1 3 4 3 83,33% ST 4 4 4 100,00% ST 4 4 4 100,00% ST 4 4 4 100,00% ST 3 4 2 75,00% T 4 3 3 83,33% ST 
2 4 2 4 83,33% ST 2 4 4 83,33% ST 3 4 4 91,67% ST 4 4 3 91,67% ST 4 4 4 100,00% ST 4 4 3 91,67% ST 
3 4 2 4 83,33% ST 3 3 2 66,67% T 3 3 3 75,00% T 2 3 3 66,67% T 4 4 3 91,67% ST 3 3 3 75,00% T 
4 2 2 2 50,00% R 3 4 4 91,67% ST 4 4 2 83,33% ST 2 3 4 75,00% T 3 2 3 66,67% T 4 2 4 83,33% ST 
5 4 2 4 83,33% ST 1 4 2 58,33% R 3 2 1 50,00% R 3 4 3 83,33% ST 4 4 4 100,00% ST 4 3 2 75,00% T 
6 4 4 2 83,33% ST 3 4 4 91,67% ST 3 4 3 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 3 4 2 75,00% T 3 4 2 75,00% T 
7 2 4 4 83,33% ST 3 4 4 91,67% ST 4 4 4 100,00% ST 3 4 3 83,33% ST 4 3 4 91,67% ST 4 3 4 91,67% ST 
8 3 4 2 75,00% T 2 2 3 58,33% R 3 4 4 91,67% ST 4 3 3 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 3 2 3 66,67% T 
9 2 2 2 50,00% R 4 2 2 66,67% T 3 2 3 66,67% T 3 4 2 75,00% T 4 4 2 83,33% ST 4 2 2 66,67% T 
10 2 3 2 58,33% R 2 2 2 50,00% R 2 4 3 75,00% T 4 4 3 91,67% ST 3 2 2 58,33% R 3 2 3 66,67% T 
11 3 4 3 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 3 2 3 66,67% T 2 4 3 75,00% T 3 2 2 58,33% R 3 2 3 66,67% T 
12 2 3 2 58,33% R 2 2 2 50,00% R 3 2 3 66,67% T 2 4 3 75,00% T 4 3 2 75,00% T 3 2 3 66,67% T 
13 4 4 4 100,00% ST 3 4 4 91,67% ST 3 4 2 75,00% T 2 3 3 66,67% T 3 2 2 58,33% R 4 2 4 83,33% ST 
14 4 3 4 91,67% ST 2 4 2 66,67% T 3 1 2 50,00% R 2 4 2 66,67% T 3 3 2 66,67% T 3 2 2 58,33% R 
15 3 3 3 75,00% T 3 3 4 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 3 4 3 83,33% ST 3 3 4 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 
16 3 4 3 83,33% ST 2 3 2 58,33% R 2 2 3 58,33% R 2 2 3 58,33% R 3 3 3 75,00% T 4 2 1 58,33% R 
17 3 4 3 83,33% ST 2 2 3 58,33% R 3 3 3 75,00% T 3 4 4 91,67% ST 4 3 3 83,33% ST 3 3 2 66,67% T 
18 3 2 4 75,00% T 3 4 4 91,67% ST 3 4 3 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 4 3 3 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 
19 4 3 2 75,00% T 3 3 4 83,33% ST 3 4 3 83,33% ST 2 3 3 66,67% T 4 3 3 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 
20 4 2 2 66,67% T 3 2 4 75,00% T 4 4 2 83,33% ST 2 4 3 75,00% T 4 2 2 66,67% T 4 3 2 75,00% T 
21 4 2 4 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 4 4 3 91,67% ST 2 4 2 66,67% T 4 3 3 83,33% ST 4 2 3 75,00% T 
22 3 4 3 83,33% ST 3 2 4 75,00% T 4 3 3 83,33% ST 2 4 3 75,00% T 4 3 3 83,33% ST 3 3 2 66,67% T 
23 3 4 3 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 3 3 1 58,33% R 3 4 4 91,67% ST 3 4 4 91,67% ST 4 3 4 91,67% ST 
24 4 2 2 66,67% T 2 4 3 75,00% T 2 4 1 58,33% R 3 4 4 91,67% ST 3 4 4 91,67% ST 4 3 3 83,33% ST 
25 2 2 4 66,67% T 4 3 4 91,67% ST 3 4 3 83,33% ST 3 4 3 83,33% ST 3 3 4 83,33% ST 4 2 3 75,00% T 
26 4 3 4 91,67% ST 2 4 4 83,33% ST 3 4 4 91,67% ST 4 4 4 100,00% ST 4 4 3 91,67% ST 3 3 3 75,00% T 
27 4 3 4 91,67% ST 3 4 2 75,00% T 4 4 2 83,33% ST 4 2 4 83,33% ST 4 3 4 91,67% ST 4 4 3 91,67% ST 
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28 3 3 3 75,00% T 2 3 3 66,67% T 4 3 3 83,33% ST 4 3 2 75,00% T 3 3 3 75,00% T 3 4 3 83,33% ST 
29 2 2 2 50,00% R 3 3 3 75,00% T 3 4 3 83,33% ST 2 2 2 50,00% R 3 3 3 75,00% T 3 2 4 75,00% T 
30 4 2 2 66,67% T 3 4 3 83,33% ST 3 4 3 83,33% ST 4 4 3 91,67% ST 4 3 3 83,33% ST 4 3 3 83,33% ST 
31 2 4 4 83,33% ST 3 3 4 83,33% ST 4 4 1 75,00% T 2 4 2 66,67% T 4 3 3 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 
32 3 4 3 83,33% ST 3 3 4 83,33% ST 3 4 2 75,00% T 2 3 2 58,33% R 4 3 2 75,00% T 4 2 3 75,00% T 

Keterangan: 
No 1,2,3,....= nomor absen siswa      1,2,3 = Pertemuan 
1 = Perhatian siswa 
2 = Mengajukan pertanyaan 
3 = Menjawab pertanyaan 
4 = Mencatat 
5 = Melakukan diskusi 
6 = Menyelesaikan tugas 
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No 
Pertemuan II 

1 2 3 4 5 6 
1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  

1 3 4 3 83,33% ST 3 4 4 91,67% ST 4 4 4 100,00% ST 4 4 4 100,00% ST 3 4 4 91,67% ST 4 3 3 83,33% ST 
2 4 2 4 83,33% ST 2 4 4 83,33% ST 3 4 4 91,67% ST 4 4 3 91,67% ST 4 4 4 100,00% ST 4 4 2 83,33% ST 
3 2 2 4 66,67% T 3 2 2 58,33% R 2 3 3 66,67% T 2 3 3 66,67% T 4 3 3 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 
4 2 2 2 50,00% R 3 4 4 91,67% ST 4 4 2 83,33% ST 1 3 2 50,00% R 3 2 3 66,67% T 4 2 4 83,33% ST 
5 4 2 4 83,33% ST 1 4 2 58,33% R 3 2 1 50,00% R 3 4 3 83,33% ST 4 4 4 100,00% ST 4 3 2 75,00% T 
6 3 4 2 75,00% T 3 4 4 91,67% ST 3 4 3 83,33% ST 2 3 3 66,67% T 3 1 2 50,00% R 3 2 2 58,33% R 
7 2 2 4 66,67% T 3 4 4 91,67% ST 4 4 4 100,00% ST 3 4 3 83,33% ST 4 3 4 91,67% ST 4 3 4 91,67% ST 
8 3 4 2 75,00% T 2 2 3 58,33% R 3 4 4 91,67% ST 4 3 3 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 3 1 3 58,33% R 
9 2 2 2 50,00% R 4 2 2 66,67% T 2 2 3 58,33% R 2 4 2 66,67% T 4 3 2 75,00% T 4 2 2 66,67% T 
10 2 3 2 58,33% R 2 2 2 50,00% R 2 4 3 75,00% T 2 4 3 75,00% T 3 2 2 58,33% R 3 2 3 66,67% T 
11 3 4 3 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 2 2 3 58,33% R 2 4 3 75,00% T 3 2 2 58,33% R 3 2 3 66,67% T 
12 2 2 2 50,00% R 2 2 2 50,00% R 3 2 3 66,67% T 2 4 3 75,00% T 4 2 2 66,67% T 3 2 3 66,67% T 
13 4 4 4 100,00% ST 3 4 4 91,67% ST 3 4 2 75,00% T 2 3 3 66,67% T 3 2 2 58,33% R 4 2 1 58,33% R 
14 4 3 4 91,67% ST 2 4 2 66,67% T 3 1 2 50,00% R 2 4 2 66,67% T 3 3 2 66,67% T 3 2 2 58,33% R 
15 3 3 3 75,00% T 3 3 4 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 3 4 3 83,33% ST 3 3 4 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 
16 3 4 3 83,33% ST 2 3 2 58,33% R 2 2 3 58,33% R 2 4 3 75,00% T 3 3 3 75,00% T 4 2 1 58,33% R 
17 3 4 3 83,33% ST 2 2 3 58,33% R 2 1 3 50,00% R 3 4 4 91,67% ST 4 3 3 83,33% ST 3 3 2 66,67% T 
18 1 2 4 58,33% R 3 4 4 91,67% ST 3 4 3 83,33% ST 2 3 3 66,67% T 3 3 3 75,00% T 3 3 1 58,33% R 
19 4 3 2 75,00% T 3 3 4 83,33% ST 3 4 3 83,33% ST 2 3 3 66,67% T 4 3 3 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 
20 4 2 2 66,67% T 3 2 4 75,00% T 4 4 2 83,33% ST 2 4 3 75,00% T 4 2 2 66,67% T 4 3 2 75,00% T 
21 4 2 4 83,33% ST 2 2 3 58,33% R 4 4 3 91,67% ST 2 4 2 66,67% T 4 3 3 83,33% ST 4 2 3 75,00% T 
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22 3 4 3 83,33% ST 3 2 4 75,00% T 4 3 3 83,33% ST 2 4 3 75,00% T 4 3 3 83,33% ST 3 2 2 58,33% R 
23 3 4 3 83,33% ST 3 3 3 75,00% T 3 3 1 58,33% R 3 4 4 91,67% ST 3 4 4 91,67% ST 4 3 4 91,67% ST 
24 4 2 4 83,33% ST 2 4 3 75,00% T 2 4 1 58,33% R 3 4 4 91,67% ST 3 4 4 91,67% ST 4 3 3 83,33% ST 
25 2 2 4 66,67% T 2 3 4 75,00% T 3 4 3 83,33% ST 3 4 3 83,33% ST 3 3 4 83,33% ST 4 2 3 75,00% T 
26 4 2 4 83,33% ST 2 4 4 83,33% ST 3 4 4 91,67% ST 4 4 4 100,00% ST 4 4 3 91,67% ST 3 3 3 75,00% T 
27 4 2 4 83,33% ST 3 4 2 75,00% T 4 4 2 83,33% ST 1 3 4 66,67% T 4 3 4 91,67% ST 4 4 3 91,67% ST 
28 3 3 3 75,00% T 2 3 3 66,67% T 3 3 3 75,00% T 2 3 2 58,33% R 3 3 3 75,00% T 3 2 3 66,67% T 
29 2 2 2 50,00% R 3 3 3 75,00% T 3 4 3 83,33% ST 2 2 2 50,00% R 3 3 3 75,00% T 3 2 2 58,33% R 
30 4 2 2 66,67% T 3 3 3 75,00% T 3 4 3 83,33% ST 2 4 3 75,00% T 4 3 3 83,33% ST 4 3 2 75,00% T 
31 2 4 4 83,33% ST 3 3 4 83,33% ST 4 4 1 75,00% T 2 3 2 58,33% R 4 3 3 83,33% ST 3 2 3 66,67% T 
32 3 4 3 83,33% ST 3 3 4 83,33% ST 2 4 2 66,67% T 2 4 2 66,67% T 4 2 2 66,67% T 4 2 2 66,67% T 

 
Keterangan: 
No 1,2,3,....= nomor absen siswa      1,2,3 = Pertemuan 

1 = Perhatian siswa 

2 = Mengajukan pertanyaan 

3 = Menjawab pertanyaan 

4 = Mencatat 

5 = Melakukan diskusi 

6 = Menyelesaikan tugas 
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Kuesioner Tanggapan Guru Terhadap Lesson study 

 

Petunjuk : 

1. Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menberi tanda cek (√) pada 

kolom yang disediakan dan disertai dengan komentar anda tentang hal 

yang ditanyakan. 

2. Jawablah dengan jujur semua pertanyaan, demi perbaikan pembelajaran 

IPS geografi. 

Nama Guru :   

No Pertanyaan Ya Tidak Komentar 

1. Apakah pembelajaran IPS geografi 

melalui pembelajaran menggunakan 

model pembinaan lesson study 

menarik? 

   

2. Apakah materi yang disampaikan 

lebih mudah dipahami dengan 

penerapan pembelajaran 

menggunakan model pembinaan 

lesson study ? 

   

3. Apakah Anda setuju apabila 

pembelajaran menggunakan model 

pembinaan lesson study dikatakan 

sebagai pembelajaran yang 

menyenangkan? 

   

4. Apakah pembelajaran menggunakan 

model pembinaan lesson study ini 

cocok bila di terapkan pada sekolah? 

   

5. Apakah siswa menyukai suasana 

pembelajaran sekarang? 

   

6. Apakah ada nilai tambah yang siswa    
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peroleh dari pembelajaran 

menggunakan model pembinaan 

lesson study ini? 

7. Apakah siswa mengalami kesulitan 

dalam melaksanakan pembelajaran 

menggunakan model pembinaan 

lesson study? 

   

8. Apakah siswa lebih aktif pada 

pembelajaran sekarang? 

   

9. Apakah Anda setuju bila 

pembelajaran menggunakan model 

pembinaan lesson study  ini di 

terapkan pada materi-materi yang 

lainnya?  

   

10. Apakah siswa merasa jenuh dalam 

melaksanakan pembelajaran ini? 

   

11. Apakah siswa merasa terbebani 

selama proses pembelajaran ini? 

   

12. Setujukah Anda apabila dalam 

pembelajaranIPS geografi digunakan 

strategi dan model pembelajaran yang 

bervariasi? 

   

14. Apakah siswa selalu belajar IPS 

geografi dengan cara menghafal? 

   

15. Apakah pembelajaran IPS geografi 

saat ini dapat meningkatkan keaktifan 

siswa di kelas? 
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Tanggapan Guru  
 

No Pertanyaan Ya Persentase Tidak Persentase

1 

Apakah pembelajaran IPS 
geografi melalui pembelajaran 
menggunakan model pembinaan 
lesson study menarik? 

4,2 6,8% 2 3,2% 

2 

Apakah materi yang disampaikan 
lebih mudah dipahami dengan 
penerapan pembelajaran 
menggunakan model pembinaan  
lesson study ? 

4 6,5% 2,2 3,5% 

3 

Apakah Anda setuju apabila 
pembelajaran menggunakan 
model pembinaan lesson study 
dikatakan sebagai pembelajaran 
yang menyenangkan? 

3,8 6,1% 2,4 3,9% 

4 

Apakah pembelajaran 
menggunakan model lesson study 
ini cocok bila di terapkan pada 
sekolah ini? 

3,9 6,3% 2,3 3,7% 

5 
Apakah siswa menyukai suasana 
pembelajaran sekarang? 3,9 6,3% 2,3 3,7% 

6 

Apakah ada nilai tambah yang  
peroleh siswa dari pembelajaran 
menggunakan model pembinaan 
lesson study ini? 

4,4 7,1% 1,8 2,9% 

7 

Apakah siswa mengalami 
kesulitan dalam melaksanakan 
pembelajaran menggunakan 
model pembinaan lesson study? 

2,4 3,9% 3,8 6,1% 

8 
Apakah Anda merasa siswa lebih 
aktif pada pembelajaran sekarang? 3,8 6,1% 2,4 3,9% 

9 

Apakah Anda setuju bila 
pembelajaran menggunakan 
model pembinaan lesson study  ini 
di terapkan pada materi-materi 
yang lainnya?  

3,9 6,3% 2,3 3,7% 

10 
Apakah siswa merasa jenuh dalam 
melaksanakan pembelajaran ini? 2,9 4,7% 3,3 5,3% 
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11 Apakah siswa merasa terbebani 
selama proses pembelajaran ini? 2,8 4,5% 3,4 5,5% 

12 

Setujukah Anda apabila dalam 
pembelajaran IPS geografi 
digunakan strategi dan model 
pembelajaran yang bervariasi? 

3,7 6% 2,5 4% 

13 Apakah siswa selalu belajar IPS 
geografi dengan cara menghafal? 3 4,8% 3,2 5,2% 

14 

Apakah pembelajaran IPS 
geografi saat ini dapat 
meningkatkan keaktifan siswa di 
kelas? 

3,7 6% 2,5 4% 
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ULANGAN HARIAN 

Berikan tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d di bawah ini! 

1. Simbol peta di samping menunjukkan keadaan alam serupa ... 

a. Sungai    c. Batas wilayah 

b. Jalan sepatak    d. Jalan raya 

2. Peta khusus yang memiliki skala 1 : 5.000 berdasarkan skalanya termasuk 

jenis peta ... 

a. Peta besar    c. Peta kadaster 

b. Peta kecil    d. Peta geografis 

3. Pada peta umum terdapat warna biru muda,hal tersebut menggambarkan ... 

a. Sungai     c. Danau   

b. Laut dangkal    d. Laut dalam 

4. Unsur-unsur peta yang menunjukkan jarak sebenarnya di lapangan dengan 

jarak di peta adalah ... 

a. Leganda    c. Grid   

b. Inset      d. Skala  

5. Bentuk daerah pada peta harus sama dengan bentuk daerah sebenarnya di 

lapngan, ini merupakan salah satu syarat peta yang disebut ... 

a. Conform     c. Informatif  

b. Equivalent     d. Equidistant  

6. Menggambarkan benda berdimensi tiga ke bidang berdimensi dua namanya ... 

a. Copy      c. Scan  

b. Proyeksi     d. Repro  

7. Salah satu unsur peta yaitu berupa peta kecil dalam peta pokok, yang disebut 

... 

a. Inset      c. Legenda  

b. Grid      d. Judul  

 

8. Luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah sebenarnya di 

lapangan, ini merupakan salah astu syarat peta yaitu ... 
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a. Unconform     c. Conform  

b. Equidistant     d. Equivalent  

9. Peta umum berskala 1 : 4.500.000, berdasarkan  skalanya termasuk jenis peta 

... 

a. Peta kecil     c. Peta besar 

b. Peta geografis     d. Peta sedang 

10. Kebanyakan peta secara umum berorientasi utara, maksudnya adalah bagian 

... 

a. Atas menunjukkan arah utara  c. Kanan menunjukkan arah utara 

b. Bawah menunjukkan arah utara  d. Timur menunjukkan arah utara 

11. Keadaan alam berikut yang tidak tergambar dalam peta adalah ... 

a. Laut      c. Pegunungan  

b. Dataran rendah     d. Udara  

12. Jumlah dimensi yang terdapat apda peta timbul adalah ... 

a. Empat      c. Dua  

b. Tiga       d. Satu  

13. Pada umumnya peta timbul sering di jumpai di ... 

a. Kain kanfas     c. Dinding atau taman 

b. Kertas gambar    d. Layar monitor 

14. Unsur budaya berikut ini yang tidak tergambar pada peta umum adalah ... 

a. Jalan kereta api   c. Kota besar 

b. Persebaran hasil pertanian   d. Kota kecil 
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Kunci Jawaban 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. A 

6. A 

7. B 

8. D 

9. B 

10. A 

11. D 

12. B 

13. C 

14. B 
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Hasil Belajar Siswa 
 
 

No Kode Responden Skor Nilai Kriteria 
1 R-1 26 86,67 Tuntas 
2 R-2 18 60,00 Tidak tuntas 
3 R-3 24 80,00 Tuntas 
4 R-4 15 50,00 Tidak tuntas 
5 R-5 25 83,33 Tuntas 
6 R-6 19 63,33 Tidak tuntas 
7 R-7 24 80,00 Tuntas 
8 R-8 26 86,67 Tuntas 
9 R-9 26 86,67 Tuntas 

10 R-10 23 76,67 Tuntas 
11 R-11 23 76,67 Tuntas 
12 R-12 18 60,00 Tidak tuntas 
13 R-13 24 80,00 Tuntas 
14 R-14 27 90,00 Tuntas 
15 R-15 25 83,33 Tuntas 
16 R-16 25 83,33 Tuntas 
17 R-17 23 76,67 Tuntas 
18 R-18 21 70,00 Tidak tuntas 
19 R-19 16 53,33 Tidak tuntas 
20 R-20 22 73,33 Tuntas 
21 R-21 24 80,00 Tuntas 
22 R-22 23 76,67 Tuntas 
23 R-23 22 73,33 Tuntas 
24 R-24 24 80,00 Tuntas 
25 R-25 22 73,33 Tuntas 
26 R-26 25 83,33 Tuntas 
27 R-27 26 86,67 Tuntas 
28 R-28 22 73,33 Tuntas 
29 R-29 23 76,67 Tuntas 
30 R-30 24 80,00 Tuntas 
31 R-31 26 86,67 Tuntas 
32 R-32 23 76,67 Tuntas 

Rerata 22,9375 76,45833 Tuntas 

 
 

Keterangan 
  No 1,2,3,.... = Nomor absen siswa 
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CARA PENENTUAN KRITERIA TINGKAT KINERJA GURU 
BERDASARKAN 

PEROLEHAN SKOR DATA OBSERVASI 
 

Berdasarkan Rubrik Penilaian Kinerja Guru, terdapat 4 kriteria tingkat 
kinerja guru. Oleh karena itu, akan terdapat: 

Rata-rata tertinggi = 4 
Rata-rata terendah = 1 
Selisih: =  3  

3 
Interval Skor ---- = 0,75 

4 
Jadi Kriteria Tingkat Kinerja Guru : 

KRITERIA INTERVAL 
Tidak Baik 1,00 - < 1,75 

Kurang Baik 1,75 - < 2,50 
Cukup Baik 2,50 - < 3,25 

Baik 3,25 - 400 
 

CARA PENENTUAN KRITERIA TINGKAT AKTIVITAS BELAJAR 
SISWA 

BERDASARKAN PEROLEHAN SKOR DATA OBSERVASI 
Berdasarkan Rubrik Kinerja Guru, terdapat 4 kriteria tingkat aktivitas belajar 
siswa. . Oleh karena itu, akan terdapat: 

Rata-rata tertinggi = 4 
Rata-rata terendah = 1 
Selisih: =  3  

3 
Interval Skor ---- = 0,75 

4 
Jadi Kriteria Tingkat Aktivitas Belajar Siswa : 

KRITERIA INTERVAL 
Tidak Aktif 1,00 - < 1,75 

Kurang Aktif 1,75 - < 2,50 
Cukup Aktif 2,50 - < 3,25 

Aktif 3,25 - 400 
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Foto-foto Penelitian 
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Guru IPS geografi pembuat rencana pembelajaran lesson study 

 
  
 

 
Guru membuat rencana pembelajaran 

 
Foto-foto Penelitian 
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Guru mengajar di kelas 

 
 

 
Perhatian siswa di dalam kelas 

Foto-foto Penelitian 
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Siswa mengajukan pertanyaan 

 
 

 
Siswa mencatat semua yang dijelaskan guru 

Foto-foto Penelitian 
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Siswa melakukan diskusi 
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