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Abstract: The implementation of Lesson Study in Science and Mathematics Education Departement of 

Riau University to improve the quality of a conducive learning and academic atmosphere so that the 

learning process can be done well. The activity of plan, do, and see in the Science and Mathematics 

Education Departement of Riau University first grade second semester 2010/2011 was held on four 

subject with a focus on improvement of Thermodynamics (Student Team Achievement Division), 

Calculus II  (Think Pair  Square), Cell Biology (Group Investigation)  and  Organic Chemistry 

(Student Team Achievement Division). each  of Subject  implementing  Lesson Study  in 4 cycles 

involving a model lecturers, teaching team and the observer on the activity of plan, do, see. The 

implementation of Lesson Study have a positive impact on improving the quality of planning and 

implementation of learning by lecturers , and the enhancement of student skill learning, especially in 

improving the higher cognitive aspects and affective aspects. 
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Abstrak: Implementasi program hibah Lesson Study pada jurusan PMIPA FKIP Universitas 

Riau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan atmosfir akademik  yang kondusif 

sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan plan, do, see pada 

Jurusan PMIPA FKIP Universitas Riau semester genap 2010/2011 dilaksanakan pada empat 

Kelompok   Bidang   Keahlian   (KBK)   dengan   fokus   perbaikan   yaitu   Termodinamika 

(Kooperatif STAD, Kalkulus II (Kooperatif TPS), Biologi Sel  (Investigasi Kelompok) dan 

Kimia Organik (Kooperatif STAD). Masing-masing KBK melaksanakan Lesson Study 4 

siklus dengan melibatkan dosen model, tim teaching dan observer pada kegiatan plan, do, see. 

Pelaksanaan  Lesson  Study  telah  memberikan  dampak  positif  pada  peningkatan  kualitas 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran oleh dosen, dan peningkatan kemampuan belajar 

mahasiswa terutama dalam meningkatkan aspek kognitif tinggi dan aspek afektif. 
 

 

Kata kunci: Lesson Study, Kelompok Bidang Keahlian 
 

 

Jurusan PMIPA FKIP Universitas Riau merupakan LPTK yang menghasilkan tenaga kependidikan 

MIPA tingkat  Sekolah Menengah.  Jurusan PMIPA  memiliki  empat  program studi  yaitu  Pendidikan 

Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, dan Pendidikan Fisika dengan akreditasi B. Kebijakan 

program dan pengelolaan kegiatan akademik didasarkan atas rencana strategis (renstra) pengembangan 

Jurusan  Pendidikan  MIPA.  Renstra  bertujuan  antara  lain  menata  sistem  manajemen  pengelolaan 
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pendidikan, meningkatkan kemampuan tenaga pengajar, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung 

pembelajaran yang berkualitas, menyiapkan fasilitas penelitian bidang PMIPA dan membangun kerjasama 

dan kemitraan dengan seluruh stakeholders. 

Tugas utama LPTK adalah menghasilkan tenaga kependidikan yang berkualitas tinggi. Kualitas ini 

akan sangat dipengaruhi oleh program pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Mahasiswa calon guru 

cenderung akan menirukan apa yang dilakukan para dosen sehingga jika pemodelan proses pembelajaran 

secara intensif dan konsisten, hasilnya akan sangat bermanfaat. Menurut Ditnaga (2007:2) pembelajaran 

oleh dosen (pendidik guru) akan mempunyai dampak yang tersebarluaskan (trickle down effect). Tugas 

dosen menjadi sangat strategis, disamping menggali potensi mahasiswa iapun bertindak sebagai model 

rujukan. 

Semenjak empat  tahun terakhir di Jurusan PMIPA secara rutin telah dilaksanakan Monitoring dan 

Evaluasi (Monev) perkuliahan. Monev yang dilaksanakan masih terbatas pada penilaian tertulis terhadap 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, sedangkan observasi kelas untuk proses pembelajaran oleh 

dosen sampai saat ini belum terlaksana. Hal ini disebabkan berbagai kendala teknis terutama masalah 

pendanaan. Berdasarkan hal tersebut, maka berbagai upaya harus dilakukan untuk menghasilkan lulusan 

yang   lebih berkualitas dan mampu mengaktualisasikan pengetahuan yang dimiliki dengan kebutuhan 

berbagai pihak (stakeholders). Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui kegiatan Lesson Study. 

Setiap mata kuliah dan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) perlu melakukan kegiatan peningkatan 

kualitas pembelajaran melalui perbaikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang 

dilaksanakan   secara berkolaborasi. Proses pembelajaran   akan   berlangsung   dengan   baik   jika 

pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  perencanaan  pembelajaran  yang  tersusun  dalam  Satuan  Acara 

Perkuliahan (SAP) dan media yang berkualitas, dan dilakukan pengamatan terhadap kegiatan belajar 

mahasiswa, serta diikuti dengan tindakan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Semua itu pada 

akhirnya akan berdampak pada semakin membaiknya proses pembelajaran.   Upaya ini dapat terlaksana 

secara cermat melalui penerapan Lesson Study yang dilakukan oleh KBK dosen pengampu mata kuliah di 

Jurusan PMIPA secara bergantian. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi  umumnya dan untuk 

mempersiapkan serta membekali lulusan jurusan PMIPA dalam menghadapi tantangan dan tuntutan di 

lapangan   maka   perlu   diterapkan   Lesson   Study   dalam   rangka   meningkatkan   kompetensi   dan 

keprofesionalan dosen dalam mengelola pembelajarannya. Menurut Belmawa Dikti (2011:1) sampai tahun 

2011 terdapat 32 perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah melaksanakan Lesson Study melalui 

Program Hibah Perluasan Lesson Study untuk Penguatan LPTK. 

Jurusan PMIPA FKIP Universitas Riau sebagai salah satu LPTK penerima hibah mulai tahun 2011 

telah melaksanakan Lesson Study pada 8 Kelompok Bidang keahlian untuk meningkatkan keprofesionalan 

dosen Jurusan PMIPA. Setiap  KBK  telah  memilih  dan  menetapkan  fokus  perbaikan  pembelajaran 

dengan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (student centered learning) untuk memberikan 

pengalaman belajar yang menantang dan menyenangkan. 
 

 
METODE 

 

Sumber  data pada kajian ini adalah dosen pengampu  pada setiap Kelompok Bidang Keahlian, 

observer, dan mahasiswa   peserta matakuliah Thermodinamika , Kalkulus II, Biologi Sel, dan Kimia 

Organik III. Kegiatan  Lesson Study semester genap tahun 2010/2011 dilaksanakan pada 4 KBK dengan 

masing-masing KBK melaksanakan empat siklus   oleh empat program studi yaitu pendidikan biologi, 

pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan pendidikan matematika. 
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Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Lesson Study semester Genap tahun 2010/2011 

 

 
 

Setiap prodi melaksanakan kegiatan Lesson Study untuk satu mata kuliah pada semester genap dan 

satu mata kuliah pada semester ganjil. Mata kuliah yang di-openlesson-kan dapat dilihat pada   Jadwal 

Kegiatan pada Tabel 1 dan 2. 
 

 

Tabel 2. Jadwal pelaksanaan Lesson Study semester Ganjil tahun 2011/2012 
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Pelaksanaan  Lesson  Study  dilaksanakan  pada  jurusan  PMIPA  FKIP  Universitas  Riau dengan 

tahapan Perencanaan (plan) Pelaksanaan (do) dan Refleksi (see) yang merupakan satu siklus seperti pada 

gambar 1 berikut: 
 

 
 

Gambar 1 Siklus Pengkajian Pembelajaran Lesson Study (diadaptasi dari Ditnaga, 2009:4) 
 

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada setiap tahap sebagai berikut: 
 

 
 

Merencanakan Pembelajaran (plan) 
 

Pada kegiatan plan, dosen model, team teaching dan penanggung jawab Lesson Study masing-masing 

prodi melaksanakan kegiatan: 

1.   Menyusun rencana  kegiatan Lesson  Study untuk  empat  siklus  seperti jadwal,  materi  kuliah  dan 

kegiatan. 

2.   Mengamati video pembelajaran pelaksanaan Lesson Study dari LPTK pendamping (UPI)*. 

3.   Melakukan pengkajian terhadap perangkat pembelajaran yang telah ada. 

4.   Mendiskusikan fokus dan langkah-langkah perbaikan untuk implementasi Lesson Study 

5.   Dosen model dan team teaching menindak lanjuti dengan menyusun perangkat pembelajaran berupa 

SAP, LKM, instrumen penilaian, bahan ajar dan media pembelajaran bahan sesuai fokus kajian yang 

telah disepakati. 

6.   Berkoordinasi dengan tim dokumentasi untuk merekam seluruh aktivitas pelaksanaan Lesson Study 

sesuai penjadwalan. 
 

*Hanya dilakukan pada plan 1. 
 

Melaksanakan Pembelajaran dan Observasi (do) 
 

Tahap kegiatan yang dilaksanakan pada tahap do adalah: 

1.   Dosen model melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 

2.   Dosen lain mengobservasi aktivitas belajar mahasiswa selama proses pembelajaran (kegiatan awal, 

inti, dan akhir) 
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Refleksi (see) 
 

Kegiatan refleksi dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan kegiatan: 
1.   Mendiskusikan dan menganalisis pembelajaran yang telah dilaksanakan yang dipimpin oleh 

2.   moderator 

3.   Dosen model menyampaikan kesan dalam melaksanakan pembelajaran. 

4.   Observer menyampaikan hasil observasi tentang aktivitas belajar mahasiswa. 

5.   Berdasarkan prinsip kolegalitas seluruh tim merefleksikan efektivitas pembelajaran. 

6.   Moderator menyampaikan ringkasan hasil refleksi untuk perbaikan pada siklus berikutnya. 

 
Data pada pengkajian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari masing- 

masing KBK berupa dokumentasi perangkat pembelajaran (Silabus, SAP, LKM, instrumen penilaian, 

bahan ajar dan media pembelajaran) sebelum dan setelah pelaksanaan Lesson Study. Data primer diperoleh 

dari hasil observasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan lembar observasi dan respon pelaksanaan 

Lesson Study (Dosen model, observer, dan mahasiswa peserta mata kuliah). Analisis data dilakukan secara 

deskriptif. 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.   Deskripsi pelaksanaan Lesson Study Jurusan PMIPA 
 

Kegiatan plan  oleh masing-masing KBK rata-rata dilaksanakan  minimal 3 hari sebelum kegiatan 

pembelajaran (do) yang dihadiri oleh dosen model, tim teaching dan penanggung jawab tim Lesson Study. 

Kelompok dosen mendiskusikan alat dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam implementasi 

perkuliahan,  serta  pedoman  observasi  yang  sesuai  dengan  hal-hal  yang  ditekankan  dalam  rencana 

perkuliahan. Media pembelajaran yang akan digunakan disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan 

dapat dimiliki mahasiswa. Materi yang akan diberikan kepada mahasiswa, meliputi, hand-out, diktat, 

lembar  kegiatan  mahasiswa  yang  berisi  permasalahan  yang  harus  dipecahkan  beserta  petunjuknya, 

pemanfaatan ICT, dan lain sebagainya. Salah satu diskusi pelaksanaan plan dapat dilihat pada Gambar 2 

Pemilihan  fokus  Lesson  Study  pada  setiap  mata  kuliah  ditentukan  berdasarkan  pengkajian 

pelaksanaan perkuliahan sebelumnya. Dari berbagai permasalahan yang ditemukan, maka ditetapkan fokus 

Lesson Study oleh masing-masing team teaching dengan melakukan inovasi terhadap strategi pembelajaran 

di kelas. Fokus Lesson Study yang dilaksanakan oleh Dosen Jurusan PMIPA FKIP Universitas Riau dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Pemilihan Fokus Lesson Study pada Mata Kuliah Semester Genap dan 

Ganjil Tahun 2011 
 

No. Mata Kuliah Pemilihan Fokus Lesson Study 
1 Termodinamika Model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
2 Biologi Sel Model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok 
3 Kalkulus II Model pembelajaran kooperatif teknik TPS 
4 Kimia Organik III Model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
5 Fisika Dasar I Model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
6 Mikrobiologi Model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
7 Kimia Fisika Model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
8 Statistika Dasar Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

 
Sesuai dengan fokus Lesson Study, team teaching masing-masing mata kuliah menyusun rencana 

pembelajaran. Kegiatan diskusi perencanaan (plan) yang dilakukan team teaching dapat dilihat pada seperti 

pada gambar 2, 3 dan 4. Rencana pembelajaran yang disusun merupakan perbaikan dan penyempurnaan 

dari  perencanaan  yang  sebelumnya  melalui  kegiatan  diskusi  antara  tim  dosen.  Perencanaan  yang 

didiskusikan tim dosen adalah Satuan Acara Perkuliahan (SAP), bahan ajar, hand-out, Lembaran Kegiatan 

Mahasiswa (LKM), pengembangan media pembelajaran, alat evaluasi, dan lembaran observasi. Kegiatan 

plan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas perangkat pembelajaran. Memperdalam 
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pemahaman dosen tentang materi pelajaran, cakupan dan urutannya, sehingga dosen model terbantu dalam 

melaksanakan pembelajaran dan lebih percaya diri.  
 

Inovasi  yang  dirancang  dan  disepakati  oleh  dosen  pelaksana  Lesson  Study  merupakan 

pembelajaran yang inovatif  dan partisipatif. Pelaksanaan do  dihadiri oleh semua team  teaching  dan 

observer yang sudah ditunjuk oleh penanggung jawab Lesson Study masing-masing program studi,selain 

itu observer lain baik dari prodi yang bersangkutan mahupun prodi lain dipersilakan untuk mengikuti open 

lesson . Dosen model ditunjuk berdasarkan kesepakatan team teaching untuk setiap siklus. Dosen model 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan observer  mengamati aktifitas  dosen  dan 

aktifitas mahasiswa  dengan menggunakan lembaran observasi. 

 

 
 

Gambar 2 Kegiatan plan mata kuliah Kimia Organik III 
 

 

Setelah kegiatan do terlaksana, dilanjutkan dengan kegiatan see yang diikuti team teaching dan 

observer selama lebih kurang 90 menit. Diskusi pada kegiatan see adalah menganalisis hasil observasi 

pelaksanaan do. Diskusi dimulai dengan dosen model menyampaikan kesan dalam mengimplementasikan 

rencana  pembelajaran  kemudian  dilanjutkan  dengan  penyampaian  hasil  pengamatan  masing-masing 

observer. Hasil diskusi digunakan untuk memperbaiki kegiatan plan dan do pada siklus berikutnya. Contoh 

Kegiatan see dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 3 Kegiatan do pada mata kuliah Biologi Sel 
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Gambar 4 Kegiatan see pada mata kuliah Thermodinamika 
 

 

2.   Dampak Lesson Study pada Aktivitas Belajar Mahasiswa 
 

Perancangan pembelajaran untuk kegiatan Lesson Study menunjukkan dampak positif pada aktivitas 

belajar mahasiswa. Hasil pengamatan aktivitas belajar dan catatan observer selama pembelajaran melalui 

Lesson Study dirangkum secara kualitatif seperti pada Tabel 4. 
 

Tabel 4. Aktivitas belajar mahasiswa melalui implementasi Lesson Study 
 

Aktivitas Sebelum Setelah 

Kesiapan untuk belajar Kurang Baik 
Kemandirian dalam belajar Kurang Cukup 

Pencapaian Berfikir tingkat tinggi Cukup Baik 

Kepercayaan diri Kurang Baik 

Keberanian mengemukakan pendapat Cukup Sangat baik 

Berkembangnya soft skill Cukup Baik 

 
Dari Tabel 4 dapat dijelaskan dari catatan observasi, pada awal pembelajaran interaksi mahasiswa 

dengan mahasiswa belum terlihat jelas pada kegiatan awal. Selanjutnya mahasiswa memberikan respon 

yang baik atas apersepsi dan motivasi yang diberikan dosen di awal pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa 

rata-rata mahasiswa telah siap untuk belajar sebagai dampak kegiatan pembelajaran yang difasilitasi dosen. 

Karena   dari   awal   pembelajaran   dosen   telah   memfasilitasi   mahasiswa   untuk   mengkonstruksi 

pengetahuannya  dengan  mengajukan  pertanyaan  authentik  berkaitan  dengan  topik  yang  dipelajari. 

Demikian  juga  saat  mengerjakan  tugas  pada  kegiatan  inti,  mahasiswa  umumnya  memperlihatkan 

antusiasme, mandiri, dan percaya diri saat mempresentasikan hasil kegiatan pada saat diskusi kelas. Sesuai 

dengan  pengalaman FMIPA UM (Ditnaga 2009:6) yang telah melaksanakan Lesson Study sejak 2007. 

Salah satu dampak Lesson Study adalah meningkatnya kemampuan belajar mahasiswa terutama aspek 

kognitif tinggi dan aspek afektif. Selain itu dengan Lesson Study penyelesaian tugas-tugas dan aktivitas 

pembelajaran yang dilaksanakan berpasangan maupun kelompok menuntut kemampuan analisis yang 

merupakan aspek kognitif tinggi. Keterampilan sosial dan softskill juga berkembang baik seperti kreatif, 

kepercayaan diri, manajemen waktu, kerjasama tim dan berfikir kritis. 

 

3.   Respon Mahasiswa Peserta Open Lesson 

Respons mahasiswa peserta Open Lesson setiap pertemuan dari setiap mata kuliah diperoleh dari hasil 

olahan data dari 20 orang responden masing-masing mata kuliah seperti pada Tabel 5. Menurut mahasiswa 
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Kalkulus II 
 

Termodinamika 

Menyenangkan dan memotivasi 85 80 
Mendorong kemandirian dan kerjasama  80 

Media membantu pemahaman  80 
Bahan ajar cetak membantu pemahaman  80 

Memicu berfikir kritis  80 
Kesesuaian asesmen  85 

 

  

pembelajaran yang dilaksanakan dosen saat lesson study berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Dosen 

model terlihat telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan lebih percaya diri serta selalu menggali 
potensi  mahasiswa  dengan  pengajuan  pertanyaan  dan  pemberian  tugas  yang  menantang.  Sehingga 
pembelajaran menjadi menyenangkan dan membangkitkan motivasi untuk belajar. Rata-rata 3-4 orang 

mahasiswa yang merasa kurang menyenangkan dengan alasan model pembelajaran yang digunakan antara 

siklus satu dan selanjutnya menggunakan model yang sama. Hal ini tentu dapat dijadikan refleksi bagi 

seluruh pelaksana lesson study untuk dapat melakukan pengkajian pembelajaran lebih baik lagi. 

Kegiatan dalam kelompok juga sebagai sarana untuk melatih kemandirian dan pada waktu tertentu 

juga tetap harus dapat bekerja sama dalam kelompok dengan penuh tanggung jawab. PELITA (2009: 15) 

menyatakan  empat  alasan  perlunya  kegiatan  kelompok  yaitu:  (1)  dapat  membantu  mahasiswa  yang 

memiliki kemampuan rendah, (2) memberi pengayaan pada mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

(3) dapat menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan gagasan/pikiran orang lain, dan (4) dapat 

membangun hubungan dan komunikasi yang lebih baik. 
 

Tabel 5. Persentase Respon Mahasiswa Terhadap Open Lesson 

 
Kimia 

Organik 
Biologi 

Sel 
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85  85 
 

80  85 

80  80 

80  80 

80  90 

85  85 
 

 
Selain dari pada itu ketersediaan dan pemanfaatan media akan sangat membantu pemahaman. Bagi 

responden yang memberi respon negatif memberi alasan bahwa dosen model dalam penggunaan media 

kurang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa. Dosen juga telah melaksanakan penilaian selama proses 

dan akhir pembelajaran yang memicu mahasiswa untuk berfikir tingkat tinggi (kritis dan kreatif). Secara 

keseluruhan respon rata-rata mahasiswa memberikan respon positif yang sangat baik terhadap pelaksanaan 

open class. Hal ini juga disampaikan oleh mahasiswa pada saat seminar hasil lesson study dan monev 

internal 
 

4.   Dampak Lesson Study pada peningkatan Keprofesionalan Dosen JPMIPA FKIP Universitas 

Riau 
 

Pelaksanaan lesson study telah memberi dampak positif untuk pengembangan diri dan peningkatan 

kompetensi Dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil dan proses pembelajaran. Pada 

tahap perencanaan, penyusunan perangkat pembelajaran berbasis permasalahan belajar mahasiswa telah 

melalui  proses  diskusi,  refleksi,  dan  berkolaborasi  dengan  dosen  lain  dan  tim lesson  study.  Selain 

mengembangkan materi ajar dosen juga membimbing mahasiswa baik secara individu maupun kelompok, 

sehingga jika ada mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar akan segera dapat dicarikan solusinya. 

Terutama bagaimana  merancang kegiatan pembelajaran yang dapat  mengaktifkan  mahasiswa. Sesuai 

Marsigit (2006:226) bahwa melalui lesson study dosen/guru akan terlatih membantu mahasiswa untuk 

mengembangkan pengetahuannya. Lewis (dalam Susilo,dkk. 2009:11) sambangan lesson study dalam 

pengembangan keprofesionalan guru antara lain mengkaji secara cermat cara dan proses belajar serta 

tingkah laku peserta didik. 

Implementasi  lesson  study  semakin  mengukuhkan  dosen  sebagai  tenaga  profesional  untuk 

meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional 

(UU no 14 tahun 2005;pasal 5). 
 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kegiatan Lesson Study telah memberi dampak positif pada peningkatan kompetensi dosen jurusan 

MIPA FKIP Universitas Riau, baik kemampuan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi dan 

merefleksi pembelajaran yang dilaksanakannya. Implementasi Lesson Study secara berkelanjutan akan 

membantu   dosen   mengembangkan   keprofesionalannya   dalam   menemukan   strategi   dan   metode 

pembelajaran efektif sehingga dapat melakukan inovasi pembelajaran yang memungkinkan dosen untuk 

dapat mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif tentang pembelajarannya. 

Mahasiswa  menunjukkan  respon  positif  selama  kegiatan  pembelajaran  terutama  saat  bekerja 

kelompok dan diskusi kelas. Aktivitas pembelajaran dalam Lesson Study dapat membuat mahasiswa 

memiliki keterampilan dalam mengeluarkan pendapat dan berkomunikasi serta memberi kesempatan untuk 

mengembangkan pengetahuannya. 

Dari implementasi kegiatan Lesson Study pada jurusan PMIPA tahun 2011 dapat direkomendasikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1.   Perencanaan pembelajaran yang telah disusun untuk setiap  mata  kuliah pada Kelompok Bidang 
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Keahlian (KBK) dapat dijadikan sebagai penunjang proses pembelajaran di tahun-tahun berikutnya 

dan juga dapat dilaksanakan oleh dosen lain dalam kelompok masing-masing. 

2.   Model pembelajaran yang berbeda yang dilaksanakan di setiap mata kuliah dapat menjadi acuan untuk 

mendapatkan model pembelajaran inovatif baru pada mata kuliah lainnya. Selanjutnya diharapkan 

dosen dalam KBK dapat menemukan inovasi baru diikuti dengan pengembangan media pembelajaran 

dan buku ajar. 

3.   Budaya kegiatan seminar antar dosen maupun antara dosen dan mahasiswa dapat berlanjut terus 

menerus sehingga akan mempererat hubungan komunikasi antar dosen, dosen dan mahasiswa, serta 

dapat meningkatkan pola pikir ilmiah. 
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