
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1. Simpulan 

 

Hasil perhitungan dan analisis data dari komponen pemahaman konsep lesson 

study dan  proses terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan lesson study  di 

SMAN 5 Metro masing-masing data ditemukan dan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Hasil analisis proses pelaksanaan tahapan perencanaan lesson study di 

SMAN 5 Metro memiliki nilai ≥ baik sebesar 25%. 

2. Hasil analisis proses pelaksanaan tahapan implementasi perencanaan (do/ 

open class)  lesson study di SMAN 5 Metro memiliki nilai ≥ baik sebesar 

16,67%. 

3. Hasil analisis proses pelaksanaan tahapan refleksi lesson study di SMAN 5 

Metro memiliki nilai ≥ baik sebesar 25%. 
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5.2. Rekomendasi 

 

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari peneliti untuk perbaikan 

pelaksanaan lesson study di SMAN 5 Metro  adalah sebagai berikut: 

 

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan lesson study pada tahap 

perencanaan, maka aspek-aspek perencanaan yang belum baik perlu 

ditingkatkan. Aspek-aspek yang memiliki nilai belum baik adalah: 

penetapan fokus lesson study, kolaboratif dan kajian akademik. Sebaiknya 

pada tahap perencanaan program lesson study mengidentifikasi secara 

lengkap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam 

pembelajaran. 

2. Perlu adanya perbaikan pada pelaksanaan lesson study pada tahap open 

class/do. Aspek-aspek yang belum baik adalah pembekalan observer dan 

keterlibatan observer. Sebaiknya guru yang bertugas menjadi observer 

perlu dilatih terlebih dahulu. Subjek penelitian yang kriterianya kurang 

baik dalam melaksanakan open class perlu mendapatkan pelatihan dan  

pendampingan secara kontinu oleh narasumber. Selain itu diperlukan 

kehadiran pengawas pendidikan selama proses pembelajaran, agar 

pelaksanaan open class lebih efektif. 

3. Beberapa aspek yang belum maksimal pada tahap diskusi refleksi/see 

perlu ditingkatkan, yaitu kemampuan moderator dalam memimpin 

jalannya diskusi dan  kemampuan observer dalam menganalisis temuan.  
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4. Peran kepala sekolah sebagai supervisi akademik sebagai  upaya 

mengontrol kualitas program lesson study untuk peningkatan mutu 

pendidikan di lingkungan sekolahnya perlu ditingkatkan . 

5. Untuk mendukung keberlanjutan program lesson study di SMA Negeri 5 

Metro dan kualitas program pada pelaksanaan selanjutnya hendaknya 

pihak sekolah memberikan reward (penghargaan) bagi guru yang secara 

kontinu melaksanakan lesson study dengan kategori baik.  

 

 

  


