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I   PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemahaman umum  terhadap kegiatan pembelajaran adalah proses guru dalam 

mengajar di dalam kelas. Dimana dalam pelaksanaannya pendidik tidak hanya 

sekedar "mengajar" tetapi yang lebih prinsip juga menyampaikan pengetahuan 

kepada peserta didik. 

Pasal 1  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi  nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional  Guru dan Angka 

Kreditnya, menjelaskan bahwa "kegiatan pembelajaran adalah kegiatan guru 

dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang 

bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan 

melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.  

Dengan demikian pengertian kegiatan pembelajaran secara sederhana adalah suatu 

kegiatan guru mulai dari penyiapan bahan ajar (perencanaan), pelaksanaan/proses 

pembelajaran, dan tindak lanjut dari perencanaan dan hasil proses pembelajaran. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

mengamanatkan bahwa salah satu standar yang harus dikembangkan di sekolah 

adalah standar proses yang merupakan standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk 



2 

 

mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah 

hukum  Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Menurut data hasil  Monitoring Sekolah Oleh Pemerintah Daerah (MSPD)  Kota 

Metro Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebagian besar guru di SMA Negeri 2 Metro 

masih kesulitan dalam menyusun  dan mengimplementasikan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, dan dari data yang ada baru mendapat skor 2 atau 

belum memperoleh hasil yang menggembirakan.  

Tabel 1.1 : Data Hasil Monitoring Sekolah Oleh Pemerintah Daerah (MSPD) 

Tingkat SMA Kota Metro Tahun 2012 dan 2013 

NO NAMA SEKOLAH 

TINGKAT  PENCAPAIAN STANDAR PROSES 

TAHUN 2012 TAHUN 2013 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

1 SMA Negeri 1 Metro 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 

2 SMA Negeri 2 Metro 4 3 2 2 4 4 4 2 2 4 

3 SMA Negeri 3 Metro 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 

4 SMA Negeri 4 Metro 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 

5 SMA Negeri 5 Metro 3 2 2 2 2 4 4 3 2 3 

6 SMA Kartikatama Metro 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 

7 SMA Utama Wacana Metro 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 

8 SMA Yos Sudarso Metro 3 3 1 2 2 4 3 1 2 2 

9 SMA Kristen Metro 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 

10 SMA Muhammadiyah 1 Metro 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 

11 SMA Muhammadiyah 2 Metro 3 2 1 2 2 4 2 1 2 2 

12 SMA Teladan 1 Metro 3 2 1 2 2 4 2 1 2 2 

13 SMA PGRI Metro 3 2 1 2 2 4 2 1 2 2 

14 SMA Taruna Gajah Mada Metro 3 2 1 2 4 4 2 1 2 4 

15 SMA Ma'arif Metro 3 2 1 3 2 4 2 1 3 2 

16 SMA TMI Metro 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 

(Sumber:  Data MSPD Kota Metro Tahun 2012 dan 2013) 
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Komponen:  

2.1. Silabus sudah sesuai/relevan dengan standar 

2.2. RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif dan sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik 

2.3. Sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat 

2.4. Pembelajaran dilaksanakan  dengan menggunakan metode yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, 

2.5. Supervisi dan Evaluasi Proses Pembelajaran dilakspeserta didikan secara 

berkala dan berkelanjutan 

 

Kenyataan dilapangan masih ada ditemukan  guru  yang hanya menyalin Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah ada. Kondisi tersebut, tentu saja 

tidak dapat bisa dibiarkan terus menerus, tetapi harus ada solusi atau tindakan 

nyata dari kepala sekolah atau pengawas pembina. Berdasarkan fakta ini maka, 

para guru harus dibina, diarahkan dan difasilitasi untuk peningkatkan kemampuan 

dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) melalui berbagai 

kegiatan. 

Upaya meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sesungguhnya sudah sering dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain melalui pelatihan, mengikutsertakan guru dalam seminar-seminar dan 

workshop, In House Training (IHT), penyediaan berbagai panduan dan modul, 

semiloka, serta berbagai upaya lainnya. 

Masih menurut hasil  Monitoring Sekolah Oleh Pemerintah Daerah (MSPD) 

persoalan mendasar bagi sebagian guru di SMA Negeri 2 Metro adalah  suasana 

pembelajaran yang  kurang membangun suasana belajar aktif-partisipatif,  yang 

belum mampu melibatkan siswa dalam interaksi dialogis dan berkualitas serta 

bermakna. Implikasinya adalah iklim kelas pembelajaran menjadi  kurang  

menarik, kurang  menyenangkan  dan  membosankan  bagi siswa. Akhirnya 
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peserta didik hanya menjadi penerima pasif, kurang responsif, dan ada 

kecenderungan untuk menolak berinteraksi dengan guru. 

Ditunjuknya SMA Negeri 2 Metro menjadi sekolah sasaran pelaksana 

implementasi kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014 akan menjadi 

tantangan sekaligus peluang dalam pelaksanaan pembelajaran dengan konsep 

saintific learning.  Untuk mewujudkannya harus ada  penguatan pemahaman dan 

perubahan proses pembelajaran. Peran pendidik dalam pembelajaran di dalam 

kelas merupakan faktor yang dominan. Kedudukan pendidik dalam pembelajaran 

tidak dapat digantikan dengan instrumen lain seperti komputer, televisi, serta 

media canggih lain karena adanya hubungan emosional, penghargaan dan 

perhatian. 

Pendidik sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan memiliki tanggung 

jawab yang cukup besar dalam mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik 

berkaitan dengan pembentukan sikap siswa, mengajar berkaitan dengan 

perkembangan pengetahuan, dan melatih berkaitan dengan pengembangan 

kertrampilan. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat dijelaskan  bahwa pendidik 

merupakan faktor dominan dalam proses pembelajaran yang berpengaruh 

terhadap proses dan hasil belajar siswa. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya 

pendidik harus menguasai berbagai ilmu yang sesuai dengan profesinya dan terus 

meningkatkan dimensi kompetensi pedagogiknya. 

Menurut Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pendidik 

harus memiliki empat kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi 
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kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk peningkatkan 

kompetensi tersebut perlu adanya upaya yang terencana dan sistemastis agar guru-

guru menguasai dan memiliki kompetensi-kompetensi tersebut. Jabatan pendidik 

juga merupakan jabatan profesional, oleh karena itu profesionalisme pendidik 

perlu terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.  

Domain kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 

mensyaratkan bahwa pendidik harus menguasai 14 (empat belas)  kompetensi 

yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kompetensi: pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 1.2. Kompetensi Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran 

No Ranah Kompetensi 
Jumlah 

Kompetensi  Indikator 

1 Pedagogik 7 45 

2 Kepribadian 3 18 

3 Profesional 2 6 

4 Sosial 2 9 

Jumlah 14 78 

(Sumber: Pedoman Pelaksanaan PK Guru Kemendiknas Dirjend PMPTK 2010) 

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang membedakan guru dengan 

profesi lainnya. Penguasaan kompetensi pedagogik disertai dengan profesional 

menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik.  

Kompetensi  pedagogik diperoleh melalui upaya belajar secara terus menerus dan 

sistematis, dimuali pada masa pra jabatan (pendidikan calon guru) maupun selama 

dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat dan potensi keguruan lainnya dari 

masing-masing individu yang bersangkutan. 
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Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran 

penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional 

diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk 

mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, 

berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Dapat dikatakan bahwa masa depan 

masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru, oleh sebab 

itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional 

menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat 

pada jabatan fungsional guru dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang 

berlaku, maka diperlukan penilaian kinerja guru  yang menjamin terjadinya 

proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. 

Hasil penilaian kinerja guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan 

berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru 

sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan tujuab 

pendidikan nasional. Penilaian kinerja guru  merupakan acuan bagi 

sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. 

Bagi guru, penilaian kinerja guru  merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-

unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya. 

Selain data Monitoring Sekolah Oleh Pemerintah Daerah (MSPD)  keberadaan 

guru kimia di SMA Negeri 2 Metro ditinjau dari hasil uji kompetensi guru Kota 

Metro  pada tahun 2013 masih memperoleh hasil yang kurang baik pada ranah 

kompetensi pedagogik maupun profesional. Melalui usaha sekolah dan 
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pemerintah telah banyak dilakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatkan 

profesionalisme guru, seperti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, workshop, 

program penyetaraan, dan sebagainya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut tentu masih 

perlu mencari terobosan untuk mencari cara-cara lain yang lebih inovatif untuk 

meningkatkan profesionalisme guru. Salah satu terobosan lain adalah pelaksanaan  

lesson study dalam kegiatan pembelajaran.  

Lesson study adalah model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian proses 

pembelajaran  yang dilakukan  secara  kolaboratif  dan berkelanjutan berlandaskan 

prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas 

belajar (UPT PPL FKIP UM Metro, 2014:9). Dengan lesson study diharapkan 

dapat diperoleh hasil kompetensi pedagogik yang  dapat mewujudkan peningkatan 

kinerja guru kimia di SMA Negeri 2 Metro  

SMA Negeri 2 Metro sejak tahun pelajaran 2012/2013  menjadi salah satu sekolah 

yang telah mencoba melaksanakan kegiatan Lesson study. Tahun 2012/2013   

pelaksanaannya hanya untuk mata pelajaran Matematika dan Biologi yang 

merupakan  program  kemitraan  dengan  Universitas Muhamammadiyah Metro 

dan Universitas Pendidikan Indonesia yang difasilitasi oleh JICA Jepang.  

Dalam usaha peningkatkan kompetensi pedagogik guru di SMA Negeri 2 Metro 

mulai pada tahun pelajaran  2013/2014  pelaksanaan lesson study dilakukan secara 

mandiri dan kegiatannya diperluas untuk berbagai mata pelajaran. 

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 
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1) Sekolah belum sepenuhnya melakukan inovasi pembinaan guru dalam 

rangka memperbaiki proses pembelajaran.  

2) Sekolah belum sepenuhnya melakukan pengembangan kompetensi guru 

dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran.  

3) Kompetensi pedagogik guru belum optimal.  

4) Guru belum mampu mengembangkan kurikulum 

5) Guru belum mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendidik 

6) Guru belum mampu mengembangkan potensi peserta didik 

7) Guru belum optimal dalam melakukan komonikasi dengan peserta didik 

8) Guru belum optimal dalam menyelenggarakan penilaian proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan  

9) Adanya anggapan guru bahwa dengan menyiapkan  rencana pembelajaran 

dan penggunaan media  menyita waktu dan tenaga sehingga guru enggan 

melakspeserta didikannya. 

10) Pelaksanaan proses pembelajaran cenderung masih berpusat pada guru dan 

kurang mengenal karakteristik peserta didik.  

11) Guru dalam menggunakan  metode pembelajaran  monoton dengan cara 

klasikal tidak berdasarkan minat peserta didik. 

12) Sistem evaluasi pembelajaran belum dilakspeserta didikan secara optimal 

sehingga minat peserta didik  dalam melakukan unjuk kerja  rendah.  

13) Penilaian kinerja guru dalam  pelaksanaan  proses pembelajaran dilakukan 

hanya oleh kepala sekolah dan kurang  melibatkan stakeholder.   
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1.3   Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1) Sekolah belum membuat rencana pelaksanaan plan dalam  lesson study 

yang baik dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru kimia di SMA 

Negeri 2 Metro. 

2) Pelaksanaan do dalam lesson study  yang dilakukan oleh guru  model 

belum  menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran dan kondisi sekolah. 

3) Sistem evaluasi see dalam lesson study yang dilakukan sekolah belum 

dilakukan secara optimal dengan berbagai teknik dan alat. 

4) Kemampuan sekolah dalam  melaksanakan penilaian kompetensi 

pedagogik belum optimal dan kurang melibatkan stakeholder.  

1.4 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan pembatasan masalah diatas, masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

1) Bagaimana pelaksanaan plan dalam lesson study yang dapat meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru kimia di SMA Negeri 2 Metro? 

2) Bagaimana pelaksanaan do dalam lesson study yang dapat meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru kimia di SMA Negeri 2 Metro? 

3) Bagaimana pelaksanaan see dalam lesson study yang dapat meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru kimia di SMA Negeri 2 Metro? 

4) Apakah terdapat peningkatan  kompetensi pedagogik guru kimia  di SMA 

Negeri 2 Metro melalui lesson study ? 
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1.5   Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk :  

1) Mendiskripsikan  plan dalam lesson study bagi guru kimia SMA Negeri 2 

Metro 

2) Mendiskripsikan do dalam lesson study bagi guru kimia SMA Negeri 2 

Metro 

3) Mendiskripsikan see dalam lesson study bagi guru kimia SMA Negeri 2 

Metro 

4) Mendiskripsikan peningkatan kompetensi pedagogik guru kimia  di 

SMAN 2 Metro melalui pelaksanaan lesson study. 

1.6   Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah maka manfaat  penelitian ini dapat dipandang 

secara teoritis maupun  secara praktis. 

1.6.1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep, teori, 

prinsip dan prosedur dalam teknologi pendidikan khususnya kawasan desain dan 

pengelolaan pembelajaran.  

1.6.2    Manfaat Praktis  

Manfaat praktis diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1) Masukan bagi sekolah untuk menerapkan lesson study dalam rangka: 

a. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam memperbaiki kualitas 

standar proses 
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b. Meningkatan motovasi peserta didik 

c. Membantu pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK-Guru)  yang berlaku 

efektif mulai tanggal 1 Januari 2013 sebagaimana peraturan menteri 

pendidikan nasional nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

d. Membantu mengenal karakteristik peserta didik 

e. Pengambilan kebijakan dalam rangka pemetaan kompetensi guru 

2) Menambah pengetahuan bagi peserta didik  dan stake holder tentang manfaat 

lesson study 

3) Masukan bagi para guru sehingga termotivasi untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran dan kompetensi pedagogik melalui lesson study di 

sekolah.  

 

 


