
 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 
2.1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik menurut Mulyasa (2008:8) merupakan kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Menurut Soedijarto  dalam Kunandar (2007:18), kompetensi 

pedagogik guru meliputi: (1) merancang dan merencanakan program 

pembelajaran, (2) mengembangkan program pembelajaran, (3) mengelola 

pelaksanaan program pembelajaran, (4) menilai proses dan hasil pembelajaran, 

dan (5) mendiagnosis faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses 

pembelajaran. Dalam bab IV pasal 10 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 14 

tahun 2005 tentang undang-undang guru dan dosen, Kompetensi pedagogik 

adalah, kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimilikinya. Kompetensi ini meliputi: a). memahami peserta didik secara 

mendalam, b). merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, c). melaksanakan pembelajaran, d). 

merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, e). mengembangkan potensi 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya serta mendiagnosis faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan selama pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran. 

Dalam penelitian tindakan sekolah ini penulis mengambil Kompetensi pedagogik 

yang menjadi salah satu bagian yang harus dilaksanakan  dalam peniliaan kinerja 

guru.  Dikutip berdasarkan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur 

negara dan reformasi birokrasi No.16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru 

dan angka kreditnya. Kompetensi pedagogik  terdiri dari 7 aspek sebagai berikut.  

1. Mengenal Karakteristik Peserta Didik  

Dalam aspek ini guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang 

karakteristik peserta didik secara umum dan khusus untuk membantu proses 

pembelajaran. Karakteristik peserta didik ini terkait dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya.  

2. Menguasai Teori Belajar dan Prinsip-prinsip  Pembelajaran  

Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan efektif sesuai dengan standar 

kompetensi guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik dan mampu memotivasi belajar.   
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3. Mampu Mengembangkan Kurikulum  

Dalam mengembangkan kurikulum guru harus mampu menyusun silabus sesuai 

dengan tujuan terpenting kurikulum dan membuat serta menggunakan RPP sesuai 

dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, 

dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Guru akan nampak mampu mengembangkan kurikulum jika: 

4. Menciptakan Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik 

Guru mampu menyusun dan melakspeserta didikan rancangan pembelajaran yang 

mendidik secara lengkap. Guru mampu melakspeserta didikan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Guru 

mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber 

belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan 

teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran. 

5. Mengembangkan Potensi Peserta Didik  

Guru dapat menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan 

mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program 

pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, 

kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik 

mengaktualisasikan potensi mereka. 

6. Melakukan Komonikasi Dengan Peserta Didik 

Dalam melakukan komonikasi dengan peserta didik  guru mampu berkomunikasi 

secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan  
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positif. Guru mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada 

komentar atau pertanyaan peserta didik. 

7. Menilai dan Mengevaluasi Pembelajaran. 

Dalam menilai dan mengevaluasi pembelajaran  para guru harus  mampu 

menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. 

Guru juga dapat melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan 

menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. Guru juga mampu menggunakan hasil analisis penilaian 

dalam proses pembelajarannya. 

2.2.   Lesson Study 

Menurut Lewis dalam jurnal Caroline Chassels dan Wayne Melville (2009:736) 

Lesson study relies on the “observation of live classroom lessons by a group of 

teachers who collect data on teaching and learning and collaboratively analyze 

it”. Lesson study bergantung pada pengamatan langsung pembelajaran dalam 

kelas oleh sekelompok guru secara kolaboratif untuk mengumpulkan serta 

menganalisa data tentang proses belajar mengajar.  

Lewis dan Hurd dalam Jurnal Catherine, Rebecca,Shelley dan  Jillian (2012:368) 

menyebut Lesson study is an inquiry cycle conducted by a team of teachers that is 

centered around a “research lesson”—an actual classroom lesson designed to 

investigate and improve the teaching of a particular topic. Lesson Study 

merupakan siklus pengamatan yang dilakukan oleh tim guru yang berada disekitar 

penelitian pelajaran pada pembelajaran di kelas yang dirancang untuk dirancang 

untuk menyelidiki dan meningkatkan pengajaran pada suatu topik tertentu.  
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Lesson study, yang dalam bahasa Jepangnya Jugyokenkyu, diartikan sebagai suatu 

model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara 

kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas yang saling 

membantu dalam pembelajaran untuk membangun komonitas belajar. (IDCJ 

PELITA 2012:3) 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa  lesson study 

merupakan merupakan siklus pengamatan yang dilakukan oleh tim guru yang 

yang dirancang untuk menyelidiki dan menganalisa peroses pembelajaran di kelas 

untuk dapat meningkatkan pengajaran pada suatu topik tertentu.  

Lesson study merupakan salah satu pendekatan pengembangan profesional 

penting yang telah membantu guru-guru tumbuh berkembang sebagai profesional 

sepanjang karir mereka. Dalam implementasi lesson study yang dilakukan oleh 

IMSTEP-JICA di Indonesia, tahapan lesson study  yakni perencanaan (plan), 

pelaksanaan (do) dan refleksi (see).  

(1) Perencanaan (Plan)  

Pada tahap ini bertujuan untuk merancang pembelajaran yang dapat 

membelajarkan siswa dan berpusat pada siswa, bagaimana supaya siswa 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Perencanaan yang baik tidak 

dilakukan sendirian tetapi dilakukan bersama, beberapa guru dapat berkolaborasi 

atau guru-guru dan dosen dapat pula berkolaborasi untuk memperkaya ide-ide. 

Perencanaan diawali dari analisis permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelajaran. Permasalahan dapat berupa materi bidang studi, bagaimana 

menjelaskan suatu konsep. Permasalahan dapat juga berupa pedagogik tentang 
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metode pembelajaran yang tepat agar pembelajaran lebih efektif dan efisien atau 

permasalahan fasilitas, bagaimana mensiasati kekurangan fasilitas pembelajaran 

Selanjutnya guru secara bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan 

yang dihadapi yang dituangkan dalam rancangan pembelajaran atau lesson plan, 

teaching materials berupa media pembelajaran dan lembar kerja siswa serta 

metoda evaluasi. Teaching materials yang telah dirancang perlu diujicoba 

sebelum diterapkan di dalam kelas. Kegiatan perencanaan memerlukan beberapa 

kali pertemuan (2 – 3 kali) agar lebih terukur. 

(2) Pelaksanaan (do) 

Pada tahap ini dilaksanakan pembelajaran untuk menerapkan rancangan 

pembelajaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Dalam perencanaan 

telah disepakati siapa guru yang akan mengimplementasikan pembelajaran dan 

sekolah yang akan menjadi tempat pelaksanaan lesson study. Langkah ini 

bertujuan untuk mengujicoba efektivitas model pembelajaran yang telah 

dirancang. 

Guru-guru lain dari sekolah yang bersangkutan atau dari sekolah lain bertindak 

sebagai pengamat (observer) pembelajaran. Kepala sekolah terlibat dalam 

pengamatan pembelajaran dan memandu kegiatan ini. Sebelum pembelajaran 

dimulai sebaiknya dilakukan briefieng kepada para observer untuk 

menginformasikan kegiatan pembelajaran  yang direncanakan oleh seorang guru 

dan mengingatkan bahwa selama pembelajaran berlangsung pengamat tidak 

mengganggu kegiatan pembelajaran tetapi mengamati aktivitas siswa selama 

pembelajaran. Prinsip pengamatan difokuskan pada interaksi siswa-siswa, siswa-
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bahan ajar, siswa-guru, dan siswa-lingkungan yang terkait dengan  kompetensi 

guru sesuai dengan indikator penilaian kinerja guru. 

Selama pembelajaran berlangsung para pengamat tidak boleh berbicara dengan 

sesama pengamat dan tidak menganggu aktifitas dan konsentrasi siswa. Para 

pengamat dapat melakukan perekaman kegiatan pembelajaran melalui video 

camera atau foto digital untuk keperluan dokumentasi dan bahan studi lebih 

lanjut. Keberadaan para pengamat di dalam ruang kelas disamping 

mengumpulkan informasi juga dimaksudkan untuk belajar dari pembelajaran yang 

sedang berlangsung dan bukan untuk mengevaluasi guru. 

(3) Refleksi (see).  

Setelah selesai pembelajaran langsung dilakukan diskusi antara guru dan 

pengamat yang dipandu oleh kepala sekolah atau personel yang ditunjuk untuk 

membahas pembelajaran. Guru model mengawali diskusi dengan menyampaikan 

kesan-kesan selama pembelajaran. Selanjutnya pengamat diminta menyampaikan 

komentar dan lesson learnt dari pembelajaran terutama berkenaan dengan 

aktivitas siswa. Tentunya, kritik dan saran untuk guru disampaikan secara bijak 

demi perbaikan pembelajran. Sebaliknya, guru harus dapat menerima masukan 

dari pengamat untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Berdasarkan masukan 

dari diskusi ini dapat dirancang kembali pembelajaran berikutnya. Pada 

prinsipnya, semua orang yang terlibat dalam kegiatan lesson study harus 

memperoleh lesson learnt dengan demikian kita membangun komunitas belajar 

melalui lesson study. 

Selanjutnya Skema tahapan lesson study dapat dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 2.1: Tahapan  Tentang Pelaksanaan Lesson Study  menurut  International 

Devolepment Center of Japan (IDCJ) (2012:25) 

 

Langkah 2: 

 Menganalisa realitas 

siswa 

2.1 Tingkat pemahaman 

siswa 

2.2 Minat siswa 

2.3 Kondisi pembelajaran 

siswa 

2.4 Perbedaan kecepatan 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO 

 

SEE 

Langkah 1: Menganalisa Topic 

1.1 Memahami seluruh gambaran dari suatu topic 

1.2 Menganalisa rangkaian pelajaran  

1.3 Mencapai tujuan dari pelajaran 

Langkah 3: membuat Rencana Pembelajaran 

3.1  Menyusun Tujuan Pembelajaran 

3.2  Memperjelas masalah utama dan pendekatan 

3.3  Membuat alur pelajaran 

3.4  Menyiapkan bahan pengajaran dan pembelajaran 

 

Langkah 4: Memeriksa rencana Pembelajaran  

4.1 Memeriksa rencana pembelajaran  

4.2 Mengembangkan pengelolaan kelas  

Langkah 5: Membangkitkan minat siswa 

5.1 Memahami kondisi siswa 

5.2 Membuat pendahuluan yang menarik 

5.3 Menjelaskan tujuan pembelajaran 

Langkah 6: Menciptakan pembelajaran bermakna bagi siswa 

6.1 Penjelasan harus tepat 

6.2 Penggunaan papan tulis dengan trampil 

6.3 Menciptakan dialog bukan monolog 

6.4 Bersikap fleksible 

6.5 Bekerja kelompok dengan efektif 

6.6 Membantu siswa yang mengalami kesulitan 

6.7 Belajar dari kesalahan siswa 

6.8 Berikan kesempatan siswa untuk mencatat 

Langkah 7: Menyimpulkan pelajaran  

6.1 Berdasar pada pemahaman siswa 

6.2 Mengembangkan dan memperbaiki pemahaman siswa 

 

Langkah 8: Merefleksi Pelajaran  

8.1 Menangkap realitas pembelajaran siswa 

8.2  Mengidentifikasi masalah 

8.2 Mencari solusi  
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2.4   Teori Belajar  dan Pembelajaran 

 

2.4.1  Teori Belajar 

Menurut Slameto (2010: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Dimyati dan Mudjiono, (2006:6) belajar adalah kegiatan individu 

memperoleh pengetahuan, perilaku dan keterampilan dengan cara mengolah 

bahan belajar. Berbeda dengan Sanjaya (2010:112), beliau berpendapat bahwa 

“Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga 

menyebabkan munculnya perubahan tingkah laku”.  Djamarah, Syaiful dan Zain 

(2006:11), mengatakan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku berkat 

pengalaman dan latihan. Sedangkan belajar menurut Klin (Learning Principles 

and Application, 1993. h.2) adalah Proses eksperiensial (pengalaman) yang 

menghasilkan perubahan prilaku yang relatif permanen dan yang tidak dapat 

dijelaskan dengan keadaan sementara kedewasaan atau tendensi alamiah. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar bukan menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar adalah suatu proses 

yang ditandai dengan adanya perubahan dalam diri seseorang. Perubahan sebagai 

hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

bertambahnya pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan, dan kemampuan. Oleh karena itu, belajar adalah proses yang 

diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman seperti 

seperti proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. 
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Tumbuh kembang peserta didik  pada hakekatnya bahwa manusia belajar, 

tumbuh, berkembang dari pengalaman yang diperolehnya melalui kehidupan 

keluarga untuk sampai pada penemuan bagaimana dia menempatkan dirinya 

kedalam keseluruhan kehidupan dimana dia berada. Setiap peserta didik 

dilahirkan dengan kemampuan, bakat minat yang berbeda-beda, dan untuk 

mengembangkan kemampuan secara optimal sesuai peserta didik dari segi bakat, 

kemampuan dan minat dalam pembelajaran guru harus dapat membedakan 

perbedaan-perbedaan tersebut, karena faktor perbedaan itulah yang mendukung 

terjadinya prestasi belajar pada peserta didik. 

2.4.2  Teori Pembelajaran 

 

Aunurrahman (2010:2) mengatakan pembelajaran akan berfokus pada 

pengembangan kemampuan intelektual yang berlangsung secara sosial dan 

kultural, mendorong siswa membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri 

dalam konteks sosial, dan belajar dimulai dari pengetahuan awal dan perspektif 

budaya. Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks, karena dalam 

kegiatan pembelajaran senantiasa mengintegrasikan berbagai komponen dan 

kegiatan, yaitu siswa dengan lingkungan belajar untuk diperolehnya perubahan 

tingkah laku (hasil belajar) sesuai dengan tujuan (kompetensi) yang diharapkan 

(Rusman, 2010: 116). Seperti yang diungkapkan oleh Clough dan Clark (1994) 

bahwa kunci dalam pembelajaran pebelajar adalah aktifitas yang dilakukan 

pebelajar. Aktifitas akan meningkatkan pemahaman konsep-konsep. (Budi 

Kustoro,2013: 8).  Menurut Hamalik (2008:77) pembelajaran adalah suatu sistem 

artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponenyang berinteraksi 
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antara satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai 

tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun komponen-

komponen tersebut meliputi tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik dan 

siswa, tenaga kependidikan khususnya guru, perencanaan pengajaran, strategi 

pengajaran, media pengajaran, dan evaluasi pengajaran.  

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam proses pembelajaran 

merupakan  sistem dengan aktifitas yang kompleks yang melibatkan guru dan 

peserta didik untuk memperoleh pengembangan intelektual dan perubahan tingkah 

laku dari hasil belajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran walaupun 

mempunyai konotasi yang berbeda.  Dalam konteks pendidikan guru mengajar 

supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai 

sesuatu objektif yang ditentukan, juga dapat mempengaruhi perubahan sikap, serta 

keterampilan. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak 

yaitu pekerjaan guru saja.  Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya 

interaksi antara guru dengan peserta didik. 

 

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar.  

Belajar mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama.  Pembelajaran adalah 

proses membuat orang belajar.  Guru bertugas membantu siswa belajar dengan 

cara memanipulasi lingkungan sehingga siswa dapat belajar dengan mudah, 

artinya guru harus mengadakan pemilihan terhadap berbagai strategi pembelajaran 

yang ada yang paling memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal.  

Dalam pembelajaran proses belajar tersebut terjadi secara bertujuan dan 
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terkontrol.  Tujuan-tujuan pembelajaran telah dirumuskan dalam kurikulum yang 

berlaku.  Peran guru disini adalah sebagai pengelola proses pembelajaran tersebut. 

Dalam sistem pendidikan nasional, guru tidak hanya dituntut sebagai pengajar 

yang bertugas menyampaikan materi pelajaran tertentu tetapi juga harus dapat 

berperan sebagai pendidik.  Untuk dapat melakspeserta didikan tugasnya dengan 

baik seorang guru perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman berbagai prinsip-

prinsip belajar yaitu apapun yang dipelajari siswa maka siswalah yang harus 

belajar, bukan orang lain.  Untuk itu pesrta didik harus bertindak aktif, setiap 

peserta didik akan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya, seorang pesrta 

didik akan belajar lebih baik apabila memperoleh penguatan langsung pada setiap 

langkah yang dilakukan selama proses pembelajaran, penguasaan yang sempurna 

dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih 

berarti, dan seorang siswa akan lebih meningkat lagi motivasinya untuk belajar 

apabila ia diberi tanggung jawab serta kepercayaan penuh atas belajarnya. 

 

2.5  Teori Organisasi Belajar  

Menurut Peter Senge (1990: 3) “learning organizations areorganizations where 

people continually expand their capacity to create the results they truly desire, 

where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective 

aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole 

together”.  Organisasi belajar adalah organisasi dimana orang mengembangkan 

kapasitas mereka secara terus-menerus untuk menciptakan hasil yang mereka 

inginkan, pola pikir yang luas dan baru dipelihara, aspirasi kolektif diolah,  orang-

orang belajar tanpa henti untuk melihat segala hal secara bersama-sama. Menurut 
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Peter Senge ada Lima disiplin yang membuat suatu organisasi menjadi organisasi 

pembelajar. 

1) Personal Mastery (Penguasaan Pribadi)  

Belajar untuk memperluas kapasitas personal dalam mencapai hasil kerja 

yang paling diinginkan, dan menciptakan lingkungan organisasi yang 

menumbuhkan seluruh anggotanya untuk mengembangkan diri mereka 

menuju pencapaian sasaran dengan harapan yang mereka pilih. 

2) Mental Models (Model Mental)  

Proses bercermin, sinambung memperjelas, dan meningkatkan gambaran 

diri kita tentang dunia luar, dan melihat bagaimana mereka membentuk 

keputusan dan tindakan kita.  

3) Shared Vision (Visi bersama) 

Membangun rasa komitmen dalam suatu kelompok, dengan 

mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan yang akan 

diciptakan, prinsip dan praktek yang menuntun cara kita mencapai tujuan 

masa depan tersebut. 

4) Team Learning (Belajar beregu) 

Mentransformasikan pembicaraan dan keahlian berfikir (thinking skills), 

sehingga suatu kelompok dapat secara sah mengembangkan otak dan 

kemampuan yang lebih besar dibanding ketika masing-masing anggota 

kelompok bekerja sendiri.  

5) System Thinking (Berpikir sistem)  

Cara pandang, cara berbahasa untuk menggambarkan dan memahami 

kekuatan dan hubungan yang menentukan perilaku dari suatu system. 
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Faktor disiplin kelima ini membantu kita untuk melihat bagaimana 

mengubah sistem secara lebih efektif dan untuk mengambil tindakan yang 

lebih pas sesuai dengan proses interaksi antara komponen suatu sistem 

dengan lingkungan alamnya. 

Pemahaman Learning Organization (Oganisasi Belajar) menurut Marquardt 

(1996:19) adalah “A learning organization is an organization which learns 

powerfully and collectively and is continually transforming itself to better collect, 

manage, and use knowledge for corporate success. It empowers people within and 

outside the company to learn as they work. Technology is utilized to optimize both 

learning and productivity”.  Organisasi yang mau belajar secara kuat dan kolektif 

serta secara terus-menerus meningkatkan dirinya untuk memperoleh, mengatur, 

dan menggunakan pengetahuan demi keberhasilan bersama.  

Marquardt mengidentifikasi ciri organisasi belajar bahwa belajar dilakukan 

melalui sistem organisasi secara keseluruhan dan organisasi seakan-akan 

mempunyai satu otak. Semua anggota organisasi menyadari betapa pentingnya 

organisasi belajar secara terus menerus untuk keberhasilan organisasi pada waktu 

sekarang dan akan datang. Belajar merupakan proses yang berlangsung secara 

terus menerus serta dilakukan berbarengan dengan kegiatan bekerja. Berfokus 

pada kreativitas dan generative learning. Menganggap berpikir sistem adalah 

sangat penting. Dapat memperoleh akses ke sumber informasi dan data untuk 

keperluan keberhasilan organisasi. Iklim organisasi mendorong memberikan 

imbalan dan mempercepat masing-masing individu dan kelompok untuk belajar. 

Orang saling berhubungan dalam suatu jaringan yang inovatif sebagai suatu 
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komunitas di dalam dan di luar orgaisasi. Perubahan disambut dengan baik, 

kejutan-kejutan dan bahkan kegagalan dianggap sebagai kesempatan belajar.  

2.6  Teori Desain Pembelajaran 

Menurut Wina Sanjaya (2011:66) dalam konteks pembelajaran, desain 

pembelajaran  dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan 

persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran 

beserta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran 

yang dapat digunakan serta perencanaan evaluasi keberhasilan. Defenisi lain 

Desain pembelajaran yaitu suatu cara yang memuaskan, untuk membuat suatu 

kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah asntisifatip 

guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai  

tujuan yang telah ditetapkan (Hamzah B Uno, 2014:83). Menurut Dick and Carey 

dalam Dewi Salma Prawiradilaga (2008:16) , menegaskan penggunaan konsep 

pendekatan sistem sebagai landasan pemikiran suatu desain pembelajaran 

umumnya pendekatan sistem terdiri atas analisis, desain, pengembangan, 

implementasi, dan evaluasi. Desain pembelajaran mencakup seluruh proses yang 

dilaksanakan pada pendekatan sistem. Teori belajar, teori evaluasi dan teori 

pembelajaran merupakan teori-teori yang melandasi desain pembelajarn. 

Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa Desain pembelajaran adalah 

sebagai proses sistematis dalam merencanakan dan melaksanakan  pembelajaran 

yang menggunakan sumber-sumber pembelajaran disertai berbagai langkah untuk 

mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. 
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Desain pembelajaran sebagai proses menurut Syaiful Sagala (2009:136) 

adalah  pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara 

khusus teori-teori pembelajaran unuk menjamin kualitas pembelajaran. 

Mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai 

dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang 

digunakan. 

Selanjutnya komponen utama dari desain pembelajaran adalah: 

1) Pembelajar (pihak yang menjadi fokus) yang perlu diketahui meliputi, 

karakteristik  mereka, kemampuan awal dan pra syarat. 

2) Tujuan Pembelajaran (umum dan khusus) adalah penjabaran kompetensi 

yang akan dikuasai oleh pembelajar. 

3) Analisis Pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi 

yang akan dipelajari 

4) Strategi Pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun satu tahun 

atau mikro dalam kurun satu kegiatan belajar mengajar.Bahan Ajar, adalah 

format materi yang akan diberikan kepada pembelajar 

5) Penilaian Belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi ang 

sudah dikuasai atau belum. 

Salah satu cara untuk merancang pembelajaran dan media adalah dengan model 

ASSURE. Menurut Afandi dan Badarudin, (2011:22) “Model ASSURE 

merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) atau disebut juga model berorientasi kelas”.  Model ini  adalah 

salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa membantu untuk bagaimana cara 
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merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, 

serta evaluasi. 

 

Model ini merupakan suatu model untuk merancang pengajaran yang efektif, yang 

dirancang dimulai dengan menganalisis minat siswa, penyajian materi, melibatkan 

siswa dalam praktek dengan umpan balik, menilai pemahaman mereka dan 

memberikan kegiatan tindak lanjut yang relevan (Smaldino, 2011).  

Model ASSURE bisa membantu guru bagaimana cara merencanakan, 

mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. 

Model perencanaan pembelajaran ini disusun secara sistematis dengan 

mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih 

efektif dan  bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran dengan menggunakan 

ASSURE Model  menurut Smaldino mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut:  

(1)  Analyze Learner  (analisis pembelajar) 

Tujuan utama analyze learner adalah menemui kebutuhan belajar peserta didik 

sehingga mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran secara 

maksimal. Analisis pembelajar meliputi tiga faktor kunci dari diri pembelajar 

yang meliputi : General Characteristics (Karakteristik Umum), Specific Entry 

Competencies ( Mendiagnosis kemampuan awal pembelajar), Learning 

Style (Gaya Belajar) 

(2) State standards and objectives (menentukan standard dan tujuan) 
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Pada tahap ini akan dirumuskan tujuan dan standar yang diharapkan peserta didik 

dapat memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi tertentu dari pembelajaran. 

Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran juga perlu memperhatikan 

dasar dari strategi, media dan pemilihan media yang tepat. Tujuan lain dari 

penentuan standar dan tujuan adalah menujukkan pengetahuan dan kompetensi 

seperti apa yang nantinya akan dikuasai oleh peserta didik. Sehingga 

pembelajaran akan menjadi lebih bermakna karena peserta didik dapat dapat 

mempersiapkan diri dalam partisipasi dan keaktifannya dalam pembelajaran. 

Persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai dibaku sebagai bukti 

bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil. Kriteria ini 

dapat dinyatakan dalam presentase benar (%), menggunakan kata-kata seperti 

tepat/benar, waktu yang harus dipenuhi, kelengkapan persyaratan yang dianggap 

dapat mengukur pencapaian kompetensi. Ada empat kategori pembelajaran, yaitu: 

1) domain kognitif yang melibatkan berbagai kemampuan intelektual yang dapat 

diklasifikasikan baik sebagai informasi visual atau sebagai ketrampilan intelektual 

2) domain afektif yaitu pembelajaran yang melibatkan perasaan dan nilai-nilai 3) 

domain psikomotorik yang menekankan domain ketrampilan motorik, dan 

ketrampilan seperti fisik  serta 4) domain interpersonal yang melibatkan interaksi 

dengan orang-orang. 

Berkaitan dengan kemampuan individu dalam menuntaskan atau memahami 

sebuah materi yang diberikan. Individu yang tidak memiliki kesulitan belajar 

dengan yang memiliki kesulitan belajar pasti memiliki waktu ketuntasan terhadap 

materi yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, maka timbullah mastery 
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learning (kecepatan dalam menuntaskan materi tergantung dengan kemampuan 

yang dimiliki tiap individu. 

(3) Select strategies, technology, media, and materials (memilih, strategi, 

teknologi, media dan bahan ajar) 

Pemilihan strategi pembelajarn disesuaikan dengan standar dan tujuan 

pembelajaran. Selain itu juga memperhatikan gaya belajar dan motivasi siswa 

yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat 

mengandung ARCS model (Smaldino dari Keller,1987). ARCS model dapat 

membantu strategi mana yang dapat membangun  attention  (perhatian) siswa, 

pembelajaran berhubungan yang  relevant  dengan keutuhan dan tujuan, convident 

, desain pembelajaran dapat membantu pemaknaan pengetahuan oleh siswa 

dan satisfaction dari usaha belajar siswa. 

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. 

Menurut Lesle J.Brigges dalam Sanjaya (2008 : 204) menyatakan bahwa media 

adalah alat untuk perangsang bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya Rossi dan Breidle dalam Sanjaya (2008 : 204) mengemukakan bahwa 

media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk 

tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Gerlach, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, 

tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan. 

Media itu meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang menciptakan 
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kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. 

(4) Utilize technology, media and materials (menggunakan teknologi, media    

dan bahan ajar) 

Sebelum memanfaatkan media dan bahan yang ada, sebaiknya  melakukan: 

pengecekan bahan (masih layak pakai atau tidak), mempersiapkan bahan, 

mempersiapkan lingkungan belajar, mempersiapkan pembelajar serta 

menyediakan pengalaman belajar (terpusat pada pengajar atau pembelajar) 

(5)  Require learner parcipation (mengembangkan partisipasi peserta didik) 

Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap 

materi  dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang 

dituntut untuk  memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi ketimbang sekedar memahami dan member 

informasi kepada siswa. Ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa belajar 

merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman yang 

autentik, dimana para peserta didik akan menerima umpan balik untuk mencapai 

tujuan mereka dalam belajar.  

Karakteristik pelaksanaan lesson study dan tuntutan proses pembelajaran dalam 

implementasi kurikulum 2013 yang berpusat pada peserta didik menuntut  peran 

guru benar-benar sebagai fasilitator. Perancangan media pembelajaran ini perlu 

dilakukan guru, mengingat sekarang ada begitu banyak informasi yang dapat 

membantu siswa belajar disamping guru. Hal ini membuat guru harus bisa 
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merancang suatu pembelajaran yang menggunakan teknologi dan media 

pembelajaran yang baik untuk mencapai tujuan, penguasaan materi dan 

memahami karakteristik peserta didik dalam belajar.  

2.7  Karakteristik Kimia SMA   

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor  64 tahun 2013 tentang standar isi 

menyatakan tujuan pencapaian kompetensi dari mata pelajaran kimia adalah pada 

ranah kompetensi inti 1 (kompetensi religius) peserta didik mampu menghayati 

dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Pada kompetensi inti 2 

(kompetensi sosial) Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. Selanjutnya pada kompetensi inti 3 ( kompetensi kogninif) 

peserta didik diharapkan mampu memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. Sedangkan pada kompetensi inti 4 (kompetensi psikomotor) diharapkan 

peserta didik mampu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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Keseluruhan kompetensi diatas bertujuan untuk membekali peserta didik dengan 

pengetahuan, pemahaman sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan untuk 

memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu dan 

teknologi. Pembelajaran kimia menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar  secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan 

proses dan sikap ilmiah.  Salah satu tujuan penting mata pelajaran kimia di SMA 

adalah agar peserta didik memahami konsep, prinsip, hukum dan teori kimia serta 

saling keterkaitannya  dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dan teknologi. 

Untuk dapat belajar dengan baik maka peserta didik perlu juga memahami 

hakekat belajar, ciri-ciri dari mata pelajaran, dan obyek yang dipelajari. Obyek 

dari pelajaran kimia adalah fakta, prinsip, konsep dan hukum dan teori kimia serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fakta atau gejala-

gejala alam yang dapat kita amati dengan panca indera. Belajar kimia bersifat 

kontektual atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

Suatu anggapan yang keliru jika pelajaran kimia dianggap suatu pelajaran yang 

sulit bahkan menakutkan. Belajar kimia adalah pengetahuan yang berjenjang 

dalam pengertian bahwa setiap kompetensi  yang dipelajari harus dimengerti dan 

dipahami dengan baik dan benar. 

Pada umumnya siswa belajar kimia terjebak pada rumus-rumus kimia dan tidak 

mengerti tentang hakekat dari rumus kimia. Rumus kimia merupakan gambaran 
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dari kenyataan dari zat-zat kimia yang ada di alam, digambarkan dalam bentuk 

rumus kimia agar kita dapat mempelajari dengan baik 

Untuk dapat belajar kimia hal-hal yang perlu diperhatikan : 

(1) Peserta didik mengetahui tujuan dari pelajaran kimia. 

(2) Peserta didik dapat membedakan antara fakta, konsep, prinsip dan hukum 

yang berlaku pada ilmu kimia. 

(3) Peserta didik mengetahui hubungan antara fakta, konsep dan prinsip yang 

berlaku pada ilmu kimia. 

(4) Belajar kimia tidak terjebak pada rumus tetapi mengetahui konsep yang 

terdapat pada rumus-rumus tersebut. 

2.8. Perencanaan Proses Pembelajaran 

Secara prinsip kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi 

mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan 

untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup 

umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk 

memberdayakan  semua  potensi  peserta  didik  menjadi  kompetensi yang 

diharapkan. 

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, 

kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: (1)  berpusat  pada  

peserta  didik,  (2)  mengembangkan  kreativitas peserta didik, (3) menciptakan 

kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, 
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logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan  pengalaman  belajar  yang  

beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang 

menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. 

Dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Permendikbud  Nomor 81a Tahun 2013 

tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran bahwa 

pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut 

kompetensi dasar dikembangkan dari kompetensi inti 3 (kognitif)  dan 

kompetensi inti 4 (psikomotorik). Keduanya, dikembangkan secara bersamaan 

dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan 

Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 1 (sikap kepada Tuhan) dan 

Kompetensi Inti 2 (sikap diri dan sikap terhadap lingkungan). Pembelajaran 

tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut kompetensi 

dasar  yang dikembangkan dari kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. 

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan. 

2.8.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran menurut permendikbud 81A tahun 

2014 paling  sedikit  memuat:  (i)  tujuan  pembelajaran,  (ii) materi 

pembelajaran, (iii) metode pembelajaran, (iv) sumber belajar, dan (v) 

penilaian. Komponen-komponen  tersebut  secara  operasional  diwujudkan 

dalam bentuk format berikut ini. 
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Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 

Sekolah            :  

Matapelajaran  :  

Kelas/Semester  :  

Materi Pokok       :  

Alokasi Waktu            : 

A.  Kompetensi Inti (KI) 
 
B.  Kompetensi Dasar dan Indikator 
 

(1) KD pada KI-1 
 

(2) KD pada KI-2 
 

(3) KD pada KI-  

Indikator: ………….. 

(4) KD pada KI-4 

Indikator: ………….. 
 

Catatan:KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan dalam 

indikator karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran yang 

tidak langsung. Indikator dikembangkan hanya untuk KD-3 dan KD-4 

yang dicapai melalui proses pembelajaran langsung. 
 

C.  Tujuan Pembelajaran 
 
D.  Materi  Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok) 
 
E.  Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran) 

 F.   Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1.  Media 
 
2.  Alat/Bahan 
 
3.  Sumber Belajar 

 
G.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 

(1) Pertemuan Kesatu: 
 

a.   Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit) 
 
b.   Kegiatan Inti (...menit) 
 
c.   Penutup (…menit) 

 
(2) Pertemuan Kedua: 

 
a.   Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit) 
 
b.   Kegiatan Inti (...menit) 
 
c.  Penutup (…menit), dan seterusnya.  
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H.  Penilaian 

(1) Jenis/teknik penilaian 

(2) Bentuk instrumen dan instrumen 

(3) Pedoman Penskoran 

 

2.8.2 Prinsip Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 81a Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pedoman umum 

pembelajaran bahwa prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

adalah: 

(1) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 

 Disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan 

awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan 

belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungannya. 

(2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk 

mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, 

kemandirian, dan semangat belajar. 

(3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis proses pembelajaran 

dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman 

beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

(4)   Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

Rencana pelaksanaan pembelajaran memuat rancangan program 

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 
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(5) Keterkaitan dan keterpaduan 

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan memperhatikan 

keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi, kompetensi 

dasar, materi pembelajaran, kegiatan pernlielajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 

pengalaman belajar.  

(6)  Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan 

mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara 

terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

2.9 Kajian Penelitan yang Relevan  

Drs.Slamet Mulyana, MPd (2011) dalam penelitian yang berjudul:  “Dampak 

Pendidikan dan Pelatihan Lesson Study Terhadap Guru-Guru” menyatakan bahwa:  

berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data di lapangan, secara 

menyeluruh dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kemampuan peserta dalam 

menyusun RPP sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan sangat rendah. 

Tetapi pada waktu diklat lesson study berlangsung terjadi peningkatan 

kemampuan peserta dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran yang relevan dengan kompetensi dasar 

yang hendak dicapainya dan  visi, misi, dan tujuan sekolah. Apalagi, setelah 

pendidikan dan pelatihan lesson study melalui kegiatan musyawarah guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia peserta mampu membimbing anggotanya dalam 

melaksanakan lesson study dan melakukan refleksi. Kedua, telah terjadi 

http://www.infodiknas.com/dampak-pendidikan-dan-pelatihan-lesson-study-terhadap-guru-guru-2.html
http://www.infodiknas.com/dampak-pendidikan-dan-pelatihan-lesson-study-terhadap-guru-guru-2.html
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peningkatan kemampuan anggota musyawarah guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran yang relevan dengan kompetensi dasar yang 

hendak dicapainya dan  visi, misi, dan tujuan sekolah. Ketiga, telah terjadi 

peningkatan kemampuan anggota musyawarah guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia dalam melakspeserta didikan pembelajaran dengan berpedoman pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuatnya. 

Struktur program pendidikan dan pelatihan mampu mencapai tujuan pendidikan 

dan pelatihan. Hal itu dibuktikan dengan peserta pendidikan dan pelatihan mampu 

membimbing anggota musyawarah guru mata pelajaran bahasa Indonesia dalam 

kegiatan lesson study dengan hasil yang sangat memuaskan. 

 

 
 


