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KATA PENGANTAR 

 

 

Syukur alhamdulillah, atas kebesaran Allah Subhanahuwata’ala yang senantiasa 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga kegiatan pengabdian 

masyarakat berbasis riset dapat diselesaikan. Judul pengabdian masyarakat berbasis riset ini 

adalah “Meningkatkan Keterampilan Mengajar Guru dengan Pendekatan Saintifik 

melalui Penerapan Lesson Study di MI Ummusshabri Kendari” dirancang dengan 

menggunakan riset partisipatori dengan sasaran penelitian guru MI Ummusshabri Kendari. 

Seperti lazimnya pendekatan PAR lainnya, kegiatan pengabdian masyarakat berbasis 

penelitian ini meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu; 1) perencanaan tindakan; 2) pelaksanaan 

tindakan; 3) penemuan fakta-fakta tentang hasil tindakan, dan 4) penemuan makna baru dari 

pengalaman tindakan.  

Pengabdian masyarakat berbasis riset ini dimaksudkan untuk memfasilitasi guru 

dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya. Selama ini, pendekatan 

saintifik sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran belum banyak dilakukan oleh guru di 

semua jenjang pendidikan. Pendekatan saintifik secara resmi diwajibkan untuk dilaksanakan 

oleh semua guru dalam mengajar seiring muncul kurikulum baru yang disebut dengan 

“Kurikulum 2013”. Kurikulum ini sebagai penyempurna bagi kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) yang selama ini dilaksanakan di semua jenjang satuan pendidikan. 

Dengan demikian pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik merupakan ciri 

khas dari kurikulum 2013.  

Salah satu masalah mendasar dalam pelaksanaan kurikulum 2013 adalah keterampilan 

guru dalam menggunakan pendekatan saintifik. Pada umumnya, guru lebih nyaman dengan 

pola dan cara mengajar yang selama ini dilakukan, sehingga untuk melakukan suatu 

perubahan cara dan metode mengajar adalah pekerjaan yang dianggap sulit. Kesulitan ini 

karena tidak disertai perubahan maindset guru. Di MI Ummusshabri salah satu madrasah yang 

menjadi piloting penerapan kurikuloum 2013 bersama dengan madrasah negeri lain di Kota 

Kendari. Meski telah mengikuti berbagai kesempatan pelatihan, guru tetap saja mengalami 

kesulitan menerapkan pendekatan saintifik. Salah satu cara untuk mengetahui kemampuan 

guru menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran di kelas, maka dilakukan dengan 

lesson study.  

Betapa peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa  kegiatan pengabdian  

masyarakat berbasis penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karena selain keterbatasan 

kemampuan juga kesempatan yang menyebabkan hasil pengabdian masyarakat berbasis riset 
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ini masih ditemukan banyak kekurangan. Untuk itu, penulis menghargai saran perbaikan 

untuk peyempurnaan hasil pengabdian ini. 

 

 

Kendari,  23 November 2015 

Ketua Peneliti, 

 

 

 

 

Dr. Supriyanto, M.A 

NIP. 197207262000031001 
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SAMBUTAN KEPALA LPPM  

 

Munculnya kurikulum 2913 yang nota bene sebagai penyempurna kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) tidak serta merta langsung bisa dipahami oleh guru sebagai 

penggunanya. Paradigma berpikir guru yang sudah merasa nyaman dengan cara mengajar 

yang selama ini dilakukan merupakan tantangan tersendiri bagi implementasi kurikulum baru 

yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2013. Untuk percepatan pelaksanaan kurikulum 2013 

di Indonesia, pemerintah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis melalui rekrutmen 

instruktur nasional dan daerah secara massif. 

Setelah rekrutmen instruktur melalui kegiatan bimbingan teknis, selanjutnya 

pemerintah menentukan sekolah/madrasah piloting di setiap daerah dengan harapan agar 

menjadi magnit bagi sekolah lain. Guru yang mengajar di sekolah/madrasah sasaran piloting 

pun terlebih dahulu dilatih oleh instruktur nasional dengan harapan mereka bisa 

mentransformasikan pengalamannya kepada guru lainnya melalui kegiatan bimbingan teknis 

implementasi kurikulum 2013. 

Di Sulawesi Tenggara, salah satu madrasah yang menjadi piloting pelaksanaan 

kurikulum 2013 yaitu Madrasah Ibtidaiyah Ummusshabri Kendari, bersama dengan MIN, 

MTsN 1 dan MAN 1 Kendari. Alasan Kementerian Agama RI menunjuk MI Ummusshabri 

sebagai madrasah piloting tentu didasarkan kemampuan SDM guru yang semuanya telah 

mengikuti bimtek kurikulum 2013. Meski telah mengikuti bimtek, faktanya tidak serta merta 

langsung memiliki keterampilan mengajar dengan pendekatan saintifik sebagaimana yang 

direkomendasikan oleh kurikulum 2013. Kondisi inilah yang membuat munculnya ide baru 

yaitu  penerapan lesson study sebagai salah satu model untuk mengevaluasi kemampuan guru 

dalam menggunakan pendekatan saintifik.  

Karena itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Kendari mendorong 

dikembangkannya kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset sebagai solusi instant 

mengatasi rendahnya kemampuan guru dalam mengadopsi atau menerapkan perkembangan 

model pembelajaran yang dianggap baru.  

 

       Kendari, 26 November 2015 

Kepala LPPM IAIN Kendari,  

 

 

 

Dr. Muhammad Alifuddin, M.Ag 

NIP. 196807072000031002 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGAJAR GURU DENGAN DENGAN 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAINTIFIK MELALUI PENERAPAN LESSON 

STUDI DI MADRASAH IBTIDAIYAH UMMUSSHABRI KENDARI 

Oleh: Supriyanto, dkk 

 

ABSTRAK 

 

Kemampuan profesional mengajar guru dalam menggunakan pendekatan saintifik 

(scientific approach) merupakan kebutuhan mutlak. Ada empat elemen perubahan kurikulum 

2013, yaitu; standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses dan standar penilaian. 

Standar proses menyangkut kompetensi profesional guru yang dalam kurikulum baru ini 

mensyaratkan penggunaan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran di kelas yang 

meliputi 5 langkah yakni; mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan. Sebagai madrasah piloting dalam implementasi kurikulum 2013, MI 

Ummusshabri Kendari harus memastikan guru-gurunya memiliki kemampuan mengajar 

dengan menggunakan pendekatan saintifik. Namun fakta di lapangan mayoritas guru di 

madrasah ini belum terampil menggunakan pendekatan saintifik dalam mengajar di kelas. 

Untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru tersebut, dipilihlah lesson study 

sebagai model evaluasi yang dianggap memberi solusi yang lebih instan. Di Jepang, lesson 

study seringkali digunakan untuk melakukan supervisi akademik karena guru langsung 

mendapat koreksi dari para pakar dan praktisi yang terlibat dalam pengamatan secara 

langsung di kelas.  

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan participatory action research (PAR)  

yang meliputi; perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, penemuan fakta-fakta tentang 

hasil dari tindakan, dan penemuan makna baru dari pengalaman sosial. Penekanan penelitian 

ini lebih pada kemampuan mengajar guru dengan menggunakan pendekatan saintifik di MI 

Ummusshabri Kendari. Teknik pengumpulan datanya melalui pendampingan guru dalam 

bentuk peer teaching dan real teaching.  

Hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan mengajar guru MI Ummusshabri 

dengan menggunakan pendekatan saintifik telah menunjukan adanya peningkatan secara 

signifikan. Sebanyak 5 orang guru yang dijadikan sebagai guru model saat peer teaching 

menunjukan 4 orang diantaranya tidak sebatas paham namun mampu menggunakan 

pendekatan saintifik. Demikian saat kegiatan real teaching, guru model juga menunjukan 

kemampuannya dalam menerapkan pendekatan saintifik saat proses pembelajaran di kelas. 

Bahkan memahami saat kapan dan pada saat aktivitas belajar yang mana siswa 

berkonsentrasi.  

 

Kata kunci: pembelajaran, pendekatan saintifik, lesson study 
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IMPROVE TEACHERS TEACHING ABILITY BY USING SCIENTIFIC 

APPROACH THROUGH THE IMPLEMENTATION OF LESSON STUDY  

 IN ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOL UMMUSSHABRI KENDARI 

Supriyanto, et al 

 

ABSTRACT 

 

Professional ability of teachers to teach in using the scientific approach (scientific 

approach) is an absolute necessity. There are four elements of curriculum change in 2013, 

namely; content standards, competency standards, process standards and assessment 

standards. Standards concerning the professional competence of teachers in the new 

curriculum requires the use of a scientific approach in the learning process in the classroom 

which includes 5 steps namely; observe, ask, explore, associate and communicate. As 

madrasah piloting the implementation of the curriculum in 2013, MI Ummusshabri Kendari 

must ensure teachers have the ability to teach using a scientific approach. But the facts on the 

ground the majority of teachers at the school have not been good at using scientific approach 

in teaching in the classroom. 

To improve the teaching skills of the teachers, lesson study was chosen as a model of 

evaluation that are considered to give a more instant solution. In Japan, lesson study is often 

used to conduct academic supervision as a teacher immediately received a correction from 

experts and practitioners involved in direct observation in the classroom. 

The approach in this study using a participatory action research (PAR), which 

includes; action planning, action, discovery of facts about the outcome of the action, and the 

discovery of new meanings of social experience. This research emphasis is more on the 

ability of teachers to teach using a scientific approach in MI Ummusshabri Kendari. Data 

collection techniques through mentoring teachers in the form of peer teaching and real 

teaching. 

The survey results revealed that the ability of teachers to teach MI Ummusshabri using 

scientific approaches have shown an increase significantly. A total of 5 teachers who serve as 

peer teaching model teacher currently shows four of them do not know yet the extent of being 

able to use the scientific approach. Similarly, when the real activities of teaching, the teacher 

models also show the ability to apply scientific approach during the learning process in the 

classroom. Even understand when when and when aktrivitas learning where students 

concentrate. 

 

Keywords: learning, scientific approach, lesson study 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman selalu diikuti oleh penyempurnaan desain pendidikan, yaitu 

kurikulum. Kurikulum adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus 

sebagai pedoman  pelaksanaan pendidikan. Falsafah hidup bangsa, tujuan ke arah mana 

bentuk tujuan hidup bangsa ditentukan kurikulum yang digunakan. Dalam kehidupan sosial 

masyarakat, kebutuhan dan tuntutan cenderung mengalami perubahan, dan kurikulumlah yang 

mengantisipasi  perubahan tersebut. Karena bagaimanapun juga pendidikan dianggap sebagai 

langkah yang paling strategis untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pendidikan yang mengantarkan sebuah bangsa mencapai peradaban kebudayaan tinggi. Dan 

dalam sejarah perjalanannya sejak bangsa Indonesia merdeka desain pendidikan mengalami 

perubahan, yaitu kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1948-1968, Kurikulum Berbasis Tujuan 

tahun 1975-1984, serta KBK dan KTSP tahun 2004-2006. Dan saat ini kurikulum yang 

diberlakukan di Indonesia adalah kurikulum 2013 atau yang sering disebut kurikulum 

berkarakter. 

Abdul Kadir (2013: 18) menyatakan bahwa perubahan yang paling mendasar dan riil 

dari kurikulum 2013 adalah lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter, “Penguatan 

fondasi attitude dari tingkat pendidikan dasar, penanaman nilai-nilai etika,  moral, dan norma 

mendapatkan porsi yang besar dan diintegrasikankesemua mata pelajaran yang diajarkan. 

Nilai karakter tersebut semakin ke jenjang atas porsinya semakin berkurang. Yang kedua 

adalah penguatan pada skill (ketrampilan) selanjutnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi.Kurikulum 2013 ini memprospek anak bangsa ke depannya memilikiwawasan dan 

keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat namun karakternya juga dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Untuk mewujudkan rencana besar tersebut, pemerintah tidak sebatas melakukan 

sosialisasi dan pelatihan, namun telah menerapkan implementasi kurikulum di semua jenjang 

pendidikan yang dijadikan piloting (percontohan). adrasah istilah piloting memangtidak 

dikenal, karena kebijakan Kementerian Agama RI mewajibkan semua madrasah (MI, MTs 

dan MA) untuk melaksanakan kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 2014/2015. Hal ini sesuai 

Keputusan Menteri Agama Nomor 117 tahun 2014.Namun, dengan diterbitkannya 
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Permendikbud. Nomor 160 Tahun 2014,1 pihak Kementerian Agama melakukan penyesuaian-

penyesuaian, misalnya pemberlakuan Kurikulum 2013 di Madrasah hanya berlaku untuk 

rumpun Pendidikan Agama Islam (Al-Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah 

Kebudayaan Islam) dan Bahasa Arab). 

Perubahan-perubahan yang mendasari perubahan kurikulum harus benar-benar 

dipahami oleh semua guru sebagai ujung tombak pendidikan.Ada 4 (empat) perubahan dalam 

kurikulum 2013, yaitu, perubahan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar penilaian 

dan standar proses. Standar yang terakhir ini menuntut pemahaman, pengetahuan dan 

keterampilan guru seiring dengan penggunakan pendekatan scientific dalam proses 

pembelajaran.  

Kurikulum 2013 yang digulirkan oleh pemerintah sebagai penyempurna KTSP sampai 

saat ini tidak lepas dari pro kontra yang tidak hanya pada level pengamat, praktisi namun 

hingga level pemerintahan. Seiring dengan pergantian rezim pemerintah dari Kabinet 

Indonesia Bersatu Jilid II yang kemudian beralih ke Kabinet Indonesia Kerja yang dipimpin 

oleh presiden terpilih Joko Widodo, secara otomatis terjadi perubahan/pergantian pucuk 

pimpinan di setiap kementerian, khususnya Kementerian pendidikan dan Kebudayaan. 

Kurikulum 2013 merupakan produk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era 

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan sejak awal pergantian anggota kabinet, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Anis Baswedan. Di awal pemerintahannya, 

polemik tentang kurikulum 2013 ini justru semakin mencuat bahkan sempat menimbulkan 

ketidakpastian yang menyebabkan timbulnya kebingungan di kalangan pengelola dan praktisi 

pendidikan, termauk di lingkup Kementerian Agama RI. 

Keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014, 

seolah-olah mengahiri polemik kurikulum 2013, yang intinya menghentikan sementara 

pelaksanaan kurikulum 2013 bagi satuan pendidikan yang baru mulai pada tahun ajaran 

2014/2015, dan mempersilahkan satuan pendidikan untuk terus melaksanakan kurikulum 

2013 yang menjadi piloting di seluruh Indonesia. Dengan keluarnya Permendikbud tersebut, 

pihak Kementerian Agama melakukan penyesuaian yaituhanya memberlakukan Kurikulum 

                                                             
1Baca Permendikbud. No. 160 tahun 2014, dijelaskan bahwa satuan pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali 
melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan 
dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.Sedangkan pada pasal 2 diatur bahwa satuan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester 
tetap menggunakan Kurikulum 2013 (ayat 1) dan disebut sebagai satuan pendidikan rintisan penerapan 
Kurikulum 2013 (ayat 2). 
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2013 di Madrasah terbatas pada rumpun Pendidikan Agama Islam (Al-Quran Hadits, Akidah 

Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam) dan Bahasa Arab). 

Namun, keluarnya Keputusan Dirjend, Pendis. Kementerian Agama RI Nomor 481 

tahun 2015, tentang Penetapan Madrasah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 telah 

mempertegas bahwa lembaga pendidikan di lingkup Kementerian Agama tetap melanjutkan 

implementasi kurikulum 2013 bagi yang dianggap memiliki kesiapan baik dari aspek sarana 

dan prasarana maupun tenaga pengajarnya. Di Kota Kendari terdapat 4 (empat) madrasah 

yang dianggap memenuhi persyaratan dimaksud, yaitu; MAN 1 Kendari, MTsN 1 Kendari, 

MIN Kendari dan MI Ummusshabri. Namun, bagi MI Ummusshabri Kendari, meskipun telah 

ditetapkan pemerintah masuk dalam madrasah yang memenuhi persyaratan penerapan 

kurikulum 2013, tentu masih menemukan masalah, misalnya keterampilan mengajar guru 

dengan pendekatan keilmuan (scientific approach). 

Meskipun telah dilakukan bimbingan teknis (Bintek), hasil observasi awal ditemukan 

sebanyak 40 % guru MI Ummusshabri yang terampil mengajar dengan pendekatan saintifik. 

Sisanya masih sulit mengalami penyesuaian dan tetap lebih nyaman menggunakan KTSP 

dalam pembelajaran. Bahkan Kepala MI Ummusshabri Kendari memprediksi sekitar 40 % 

guru yang paham dan mampu menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik.2 

MI Ummusshabri Kendari berdiri sejak tahun 1995, saat ini sudah berusia sekitar 20 

tahun. Dalam rentang waktu tersebut mencatat pertumbuhan dan perkembangan yang cukup 

pesat. Di awal berdirinya jumlah siswa sebanyak 16 orang, kini sudah berkembang pesat 

menjadi 1.168 siswa dan mencatatkan diri sebagai sekolah tingkat dasar yang terbanyak 

jumnlah siswanya di Kota Kendari, bahkan di Sulawesi Tenggara.Itupun sudah dibatasi 

jumlah yang diterima setiap tahunnya. Jumlah guru yang mengajar di madrasah ini kini 

tercatat sebanyak 38 orang, dan 4 staf administrasi.Meningkatnya kepercayaan masyarakat 

Kota Kendari terhadap MI Ummusshabri membuat lembaga pendidikan Islam masuk dalam 

kelompok sekolah “favorit” bersama dengan sekolah/madrasah negeri maupun swasta. 

Sejak pemerintah menggagas penerapan kurikulum 2013, pihak penyelenggara atau 

yayasan mulai tahun 2014 menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis implementasi 

kurikulum 2013. Kegiatan bintek tersebut diawali dari penjelasan tentang konsep dasar 

Kurikulum 2013, elemen perubahan, sampai seminar RPP yang langsung dipandu oleh tenaga 

ahli dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. Sulawesi Tenggara. Dibanding dengan 

                                                             
2Haerani, Wawancara, tanggal 9 Mei 2015.  
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sekolah/madrasah lain, MI Ummusshabri dinilai telah siap melaksanakan kurikulum 2013, 

bahkan di salah satu media lokal sempat diberitakan tentang kunjungan Ketua Lembaga 

Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, prof. Dr. Syawal Gultom, yang 

mengakui kesiapan madrasah ini dalam penerapan kurikulum 2013.  

Keluarnya SK Dirjend. Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 481, tanggal 

26 Januari 2015, tentang Penetapan Madrasah Pendampingan Kurikulum 2013, MI 

Ummusshabri salah satu dari 4 (empat) madrasah di Kota Kendari yang ditunjuk oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kurikulum 2013. Namun setelah ditelisik lebih mendalam, 

ternyata keterampilan guru dalam penggunaan pendekatan saintifik pada proses pembelajaran 

masih tergolong kurang memadahi, padahal elemen ini merupakan yang paling penting dalam 

implementasi kurikulum 2013. Kurang dari seperdua (50%) guru yang terampil menggunakan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Jika mengacu pada uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa 

masalah berikut; 

1. Bagaiama kemampuan mengajar guru MI Ummusshabri Kendari dalam menggunakan 

pendekatan saintifik (scientific approach) ? 

2. Bagaimana upaya peningkatan keterampilan mengajar guru MI Ummusshabri Kendari 

dalam menggunakan pendekatan saintifik (scientific approach) melalui penerapan lesson 

study? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut di atas, dapat tergambar tujuan penelitian ini, antara 

lain; 

1. Untuk mengetahui kondisi kemampuan dan keterampilan guru MI Ummusshabri Kendari 

dalam menggunakan pendekatan saintifik (scientific approach). 

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengajar guru dalam menggunakan 

pendekatan saintifik (scientific approach) di MI Ummusshabri Kendari. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat secara luas terhadap perbaikan mutu layanan 

dan mutu penyelenggaraan pendidikan. Secara khusus, manfaat penelitian ini antara lain; 

1. Tidak sekedar memberi informasi terhadap munculnya gagasan dan inovasi baru dalam 

perbaikan kompetensi profesional guru, namun juga menjadi pertimbangan dalam 

merumuskan pola dan model kegiatan pelatihan bagi penyelenggara dan pelaksana 

pendidikan. 

2. Menumbuhkan rasa ingin tahu dan menghilangkan kesan atau sikap eksklusif para guru 

yang selama ini telah merasa mapan dan nyaman dengan pola kerja dan model 

mengajarnya tanpa ada kemauan untuk berubah ke arah yang labih baik. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Konsep Dasar Kurikulum 2013 

Zaman akan terus berubah dan berkembang, demikian halnya dengan pendidikan, 

hal ini dikarenakan pendidikan menyesuaikan dengan keadaan zaman serta berbagai 

persoalan yang dihadapinya, pentingnya perubahan maupun pergantian kurikulum di 

Indonesia tentu tidak terlepas dari persoalan perubahan zaman, sebab hakikat 

penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan 

yang dihadapi bangsa dan negara.3 

Pengembangan kurikulum haruslah berakar pada budaya bangsa, kehidupan 

bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa dimasa mendatang. Pendidikan berakar pada 

budaya bangsa, dimana proses pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi  

peserta didik sehingga mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa. 

Kemampuan menjadi pewaris dan pengembang budaya tersebut akan dimiliki peserta 

didik apabila pengetahuan, kemampuan intelektual,sikap dan kebiasaan, ketrampilan 

sosial memberikan dasar untuk secara  aktif mengembangkan dirinya sebagai indifidu, 

anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia.4 

Terkait dengan diberlakukannya kurikulum 2013 ada beberapa faktor yang 

menjadi alasan dalam pengembangan kurikulum, seperti tantangan masa depan dan 

berbagai fenomena negatif yang terjadi di masyarakat. Tantangan masa depan yang 

dimaksudkan bahwa peserta didik harus dipersiapkan dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta ketrampilan yang mumpuni sebagai bekal menggapai kesuksesan dimasa 

depan. Sedangkan berbagai fenomena negatif dimaknai sebagai perilaku yang 

ditunjukkan generasi pemuda maupun pelajar yang jauh dari akhlak mulia, seperti 

perkelahian antar pelajar, narkoba, korupsi, kecurangan dalam ujian dan gejolak 

masyarakat lainnya.5 

Maka dari itu, pengembangan kurikulum 2013 dimaksudkan mampu 

menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan sikap, ketrampilan dan 

                                                             
3M. Fadlilah, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, 

(Yokyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014 ) hlm.17 
4Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, (Yokyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 

1 
5 M. Fadhilah, Implementasi ....... 
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pengetahuan, serta dapat membentuk manusia-manusia yang produktif, kreatif dan 

inofatif dan yang terpenting adalah yang berakhlak mulia. 

Dalam bahasa latin kurikulum berarti ”lapangan pertandingan” (race course) yaitu 

arena tempat peserta didik berlari untuk mencapai finish, sedangkan menurut UU No.2 

Tahun 1989 kurikulum yaitu seperangkat rencana dan peraturan, mengenai isi dan bahan 

pelajaran, serta cara yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar.6 

Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi 

yang pernah diujicobakan pada tahun 2004. KBK dijadikan acuan berbagai ranah 

pendidikan (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap). Dalam seuruh jenjang dan jalur 

pendidikan, khususnya pada jalur sekolah.7 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan pada tahun 

ajara 2013/2014.kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya.hanya 

saja yang menjadi titik tekan kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan dan 

keseimbangan soft skills, dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

ketrampilan dan pengetahuan.8 

Sedangkan Menurut Kemdikbud (2013), kurikulum tahun 2013 adalah rancang 

bangun pembelajaran yang didesain untuk mengembangkan potensi peserta didik 

bertujuan untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang bermartabat, beradab, 

berbudaya, berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis,dan 

bertanggung jawab (Kemdikbud, 2013). 

Dalam penyusunan kurikulum 2013 dilandasi beberapa aspek sebagai 

berikut:Aspek filosofis. Dalam aspek filosofis kurikulum menentukan kualitas peserta 

didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, 

posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat 

dan lingkungan alam disekitarnya.9Landasan filosofis memberikan arah pada semua 

keputusan dan tindakan manusia, karena filsafat merupakan pandangan hidup, orang, 

                                                             
6 Loeloek Endah Poerwati, Panduan Memahami Kurikulum 2013, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), 

hlm. 34 
7 Enco Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT.Remaja Rosda 

Karya, 2013), hlm. 66 
8M. Fadhilah, Implementasi.......hlm. 16 
9Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 

Cet. 4. hlm.98 
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masyarakat dan bangsa.Dalam kaitannya dengan pendidikan filsafat memberikan arah 

pendidikan, tujuannya, dan bagaimana cara mencapai tujuan.10Jadi filosofis merupakan 

landasan penyusunan kurikulum yang didasarkan kepada kerangka berfikir dan hakikat 

pendidikan yang sesungguhnya. 

Aspek yuridis. Aspek yuridis adalah suatu landasan yang digunakan sebagai 

payung hukum dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Dalam penyusunan 

kurikulum 2013 ini, landasan yuridis yang digunakan antara lain: 11 

a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan pendidikan 

nasionalRPJMN 2010-2014 sektor pendidikan yang berisi tentang perubahan 

metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum.  

b. Inpres No 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan 

nasional; penyempurnaan kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif berdasarkan 

nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing karakter bangsa. 

c. Peraturan pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan 

pemerintah NO 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional 

d. Permendikbud No 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013. 

Aspek konseptual. Aspek konseptual adalah suatu landasan yang didasarkan pada 

ide atau gagasan yang diabstraksikan dari peristiwa kongkrit. Dalam penyusunan 

kurikulum 2013 ini landasan konseptualnya antara lain:12 

a. Prinsip relevansi 

b. Model kurikulum berbasis kompetensi 

c. Kurikulum lebih dari sekedar dokumen 

d. Proses pembelajaran, yang meliputi aktifitas belajar, output belajar, dan autcome 

belajar 

e. Penilaian, kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi dan penjenjangan penilaian. 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, model 

pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi Kurikulum 2013 yaitu: 

Pertama,Inquiry Based Learning. Inquiri merupakan suatu teknik yang digunakan guru 

untuk merangsang lebih aktif mencari serta meneliti sendiri pemecahan masalah tentang 

pengetahuan yang sedang dipelajari. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa 

                                                             
10 Poerwati, Panduan.........hlm. 36 
11 M. Fadhilah, Implementasi.......hlm. 29 
12M. Fadhilah,........hlm. 30 
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diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta, akan tetapi hasil dari menemukan 

sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan 

menemukan.13 

Langkah-langkah dalam model inquiri terdiri;14 Observasi/Mengamati berbagi 

fenomena alam. Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik 

bagaimana mengamati berbagai fakta atau fenomena dalam mata pelajaran tertentu. 

Mengajukan pertanyaan tentang fenomana yang dihadapi. Tahapan ini melatih peserta 

didik untuk mengeksplorasi fenomena melalui kegiatan menanya baik terhadap guru, 

teman, atau melalui sumber yang lain.Mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban. 

Pada tahapan ini peserta didik dapat mengasosiasi atau melakukan penalaran terhadap 

kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. 

Mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan, 

sehingga pada kegiatan tersebut peserta didik dapat memprediksi dugaan atau yang paling 

tepat sebagai dasar untuk merumuskan suatu kesimpulan. Merumuskan kesimpulan-

kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis, sehingga peserta didik 

dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. 

Kedua, Problem   Based Learning. Model pembelajaran ini bertujuan 

merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya 

melalui langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:15 

a. Mengorientasi peserta didik pada masalah. Tahap ini untuk memfokuskan peserta 

didik mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran. 

b. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran salah 

satu kegiatan agar peserta didik menyampaikan berbagai pertanyaan (atau menanya) 

terhadap malasalah kajian. 

c. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta didik 

melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka menjawab 

atau menyelesaikan masalah yang dikaji. 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mengasosiasi data yang 

ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. 

                                                             
13 Poerwati, Panduan........hlm. 63 
14Poerwanti, Panduan.......hlm. 64 
15https://ibnufajar75.wordpress.com/2014/05/31/model-model-pembelajaran-yang-sesuai-dengan-

kurikulum-2013/ diakses pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 19.30 
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Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta didik mendapat 

jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi. 

Ketiga, Discovery Learning. Model ini lebih menekankan pada ditemukannya 

konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam mengaplikasikan model 

pembelajaran Discovery Learning guru berperan sebagai pembimbing dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat 

guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan 

tujuan.  Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar yang teacher 

oriented menjadi student oriented.16 

Langkah persiapan model pembelajaran penemuan (discovery learning) adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan tujuan pembelajaran 

b. Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya  belajar, 

dan sebagainya)  

c. Memilih materi pelajaran.  

d. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari contoh-

contoh generalisasi) 

e. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas 

dan sebagainya untuk dipelajari siswa  

f. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang  konkret 

ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik 

g. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa . 

Keempat, Project Based Learning. Model pembelajaran ini bertujuan untuk 

pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan komplek yang diperlukan peserta 

didik dalam melakukan insvestigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi, 

membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan 

berbagai subjek (materi) dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada para peserta 

didik untuk menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna 

bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif.17 

Langkah pembelajaran dalam project based learning adalah sebagai berikut: 

                                                             
16http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2014/06/model-pembelajaran-discovery-learning-

kurikulum-2013.html diakses pada tanggal 8 Juli 2015, pukul 04.56 
17https://ibnufajar75.wordpress.com/2014/05/31/model-model-pembelajaran-yang-sesuai-dengan-

kurikulum-2013/diakses pada tanggal 8 Juli 2015, pukul 05.18 
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a. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Tahap ini sebagai langkah awal 

agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari 

fenomena yang ada. 

b. Mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang 

ada disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. 

c. Menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat 

penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai 

dengan target. 

d. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Guru melakukan monitoring 

terhadap pelaksanaan dan perkembangan proyek. Peserta didik mengevaluasi 

proyek yang sedang dikerjakan. 

e. Menguji hasil. Fakta dan data percobaan atau penelitian dihubungkan dengan 

berbagai data lain dari berbagai sumber. 

f. Mengevaluasi kegiatan/pengalaman. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi 

kegiatan sebagai acuan perbaikan untuk tugas proyek pada mata pelajaran yang 

sama atau mata pelajaran lain. 

 

B. Konsep Pembelajaran Saintifik 

Konsep pembelajaran mempunyai pengertian kegiatan nyata yang mempengaruhi anak 

didik dalam situasi yang memungkinkan terjadianya interaksi antara guru dengan siswa, siswa 

dengan siswa, dan siswa dengan lingkungan belajarnya.18 Dalam pengembangan kurikulum 

2013, pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter dianjurkan untuk 

menggunakan pendekatan ilmiah atau disebut dengan pendekatan saintifik. Pendekatan ilmiah 

atau saintifik dianggap sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, 

ketrampilan dan pengetahuan yang terintegrasi diharapkan melahirkan peserta didik yang 

produktif, afektif, inofatif dan kreatif.19 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip 

melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

                                                             
18 Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah (Bandung: Sinar Baru, 1991), 

hlm. 41 
19 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Konsep Pendekatan Scientific, (Jakarta: Makalah Diklat 

Implementasi Kurikulum 2013), hlm. 1 
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berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, 

hukum atau prinsip yang ditemukan.20 Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung 

pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan 

tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber 

melalui observasi, dan bukan hanya diberitahu.21 

Untuk memahami konstelasi ketiga ranah dimaksud, dapat dilihat pada skema segitiga 

kerucut di bawah ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranah keterampilan  menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta 

didik tahu tentang ‘bagaimana’. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau 

materi ajar agar peserta didik tahu tentang ‘apa’.Hasil akhirnya adalahpeningkatan dan 

keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik(soft skills) dan manusia 

yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills)dari peserta 

didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Jadi, kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific appoach) 

dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, 

bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau 

informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan 

mencipta. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi  tertentu, sangat mungkin pendekatan 

ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu 

saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan 

                                                             
20 Daryanto, Pendekatan.........hlm. 51 
21Daryanto, Pendekatan..........hlm. 52 
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menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah. Pendekatan ilmiah pembelajaran disajikan 

berikut; 

Mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan  tertentu, seperti menyajikan media 

obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Tentu 

saja kegiatan mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu 

persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak terkendali 

akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran.22 Metode mengamati sangat bermanfaat 

bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa 

ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh 

guru.23  

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-

langkah seperti berikut; 

a. Menentukan objek apa yang akan diobservasi. 

b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi. 

c. Menentukan  secara jelas  data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun 

sekunder. 

d. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. 

e. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan 

data agar berjalan mudah dan lancar. 

f. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi , seperti menggunakan 

buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya.. 

g. Kegiatan observasi  dalam proses pembelajaran meniscayakan keterlibatan peserta didik 

secara langsung. Dalam kaitan ini, guru harus memahami bentuk keterlibatan peserta 

didik dalam observasi tersebut. 

h. Observasi biasa (common observation). Pada observasi biasa untuk kepentingan 

pembelajaran, peserta didik merupakan subjek yang sepenuhnya melakukan observasi 

(complete observer). Di sini peserta didik sama sekali tidak melibatkan diri dengan 

pelaku, objek, atau situasi yang diamati. 

                                                             
22 Novan Ardi Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, (Yokyakarta: Arruz Media,2013), hlm.169 
23Hamzah dan Nurdin Muhammad, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM, (Jakata: Bumi Aksara, 2013) 

hlm. 40 
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i. Observasi terkendali (controlled observation).  Seperti halnya observasi biasa, 

padaobservasi terkendali untuk kepentingan pembelajaran, peserta didiksama sekali 

tidak melibatkan diri dengan pelaku, objek, atau situasi yang diamati.Merepa juga tidak 

memiliki hubungan apa pun dengan pelaku, objek, atau situasi yang diamati.  

Namun demikian, berbeda dengan observasi biasa, pada observasi terkendalipelaku 

atau objek  yang diamati ditempatkan pada ruang atau situasi yang dikhususkan. Karena itu, 

pada pembelajaran dengan observasi terkendali termuat nilai-nilai percobaan atau eksperimen  

atas diri pelaku atau objek yang diobservasi. 

Observasi partisipatif (participant observation). Pada observasipartisipatif, peserta 

didik melibatkan diri secara langsung dengan pelaku atau objek yang diamati. Sejatinya, 

observasi semacam ini paling lazim dilakukan dalam penelitian antropologi khususnya 

etnografi. Observasi semacam ini mengharuskan peserta didik melibatkan diri pada pelaku, 

komunitas, atau objek yang diamati. Di bidang pengajaran bahasa, misalnya, dengan 

menggunakan pendekatan ini berarti peserta didik hadir dan “bermukim” langsung di tempat 

subjek atau komunitas tertentu dan pada waktu tertentu pula untuk  mempelajari bahasa atau 

dialek setempat, termasuk melibakan diri secara langsung dalam situasi kehidupan mereka. 

Selama proses pembelajaran, peserta didik dapat melakukan observasi dengan dua 

cara pelibatan diri. Kedua cara pelibatan dimaksud  yaitu observasi berstruktur dan observasi 

tidak berstruktur, seperti dijelaskan berikut; 

a. Observasi berstruktur. Pada observasi berstruktur dalam rangka proses pembelajaran, 

fenomena subjek, objek, atau situasi apa yang ingin diobservasi oleh peserta didik telah 

direncanakan oleh secara sistematis di bawah bimbingan guru.  

b. Observasi tidak berstruktur. Pada observasi yang tidak berstruktur dalam rangka proses 

pembelajaran, tidak ditentukan secara baku atau rijid mengenai apa yang harus 

diobservasi oleh peserta didik. Dalam kerangka ini, peserta didik membuat catatan, 

rekaman, atau mengingat dalam memori secara spontan atas subjek, objektif, atau 

situasi yang diobservasi.  

Praktik observasi dalam pembelajaran hanya akan efektif jika peserta didik dan guru 

melengkapi diri dengan dengan alat-alat pencatatan dan alat-alat lain, seperti: (1) tape 

recorder, untuk merekam pembicaraan; (1) kamera, untuk merekam objek atau kegiatan 

secara visual; (2) film atau video, untuk merekam kegiatan objek atau secara audio-visual; 

dan (3) alat-alat lain sesuai dengan keperluan. 
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Secara lebih luas, alat atau instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi, 

dapat berupa daftar cek (checklist), skala rentang (rating scale), catatan anekdotal (anecdotal 

record), catatan berkala, dan alat mekanikal (mechanical device). Daftar cek dapat berupa 

suatu daftar yang berisikan nama-nama subjek, objek, atau faktor- faktor yang akan 

diobservasi. Skala rentang , berupa alat untuk mencatat gejala atau fenomena menurut 

tingkatannya. Catatan anekdotalberupa catatan yang dibuat oleh peserta didik dan guru 

mengenai kelakuan-kelakuan luar biasa yang ditampilkan oleh subjek atau objek yang 

diobservasi.   

Alat mekanikalberupa alat mekanik yang dapat dipakai untuk memotret atau 

merekam peristiwa-peristiwa tertentu yang ditampilkan oleh subjek atau objek yang 

diobservasi. 

Prinsip-rinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan peserta didik selama observasi 

pembelajaran disajikan berikut; 

a. Cermat, objektif, dan jujur serta terfokus pada objek yang diobservasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

b. Banyak atau sedikit serta homogenitas atau hiterogenitas subjek, objek, atau situasi yang 

diobservasi. Makin banyak dan hiterogen subjek, objek, atau situasi yang diobservasi, 

makin sulit kegiatan obervasi itu dilakukan. Sebelum obsevasi dilaksanakan, guru dan 

peserta didik sebaiknya menentukan dan menyepakati cara dan prosedur pengamatan. 

c. Guru dan peserta didik perlu memahami apa yang hendak dicatat, direkam, dan 

sejenisnya,  serta bagaimana membuat catatan atas perolehan observasi. 

Menanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan 

dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru 

bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan 

baik.24 Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong 

asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. Berbeda dengan penugasan 

yang menginginkan tindakan nyara, pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan 

verbal. Istilah “pertanyaan” tidak selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, melainkan juga dapat 

dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal.25 Bentuk 

pertanyaan, misalnya: Apakah ciri-ciri kalimat yang efektif? Bentuk pernyataan, misalnya: 

Sebutkan ciri-ciri kalimay efektif. 

                                                             
24Hamzah, Belajar.........hlm. 228  
25Kemdikbud, Konsep ........hlm. 7 
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Fungsi bertanya antara lain; 1) membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian  

peserta didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran; 2) mendorong dan menginspirasi 

peserta didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya 

sendiri; 3) mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan ancangan 

untuk mencari solusinya; 4) menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi 

pembelajaran yang diberikan; 5) membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, 

mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar; 6) mendorong partisipasipeserta didik dalam berdiskusi, 

berargumen, mengembangkan kemampuan berpikir,  dan menarik  simpulan; 7) membangun 

sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya 

kosa kata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok; 8) membiasakan 

peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba 

muncul; dan 9) melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan 

berempati satu sama lain. 

Kriteria pertanyaan yang baik yaitu; singkat dan jelas, menginspirasi jawaban, 

memiliki focus, bersifat probing atau divergen, bersifat validatif atau penguatan. Pertanyaan 

dapat diajukan dengan cara meminta kepada peserta didik  yang berbeda untuk menjawab 

pertanyaan yang sama. Jawaban atas pertanyaan itu  dimaksudkan untuk memvalidsi atau 

melakukan penguatan atas jawaban peserta didik sebelumnya. Ketika beberapa orang peserta 

didik telah memberikan jawaban yang sama, sebaiknya guru menghentikan pertanyaan itu 

atau meminta mereka memunculkan jawaban yang lain yang berbeda, namun sifatnya 

menguatkan. 

Ketika guru memberikan pertanyaan kepada murid, maka untuk menjawab pertanyaan 

tersebut, peserta didik memerlukan waktu yang cukup untuk memikirkan jawabannya dan 

memverbalkannya dengan kata-kata. Karena itu, setelah mengajukan pertanyaan, guru 

hendaknya menunggu beberapa saat sebelum meminta atau menunjuk peserta didik untuk 

menjawab pertanyaan itu. Jika dengan pertanyaan tertentu tidak ada peserta didik yang bisa 

menjawab dengan baik, sangat dianjurkan guru mengubah pertanyaannya. Misalnya: (1) Apa 

faktor picu utama Belanda menjajah Indonesia?; (2) Apa motif utama Belanda menjajah 

Indonesia? Jika dengan pertanyaan pertama guru belum memperoleh jawaban yang 

memuaskan, ada baiknya dia mengubah pertanyaan seperti pertanyaan kedua. 
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Merangsang peningkatan tuntutan kemampuan kognitif. Pertanyaan guru yang baik 

membuka peluang peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang makin 

meningkat, sesuai dengan tuntunan tingkat kognitifnya. Guru mengemas atau mengubah 

pertanyaan yang menuntut jawaban dengan tingkat kognitif rendah ke makin tinggi, seperti 

dari sekadar mengingat fakta ke pertanyaan yang menggugah kemampuan kognitif  yang lebih 

tinggi, seperti pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kata-kata kunci 

pertanyaan ini, seperti: apa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. 

Merangsang proses interaksi. Pertanyaan guru yang baik mendorong munculnya 

interaksi dan suasana menyenangkan pada diri peserta didik.Dalam kaitan ini, setelah 

menyampaikan pertanyaan, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

mendiskusikan jawabannya. Setelah itu, guru memberi kesempatan kepada seorang atau 

beberapa orang peserta didik diminta menyampaikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pola 

bertanya seperti ini memposisikan guru sebagai wahana pemantul.  

Pertanyaan guru yang baik dan benar menginspirasi peserta didik untuk memberikan 

jawaban yang baik dan benar pula. Guru harus memahami kualitas pertanyaan, sehingga 

menggambarkan tingkatan kognitif seperti apa yang akan disentuh, mulai dari yang lebih 

rendah hingga yang lebih tinggi. Bobot pertanyaan yang menggambarkan tingkatan kognitif 

yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi disajikan berikut ini; 

Tingkatan Subtingkatan Kata-kata kunci pertanyaan 

Kognitif yang 

lebih rendah 

Pengetahuan 

(knowledge) 

Apa... 

Siapa... 

Kapan... 

Di mana... 

Sebutkan... 

Jodohkan atau pasangkan... 

Persamaan kata... 

Golongkan... 

Berilah nama... 

Dll.  

Pemahaman 

(comprehension) 

Terangkahlah... 

Bedakanlah... 

Terjemahkanlah... 

Simpulkan... 

Bandingkan... 

Ubahlah... 

Berikanlah interpretasi... 

Penerapan 

(application 

Gunakanlah... 

Tunjukkanlah... 

Buatlah... 
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Demonstrasikanlah... 

Carilah hubungan... 

Tulislah contoh... 

Siapkanlah... 

Klasifikasikanlah... 

Kognitif yang 

lebih tinggi 

Analisis (analysis) 

 

Analisislah... 

Kemukakan bukti-bukti… 

Mengapa… 

Identifikasikan… 

Tunjukkanlah sebabnya… 

Berilah alasan-alasan… 

Sintesis (synthesis) Ramalkanlah… 

Bentuk… 

Ciptakanlah… 

Susunlah… 

Rancanglah... 

Tulislah… 

Bagaimana kita dapat 

memecahkan… 

Apa yang terjadi seaindainya… 

Bagaimana kita dapat 

memperbaiki… 

Kembangkan… 

Evaluasi (evaluation) Berilah pendapat… 

Alternatif mana yang lebih baik… 

Setujukah anda… 

Kritiklah… 

Berilah alasan… 

Nilailah… 

Bandingkan… 

Bedakanlah… 

Menalar. Seperti halnya penalaran dan analogi, kemampuan menghubungkan 

antarfenomena atau gejala sangat penting dalam proses pembelajaran, karena hal itu akan 

mempertajam daya nalar peserta didik. Di sinilah esensi bahwa guru dan peserta didik dituntut 

mampu memaknai hubungan antarfenonena atau gejala, khususnya hubungan sebab-akibat. 

Hubungan sebab-akibat diambil dengan menghubungkan satu atau beberapa fakta yang satu 

dengan datu atau beberapa fakta yang lain.Suatu simpulan yang menjadi sebab dari satu atau 

beberapa fakta itu atau dapat juga menjadi akibat dari satuatau beberapa fakta tersebut. 

Penalaran sebab-akibat ini masuk dalam ranah penalaran induktif, yang disebut dengan 

penalaran induktif sebab-akibat.26 Penalaran induksi sebab akibat terdiri dri tiga jenis. 

                                                             
26Kemendikbud, Konsep........hlm. 15 
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Hubungan sebab–akibat. Pada penalaran hubungan sebab-akibat, hal-hal yang menjadi 

sebab dikemukakan terlebih dahulu, kemudian ditarik simpulan yang berupa akibat. Contoh: 

bekerja keras, belajar tekun, berdoa, dan tidak putus asa adalah faktor pengungkit yang  bisa 

membuat kita mencapai puncak kesuksesan. 

Hubungan akibat–sebab. Pada penalaran hubungan akibat-sebab, hal-hal yang menjadi 

akibat dikemukakan terlebih dahulu, selanjutnya ditarik simpulan yang merupakan 

penyebabnya. Contoh: Akhir-ahir ini sangat marak kenakalan remaja, angka putus sekolah, 

penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, perkelahian antarpeserta didik, yang 

disebabkan oleh pengabaian orang tua dan ketidaan keteladanan tokoh masyarakat, sehingga 

mengalami dekadensi moral secara massal.  

Hubungan sebab–akibat 1 – akibat 2. Pada penalaran hubungan sbab-akibat 1 –akibat 

2, suatu  penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat yang pertama menjadi 

penyebab, sehingga menimbulkan akibat kedua. Akibat kedua menjadi penyebab sehingga 

menimbulkan akibat ketiga, dan seterusnya. Contoh: Masyarakat yang tinggal di daerah 

terpencil, hidupnya terisolasi. Keterisolasian itu menyebabkan mereka kehilangan akses 

untuk melakukan aktivitas ekonomi, sehingga muncullah kemiskinan keluarga yang akut. 

Kemiskinan keluarga yang akut menyebabkan anak-anak mereka tidak berkesempatan 

menempuh pendidikan yang baik. Dampak lanjutannya, bukan tidak mungkin terjadi 

kemiskinan yang terus berlangsung secara siklikal. 

Mencoba. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus 

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai.27 Pada 

mata pelajaran IPA, misalnya, peserta didik harus memahami konsep-konsep IPA dan 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik pun harus memiliki keterampilan 

proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan 

metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya 

sehari-hari. 

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan 

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas 

pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: (1) menentukan tema atau topik sesuai dengan 

kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2) mempelajari cara-cara penggunaan alat 

dan bahan yang tersedia dan harus disediakan; (3)mempelajari dasar teoritis yang relevan dan 

                                                             
27Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) 

hlm. 108 
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hasil-hasil eksperimen sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati percobaan; (5) mencatat 

fenomena yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data;(6) menarik simpulan atas hasil 

percobaan; dan (7)membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan. 

Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar maka: (1) Guru hendaknya 

merumuskan tujuan eksperimen yanga akan dilaksanakan murid (2) Guru bersama murid 

mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan (3) Perlu memperhitungkan tempat dan 

waktu (4) Guru menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan murid (5) Guru 

membicarakan masalah yanga akan yang akan dijadikan eksperimen (6) Membagi kertas kerja 

kepada murid (7) Murid melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru, dan (8) Guru 

mengumpulkan hasil kerja murid dan mengevaluasinya, bila dianggap perlu didiskusikan 

secara klasikal. 

Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan eksperimen atau mencoba dilakukan 

melalui tiga tahap, yaitu, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ketiga tahapan 

eksperimen atau mencoba dimaksud dijelaskan berikut; 

Tahapan Persiapan, antara lain;  

➢ Menentapkan tujuan eksperimen 

➢ Mempersiapkan alat atau bahan 

➢ Mempersiapkan tempat eksperimen sesuai dengan jumlah peserta didikserta alat atau 

bahan yang tersedia. Di sini guru perlu menimbang apakah peserta didik akan 

melaksanakan eksperimen atau mencoba secara serentak atau dibagi menjadi beberapa 

kelompok secara paralel atau bergiliran 

➢ Memertimbangkanmasalah keamanan dan kesehatan agar dapat memperkecil atau 

menghindari risiko yang mungkin timbul 

➢ Memberikan penjelasan mengenai apa yang harus diperhatikan dan tahapa-tahapan yang 

harus dilakukan peserta didik, termasuk hal-hal yang dilarang atau membahayakan. 

Tahapan pelaksanaan, bahwa selama proses eksperimen atau mencoba, guru ikut 

membimbing dan mengamati proses percobaan. Di sini guru harus memberikan dorongan dan 

bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik agar kegiatan itu 

berhasil dengan baik. Selama proses eksperimen atau mencoba, guru hendaknya 

memperhatikan situasi secara keseluruhan, termasuk membantu mengatasi dan memecahkan 

masalah-masalah yang akan menghambat kegiatan pembelajaran. 

Tahapan tindak lanjut, yaitu; 
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➢ Peserta didik mengumpulkan laporan hasil eksperimen kepada guru. 

➢ Guru memeriksa hasil eksperimen peserta didik. 

➢ Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik atas hasil eksperimen. 

➢ Guru dan peserta didik mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan selama 

eksperimen. 

➢ Guru dan peserta didik memeriksa dan menyimpan kembali segala bahan dan alat yang 

digunakan. 

Mengkomunikasikan. Tahapan terahir dari pelaksanaan pendekatan saintifik pada 

kurikulum 2013 ini adalah menyampaikan hasil eksperimen kepada teman sekelas. Kegiatan 

mengkomunikasikan dalam bentuk mendialogkan dan menyimpulkan. Antara mendialogkan 

dan menyimpulkan adalah sama-sama mengkomunikasikan secara ilmiah hasil kerja 

kelompok atau individu. 

 

C. Lesson Study sebagai Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Lesson study pertama kali dikembangkan di Jepang oleh Makoto Yoshida sejak tahun 

1960 an. Selanjutnya Lesson study menjadi model yang terkenal dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Mulai tahun 1995, Lesson Study 

menyebar ke berbagai negara tidak terkecuali Amerika Serikat melalui kegiatan The Third 

International Mathematics and Science Study (TIMSS). 

Menurut Slamet Mulyana, lesson study memiliki peran yang cukup besar dalam 

melakukan perubahan secara sistematik. Di Jepang, lesson study tidak hanya memberikan 

sumbangan terhadap keprofesionalan guru, tetapi juga terhadap peningkatan sistem 

pendidikan yang lebih luas. Hal tersebut terjadi karena terdapat lima jalur yang dapat 

ditempuh lesson study, yaitu 1) membawa tujuan standar pendidikan ke alam nyata di dalam 

kelas, 2) menggalakkan perbaikan dengan dasar data, 3) mentargetkan pencapaian berbagai 

kualitas siswa yang mempengaruhi kegiatan belajar, 4) menciptakan tuntutan mendasar 

perlunya peningkatan pembelajaran; dan 5) menjunjung tinggi nilai guru.28 

Melalui lesson study guru secara kolaboratif berupaya menerjemahkan tujuan dan 

standar pendidikan ke alam nyata di dalam kelas. Mereka berupaya merancang pembelajaran 

sedemikian sehingga siswa dapat dibantu menemukan tujuan pembelajaran yang dituliskan 

                                                             
28Slamet Mulyana, Lesson Study (Bandung: Makalah Seminar Pendidikan tentang Lesson Study, 2007), 

hlm. 4. Baca dalam Bill Cerbin & Bryan Kopp. A Brief Introduction to College Lesson Study. Lesson Study 

Project. online: http ://www.uwlax.edu/sotl/lsp/index2.htm 
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untuk suatu materi pokok (yang didalam kurikulum kita sekarang berarti siswa dibantu untuk 

menguasai kompetensi dasar yang diharapkan). Selain itu, guru di Jepang juga 

memperhatikan aspek lain standar pendidikan nasional mereka yaitu belajar memiliki 

kebiasaan berpikir ilmiah sebagai upaya mencapai kecakapan hidup. Mereka merancang suatu 

skenario pembelajaran yang memperhatikan kompetensi dasar dan pengembangan kebiasaan 

berpikir ilmiah itu dengan membantu siswa agar mengalami sendiri, misalnya pentingnya 

pengendallian variabel dan juga memperoleh pengetahuan tertentu yang terkait materi pokok 

yang dibelajarkan. Setelah itu rancangan pembelajaran dilaksanakan, diamati, didiskusikan, 

dan revisi serta kalau perlu dilaksanakan lagi. 

Di Indonesia sendiri, lesson study berkembang melalui Indonesian Mathematics and 

Science Teacher Education Project (IMSTEP). Pelaksanaannya dimulai sejak tahun 1998 

melalui tiga Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri 

Yogyakarta dan Universitas Negeri Malang berkerjasama dengan Japan International 

Cooperation Agency (JICA). Oleh karena dari berbagai pengalaman mengimplementasikan 

lesson study di berbagai Sekolah di bawah Mendikbud telah mencapai hasil yang memuaskan 

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, maka selanjutnya berbagai perguruan 

Tinggi berbasis Islam dilibatkan pula dalam kegiatan Lesson Study untuk meningkatkan 

profesionalisme guru-guru di Madrasah. 

Munculnya ide lesson study ini mendasarkan para munculnya berbagai masalah 

tentang pendidikan. Sebab, selama pendidikan masih ada, maka selama itu pula masalah-

masalah tentang pendidikan akan selalu muncul dan orang pun tak akan henti-hentinya untuk 

terus membicarakan dan memperdebatkan tentang keberadaannya, mulai dari hal-hal yang 

bersifat fundamental-filsafiah sampai dengan hal–hal yang sifatnya teknis-operasional. 

Sebagian besar pembicaraan tentang pendidikan terutama tertuju pada bagaimana upaya untuk 

menemukan cara yang terbaik guna mencapai pendidikan yang bermutu dalam rangka 

menciptakan sumber daya manusia yang handal, baik dalam bidang akademis, sosio-personal, 

maupun vokasional. 

Salah satu masalah atau topik pendidikan yang belakangan ini menarik untuk 

diperbincangkan yaitu tentang lesson study, yang muncul sebagai salah satu alternatif guna 

mengatasi masalah praktik pembelajaran yang selama ini dipandang kurang efektif. Seperti 

dimaklumi, bahwa sudah sejak lama praktik pembelajaran di Indonesia pada umumnya 

cenderung dilakukan secara konvensional yaitu melalui teknik komunikasi oral. Praktik 
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pembelajaran konvesional semacam ini lebih cenderung menekankan pada bagaimana guru 

mengajar (teacher-centered) dari pada bagaimana siswa belajar (student-centered), dan secara 

keseluruhan hasilnya dapat kita maklumi yang ternyata tidak banyak memberikan kontribusi 

bagi peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran siswa. Untuk merubah kebiasaan 

praktik pembelajaran dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran yang berpusat kepada 

siswa memang tidak mudah, terutama di kalangan guru yang tergolong pada kelompok 

laggard (penolak perubahan/inovasi). Dalam hal ini, Lesson Study tampaknya dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif guna mendorong terjadinya perubahan dalam praktik 

pembelajaran di Indonesia menuju ke arah yang jauh lebih efektif.29 

Dalam tulisan ini, akan dipaparkan secara ringkas tentang apa itu Lesson Study dan 

bagaimana tahapan-tahapan dalam Lesson Study, dengan harapan dapat memberikan 

pemahaman sekaligus dapat mengilhami kepada para guru (calon guru) dan pihak lain yang 

terkait untuk dapat mengembangkan Lesson Study lebih lanjut guna kepentingan peningkatan 

mutu proses dan hasil pembelajaran siswa. 

 

D. Hakikat Lesson Study 

Konsep dan praktik Lesson Study pertama kali dikembangkan oleh para guru 

pendidikan dasar di Jepang, yang dalam bahasa Jepang-nya disebut dengan istilah kenkyuu 

jugyo. Adalah Makoto Yoshida, orang yang dianggap berjasa besar dalam mengembangkan 

kenkyuu jugyo di Jepang. Keberhasilan Jepang dalam mengembangkan Lesson Study 

tampaknya mulai diikuti pula oleh beberapa negara lain, termasuk di Amerika Serikat yang 

secara gigih dikembangkan dan dipopulerkan oleh Catherine Lewis yang telah melakukan 

penelitian tentang Lesson Study di Jepang sejak tahun 1993.30 Sementara di Indonesia pun 

saat ini mulai gencar disosialisasikan untuk dijadikan sebagai sebuah model dalam rangka 

meningkatkan proses pembelajaran siswa, bahkan pada beberapa sekolah sudah mulai 

dipraktikkan. Meski pada awalnya, Lesson Study dikembangkan pada pendidikan dasar, 

namun saat ini ada kecenderungan untuk diterapkan pula pada pendidikan menengah dan 

bahkan pendidikan tinggi. 

                                                             
29Bill Cerbin & Bryan Kopp. A Brief Introduction to College Lesson Study. Lesson Study Project. 

online: http ://www.uwlax.edu/sotl/lsp/index2.htm 
30Catherine Lewis, Does Lesson Study Have a Future in the United States?. Online: sowi-

online.de/journal/2014-1/lesson_lewis.htm 
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Lesson Study bukanlah suatu strategi atau metode dalam pembelajaran, tetapi 

merupakan salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh sekelompok guru secara kolaboratif dan berkesinambungan, dalam 

merencanakan, melaksanakan, mengobservasi dan melaporkan hasil pembelajaran. Lesson 

Study bukan sebuah proyek sesaat, tetapi merupakan kegiatan terus menerus yang tiada henti 

dan merupakan sebuah upaya untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam Total Quality 

Management, yakni memperbaiki proses dan hasil pembelajaran siswa secara terus-menerus, 

berdasarkan data. Lesson Study merupakan kegiatan yang dapat mendorong terbentuknya 

sebuah komunitas belajar (learning society) yang secara konsisten dan sistematis melakukan 

perbaikan diri, baik pada tataran individual maupun manajerial. Slamet Mulyana (2007) 

memberikan rumusan tentang Lesson Study sebagai salah satu model pembinaan profesi 

pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan 

pada prinsip-psrinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar.31 

Sementara itu, Catherine Lewis,32 menyebutkan bahwa: 

“lesson study is a simple idea. If you want to improve instruction, what could be more 

obvious than collaborating with fellow teachers to plan, observe, and reflect on lessons? 

While it may be a simple idea, lesson study is a complex process, supported by collaborative 

goal setting, careful data collection on student learning, and protocols that enable productive 

discussion of difficult issues”. 

Bill Cerbin & Bryan Kopp mengemukakan bahwa Lesson Study memiliki 4 (empat) 

tujuan utama, yaitu untuk : (1) memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana 

siswa belajar dan guru mengajar; (2) memperoleh hasil-hasil tertentu yang dapat 

dimanfaatkan oleh para guru lainnya, di luar peserta Lesson Study; (3) meningkatkan 

pembelajaran secara sistematis melalui inkuiri kolaboratif. (4) membangun sebuah 

pengetahuan pedagogis, dimana seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya. 

Dalam tulisannya yang lain, Catherine Lewis, mengemukakan pula tentang ciri-ciri 

esensial dari Lesson Study, yang diperolehnya berdasarkan hasil observasi terhadap beberapa 

sekolah di Jepang,33 yaitu: 

                                                             
31Slamet Mulyana, Lesson Study (Bandung: Makalah Seminar Pendidikan tentang Lesson Study, 2007), 

hlm. 4. 
32Catherine Lewis, Does Lesson Study Have a Future in the United States?. Online: sowi-

online.de/journal/2014-1/lesson_lewis.htm 
33 Catherine Lewis (2004) Does Lesson Study Have a Future in the United States?. Online: sowi-

online.de/journal/2004-1/lesson_lewis.htm 
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Tujuan bersama untuk jangka panjang. Lesson study didahului adanya kesepakatan 

dari para guru tentang tujuan bersama yang ingin ditingkatkan dalam kurun waktu jangka 

panjang dengan cakupan tujuan yang lebih luas, misalnya tentang: pengembangan 

kemampuan akademik siswa, pengembangan kemampuan individual siswa, pemenuhan 

kebutuhan belajar siswa, pengembangan pembelajaran yang menyenangkan, mengembangkan 

kerajinan siswa dalam belajar, dan sebagainya. 

Materi pelajaran yang penting. Lesson study memfokuskan pada materi atau bahan 

pelajaran yang dianggap penting dan menjadi titik lemah dalam pembelajaran siswa serta 

sangat sulit untuk dipelajari siswa. 

Studi tentang siswa secara cermat. Fokus yang paling utama dari Lesson Study adalah 

pengembangan dan pembelajaran yang dilakukan siswa, misalnya, apakah siswa 

menunjukkan minat dan motivasinya dalam belajar, bagaimana siswa bekerja dalam 

kelompok kecil, bagaimana siswa melakukan tugas-tugas yang diberikan guru, serta hal-hal 

lainya yang berkaitan dengan aktivitas, partisipasi, serta kondisi dari setiap siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, pusat perhatian tidak lagi hanya tertuju 

pada bagaimana cara guru dalam mengajar sebagaimana lazimnya dalam sebuah supervisi 

kelas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah. 

Observasi pembelajaran secara langsung. Observasi langsung boleh dikatakan 

merupakan jantungnya Lesson Study. Untuk menilai kegiatan pengembangan dan 

pembelajaran yang dilaksanakan siswa tidak cukup dilakukan hanya dengan cara melihat dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Lesson Plan) atau hanya melihat dari tayangan video, 

namun juga harus mengamati proses pembelajaran secara langsung. Dengan melakukan 

pengamatan langsung, data yang diperoleh tentang proses pembelajaran akan jauh lebih 

akurat dan utuh, bahkan sampai hal-hal yang detail sekali pun dapat digali. Penggunaan 

videotape atau rekaman bisa saja digunakan hanya sebatas pelengkap, dan bukan sebagai 

pengganti.34 

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah guru di Jepang, Caterine Lewis 

mengemukakan bahwa Lesson Study sangat efektif bagi guru karena telah memberikan 

keuntungan dan kesempatan kepada para guru untuk dapat: (1) memikirkan secara lebih teliti 

lagi tentang tujuan, materi tertentu yang akan dibelajarkan kepada siswa, (2) memikirkan 

secara mendalam tentang tujuan-tujuan pembelajaran untuk kepentingan masa depan siswa, 

                                                             
34 Slamet Mulyana. 2007. Lesson Study (Makalah). Kuningan: LPMP-Jawa Barat 
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misalnya tentang arti penting sebuah persahabatan, pengembangan perspektif dan cara berfikir 

siswa, serta kegandrungan siswa terhadap ilmu pengetahuan, (3) mengkaji tentang hal-hal 

terbaik yang dapat digunakan dalam pembelajaran melalui belajar dari para guru lain (peserta 

atau partisipan Lesson Study), (4) belajar tentang isi atau materi pelajaran dari guru lain 

sehingga dapat menambah pengetahuan tentang apa yang harus diberikan kepada siswa, (5) 

mengembangkan keahlian dalam mengajar, baik pada saat merencanakan pembelajaran 

maupun selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran, (6) membangun kemampuan melalui 

pembelajaran kolegial, dalam arti para guru bisa saling belajar tentang apa-apa yang dirasakan 

masih kurang, baik tentang pengetahuan maupun keterampilannya dalam membelajarkan 

siswa, dan (7) mengembangkan “The Eyes to See Students” (kodomo wo miru me), dalam arti 

dengan dihadirkannya para pengamat (obeserver), pengamatan tentang perilaku belajar siswa 

bisa semakin detail dan jelas. 

Sementara itu, menurut Lesson Study Project (LSP) beberapa manfaat lain yang bisa 

diambil dari Lesson Study, diantaranya: (1) guru dapat mendokumentasikan kemajuan 

kerjanya, (2) guru dapat memperoleh umpan balik dari anggota/komunitas lainnya, dan (3) 

guru dapat mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil akhir dari Lesson Study. Dalam 

konteks pendidikan di Indonesia, manfaat yang ketiga ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

Karya Tulis Ilmiah Guru, baik untuk kepentingan kenaikan pangkat maupun sertifikasi guru. 

Terkait dengan penyelenggaraan Lesson Study, Slamet Mulyana, mengetengahkan 

tentang dua tipe penyelenggaraan Lesson Study, yaitu Lesson Study berbasis sekolah dan 

Lesson Study berbasis MGMP. Lesson Study berbasis sekolah dilaksanakan oleh semua guru 

dari berbagai bidang studi dengan kepala sekolah yang bersangkutan. dengan tujuan agar 

kualitas proses dan hasil pembelajaran dari semua mata pelajaran di sekolah yang 

bersangkutan dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan Lesson Study berbasis MGMP merupakan 

pengkajian tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh kelompok guru mata 

pelajaran tertentu, dengan pendalaman kajian tentang proses pembelajaran pada mata 

pelajaran tertentu, yang dapat dilaksanakan pada tingkat wilayah, kabupaten atau mungkin 

bisa lebih diperluas lagi.35 

Dalam hal keanggotaan kelompok, Lesson Study Reseach Group dari Columbia 

University menyarankan cukup 3-6 orang saja, yang terdiri unsur guru dan kepala sekolah, 

dan pihak lain yang berkepentingan. Kepala sekolah perlu dilibatkan terutama karena 

                                                             
35 Slamet Mulyana. 2007. Lesson Study (Makalah). Kuningan: LPMP-Jawa Barat 
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perannya sebagai decision maker di sekolah. Dengan keterlibatannya dalam Lesson Study, 

diharapkan kepala sekolah dapat mengambil keputusan yang penting dan tepat bagi 

peningkatan mutu pembelajaran di sekolahnya, khususnya pada mata pelajaran yang dikaji 

melalui Lesson Study. Selain itu, dapat pula mengundang pihak lain yang dianggap kompeten 

dan memiliki kepedulian terhadap pembelajaran siswa, seperti pengawas sekolah atau ahli 

dari perguruan tinggi. 

 

E. Tahapan Pelaksanaan Lesson Study 

Berkenaan dengan tahapan-tahapan dalam Lesson Study ini, dijumpai beberapa 

pendapat. Lesson Study dilakukan melalui empat tahapan dengan menggunakan konsep Plan-

Do-Check-Act (PDCA). Sementara itu, Slamet Mulyana (2007) mengemukakan tiga tahapan 

dalam Lesson Study, yaitu : (1) Perencanaan (Plan); (2) Pelaksanaan (Do) dan (3) Refleksi 

(See). Sedangkan Bill Cerbin dan Bryan Kopp dari University of Wisconsin mengetengahkan 

enam tahapan dalam Lesson Study, yaitu: 

Pertama, form a team, yaitu membentuk tim sebanyak 3-6 orang yang terdiri guru 

yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang kompeten serta memilki kepentingan dengan 

Lesson Study. Kedua, develop student learning goals, yaitu anggota tim memdiskusikan apa 

yang akan dibelajarkan kepada siswa sebagai hasil dari Lesson Study. Ketiga, plan the 

research lesson, yakni guru-guru mendesain pembelajaran guna mencapai tujuan belajar dan 

mengantisipasi bagaimana para siswa akan merespons. Keempat, gather rvidence of student 

learning, dimana salah seorang guru tim melaksanakan pembelajaran, sementara yang lainnya 

melakukan pengamatan, mengumpulkan bukti-bukti dari pembelajaran siswa. Kelima, 

analyze evidence of learning: tim mendiskusikan hasil dan menilai kemajuan dalam 

pencapaian tujuan belajar siswa. Dan keenam, repeat the process, dimana kelompok merevisi 

pembelajaran, mengulang tahapan-tahapan mulai dari tahapan ke-2 sampai dengan tahapan 

ke-5 sebagaimana dikemukakan di atas, dan tim melakukan sharing atas temuan-temuan yang 

ada. 

Untuk lebih jelasnya, dengan merujuk pada pemikiran Slamet Mulyana dan konsep 

Plan-Do-Check-Act (PDCA), di bawah ini akan diuraikan secara ringkas tentang empat 

tahapan dalam penyelengggaraan Lesson Study. 
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1. Tahapan Perencanaan (Plan) 

Dalam tahap perencanaan, para guru yang tergabung dalam Lesson Study 

berkolaborasi untuk menyusun RPP yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Perencanaan diawali dengan kegiatan menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang 

dihadapi dalam pembelajaran, seperti tentang: kompetensi dasar, cara membelajarkan siswa, 

mensiasati kekurangan fasilitas dan sarana belajar, dan sebagainya, sehingga dapat ketahui 

berbagai kondisi nyata yang akan digunakan untuk kepentingan pembelajaran.36 Selanjutnya, 

secara bersama-sama pula dicarikan solusi untuk memecahkan segala permasalahan 

ditemukan. Kesimpulan dari hasil analisis kebutuhan dan permasalahan menjadi bagian yang 

harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPP, sehingga RPP menjadi sebuah perencanaan 

yang benar-benar sangat matang, yang didalamnya sanggup mengantisipasi segala 

kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung, baik pada 

tahap awal, tahap inti sampai dengan tahap akhir pembelajaran. 

 

2. Tahapan Pelaksanaan (Do) 

Pada tahapan yang kedua, terdapat dua kegiatan utama yaitu: (1) kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru yang disepakati atau atas permintaan 

sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun bersama, dan (2) kegiatan pengamatan 

atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas Lesson Study yang lainnya (baca: 

guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah, atau undangan lainnya yang bertindak sebagai 

pengamat/observer) 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan, diantaranya: 

a. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun bersama. 

b. Siswa diupayakan dapat menjalani proses pembelajaran dalam setting yang wajar dan 

natural, tidak dalam keadaan under pressure yang disebabkan adanya program Lesson 

Study. 

c. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, pengamat tidak diperbolehkan mengganggu 

jalannya kegiatan pembelajaran dan mengganggu konsentrasi guru maupun siswa. 

d. Pengamat melakukan pengamatan secara teliti terhadap interaksi siswa-siswa, siswa-

bahan ajar, siswa-guru, siswa-lingkungan lainnya, dengan menggunakan instrumen 

pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya dan disusun bersama-sama. 

                                                             
36 Bill Cerbin & Bryan Kopp. A Brief Introduction to College Lesson Study. Lesson Study Project. 

online: http ://www.uwlax.edu/sotl/lsp/index2.htm 
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e. Pengamat harus dapat belajar dari pembelajaran yang berlangsung dan bukan untuk 

mengevalusi guru. 

f. Pengamat dapat melakukan perekaman melalui video camera atau photo digital untuk 

keperluan dokumentasi dan bahan analisis lebih lanjut dan kegiatan perekaman tidak 

mengganggu jalannya proses pembelajaran. 

g. Pengamat melakukan pencatatan tentang perilaku belajar siswa selama pembelajaran 

berlangsung, misalnya tentang komentar atau diskusi siswa dan diusahakan dapat 

mencantumkan nama siswa yang bersangkutan, terjadinya proses konstruksi pemahaman 

siswa melalui aktivitas belajar siswa. Catatan dibuat berdasarkan pedoman dan urutan 

pengalaman belajar siswa yang tercantum dalam RPP. 

 

3. Tahapan Refleksi (Check) 

Tahapan ketiga merupakan tahapan yang sangat penting karena upaya perbaikan 

proses pembelajaran selanjutnya akan bergantung dari ketajaman analisis para perserta 

berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti seluruh peserta Lesson Study 

yang dipandu oleh kepala sekolah atau peserta lainnya yang ditunjuk. Diskusi dimulai dari 

penyampaian kesan-kesan guru yang telah mempraktikkan pembelajaran, dengan 

menyampaikan komentar atau kesan umum maupun kesan khusus atas proses pembelajaran 

yang dilakukannya, misalnya mengenai kesulitan dan permasalahan yang dirasakan dalam 

menjalankan RPP yang telah disusun. 

Selanjutnya, semua pengamat menyampaikan tanggapan atau saran secara bijak 

terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan (bukan terhadap guru yang 

bersangkutan). Dalam menyampaikan saran-saranya, pengamat harus didukung oleh bukti-

bukti yang diperoleh dari hasil pengamatan, tidak berdasarkan opininya. Berbagai 

pembicaraan yang berkembang dalam diskusi dapat dijadikan umpan balik bagi seluruh 

peserta untuk kepentingan perbaikan atau peningkatan proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

sebaiknya seluruh peserta pun memiliki catatan-catatan pembicaraan yang berlangsung dalam 

diskusi. 
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4. Tahapan Tindak Lanjut (Act) 

Dari hasil refleksi dapat diperoleh sejumlah pengetahuan baru atau keputusan-

keputusan penting guna perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran, baik pada tataran 

indiividual, maupun menajerial. Pada tataran individual, berbagai temuan dan masukan 

berharga yang disampaikan pada saat diskusi dalam tahapan refleksi (check) tentunya menjadi 

modal bagi para guru, baik yang bertindak sebagai pengajar maupun observer untuk 

mengembangkan proses pembelajaran ke arah lebih baik. 

Pada tataran manajerial, dengan pelibatan langsung kepala sekolah sebagai peserta 

Lesson Study, tentunya kepala sekolah akan memperoleh sejumlah masukan yang berharga 

bagi kepentingan pengembangan manajemen pendidikan di sekolahnya secara keseluruhan. 

Kalau selama ini kepala sekolah banyak disibukkan dengan hal-hal di luar pendidikan, dengan 

keterlibatannya secara langsung dalam Lesson Study, maka dia akan lebih dapat memahami 

apa yang sesungguhnya dialami oleh guru dan siswanya dalam proses pembelajaran, sehingga 

diharapkan kepala sekolah dapat semakin lebih fokus lagi untuk mewujudkan dirinya sebagai 

pemimpin pendidikan di sekolah. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Teknik Pelaksanaan Kegiatan 

Sebagai upaya untuk menjadikan guru mengerti tentang penggunaan pendekatan 

scientific melalui model lesson study, digunakan rangkaianberbagai bentuk kegiatan berikut. 

(1) Penyuluhan, kegiatan ini merupakan tahapan pemberian materi strategipenggunaan 

pendekatan saintifik (scientific approach) melalui penerapan lesson study dengan ceramah 

dan tanya jawab dengan kelompok sasaran, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan kelompok sasaran tentang penggunaan pendekatan saintifik 

(scientific approach) dengan penerapan lesson study sebagai salah satu model pembelajaran 

aktif dan inovatif. 2) Pelatihan, dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada kelompok 

sasaran untuk merancang pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan saintifik 

(scientific approach) dengan penerapan model lesson study yang harus dikuasai sekaligus 

dipraktikkan. c) Pembimbingan peer teaching, berupa pemberian bimbingan saat melakukan 

praktik lapangan sekaligus melakukan penilaian untuk mengetahui perubahan tingkat 

pemahaman dan keterampilan penggunakan pendekatan saintifik(scientific approach) 

denganpenerapan lesson study. Tidak berhenti sampai di sini, proses pembimbingan 

dilakukan dengan pemecahan masalah yang dialami kelompok sasaran selama melakukan 

peer teaching.  

Untuk mencapai tujuan peningkatan kemampuan mengajar dengan menggunakan 

pendekatan saintifik (scientific approach) dengan penerapan model lesson study, maka 

kegiatan pendampingan ini dirangkai dalam beberapa kegiatan berikut: 

1. Mendiskusikan rencana kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 

melalui penerapan model lesson study secara bersama-sama dengan kelompok sasaran 

guna memperluas pengetahuan guru terhadap model-model pembelajaran aktif dan 

inovatif.  

2. Pelatihan pembuatan Rencana Program Pengajaran (RPP) yang berbasis pada pendekatan 

saintifik sebagaimana diatur dalam kurikulum 2013.  

3. Menyusun rencana tindak lanjut melalui kegiatan peer teaching terkait dengan 

penggunaan pendekatan saintifik melalui penerapan model lesson study. 
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4. Pembuatan aturan main dalam penerapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

melalui model lesson study. Aturan main tersebut mempunyai ketentuan dasar dan sikap 

yang harus dimiliki oleh guru model dan guru non model secara jelas sehingga terjadi 

dialog dalam proses penyempurnaan.  

 

B. Pihak-Pihak Yang Terlibat (Stakeholders) dan Bentuk Keterlibatannya 

Peningkatan kemampuan mengajar guru dengan penggunaan pendekatan saintifik 

melalui model lesson study di MI Ummusshabri Kendariberarti proses pemberdayaan guru 

untuk menghasilkan nilai tambah dibanding guru lain dalam penguasaan model-model 

pembelajaran.Untuk mencapai kondisi dampingan yang diharapkan seperti, keterlibatan 

stakeholders merupakan keniscayaan sehingga mampu menangkap manfaat dari adanya 

kegiatan edukasiuntuk menghasilkantenaga pengajar (guru) yang lebih kompeten, kreatif dan 

inovatif. Pihak-pihak yang terlibat dalam peningkatan kemampuan mengajar guru dengan 

penerapan pendekatan saintifik melalui model lesson study meliputi; perguruan tinggi, 

instansi pemeritah (LPMP, badan penyelenggara pendidikan (Yayasan), pengelola pendidikan 

(Kepala Madrasah), pengawas madrasah, kelompok sasaran itu sendiri yaitu guru MI 

Ummusshabri Kendari. 

Rancangan Model keterlibatan Stekholder dalam peningkatan kemampuan mengajar 

guru dengan pendekatan saintifik melalui model lesson study disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Rancangan Model keterlibatan Stekholder dalam peningkatan kemampuan 

mengajar guru dengan pendekatan saintifik melalui model lesson studydi MI Ummusshabri 
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C. Resources Yang Sudah Dimiliki 

Resources untuk melaksanakan kegiatan dampingan ini cukup memadahi, misalnya; 1)  

semangat Badan dan Penyelenggara Pendidikan (Yayasan) untuk melaksanakan kurikulum 

2013 memang sudah tampak sejak gagasan ini dikembangkan oleh pemerintah. 2) tenaga 

pelaksana pendidikan di madrasah yang telah mengikuti bimbingan teknis melalui 

serangkaian pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait (Kementerian 

Agama), pihak yayasan maupun lembaga lainnya. 3) kerjasama antara yayasan dengan LPMP 

yang dirntis sejak akhir tahun 2014 terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, sehingga 

tenaga LPMP memiliki komitmen untuk membantu program peningkatan mutu pendidikan 

dalam lingkup Yayasan Ummusshabri Kendari; 4) tenaga guru yang merupakan hasil proses 

masuk sehingga terpilih guru-guru yang memiliki kemauan belajar yang tinggi sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan madrasah. 5) letak lembaga pendidikan yang strategis sehingga 

memudahkan membangun kolaborasi dengan isntansi terkait.  
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BAB IV 

DESKRIPSI KEGIATAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pesantren Ummusshabri 

Pesantren Ummusshabri terletak di tengah-tengah Kota Kendari. Kampus 

pesantren tertua di Sulawesi Tenggara ini menempati lokasi seluas 7.2 hektar di Jalan 

Ahmad Yani Nomor 3, yang secara administratif berada dalam wilayah Kelurahan 

Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota 

Kendari terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1995 yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 1995 dengan status Kotamadya Daerah 

Tingkat II Kendari. Luas wilayah daratan Kota Kendari adalah 295,28 km2 atau 

0,70% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 s/d 14 Tahun 2005, wilayah Kota Kendari 

terdiri dari 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Mandonga, Kecamatan Baruga, 

Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli, Kecamatan Kendari, Kecamatan Kendari 

Barat, Kecamatan Puwatu, Kecamatan Wua-Wua, Kecamatan Kadia, dan Kecamatan 

Kambu serta terbagi menjadi 64 kelurahan. 

Kota Kendari merupakan salah satu kota yang secara pisik mengalami 

perkembangan cukup pesat. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam 

memacu pembangunan kota tersebut adalah dengan mencanangkan visi 

“Mewujudkan Kendari Tahun 2020 sebagai Kota dalam Taman yang Maju, 

Demokratis, dan Sejahtera”. Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk misi sebagai 

berikut: 1) Misi lingkungan; 2) misi sosial  kemasyarakatan; 3) misi pelayanan; 4) 

misi perekonomian; 5) misi profesionalisme aparat; dan 6) misi kepemerintahan yang 

baik (good governance).37 

Adapun lembaga pendidikan pesantren di Kota Kendari, berdasarkan data 

dari Seksi Pembinaan Kelembagaan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Departemen 

Agama Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015, terdapat 13 pesantren, yakni: 

Pesantren Ummusshabri, Pesantren Hidayatullah Putra Cabang Sulawesi Tenggara, 

                                                             

37Diangkat dari Badan Pusat Statistik Kota Kendari, Kota Kendari dalam Angka 2004 (Kendari: BPS Kota 
Kendari, 2015), h. 28. 
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Pesantren Hidayatullah Putri Cabang Sulawesi Tenggara, Pesantren al-Qadiriyah, 

Pesantren al-Tarbiyahtus Salikah, Pesantren Sahibul Quran, Pesantren Darul 

Muhsinin, Pesantren al-Mukminin, Pesantren Minhajus Sunnah, Pesantren al-Fath, 

Pondok Pesantren Gontor Putri,  Pondok Pesantren Gontor Putra dan Pesantren An-

Nur Islamiyah.38 

Ummusshabri merupakan pesantren yang berafiliasi atau berada di bawah 

naungan organisasi keagamaan, yakni GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan 

Pendidikan Islam) Provinsi Sulawesi Tenggara. Pesantren Ummusshabri didirikan 

pada tahun 1971 dengan prakarsa para pendiri yang terdiri dari: Mayjen (purn) H. 

Eddy Sabara (alm), H. Muhtarum, S.H., K.H. Baedhawi (alm), Drs. H. Abdullah 

Silondae, H.A. Madjid Yoenoes (alm), H.A. Karim Aburaera, S.H., Drs. H. Djalante 

P., Drs. A. Hairul Azibin, P. Rafiuddin Amir (alm), Nurdin Dg. Magassing, Drs. H. 

Sappena Mustarim, H. Abd Rahim Munier, dan Ir. H. Muh. Saleh. Mereka inilah 

yang telah bekerja keras selama kurang lebih dua tahun sehingga Pesantren 

Ummusshabri dapat diresmikan penggunaannya pada tanggal 9 Januari 1974 oleh 

Menteri Agama (waktu itu Prof. Dr. H. Mukti Ali) atas nama Presiden Republik 

Indonesia. 

Tanpa bermaksud mengabaikan peranan kesemua pendiri tersebut, di sini 

dapat dikatakan, bahwa di antara para perintis dan pendiri Pesantren Ummusshabri 

tersebut, KH. Baedhawi39 adalah yang sangat banyak jasanya dalam pembinaan dan 

pengembangan Pesantren Ummusshabri. KH. Baedhawi adalah pimpinan pertama 

Pesantren Ummusshabri yang ikut terjun langsung dalam perintisan, pembangunan, 

pembinaan, dan pengembangan pesantren. Ia juga secara langsung mendidik santri 

sejak awal berdirinya pesantren. Itulah sebabnya pada acara-acara tertentu, terutama 
                                                             

38Lihat Seksi Pembinaan Kelembagaan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 
Sulawesi Tenggara. Data ini merupakan data terakhir yang dimiliki karena pada saat berlangsungnya penelitian 
ini data tahun 2015 belum selesai dimutakhirkan. 

39KH. Baedhawi lahir di Palopo (Sulawesi Selatan) pada tanggal 25 Agustus 1925. Pendidikannya dimulai 
di Standard School  (Sulawesi Selatan) dan di Muallimin Watangsoppeng (Sulawesi Selatan). Di antara gurunya 
adalah KH. As'ad, KH. Husain, dan KH. Ahmad Bone. Ia juga pernah mengikuti Takhassus Muallimin di Madinah. 
Di Madinah, ia belajar kepada gurunya, Mufti Syekh Mahmud 'Abd al-Jawab. Di antara karya KH. Baedhawi 
adalah: Pengantar Ilmu Tafsir (1973), Meninjau Secara Singkat Apa yang Dimaksud dengan Amir-Imamah-
Jamaah dan Bid'ah (1976), dan Tuntunan Syarat Shahnya Shalat Jum'at, (1982). Pada waktu memimpin 
Pesantren Ummusshabri, KH. Baedhawi menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama 
Sulawesi Tenggara. Lihat Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI, "Penyusunan Bibliografi 
Beranotasi tentang Karya Ulama di Sulawesi Tenggara, Tengah & Utara", Laporan Penelitian (Ujungpandang: 
Balai Penelitian Lektur Keagamaan Ujungpandang, 1982/1983), h. 42-45. 
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acara ulang tahun Pesantren Ummusshabri, nama KH. Baedhawi tidak pernah alpa 

disebut, seperti setiap ulang tahun Pesantren Ummusshabri, foto-foto KH. Baedhawi 

menghiasi spanduk yang dipasang di atas jalan di depan kampus pesantren. 

Tujuan yang ingin dicapai dari upaya pembangunan pesantren modern 

tersebut adalah untuk mendidik kader-kader muslim warga negara Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 agar memiliki sifat-sifat, 

seperti: beriman, cakap terampil, takwa penuh dedikasi dan insya Allah akan berguna 

untuk kemajuan dunia dan akhirat.40 

Beberapa faktor yang melatarbelakangi sehingga GUPPI berupaya keras 

untuk mewujudkan pendirian pesantren di Sulawesi Tenggara, di antaranya adalah: 

pertama, faktor psikologis, yakni untuk mengimbangi tuntutan kemajuan yang terus 

berpacu di berbagai bidang, yang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor 

penggeraknya. Kedua, sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan Islam, 

GUPPI merasa berkewajiban untuk mengabdikan dirinya bagi kemajuan umat Islam 

khususnya di Sulawesi Tenggara. Ketiga, bahwa pondok pesantren merupakan 

lembaga pendidikan yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat dan sekaligus 

sebagai lembaga pendidikan yang dibutuhkan dalam mendidik anak-anak muslim 

yang memiliki kepribadian muslim yang utuh. 

Selama sepuluh tahun (dari tahun 1974 sampai tahun 1984), Pesantren 

Ummusshabri tetap menjadi idola masyarakat Sulawesi Tenggara. Ketertarikan 

masyarakat pada pondok pesantren ini bukan hanya karena bangunannya yang 

tergolong mewah menurut ukuran Kota Kendari saat itu, atau karena biaya 

pendidikannya ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah, tetapi lebih dari itu didorong 

oleh naluri keyakinan tentang kharisma Pesantren Ummusshabri sebagai kampus 

pendidikan Islam tempat mencetak kader manusia muslim yang tangguh sampai ke 

puncak kesabaran sesuai dengan makna dari nama Pesantren Ummusshabri.41 

                                                             

40Muhtarum, Ketua Umum Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) Konsulat Sulawesi 
Tenggara, Sambutan, Kendari, 20 Oktober 1973.   

41"Menengok Pesantren Ummusshabri Kendari", Harian Pelita, 10 Oktober 1984.  Nama Pesantren 
Ummusshabri diberikan oleh KH. Baedhawi (pimpinan pertama) yang secara harfiah berarti ibunya kesabaran, 
tetapi makna yang dimaksudkan adalah puncak kesabaran. Ada anggapan bahwa nama tersebut diberikan 
karena sesuai dengan nama pimpinan tertinggi Sulawesi Tenggara saat itu yang sekaligus sebagai salah seorang 
pendiri pesantren, yakni Edi Sabara. 
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Pada awal berdirinya, Pesantren Ummusshabri hanya mengelola pendidikan 

formal tingkat Madrasah Aliyah. Namun setelah melihat kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat terhadap Pesantren Ummusshabri semakin meningkat, maka tahun 1986 

dibuka Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Diniyah tingkat Awaliyah dan 

Wustha. penambahan satuan pendidikan terus dilakukan, wujutnya tahun 1995 

dibuka jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan tahun 2013 dibuka tingkat Taman 

Kanak-Kanak. 

Di samping pendidikan formal tersebut, Pesantren Ummusshabri juga 

menyelenggarakan pendidikan keterampilan, seperti pertukangan, perkebunan, 

pertanian, peternakan, perikanan, bahkan usaha koperasi, warung serba ada 

(waserda), dan poliklinik/rumah bersalin. Akan tetapi, sejak tahun 2001, beberapa 

program keterampilan, termasuk layanan poliklinik/rumah bersalin tersebut tidak 

dijalankan lagi, sehingga yang ada sekarang hanya waserda (warung serba ada), 

usaha aneka minuman sari buah, produksi nata de coco, dan produksi minyak goreng.  

Sejalan dengan laju perkembangan pembangunan kota yang semakin cepat 

dewasa ini, Pesantren Ummusshabri tidak lagi menjadi idola masyarakat seperti pada 

awal berdirinya. Dari segi sarana dan prasarana pendidikan, Pesantren Ummusshabri 

berada diareal jantung kota seolah-olah telah ditelan oleh bangunan-bangunan megah 

yang berdiri di sekeliling kampus pesantren. Begitu juga dengan hadirnya lembaga-

lembaga pendidikan pesantren lainnya, terutama dengan didirikannya Pondok 

Modern Gontor VII (putra) di Pudahoa dan Pondok Modern Gontor IV (putri) di 

Konda (Kabupaten Konawe Selatan). 

Sampai usianya yang ke-42, Pesantren Ummusshabri selain tampak 

mengalami kemajuan di bidang pembangunan pisik juga penambahan satuan 

pendidikan formal madrasah, namun pendidikan nonformal khususnya kepesantrenan 

berjalan bahkan mengalami kemunduran.42 Sudah 4 tahun terahir Pesantren 

Ummusshabri tengah mengadakan pembenahan diri yang dimulai dari manajemen 

kepemimpinan dan organisasi. Mulai tahun pelajaran 2008/2009, Pesantren 

                                                             

42Hasil wawancara dengan Ahmad Muhaimin, Pengasuh/Pengawas Asrama Santri I Pesantren 
Ummusshabri Kendari, tanggal 24 Juni 2015 di Kantor Pesantren Ummusshabri Kendari. Muhaimin lahir di 
Banyuwangi, 10 April 1986. Menamatkan pendidikannya pada SDN Sragi, dan Al-Falah, selanjutnya MAS Darul 
Ulum Nahdlatul Wathan. Menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 di STAIN Kendari dan STIK Avicena. Kemudian 
melanjutkan Pascasarjana UHO konsentrasi Administrasi Pendidikan tahun 2015. Saat ini selain menjadi 
pengasuh di Ummusshabri juga dosen tetap UMK. 
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Ummusshabri memperbarui sistem kepengurusannya dengan menerapkan model 

direksi, sehingga bagian-bagian penting pelaksana kegiatan dalam pesantren 

dipimpin oleh seorang direktur sesuai bidang kegiatan yang ditangani oleh pesantren. 

Visi pengembangan pesantren ke depan adalah “Menjadikan Pesantren 

Ummusshabri sebagai pusat kegiatan Islam Kota Kendari”. Adapun misi Pesantren 

Ummusshabri adalah: 1) Penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan 

keterampilan; 2) pembinaan anak yatim, fakir miskin (du’afā), dan mu’allaf; 3) 

pemberdayaan ekonomi umat; 4) pelayanan sosial dan kemasyarakatan; dan 5) 

penyelenggaraan dakwah.43  

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pengelola pesantren telah 

memasukkan dua bidang kegiatan dalam pesantren yakni direktorat amal sosial yang 

menangani semua kegiatan pelayanan sosial khususnya kepada umat Islam dan 

direktorat amal usaha yang menangani pelayanan umat di bidang ekonomi khususnya 

produksi dan pemasaran kebutuhan pokok masyarakat.  

Sebagai motivasi dalam mewujudkan visi dan misi pesantren tersebut, 

Pesantren Ummusshabri membuat semboyan yang dipampang di bagian depan 

kampus pesantren, yakni “Menggapai hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari 

esok yang lebih baik dari hari ini”. 

 

2. Kepemimpinan 

Berbeda dengan pesantren yang umumnya berkembang di Pulau Jawa, di 

mana pesantren kebanyakan berbasis kiai (figur), didirikan oleh seorang tokoh yang 

sekaligus merupakan elemen kunci bagi keberadaan dan perjalanan hidup pesantren. 

Di luar Jawa sebagaimana halnya juga di Sulawesi Tenggara, pada umumnya 

pesantren bukan bebasis kiai, melainkan berbasis sistem dengan model 

kepemimpinan kolektif. Pesantren didirikan oleh beberapa orang tokoh agama atau 

pendidik dengan manajemen organisasi modern yang biasanya dilengkapi dengan 

yayasan penyandang dana pendidikan. Pesantren model inilah yang umum dijumpai 

di daratan Sulawesi, meskipun terdapat beberapa pesantren yang berbasis kiai, 

namun jumlahnya tidak seberapa. 

                                                             

43Profil Pesantren Ummusshabri Kendari dapat dibaca buku “Sejarah Ummusshabri Kendari” tahun 
2006/2007.  
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Pesantren Ummusshabri merupakan salah satu pesantren yang berbasis sistem 

tersebut dengan status swasta yang berada di bawah naungan Gabungan Usaha 

Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada awal 

berdirinya, para pembina Pesantren Ummusshabri terdiri dari para pejabat dari 

kalangan pemerintah daerah provinsi, pejabat militer, dan tokoh masyarakat di 

Sulawesi Tenggara. Pada waktu berdirinya, susunan kepengurusan Pesantren 

Ummusshabri terdiri dari: Penasihat/Pelindung: Panglima Kodam 

XIV/Hasanuddin, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, MUSPIDA Provinsi 

Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Tk. I Provinsi Sulawesi Tenggara, dan E. 

Mokodompit. 

Sebagai Ketua Umum, yaitu H. Muhtarum, S.H. (Kepala Kejaksaan Tinggi 

Sulawesi Tenggara). K.H. Baedhawi, sebagai Ketua I dan Abdullah Silondae, 

sebagai Ketua II. Sekretaris Umum dijabat oleh H. Abd. Karim Aburaera, S.H. 

sedangkan bendahara dipegang oleh P. Rafiuddin.44 

Dengan keterlibatan para pejabat penting di daerah di awal-awal berdirinya, 

menjadikan Pesantren Ummusshabri mendapatkan perhatian yang cukup sehingga 

mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan itu juga dipacu oleh keunggulan sarana 

pendidikan yang tergolong lengkap pada saat itu dan dengan adanya berbagai 

program keterampilan hidup yang dikembangkan dan diajarkan kepada santri di 

pesantren, seperti keterampilan elektronik, pertanian, perkebunan, peternakan, 

pertokoan/koperasi, serta poliklinik dan rumah bersalin. Oleh karena itu, Pesantren 

Ummusshabri dianggap sebagai pesantren yang istimewa dan menjadi idola untuk 

ukuran pesantren di tanah air pada waktu itu. 

Sistem kepemimpinan yang dikembangkan di Pesantren Ummusshabri telah 

menganut sistem kepemimpinan yang terdapat dalam manajemen organisasi modern. 

Pimpinan pesantren dibedakan antara pimpinan pesantren dengan pimpinan kampus. 

Pimpinan pesantren merupakan pimpinan tertinggi pesantren, sedangkan pimpinan 

kampus merupakan pimpinan rumah tangga pesantren secara intern. Di beberapa 

pesantren di tempat lain disebut sebagai pengasuh, pimpinan pondok, atau pimpinan 

rumah tangga pesantren. 

                                                             
44Lihat “Buku Putih” Sejarah Pesantren Ummusshabri Kendari, (Kendari: tahun 1973), hlm. 5-6  
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Menurut penjelasan Sekretaris Yayasan, kepengurusan GUPPI dan Yayasan 

Ummusshabri yang berada di bawah naungan GUPPI selama tujuh tahun terakhir 

(2001-2008) tidak lagi mempunyai aktivitas yang secara nyata men-support kegiatan 

pesantren, baik dari segi pendanaan maupun pembinaan personil dan kelembagaan. 

Hal itu disebabkan karena para pengurus yayasan dan pengurus GUPPI sendiri tidak 

pernah lagi bertemu untuk menyusun program kegiatan. Bahkan kepengurusan 

GUPPI yang seharusnya hanya berlangsung lima tahun setiap periode tidak pernah 

lagi diperbarui.45  

Sebagai akibat tidak berfungsinya kepengurusan GUPPI dan yayasan 

pesantren, pihak pengelola pesantren kehilangan naungan sehingga harus melepaskan 

diri dari organisasi yang macet tersebut dan berusaha untuk berjalan sendiri di 

samping mengelola pesantren, juga harus mengelola usaha pendanaan pesantren 

yang seharusnya menjadi tugas yayasan.46 

Menyadari adanya berbagai kelemahan dalam manajemen organisasi GUPPI 

dan yayasan pesantren yang berdampak negatif pada manajemen pesantren, 

pembaruan manajemen Pesantren Ummusshabri dilakukan pada tahun 2008 setelah 

berusia 34 tahun, meskipun dalam struktur organisasi pesantren tersebut masih 

mencantumkan yayasan Ummusshabri sebagai naungan pesantren.  

Dari struktur organisasi yang baru, dapat dilihat bahwa kepemimpinan 

pesantren yang sebelumnya dibedakan antara pimpinan pesantren dengan pimpinan 

kampus, kembali disatukan di bawah pimpinan pesantren. Bagian-bagian pelaksana 

teknis pendidikan dan kegiatan lainnya dalam pesantren dipimpin oleh seorang 

pembina dengan sebutan direktur yang bertanggung jawab kepada pimpinan 

pesantren.  

Sejak berdirinya sampai sekarang, Pesantren Ummusshabri baru dipimpin 

oleh dua orang, yakni pimpinan pertama KH. Baedhawi sejak berdirinya tahun 1973 

sampai tahun 1986. Kemudian sejak ia pindah ke Makassar, jabatan pimpinan 

                                                             

45Hasil telewawancara dengan Moh. Anwar, Sekretaris Yayasan Ummusshabri Kendari, tanggal 14 
November 2015 di Kompleks Pesantren Ummusshabri Kendari.  

46Hasil telewawancara dengan Arsidik Asuru, Ketua DPD GUPPI Sulawesi Tenggara, tanggal 30 
November 2015.  
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dengan sendirinya dipegang oleh Baso Suamir yang pada waktu itu menjabat sebagai 

sekretaris pesantren, sejak tahun 1986 - 2010.47 

Sejak tahun 2008/2009, tata kelola Pesantren Ummusshabri mengalami 

perubahan. Model tata kelola yang sejak awal tidak menyandarkan kepada figur 

tertentu justru semakin diperkuat pada penguatan budaya organisasi. Dengan 

diterapkannya sistem direksi dalam kepengurusan yayasan semakin menguatkan 

persepsi masyarakat sebagai pesantren yang diurus secara modern. Dalam struktur 

yayasan disebutkan bahwa badan pembina terdiri dari 3 orang, yang masing-masing 

menangani bidang tata kelola organisasi, pendidikan dan kepesantrenan. Namun 

pembina tersebut diangkat oleh DPD GUPPI bersamaan dengan pengangkatan 

pengurus harian yayasan. 

 

3. Sarana Prasarana  

Pembangunan gedung Pesantren Ummusshabri telah dilakukan pada tahun 

1971, namun baru dapat difungsikan pada tahun ajaran 1973/1974. Pada waktu 

Presiden Soeharto mengadakan kunjungan di Sulawesi Tenggara tahun 1971 dan 

secara langsung memberikan sumbangan sebesar Rp 50.000.000,-. Dengan bantuan 

sebesar itu, dibangunlah gedung Pesantren Ummusshabri yang memang telah lama 

direncanakan oleh para penggagas.  

Gedung pesantren yang berhasil dibangun atas bantuan dana dari Presiden 

tersebut ditempatkan di atas lahan seluas 72.109 m2 bantuan (hibah) dari Pemerintah 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Gedung-gedung yang dibangun tersebut adalah: 

sebuah gedung induk serba guna berlantai dua untuk fasilitas kantor, ruang belajar, 

                                                             

47H. Baso Suamir lahir di Bajo, Palopo, Sulawesi Selatan tanggal 31 Desember 1943 dan meninggal dunia 
tanggal 29 Desember 2010. Tamat SR di Bajo tahun 1955, PGA 4 tahun di Palopo tahun 1964, PGA 6 tahun di 
Palopo tahun 1965, selesai Sarjana Muda Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Ujungpandang 
tahun 1971. Pendidikan terakhirnya sebagai Sarjana Lengkap Administrasi Negara di Universitas Terbuka 
Kendari tahun 1990. Pengalamannya dalam bidang organisasi antara lain: Ketua PII Cabang Palopo tahun 1964, 
Wakil Ketua PII Cabang Makassar tahun 1965, Ketua PII Cabang Makassar tahun 1967 dan Sekretaris Umum PW 
PII Sulawesi Selatan tahun 1971-1973. Ia juga pernah menjadi Wakil Sekretaris PC Muhammadiyah Cabang 
Ujung Tanah Makassar. Ia menetap di Kendari sebagai PNS di lingkungan Kanwil Depag Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Ia telah mengabdi di Pesantren Ummusshabri Kendari sejak 1973 dan sebagai Pimpinan Pesantren 
tersebut sejak tahun 1986 hingga sekarang. Di samping itu, ia juga sebagai Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah 
Khusus PW Muhammadiyah Sulawesi Tenggara tahun 2001-2005, Ketua Majelis Tarjih PW Muhammadiyah 
Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2006 hingga sekarang, Sekretaris Umum Bakomubin Provinsi Sulawesi 
Tenggara hingga sekarang dan Ketua Kerukunan Keluarga Luwu hingga sekarang. Selain itu, ia juga aktif di 
partai politik dan sekarang menjadi anggota (Pengganti Antar Waktu) DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara dari 
Partai Bulan Bintang (PBB). 
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dan untuk digunakan sebagai ruang pertemuan-pertemuan yang dapat menampung 

400 orang; sebuah masjid berdaya tampung sekitar 700 jamaah; tiga bangunan 

asrama yang dapat menampung 120 santri, dilengkapi dengan kelas dan kamar 

makan; perumahan guru yang dilengkapi dengan dapur kampus; sebuah rumah jaga; 

dan lima bangunan kandang ayam.48 

Pada tahun 1997/1998, di samping sarana yang telah ada sejak berdirinya, 

Pesantren Ummusshabri juga telah memiliki sarana dan fasilitas belajar terdiri dari: 

gedung belajar sebanyak 17 ruangan, perpustakaan satu unit, perumahan guru 7 unit, 

dan lapangan olahraga satu unit.  

Sampai tahun 2008, Pesantren Ummusshabri telah memiliki sarana berupa 

gedung sebanyak 28 buah yang terdiri dari: 1 unit gedung kantor pimpinan dan staf 

pesantren; 3 unit gedung asrama santri putra yang dilengkapi 1 unit gedung dapur 

umum; 2 unit gedung asrama putri dan dapur umum; 3 unit gedung untuk Madrasah 

Aliyah (1 kantor, 2 gedung ruang belajar); 5 unit gedung untuk Madrasah 

Tsanawiyah (1 kantor, 4 gedung ruang belajar); 4 unit gedung untuk Madrasah 

Ibtidaiyah (1 unit kantro, 2 unit ruang belajar berlantai satu dan 1 unit berlantai 2); 1 

unit gedung untuk Raudatul Atfal; 1 unit gedung untuk perpustakaan dan 

laboratorium komputer; 3 unit gedung untuk pengasuh; 1 unit gedung serba guna, 1 

unit gedung masjid; 1 unit gedung untuk usaha photocopy, wartel, dan weserda49; 1 

unit gedung untuk usaha minuman sari buah/sirup, nata de coco, dan virgin coconut 

oil (VCO); 1 unit gedung untuk produksi minyak goreng; serta 1 unit bangunan yang 

disewakan untuk warung makan. 

Saat ini secara swadaya membangu gedung pembelajaran madrasah terpadu 

seluas 24 x 78 m² jumlah ruang belajar sebanyak 36 ruang dengan konstruksi 

bangunan 3 lantai. Dengan demikian, dari segi sarana dan prasarana pisik, 

sebenarnya Pesantren Ummusshabri sudah tergolong memadai bila dibandingkan 

dengan pesantren-pesantren lain yang ada di wilayah Kota Kendari. Hal ini mungkin 

disebabkan karena Pesantren Ummusshabri sejak awal merupakan kebanggaan 

                                                             

48Pesantren Ummusshabri, Lembaga Pendidikan Pesantren Ummusshabri (Kendari: Pesantren 
Ummusshabri, 1973), h. 2-3.  

49Sekarang (tahun 2015), usaha photocopy dan wartel dihentikan oleh pihak manajemen pesantren, dan 
gedung ini disewakan kepada orang luar untuk usaha yang sama, yakni wartel dan photocopy, kecuali waserda 
yang masih tetap berjalan dan dikelola oleh pesantren. 
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pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara, sehingga sampai sekarang 

pemerintah terus memberikan bantuan pembinaan setiap tahunnya. 

 

4. Program Pendidikan dan Pembinaan 

Pesantren Ummusshabri membina pendidikan formal dan pendidikan 

nonformal. Pendidikan formal terdiri dari Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, 

dan Madrasah Ibtidaiyah, ditambah Taman Kanak-Kanak/Raudatul Atfal. Sedangkan 

pendidikan nonformal terdiri dari pendidikan kepesantrenan dengan metode yang 

bersifat tradisional. Keseluruhan program pendidikan di Pesantren Ummusshabri 

dapat digolongkan menjadi kegiatan pondok (kepesantrenan), kegiatan madrasah, 

kegiatan ekstra kokurikuler, dan kegiatan sosial keagamaan. 

Pada awal berdirinya, seluruh sistem pendidikan kepesantrenan pada 

Pesantren Ummusshabri bersifat tradisional yang mengandalkan penggunaan metode 

sorogan dan wetonan.50 Pendidikan kepesantrenan diberikan terhadap santri yang 

mukim. Kegiatan pengasuhan di asrama meliputi bimbingan Alquran, bimbingan 

ibadah, dan bimbingan akhlak. Selain itu, dalam pondok juga dilakukan kegiatan: 

pengajian kitab gundul, bimbingan bahasa Arab dan bahasa Inggris, latihan dakwah 

atau ceramah, dan kajian keislaman dan keilmuan.  

Di samping pendidikan keagamaan, pada mulanya santri juga dibekali dengan 

berbagai jenis keterampilan yang diharapkan berguna bagi kehidupan santri kelak 

setelah terjun di tengah-tengah masyarakat, yang pada awal berdirinya, jenis 

keterampilan tersebut tergolong lengkap untuk ukuran pesantren saat itu. Jenis 

keterampilan tersebut meliputi: keterampilan pertukangan, elektronik, pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan, jahit-menjahit (busana), serta usaha koperasi dan 

pertokoan. Namun, dewasa ini jenis keterampilan tersebut tidak lagi diajarkan 

kepada santri.  

Pendidikan keterampilan yang semula diperuntukkan kepada santri tersebut 

telah diubah dan dikembangkan menjadi usaha atau industri milik pesantren yang 

mempekerjakan tenaga-tenaga dari luar pesantren, namun tetap berada di bawah 

naungan Pesantren Ummusshabri. Jenis usaha yang dikembangkan terdiri dari usaha 

                                                             

50M. Syuaib Mallombasi, "Studi Pengembangan Pesantren dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan 
Beragama Masyarakat Islam Sulawesi Tenggara", Laporan Hasil Penelitian (Kendari: STAIN-Pemda Sultra, 1997), 
h. 32. 
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waserda, produksi dan pemasaran virgin coconut oil (VCO), minuman segar Aneka 

Rasa, Nata de Coco, Syirup, dan minyak goreng. Selain itu, Pesantren Ummusshabri 

juga memiliki warung makan yang dikontrakkan kepada pengusaha warung makan. 

Program pelayanan pesantren di bidang sosial keagamaan meliputi: kegiatan 

pembinaan masyarakat melalui majlis taklim, panti asuhan, dan kegiatan tablig 

akbar. Ke depan, bidang sosial keagamaan memprogramkan kegiatan layanan 

penyelenggaraan jenazah dan layanan penyelenggaraan rangkaian acara atau hajatan 

seperti pernikahan, dan sebagainya. 

Di bidang pendidikan formal, Pesantren Ummusshabri mengelola empat 

jenjang pendidikan, yakni: Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Raudatul Atfal (RA). Madrasah Aliyah Swasta 

Pesantren Ummusshabri (MAS PESRI) didirikan sejak tahun 1973, namun baru 

mendapatkan akreditasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi 

Tenggara dengan status terdaftar pada tahun 1983, selanjutnya mendapat status 

diakui pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Departemen 

Agama Nomor B/E.IV/0550/1996 tanggal 26 Maret 1996. 

Pada awal berdirinya, kurikulum Madrasah Aliyah Pesantren Ummusshabri 

dikelompokkan menjadi empat kategori, yakni: kelompok dasar yang terdiri dari: 

pendidikan kewargaan negara, bahasa Indonesia, pendidikan olahraga, sejarah tata 

negara; kelompok pendidikan agama Islam terdiri dari: tafsir/pengantar ilmu tafsir, 

hadits/mustalah, tauhid/ilmu kalam, fikhi, ushul fikhi, bahasa Arab, ilmu dakwah, 

akhlak, adabul munazaroh, ilmu tasauf, dan perbandingan agama; kelompok 

keterampilan yang terdiri dari: pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan tangan, 

home ekonomik, pertukangan, perbengkelan, keprigelan modern; dan kelompok 

pembantu yang terdiri dari: bahasa Inggris, ilmu pasti, ilmu kimia, ilmu alam, ilmu 

hayat, ilmu ekonomi/koperasi, ilmu bumi/antropologi, ilmu jiwa/pendidikan, dan 

ilmu sosiologi. 

Dewasa ini, Madrasah Aliyah Pesantren Ummusshabri memiliki dua 

program, yakni Madrasah Aliyah program Khusus (MAK) dan program ilmu 

pengetahuan alam (IPA). Pada tahun 1986, Pesantren Ummusshabri Kendari 

membuka Madrasah Tsanawiyah Pesantren Ummusshabri (MTs. PESRI). Sejak 

tahun 1996, Madrasah Tsanawiyah tersebut telah mendapat status diakui. Bersamaan 
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dengan dibukanya Madrasah Tsanawiyah (tahun 1986), Pesantren Ummusshabri juga 

membuka Madrasah Ibtidaiyah, yang telah memperoleh status disamakan. Tahun 

2013 didirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu, yang menyelenggarakan 

Kelompok Bermain dan TK. 

 

5. Keadaan Santri dan Asatidz/Asatidzah 

Pada tahun ajaran 1973/1974, Pesantren Ummusshabri Kendari untuk 

pertama kalinya menerima santri tingkat Madrasah Aliyah. Santri perdana yang 

diterima tersebut hanya terdiri dari laki-laki yang berasal dari utusan enam kabupaten 

di Sulawesi Tenggara saat itu, yakni dari Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, 

Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, dan dari Kotamadya 

Kendari.  

Saat ini, jumlah santri/siswa di semua satuan pendidikan di Ummusshabri 

sebagai berikut; santri/siswa TK sebanyak 126 orang; santri/siswa MI/SD sebanyak 

1.168 orang, santri/siswa MTs/SLTP sebanyak 716 orang dan santri/siswa MA 

sebanyak 156 orang. Total santri/siswa di semua satuan pendidikan di Ummusshabri 

sebanyak 2.116 orang, yang diajak atau diasuh oleh sebanyak 127 

asatidz/asatidzah.51 

Pada mulanya semua santri Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah 

diharuskan mukim dalam pondok, tetapi pada tahun-tahun terakhir, terlihat ada 

kelonggaran bagi santri yang berdomisili dalam kota atau tidak jauh dari pesantren 

untuk tidak mukim, atau jika bermukim diperbolehkan kembali ke rumah setiap 

minggu (setiap hari libur pesantren, yakni hari Jumat).  

Para pembina yang tinggal dalam lingkungan pesantren tersebut adalah 5 

orang pasangan suami istri ditambah 9 orang pembina yang belum berkeluarga. 

Pembina yang belum berkeluarga tersebut tinggal dalam satu gedung asrama 

bersama-sama dengan santri. Sedangkan mereka yang telah berkeluarga tinggal di 

rumah-rumah pengasuh yang disiapkan oleh pesantren dan tempatnya terpisah dari 

asrama santri.  

                                                             

51Ketika ditelusuri data yang dimiliki oleh pesantren mengenai perkembangan santri dari tahun ke tahun 
sejak berdirinya, penulis tidak menemukannya. Ternyata pihak pesantren kesulitan untuk menemukan data 
tersebut karena memang nampaknya mereka tidak melakukan inventarisasi data yang baik tentang 
perkembangan santri setiap tahunnya.  
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Untuk memberikan jawaban atas ekspektasi masyarakat untuk memasukkan 

anaknya pada madrasah ummusshabri, dilakukan beberapa inovasi, baik yang terkait 

mutu pelayanan dan penyelenggaraan maupun mutu out put itu sendiri. Misalnya, 

dengan diberlakukannya sistem direksi, kemudian diterapkan manajemen terpadu. 

Sistem ini dipilih tidak sekedar menghilangkan kesan tradisionalisme dalam tata 

kelola organisasi, tetapi akibat dari semakin kompleknya pekerjaan mengelola 

institusi ini sebagai konsekwensi atas perkembangan yang terjadi. Sistem manajemen 

terpadu juga menjadi pilihan dalam pengelolaan dan pengembangan madrasah di 

lingkup Pesantren Ummusshabri Kendari. Keterpaduan sistem pengelolaan yang 

digagas sejak tahun 2010 ini mulai menunjukkan kekhasan, misalnya;  

a. Kalender akademik dirancang secara terpadu mulai dari PAUD (KB-TK Islam 

Terpadu), MI, MTs, dan MA Ummusshabri, disertai dengan tata tertib dan 

sistem pengamanan terpadu. 

b. Kegiatan terpadu bidang ekstrakurikuler, seperti; kepramukaan, sains club, 

pentas kreasi seni, wisuda/penamatan, penerimaan rapot, perkemhaman raya dan 

Ummusshabri Expo, dan lainnya. 

c. Sistem pembinaan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan terpadu dari 

PAUD (KB-TK Islam Terpadu), MI, MTs, MA Ummusshabri. 

d. Sistem keuangan terpadu yang dikelola oleh manajemen pesantren. 

e. Tata kelola sarana dan prasarana juga secara terpadu, sehingga menghilangkan 

klaim kepemilikan secara otonom oleh tingkat satuan pendidikan tertentu. 

Dengan demikian semakin meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 

pemanfaatannya. 

Dengan kekhasan tersebut, kini madrasah di lingkup Pesantren Ummusshabri 

Kendari dikenal memiliki ciri khas yang sekaligus menjadi pembeda dengan madrasah 

dan sekolah lain di Sulawesi Tenggara. Disadari bahwa penerapan konsep terpadu di 

madrasah lingkup Pesantren Ummusshabri Kendari tidak selalu berjalan mulus. Meski 

tidak menjadi penghalang tetapi cukup dirasakan kesulitannya dalam merubah 

perilaku organisasi, budaya kerja, motivasi kerja dan komitmen para pendidik dan 

tenaga pendidikan dalam menjalankan tugasnya sesuai konsep terpadu yang 

berkonsekwensi pada swastanisasi tata kelola. Swastanisasi bukan berarti anti pegawai 

negeri tetapi kemandirian dalam melakukan perencanaan, rekuitmen dan pembinaan 
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tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga semua personil baik yang sedang dan 

hendak terlibat di dalamnya sanggup menyesuaikan diri dengan sistem yang tengah 

berlaku. 

Madrasah di lingkup Pesantren Ummusshabri Kendari mulai tahun 2012 telah 

memiliki sistem rekruitmen tenaga pendidik dan kependidikan yang diyakini mampu 

menjaring calon tenaga yang memiliki profesionalisme, komitmen tinggi, dedikasi dan 

kepemimpinan spiritual yang menjadi kebutuhan utama di madrasah. Ada empat 

tahapan seleksi bagi calon tenaga pendidik dan kependidikan, antara lain; test tertulis 

untuk mengukur pengetahuan terkait dengan bidang tugasnya, test wawancara untuk 

menggali empat kompetensi (kepribadian/spiritual skill, profesional, pedagogik, dan 

kompetensi sosial atau komitmen dalam menjalankan tugas), uji kompetensi bahasa 

Arab dan Inggris. Selain itu juga dilakukan uji kompetensi pedagogik (praktik 

mengajar langsung). Mekanisme dan tahapan seleksi tersebut berlaku untuk semua 

calon tenaga pendidik dan kependidikan baik honorer maupun Pegawai Negeri Sipil 

yang baru ditugaskan di satuan pendidikan lingkup Pesantren Ummusshabri Kendari. 

Bagi calon tenaga pendidik dan kependidikan yang telah dinyatakan lulus 

seleksi, tidak secara otomatis ditetapkan sebagai guru atau pegawai tetap 

manajemen/yayasan, namun terlebih dahulu menjalani proses magang maksimal 2 

tahun untuk mengetahui jejak rekam kinerja. Selama menjalani proses magang yang 

bersangkutan tetap memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku di lingkup 

manajemen pesantren. Jika selama magang yang bersangkutan menunjukkan kinerja 

yang baik, selanjutnya menjadi pertimbangan untuk menerbitkan Surat Keputusan 

(SK) sebagai pegawai tidak tetap manajemen pesantren. Sebaliknya, jika selama 

menjalani proses magang, calon pendidik dan tenaga kependidikan memiliki catatan 

kinerja yang kurang sesuai dengan kebutuhan lembaga, maka pihak manajemen 

pesantren berhak memutuskan hubungan kerja kepada yang bersangkutan. 

Tumbuhnya sentra-sentra perekonomian, konstruksi bangunan perkantoran 

pemerintah dan swasta yang modern, perhotelan, permukiman penduduk, dan industri 

hiburan dan pariwisata di sekitar Pesantren Ummusshabri Kendari yang terletak di 

jantung Ibukota Prov. Sulawesi Tenggara, mendorong pihak pengelola atau 

manajemen pesantren untuk merekosntruksi peristilahan “modern” yang dilekatkan 

pada Pesantren Ummusshabri Kendari sejak awal berdirinya. Logikanya, terminologi 
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“modern” tepat disematkan pada institusi pendidikan Islam yang berada dalam 

hegemoni lembaga pendidikan dan masyarakat tradisional. Sehingga, istilah itu akan 

membentuk image (image making) yang memiliki daya tarik bagi masyarakat sekitar. 

Tetapi, terminologi “modern” akan menjadi hal yang biasa -jika tidak dikatakan 

tertinggal- dalam komunitas masyarakat metropolitan. Sementara itu, keberadaan 

Pesantren Ummusshabri Kendari berdiri tegak di pusaran Kota Metropolitan Kendari 

dan di tengah zona masyarakat urban sebagai pusat pemerintah Prov. Sulawesi 

Tenggara. Atas dasar ini pula, sejak tahun 2012, istilah “modern” disesuaikan dengan 

perkembangan kota metropolitan Kendari. Sehingga dianggap lebih tepat dan relevan 

jika Pesantren Modern Ummusshabri Kendari berubah menjadi Pesantren 

Metropolitan Ummusshabri Kendari. 

Mendengar istilah “pesantren metropolitan” terkesan aneh, karena istilah ini 

mungkin baru terdengar dalam wacana tipologi atau kategorisasi pondok pesantren di 

Indonesia. Sebab, selama ini hanya mengenal tiga istilah, pesantren salafiyah yang 

sering diidentikan pesantren tradisional, pesantren khalafiyah yang identik dengan 

pesantren modern, dan pembauran antar keduanya atau semi salafiyah dan khalafiyah. 

Jadi, istilah pesantren metropolitan sangat tepat disematkan secara khusus kepada 

pondok pesantren yang berada di tengah jantung perkotaan seiring dengan tipologi 

perkotaan yang sering didengar dengan istilah minapolitan, metropolitan, megapolitan 

dan lainnya. 

Konsekwensi berikutnya, desain tata ruang dan bangunan pesantren perlu 

dirancang sesuai konsep “metropolitan”. Sekitar satu tahun terakhir ini, proyek besar 

rancangan tata ruang dan bangunan Pesantren Metropolitan Ummusshabri Kendari 

dimaksud telah terwujud yang kemudian dijadikan sebagai “kitab” pengembangan 

prasarana fisik. Inilah visual Gedung Pembelajaran Madrasah Terpadu Pesantren 

Metropolitan Ummusshabri Kendari yang sedang dibangun. 

Mulai tahun 2012 mulai diterapkannya sistem fullday. Sistem ini dipilih 

sebagai konsekwensi dari swastanisasi madrasah dengan kekhasan pengelolaannya 

menggunakan model korporasi. Korporasi bukan berarti mencari keuntungan materi, 

tetapi dalam proses pelayanan pendidikan dan pengajaran selalu berorientasi pada 

kepuasan pelanggan. Sistem full day school hakekatnya membantu orang tua dalam 
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mengarahkan putra-putrinya agar mengisi hari-harinya dengan kegiatan belajar dan 

terus belajar. 

Sistem full day ini tentu menjadi harapan bagi orang tua setelah membaca hasil 

penelitian Guntarto, Ketua Yayasan Pengembangan Media Anak bahwa “jumlah 

waktu menonton televisi anak-anak berkisar antara 30-35 jam per-minggu (4,5 jam 

sehari). Sehingga dalam setahun sekitar 1.520-1.860. Sedangkan waktu belajar di 

sekolah selama ini antara 3-5 jam sehari. Setelah dikurangi masa liburan nasional sisa 

850 jam dalam setahun, dari 220 hari belajar efektif”. Artinya, lebih dari seperdua 

waktu digunakan putra-putri kita secara sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia, karena 

materi yang ditonton tidak lain menyangkut kekerasan verbal sebanyak 56 %, 

kekerasan psikologis 41.05 %, kekerasan fisik 25.14 %, dan kekerasan non-verbal 22 

%. Fakta inilah yang menyemangati pihak pengelola lembaga pendidikan di lingkup 

Pesantren Metropolitan Ummusshabri Kendari untuk menerapkan full day school.52 

Sistem full day school ini praktis terjadi kelebihan jam pelajaran sekitar 4-5 

jam perhari. Kelebihan jam pelajaran tersebut dimanfaatkan untuk menambah jam 

pelajaran mata pelajaran tertentu yang sering dijadikan tolok ukur mutu pendidikan, 

yaitu bidang sains, bahasa Inggris dan Arab, serta keterampilan keagamaan yang 

menjadi ciri khas madrasah. Dengan demikian, struktur mata pelajaran di madrasah 

terpadu Pesantren Metropolitan Ummusshabri Kendari sangat tepat bila dikatakan 

100% umum dan 100% agama. Dari sinilah terbangun sumber daya manusia yang 

berotak Jerman dan berhati Mekah. 

 

B. Hasil Penelitian 

Pelaksanaan pengabdian ini diawali dengan kegiatan pra pengabdian, yaitu tahap 

pengelompokan dan kategorisasi tenaga pengajar berdasarkan kebiasaan dan persiapan 

mengajar serta jenjang kelas tempat mengajar. MI Ummushabri saat ini memiliki kelas 

reguler dan kelas CIBI (Cerdas Intelektual Berbasis Islami), jumlah tenaga pendidik dan 

kependidikan yang terdaftar di MI Ummushabri sebanyak 51 orang, termasuk di dalamnya 5 

orang tenaga administrasi. Dari jumlah tersebut, yang terdaftar sebagai kelompok dampingan 

sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, yang 12 orang guru mengajar di kelas CIBI dan 

                                                             
52 Lihat Guntarto, Pengaruh Tayangan Televisi Terhadap Perkembangan Anak, (Jogyakarta: Penelitian 

LAKiP, 2012). 
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selebihnya mengajar kelas reguler. Informasi selengkapnya terkait keadaan tenaga pengajar 

dapat dilihat pada lampiran. 

Pengelompokkan dilakukan berdasarkan perangkat dan kemampuan mengajar para 

tenaga pengajar. Terdapat beberapa guru yang menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berdasarkan kurikulum KTSP terutama bagi mereka yang mengajar di 

kelas III dan kelas VI, dan ada pula yang telah menyiapkan Silabus dan RPP berdasarkan 

Scientific Approachkhususnya guru kelas I – II dan kelas IV - V. Dua kategori dan model 

perangkat pembelajaran ini terkait dengan ditunjuknya MI Ummusshabri sebagai madrasah 

piloting penerapan kurikulum 2013 yang pada tahun pertama dimulai dari kelas I dan IV, dan 

saat ini telah memasuki tahun kedua yaitu kelas II dan V.  

Meski kelas III dan VI belum menerapkan kurikulum 2013, namun semua gurunya 

telah mengikuti bimbingan teknis implementasi kurikulum 2013 baik yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Agama maupun oleh Yayasan bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tenggara. Untuk itu, dapat dipastikan bahwa semua guru MI 

Ummusshabri Kendari telah mengetahui bahkan praktik penggunaan pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran di kelas. Sebagai sekolah/madrasah piloting, tentunya mendapatkan 

perhatian dalam bentuk pembinaan dalam penerapan kurikulum 2013, terutama dalam dua 

hal, yaitu; penggunaan pendekatan saintifik dan penerapan model penilaian otentik. Yang 

menjadi fokus dampingan ini adalah keterampilan penggunaan pendekatan saintifik bagi guru 

MI Ummusshabri Kendari dalam pembelajaran di kelas.  

Proses dampingan ini dilakukan dengan untuk mengetahui secara kuantitas dan 

kualitas penggunaan Scientific Aproach dalam pembelajaran beberapa mata pelajaran. Aspek 

kuantitas untuk melihat jumlah guru MI Ummusshabri yang menggunakan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran di kelas, sedangkan aspek kualitas dilihat dari tingkat 

penguasaan dan kemampuan guru dalam menerapkan scientific approach dalam pembelajaran 

di kelas. 

Pengelompokan secara kuantitas dapat disesuaikan dengan pengelompokan 

berdasarkan kualitas kemampuan mengajar para tenaga pengajar pada setiap kategori atau 

kelompok dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan 

keterampilan mengajar berbasis Scientific Approach. 

Pra pengabdian diisi dengan kegiatan penentuan waktu, tempat dan persiapan 

pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Mengajar dengan Menggunakan Scientific 
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Approach berbasis Lesson Study yang harus disesuaikan dengan kegiatan pokok para 

komunitas dampingan, setiap keputusan diusahakan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran 

yang berlangsung pada lokasi Pengabdian. Penentuan ini dimediasi melalui pertemuan antara 

Tim Pengabdian dengan beberapa perwakilan dari tenaga pengajar, yaitu tim Pengabdian 

yang terdiri dari seorang Ketua Tim dan 2 (dua) orang anggota Tim, ditambah dengan Kepala 

Madrasah Ibtidaiyyah Ummushabri beserta wakilnya dan 5 (lima) orang perwakilan tenaga 

pengajar. Pertemuan ini menetapkan jadwal pelaksanaan Pelatihan selama 2 (dua) hari dan 

bertempat di Aula Mini Ummushabri.  

Hari pertama guru mendapat materi mengenai konsep Lesson Study dari Prof. Dr. M. 

Jafar Ahiri, M.Pd, dan materi kedua Konsep Implementasi Scientific Approach oleh Dr. 

Supriyanto, MA. Mestinya workshop yang terdiri dari dua materi pokok tersebut dapat 

dilakukan dalam waktu sehari, namun prinsip dasar dampingan tidak merubah aktivitas 

akademik yang sudah berjalan sebagaimana yang ada, maka kegitan workshop hanya 

dilakukan setelah kegiatan PBM selesai. Workshop selanjutnya difokuskan pada peer teaching 

dan riil teaching. Kegiatan peer teaching dilakukan dengan menentukan 3 guru model, 

sedangkan kegiatan riil teaching dilakukan di kelas CIBI. Penentuan kelas CIBI sebagai 

kegiatan riil teaching bukan hasil desain sebelumnya, namun karena guru CIBI lah yang 

pertama kali menyatakan kesediaan sebagai guru model.Konsep riil teaching dalam rencana 

dampingan ini meliputi semua jenjang kelas mulai kelas I – VI. Namun di saat kegiatan riil 

teaching baru menjangkau 2 kelas, kegiatan PBM di MI Ummusshabri memasuki masa mid 

semester.  

 

1. Pelatihan Keterampilan Mengajar dengan Scientific Approach melalui Lesson Study 

Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Mengajar dengan Menggunakan 

Scientific Approach berbasis Lesson Study bagi seluruh guru atau tenaga pengajar 

berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang pada lokasi pengabdian, yaitu MI Ummushabri 

Kendari merupakan salah satu strategi yang direncanakan berdasarkan beberapa target 

pencapaian tertentu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman setiap guru tentang Scientific Approach sebagai salah satu 

pendekatan populer pada penerapan kurikulum 2013. Selama ini, Scientific Approach 

sebagai elemen perubahan dalam kurikulum 2013 oleh sekolah dan madrasah dilakukan 

sesuai konsep yang ada tanpa dikombinasikan oleh pendekatan lain. Ada 3 model 
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pembelajaran yang direkomendasikan dalam kurikulum 2013 melalui Scientific 

Approach, yaitu; problem based learning, discovery based learning dan project based 

learning. Ketiga konsep atau model pembelajaran tersebut pada umumnya telah dipahami 

oleh guru MI Ummusshabri Kendari, dan kiranya tidak mengalami kesulitan bagi guru 

untuk memahami konsep sintak pembelajaran dengan Scientific Approach. Namun, 

bimbingan teknis ternyata tidak cukup sampai disini, masih perlu tahapan materi 

selanjutnya yaitu praktik pemnbelajaran dengan Scientific Approach. 

Selanjutnya, kegiatan dampingan juga memperkenalkan program Lesson Study 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemantauan 

atau pengamatan rekan sejawat dalam proses pembelajaran yang terwujud melalui kritik 

dan saran terhadap pembelajaran.Lesson study dapat dijadikan sebagai basis supervisi 

akademik mengenai kompetensi mengajar guru melalui koreksi teman sejawat. Berbeda 

dengan peer teaching yang berlaku pada umumnya, dalam lesson study ditentukan guru 

model yang kemudian diamati oleh berbagai pengamat (observer) yang terdiri dari 

berbagai disiplin dan berbagai kalangan baik guru, dosen, penggiat pendidikan, 

masyarakat dan lainnya. Pasca kegiatan PBM oleh guru model, para observer tersebut 

melakukan refleksi. 

Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan ahli yang menjadi 

mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa 

kegiatan ini melibatkan pihak dari unsur pemerintah, yaitu salah satunya adalah pelibatan 

pihak LPMP. Narasumberberjumlah 2 (dua) orang yang masing-masing menyampaikan 

materi, yaitu pertama tentang Scientific Approach dalam Pembelajaran, kedua adalah 

tentang Program Lesson Study sebagai Upaya dalam Peningkatan Kuliatas Keterampilan 

Mengajar. Penyampaian materi dialokasikan dalam 4 (empat) jam pertemuan untuk setiap 

materi, setiap penyampaian materi didampingi oleh Tim Pengabdian. 

Pelatihan ini berlangsung dalam bentuk kegiatan ceramah yang dilengkapi dengan 

penampilan beberapa slide power point terkait dengan materi, dan dilanjutkan dengan 

diskusi dan tanya jawab dan dipandu langsung oleh Tim pengabdian. Setiap pertanyaan 

yang ajukan dapat dijawaboleh narasumber dengan menampilkan beberapa contoh 

konkrit yang dibutuhkan dalam menguatkan penjelasan melalui kegiatan diskusi yang 

disertai dengan kegiatan tanya jawab seputar permasalahan yang dirasakan dan 
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ditemukan baik melalui pengalaman pribadi maupun melalui pemantauan antar sejawat 

yan selama ini dilakukan. 

Pelatihan ini memberi ruang bagi setiap komunitas dampingan untuk 

menyesuaikan ketepatan pemilihan dan penyusunan perangkat pembelajaran yang relevan 

atau berbasis Scientific Approach, kesempatn ini diisi dengan mendiskusikan beberapa 

komponen penting sesuai dengan Scientific Approach yang harus tertuang pada Silabus 

dan RPP para tenaga pengajar.Terdapat beberapa bagian yang harus direvisi dalam 

Silabus dan RPP tenaga pengajar yang masih belum berkesesuaian dengan teori dan 

praktek penggunaan Scientific Approach. Hal tersebut ditemukan melalui diskusi tentang 

Silabus dan RPP secara bersama-sama antar komunitas dampingan melalui 

pembimbingan dan pendampingan Tim Pengabdian bersama kedua Narasumber. 

Berdasarkan hasil diskusi tersebut ditemukan beberapa titik masalah dalam 

penyusunan Silabus dan RPP yang membutuhkan penaganan atau solusi, maka diadakan 

pelatihan dan pembinaan pembuatan Silabus dan RPP. Pelatihan ini membutuhkan 

ekspose terhadap beberapa bentuk Silabus dan RPP yang telah digunakan pada 

pembelajaran sebelumnya dan ditemukan ternyata kurang relevan dengan asas atau 

prinsip dasar penggunaan Scientific Approach dalam kerangka pembelajaran tematik atau 

mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, Tim pendampingan membentuk kelompok untuk 

mengefktifkan proses pemecahan masalah yang terdapat pada proses penyusunan Silabus 

dan RPP tersebut. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang kondisi Subyek 

dampingan yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut telah mampu 

mendampingi MI Ummushabri sebagai sekolah piloting dan termasuk dalam kelompok 

sekolah favorit, penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan dengan kurikulum yang 

berlaku, hal ini menuntut keahlian para tenaga pengajar yang handal dan memahami 

secara maksimal arah kebijakan tersebut menuntun pada penggunaan kurikulum 2013 

pada lembaga pendidikan. 

Sebagai bentuk tindak lanjut dari pelatihan penyusunan Silabus dan RPP, maka 

pendampingan dan pembmbingan selanjutnya dirangkai dalam bentuk pembimbingan dan 

pendampingnan Peer Teaching, sebelumnya diadakan pemilihan dan penentuan guru 

model. Proses penentuan tersebut didasari oleh kondisi atau hasil ekspose Silabus dan 

RPP, guru model ditentukan dari kondisi perangkat pembelajaran yang dimiliki beberapa 
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tenaga pengajar. Pada realitasnya, terdapat beberapa guru yang memperlihatkan 

kekurangan yang mereka miliki dalam konsep penyusunan silabus dan RPP. Jumlah 

Tenaga pengajar yang memenuhi standarisasi tersebut adalah 80% dari jumlah 38, namun 

yang ditentukan sebagai guru model adalah sebanyak 3 (tiga) orang dan 

mempresentasikan kemampuan mengajar pada kegiatan peer teaching. 

 

2. Pendampingan dan Pembimbingan Peer dan Real Teaching 

Pelaksanaan  peer teaching oleh 3 (tiga) orang guru model dan real teaching oleh 

2 orang guru model dilakukan secara bertahap berdasarkan penyesuaian dengan jadwal 

tugas pokok sebagai tenaga pengajar. Ketiga guru model dijadwalkan dalam pelaksanaan 

peer teaching sesuai dengan jam pelajaran pada pembelajaran normal. Pelaksaaan Peer 

Teaching ini dilaksanakan dengan bantuan bebrapa observer yang kemudian berkompeten 

untuk mengisi format pengamatan dan istrumen pelaksaaan program Lesson Study yang 

telah disediakan oleh Tim Penngabdian. 

 Adapun mata pelajaran atau bidang studi yang disampaikan adalah bidang 

studi tematik. Ketiga guru model tersebut memilih topik pembahasan inti, yaitu masing-

masing secara berurut menyampaiakan materi, yaitu pertama; Pengenalan terhadap Gaya 

dan Gerakan; kedua, Pengenalan terhadap Anggota Tubuh dan Fungsinya,; ketiga, 

Pengenalan terhadap benda-benda Elektronik dan Perubahannya seiring Perkembangan 

Zaman. Ketiga materi tersebut disampaikan melalui pelaksanaan peer teaching dan 

dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) tenaga pengajar dan beberapa partisipasi observer yang 

bertugas mengamati pelaksanaan peer teacing dan dapat mengisi lembar pengamatan. 

Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa yang digunakan dalam Peer Teaching ini 

diklasifikasi menjadi 5 (lima) komponen, yaitu: Titik awal Siswa Mulai Konsntrasi 

beserta Aaktivitas Siswa yang Menunjukkan prilaku Berkonsentrasi; Titik Awal Siswa 

Mulai Tidak Konsentrasi beserta Aktivitas yang Menunjukkan siswa Tidak 

berkonsentrasi; Kelebihan Guru model yang Layak Ditiru, dan Pengalaman Apa saja 

yang Diperoleh dari Kegiatan pembelajaran.Selain itu digunakan pula Lembar 

Pengamatan Lesson Study yang dilengkapi dengan beberapa pertanyaan terkait dengan 

komponen yang terdapat pada Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap Lembar Pengamatan Siswa dan Lembar 

Pengamatan Lesson Study, maka dapat dideskripsikan secara sistematis, yaitu: 
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a. Titik Awal Siswa Mulai Konsentrasi  

Seluruh pengamat mencatat bahwa titik awal siswa mulai konsentrasi dimulai 

sejak awal pembelajaran. Peer Teaching ini menunjukkan proses penyampaian materi 

dalam tiga tahap, yaitu tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutupan.Awal 

pembelajaran dimulai dengan meminta perwakilan siswa (ketua kelas) agar 

menyiapkan seluruh siswa untuk memulai kegiatan belajar. Siswa dipersiapkan baik 

dari segi mental, fisik dan sikapnya. Untuk membuat siswa konsentrasi, setiap guru 

model memiliki teknik tersendiri. ada yang mengemukakan pertanyaan, ada yang 

memperlihatkan media pembelajaran dan ada yang menyajikan materi dengan slide 

yang menarik dengan colour full. 

Respon siswa terhadap ketiga teknik yang dilakukan oleh 3 orang guru model 

tersebut tampak menjadi titik awal siswa untuk membangun konsentrasi. Terdapat 

beberapa aktivitas yang menunjukkan kondisi atau sikap siswa sedang berkonsentrasi, 

yaitu: siswa merespon instruksi guru dengan baik dan fokus dalam menyimak; terlihat 

aktif dalam aktivitas belajar dan semangat ketika terlibat langsung dalam proses 

demonstrasi; pada saat mengamati gambar yang disajikan melalui slide power point; 

pada saat melakukan diskusi dan menyampaikaan hasil diskusinya. Rangkaian 

aktivitas tersebut merupakan respon siswa terhadap kegiatan dalam pembelajaran yang 

dirancang oleh guru sebelum memulai pembelajaran. 

Langkah pertama dalam pembelajaran Scientific Approachtelah terpenuhi dan 

semua guru model menunjukan pemahamannya tentang konsep “mengamati”, sebab 

kegiatan mengamati tidak hanya dalam bentuk observasi langsung, namun bisa dalam 

bentuk melihat, memperhatikan, menyimak, dan lainnya. Namun, selalu dijumpai anak 

yang kurang berkonsentrasi dalam menerima materi pelajaran. Padahal tingkah laku 

belajar anak tersebut memerlukan pendekatan dan perhatian khusus untuk kembali 

dalam kondisi berkonsentrasi. Gejala anak yang kurang berkonsentrasi misalnya, 

mereka mulai kurang memperhatikan instruksi yang diberikan guru dan kurang 

memiliki komitmen dalam mengerjakan tugas. Atau memilih melakukan kegiatan 

tambahan lain yang dapat mengganggu konsentrasi rekannya yang lain yang masih 

berusaha berkonsentrasi. Langkah yang refresentatif dalam menanggulangi problema 

tersebut adalah mengidentifikasi dan memahami penyebab siswa menjadi kurang 

fokus.  
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Setelah mengetahui kemungkinan penyebab anak kurang konsentrasi, guru 

model berusaha mengurangi masalah anak dengan memberi pertanyaan atau 

perlakukan bimbingan yang kemudian memberi apresiasi dengan ungkapan 

“subhanallah!bagus sekali!” dan ungkapan apresiasi lainnya sambil mnyebut nama 

yang bersangkutan sebagai salah satu teknik untuk menarik perhatian siswa yang 

sedang terganggu tersebut. Tentu, penyebab anak kurang konsentrasi dalam menerima 

pelajaran di kelas bukan hanya disebabkan oleh performa guru, namun bisa juga 

disebabkan oleh faktor lain di rumah, misalnya anak kurang tidur, tidak sarapan, atau 

karena stress akibat pola asuh di rumah. Jika menghadapi masalah tersebut, guru 

diharuskan mengkomunikasikan dengan orang tua. Namun masalah tidak konsentrasi 

yang disebabkan hal tersebut, dalam proses dampingan ini sengaja berusaha untuk 

tidak dicari.  

Terlihat ketiga guru model melakukan pendekatan secara individu ke anak 

yang kurang konsentrasi. Misalnya, dengan memberi pertanyaan secara langsung 

kepada anak agar bisa konsentrasi. Tidak ditemukan guru model yang mengajukan 

pertanyaan kepada peserta didik “Mengapa ia tidak fokus?”, karena pertanyaan 

tersebut tidak efektif untuk mengembalikan kondisi konsentrasi siswa tersebut, 

kemungkinan yang akan terjadi adalah anak akan merasa dipermalukan di hadapan 

teman-temannya. Oleh karena itu, ketiga guru model tersebut telah melakukan hal atau 

teknik yang tepat dalam menangani masalah yang dihadapi dalam kelas.  

Terlihat guru model menstimulasi anak untuk mempertahankan konsentrasinya. 

Misalnya, mendekati sambil menerangkan materi pelajaran, memberi pertanyaan 

spontan, dan lainnya. Ada satu hal yang menarik bahwa tidak ditemukan guru model 

yang memberikan label atau judgement pada anak yang kurang konsentrasi. Mungkin 

saja, mereka (guru model) menyadari bahwa energi negatif dari lingkungan yang 

melabel siswaribut, nakal, dan tidak mampu, dapat ditangkap anak yang 

berdampakproses pembelajarannya selain tidak maksimal juga secara psikologis 

berdampak kurang baik terhadap sikap mental anak. 

 

b. Titik Awal Siswa Mulai Tidak Berkonsentrasi 

Peralihan dari kondisi berkonsentrasi ke kondisi yang lambat laun kurang 

konsentrasi bahkan menjadi tidak konsentrasi dimulai sejak adanya indikasi sikap 
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jenuh dan bosan yang ditunjukkan oleh siswa. Data yang ditemukan oleh observer 

menggambarkan bahwa terdapat beberapa kondisi siswa tidak konsentrasi, yaitu: 

1). Ketika guru tidak memberikan perhatian secara personal; 

2). Ketika sesi bekerja secara berkelompok dimulai; 

3). Ketika guru mulai demonstrasi atau peragaan gerak; 

4). Ketika guru melakukan proses evaluasi. 

Selain dari beberapa kondisi tersebut di atas, masih terdapat beberapa kondisi 

yang digambarkan oleh observer namun dalam arti yang sama dengan keempat kondisi 

tersebut, hanya dalam reaksi kalimat yang berbeda.  

Adapun aktivitas siswa yang terlihat saat mengalami masa peralihan 

berkonsentrasi ke kondisi terganggunya konsentrasi yang diakaibatkan oleh faktor 

eksternal maupun internal. Bentuk real aktivitas tersebut ditemukan oleh para observer 

seperti; kondisi kelas menjadi gaduh karena munculnya atau terjadinya suara keributan 

yang bersumber dari bentuk candaan dan saling mengganggu antara siswa, sehingga 

perhatian mereka terbagi antara memeperhatiakan instruksi guru untuk melaksanakana 

aktivitas pembelajaran dengan memilih bergurau bersama teman. Gurauan tersebut 

tidak hanya terlihat antara siswa dengan teman sebangkunya saja akan tetapi juga 

sambil berjalan dan berdiri dan berpindah posisi untuk membentuk komunitas dan 

bercerita. 

Selain hal tersebut, terlihat pula bahwa siswa tidak lagi memperhatikan 

pertanyaan yang diajukan oleh guru, sehingga guru mencoba melemparka pertanyaan 

tersebut kepada siswa yang lain. Kondisi tersebut menarik perhatian siswa lain untuk 

ikut tidak memeperhatikan instruksi guru, jumlah siswa yang menimbulakn keributan 

tentu saja mengganggu konsentrasi siswa lain yang masih dalam keadaan 

berkonsentrasi, observer menyatakan bahwa kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh 

kondisi pengelolaan bentuk dan posisi duduk. 

Para guru model melakukan antisipasi terhadap kondisi yang tidak 

menguntungkan tersebut dengan berjalan ke arah atau sekitar bangku siswa yang 

menimbulakan kegaduhan. Guru berusaha mengembalikan suasana berkonsentrasi 

dengan mengajak siswa menyaksikan gambar yang menarik sesuai dengan 

topik/materi yang disampaikan. Guru juga berjalan sambil bertepuk tangan dan 

ternyata menarik perhatian siswa yang gaduh. 
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c. Kelebihan dan Kekurangan dalam Pembelajaran Guru Model 

Para observer juga mengamati kelebihan guru model pada Pelaksanaan Peer 

Teaching. Pertama, setiap guru model menguasai materi yang diajarkan dengan baik, 

penguasaan terhadap materi tersebut didukung dengan kelengkapan perangkat 

pembelajaran dan kesesuaian antara pilihan media dan sumber belajar. Guru model 

yang menyampaian materi tentang Gaya Tarik dan Gaya Dorong melengkapi 

instrumen atau media belajar dengan alat, seperti bola, dan menggambarkan gaya tarik 

dan gaya dorong melalui demonstrasi yang diperagakan langsung oleh siswa yang 

ditunjuk.  

Guru Model yang menyampaikan materi tentang Anggota Tubuh dan 

Fungsinya mampu menampilkan gambarorang yang diberi tanda dan nama pada 

anggota tubuh yang dijelaskan. Guru model menyampaikan fungsi  anggota tubuh 

dengan memberikan contoh yang konkrit dan menunujk siswa untuk secara langsung 

tampil ke depan dan mengenali anggota tubuh sambil bernyanyi dengan lagu yang 

populer dan sesuai dengan topik pembahasan. Siswa tampak bersemangat dan mampu 

menguasai pengenalan anggota tubuh beserta fungsinya dengan cepat. 

Adapun guru model yang menyampaikan materi tentang Perkembangan 

Teknologi mampu menguasai materi tersebut dengan penggunaan media yang seakan 

nyata karena terdiri dari gambar-gambar yang memuat beberapa jenis benda elektronik 

pada zaman beberapa dekade yang lalu dan disandingkan dengan  benda elektronik 

pada zaman sekarang atau yang lebih modern. Penyampaian materi terebut 

menstimulus dan menarik perhatian siswa karena media gambarnya terlihat lucu dan 

unik. 

Kelebihan yang diamati oleh para observer tersebut sekaligus menjadi 

beberapa hal yang layak dirtiru dan menunjukkan bahwa para guru model tersebut 

memahami konsep Scientific Approach dan program Lesson Study, melalui penilaian 

dan pengamatan tersebut para Guru model juga mendapat kontibusi dan saran 

peningkatan keterampilan mengajar berdasarkan Scientific Approach melelaui 

penerapan program Lesson Study. 

Adapun tentang kekurangan yang menjadi hasil pengamatan para observer 

adalah Guru model terkadang menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh siswa 

karena kata atau kalimat yang digunakan bukan bahasa yang biasa digunakan oleh 
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siswa; guru model terkadang terlalu lama terpaku pada siswa yang sedang dinasehati 

sehingga menyebabkan perhatian siswa terbagi; sebaiknya guru sesekali menggunakan 

bahasa asing Bahasa Arab atau bahasa Inggris dalam menyampaikan contoh-contoh 

kata; tidak diperkenankan memarahi siswa. 

 

d. Implementasi Scientific Approach pada Pelaksanaan Peer Teaching 

Pelaksanaaan Peer Teaching ini telah menggambarkan aktivitas pembelajaran 

berdasarkan Scientific Approach yang harus dijabarkan dalam  kegiatan mengamati, 

menanya, menalar, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan.Rangkaian aktivitas 

tersebut dilakukan oleh para guru model, meskipun masih ada bagian yang belum 

maksimal dalam tatanan pelaksanaan.  

Pertama, proses “mengamati”, setiap guru model mengamati respon setiap 

siswa selama dalam proses pembelajaran, penyampaian materi terkadang diselingi 

dengan penanganan masalah yang timbul berdasarkan hasil pengamatan, seperti ada 

siswa yang tidak dapat secarq maksimal memahami materi yang disampaikan karena 

ukuran tulisan pada tampilan slide power point terlalu keci dan tidak dapat terbaca 

dengan baik oleh siswa yang berada atau duduk di bangku bagian belakang. Guru 

model melakukan penyelesaian materi dengan menampilkan tulisan yang lebih besar 

bahkan mengulangi menulis di media lain (whiteboard). Setelah melakukan aktivitas 

“mengamati” maka dilanjutkan dengan aktivits “menanya”, guru model selalu 

memastikan apakah siswa telah memahami materi yang disampaikan dengan 

mengajukan pertanyaan terkait dengan contoh konkrit dari materi yang disampaikan. 

Pertanyaan yang diajukan terkadang ditujukan kepada seluruh siswa atau kepada 

seorang siswa kemudian bertanya pada seorang siswa yang lain untuk membandingkan 

jawaban mereka. 

Aktivitas selanjutnya adalah “Menalar”, guru model melakukan aktivitas ini 

dengan meningkatkan daya nalar siswa dengan cara mereduksi kegiatan ceramah 

melainkan memberi ruang bagi siswa untuk lebih banyak menggunakan daya nalarnya 

untuk mewarnai kegiatan pembelajaran. Selain itu guru telah meniapakan bahan 

pelajaran dengan dukungan media yang sesuai dengan materi. Setiap kegiatan yang 

diciptakan harus dapat terukur, sehingga kekeliruan yang terjadi dapat segera 
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diperbaiki dan disertai dengan solusi atau perbaikan yang membantu siswa untuk 

belajar dengan aktivitas menalar dengan baik. 

Aktivitas selanjutnya adalah “mencoba”, guru model mengarahkan aktivitas 

pembelajaran dalam bentuk mencoba menghubungkan materi ajar dengan kondisi 

alam atau kenyataan sekitar, pada saat seorang guru model menyampaiakan materi 

tentang Gaya Tarik dan Gaya Dorong, maka siswa diarahkan untuk mencoba gerakan 

tersebut dengan bantuan media yang telah disediakan dan langsung dicoba dengan 

mempraktekkan gaya mendorong dan gaya menarik yang diperagakan alangsing oleh 

dua orang siswa di depan kelas. Sehingga mereka dapat menyimpulkan apa akibat dari 

gaya dorong dan gaya tadik tersebut. 

Setelah melakukan aktivitas “mencoba’, maka guru model mengajak siswa 

untuk “mengkomunikasikan”hasil percobaan melalui gaya tarik dan gaya dorong 

tersebut. Siswa yang memperagakan kedua gaya tersebut dapat menyampaikan bahwa 

ketika gaya dorong dilakukan maka benda yang didorong tersebut akan bergerak dan 

berpindah posisi dari posisi lama kepada posisi yang baru, dan arah gerak dan 

pindahnya benda tersebut menjauh dari benda yang memberi tekanan atau mendorong, 

selanjutnya siswa yang ditraik dapat mengkomunikasikan bahwa akibat melakukan 

gaya tarik maka posisi lala benda yang di tarik berpindah kepada posisi yang baru 

akan telatapi menuju arah yang mendekati benda yang menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

61 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa 

pendampingan yang dilakukan dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman para 

guru terkait dengan konsep Scientific Approach dan model Lesson Study yang dimediasi 

melalui pelatihan yang disertai dengan forum diskusi dan tanya jawab. Pendampingan ini juga 

meningkatkan keterampilan mengajar berdasarkan Scientific Approach melalui model Lesson 

Study. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada kemampuan para subyek dampingan dalam 

melakukan beberapa hal, yaitu; menyusun dan melengkapi silabus dan RPP berdasarkan 

Scientific Approach, mampu menyelenggarakan pembelajaran dengan melakukan aktivitas 

mendasar yang relevan dengan rangkaian kegiatan pada pembelajaran berdasarkan Scientific 

Approach (mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan).  

Penerapan Model Lesson Study dapat dilaksanakan dengan baik dengan indikator 

terbangunnya sikap terbuka, motivasi, dan keinginan para guru untuk bersedia dikoreksi dan 

menerima kontribusi perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran, baik yang terkait dengan 

persiapan pembelajaran maupun tentang materi pelajaran dan cara penyampaian materi dalam 

kelas pembelajaran. Setiap guru merasa butuh untuk dipantau dalam melaksanakan 

pembelajaran karena menyadari kekurangan yang terkadang masih mewarnai langkah mereka 

dalam melaksanakan pembelajaran.  

 

B. Saran-Saran 

Lesson study memang tidak cukup populer dalam dunia pendidikan di Indonesia, 

namun tidak berarti lesson study dipandang tidak penting dalam perbaikan mutu pendidikan. 

Di Jepang, lesson study sudah cukup dikenal dan dijadikan sebagai model perbaikan dan 

peningkatan kompetensi profesional guru dan hasil serta manfaatnya dirasakan oleh dunia 

pendidikan bahwa kemampuan mengajar guru mengalami perubahan secara signifikan. Sebab, 

saat dilakukan refleksi oleh para pakar dan praktisi pendidikan yang menyaksikan secara 

langsung proses pembelajaran di kelas atau di ruang terbuka, guru langsung mendapat koreksi 

untuk perbaikan cara mengajarnya. 
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Seiring dengan diterapkannya kurikulum 2013 di Indonesia, standar proses menjadi 

salah satu elemen perubahan dari 4 elemen perubahan dalam kurikulum baru ini. standar 

proses dimaksud meniscayakan guru terampil menggunakan pendekatan saintifik dalam 

mengajar di kelas karena pendekatan ini dianggap pada stadium tertinggi dari semua model 

pembelajaran yang selama ini berlaku umum. Namun sejauh ini evaluasi kemampuan 

mengajar guru dalam penggunaan pendekatan saintifik dilakukan secara manual dalam bentuk 

instrumen praktik pembelajaran baik saat peer teaching maupun real teaching. Setelah lesson 

study dicoba untuk dijadikan basis evaluasi kemampuan mengajar guru, ternyata hasilnya 

cukup signifikan. Atas fakta dan hasil penelitian inilah yang menggerakkan penulis untuk 

menyarankan supaya lebih dikembangkan dalam upaya perbaikan kinerja guru di 

sekolah/madrasah. 

 

C. Rekomendasi 

Penelitin ini melahirkan beberapa catatan rekomendasi sebagai bentuk saran tindak 

lanjut, di antaranya; 

1. Penyelenggara pendidikan baik di pusat dan di daerah meniscayakan adanya sikap 

terbuka dan responsip terhadap model yang dianggap baru dalam konteks perbaikan 

kinerja dan peningkatkan keterampilan profesional guru. 

2. Lesson study perlu dikembangkan secara luas karena selain dapat meningkatkan 

kompetensi profesional guru juga menghilangkan sikap eksklusifitas guru. Selain itu, 

perubahan sikap guru yang diperoleh melalui penerapan lesson study adalah rasa ingin 

tahu yang tinggi, mereka justru merasa senang bahkan meminta agar cara mengajarnya 

dikoreksi oleh orang lain. 
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