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Semua inovasi pasti akan menemukan nada kritis dan pesimis terhadap penerapannya 

pada lingkungan yang baru. Demikian pula dengan lesson study, mulai dari 

kelahirannya di Jepang hingga menyebar ke seluruh dunia pun lesson study selalu 

diterima dengan pesimis. Hal ini disebabkan munculnya berbagai asumsi salah yang 

kadangkala muncul dari persepsi sepihak dari para pendidik yang justru belum pernah 

mencoba menerapkan lesson study. 

 

1. Lesson study memboroskan waktu 

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk melakukan aktifitas lesson study 

membutuhkan pengorbanan dari segi waktu untuk para pendidik. Hal yang harus 

diingat adalah semua itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas para 

pendidik sendiri. Walaupun tidak dapat dihitung secara matematis dapat 

dibayangkan usaha meningkatkan kualitas mengajar melalui lesson study 

bersama para rekan pendidik pasti akan memberikan efek yang lebih signifikan 

daripada mengisolasi diri dengan melakukan segala hal seorang diri. 

Dengan melakukan perencanaan secara lebih efisien maka konsumsi waktu untuk 

melakukan lesson study dapat diminimalkan. Gunakan pendekatan yang terarah 

dan mudah dipahami oleh anggota kelompok lesson study agar tidak terlalu 

banyak pengulangan proses yang harus dilakukan. 

 

2. Lesson study tidak memberikan efek signifikan pada peningkatan kualitas peserta 

didik 

Kecenderungan pendidikan di Indonesia adalah mengukur keberhasilan dengan 

menggunakan skala kuantitatif semacam ujian dan tes. Hal ini berakibat 

pendidikan jadi hanya sekedar mengejar angka-angka saja, termasuk dalam 

mengimplementasikan lesson study. Janganlah mengukur lesson study dengan 

hasil tes atau ujian peserta didik. Lesson study tidak akan mempengaruhi peserta 

didik secara langsung. Lesson study berfokus pada pendidik dan cara belajar 

peserta didik, barulah seiring meningkatnya berbagai hal tersebut akan 

berimplikasi pada meningkatnya kualitas peserta didik. 

 

3. Lesson study tidak cocok dengan budaya Indonesia yang cenderung menjunjung 

suasana harmonis ketimbang keterbukaan 



Lesson study adalah sebuah kegiatan yang bersifat universal. Walaupun berasal 

dari Jepang tetapi lesson study secara nyata telah berhasil digunakan di berbagai 

negara yang mengadopsinya. Amerika Serikat, Jerman, dan Thailand memiliki 

berbagai contoh kongkrit keberhasilan mengadopsi lesson study pada sistem 

pendidikan mereka. Di Indonesia sendiri bahkan pada pendidikan formal pun 

telah memilik banyak cerita sukses tentang penerapan lesson study. 

Satu hal yang perlu diingat bahwa Jepang adalah sebuah negara Asia Timur 

seperti Indonesia yang pada dasarnya lebih menjunjung harmoni daripada 

keterbukaan. Tetapi lesson study terbukti justru berakar dari Jepang, karena para 

pelaku pendidikan di Jepang meyakin keterbukaan dalam rangka mencapai 

kemajuan bersama adalah bentuk lain dari harmoni itu sendiri.  

Sebenarnya sikap pesimis ini bisa dimaklumi karena para pendidik di Indonesia 

memang telah lama dibiasakan untuk tidak banyak berdebat. Berdebat dianggap 

bukan sebagai sebuah sifat yang santun. Hal ini salah dan perlu diluruskan. 

Dengan penyampaian yang sopan dan tidak tendensius seharusnya sebuah debat 

yang memang bertujuan untuk kebaikan bersama dapat memberikan banyak 

manfaat. 

 

4. Lesson study memaksa seorang pendidik mengubah gaya mengajarnya 

Lesson study bukan tentang mencari gaya mengajar siapa yang paling baik di 

antara anggota kelompok. Lesson study bertujuan mencari cara mengajar yang 

paling baik dengan mengkolaborasikan berbagai kelebihan dari para pendidik 

yang menjadi anggota kelompok. Tiap-tiap anggota kelompok dapat dengan bebas 

mengadaptasi gaya mengajar rekannya dengan berbagai pendekatan yang sesuai 

untuk dirinya. Tidak ada yang dipaksakan dalam semua kegiatan lesson study, 

yang harus dianggap sebagai hal penting adalah keinginan masing-masing 

anggota kelompok untuk berkembang menjadi lebih baik. 

 

5. Kehadiran observer membuat pendidik merasa diawasi dalam melakukan proses 

belajar mengajar 

Observer yang merupakan anggota kelompok lesson study hadir untuk 

memberikan masukan dan opini mereka setelah selesainya proses belajar 

mengajar. Sekaligus turut memikirkan perbaikan apa yang akan dilakukan untuk 

siklus selanjutnya. Observer bukanlah pengawas yang akan mencatat dan 

menghakimi kesalahan seorang pendidik. Lesson study harus dipandang secara 

utuh. Para observer tersebut dapat dilibatkan dalam penyusunan rencana PBM 



selanjutnya dan turut bertanggungjawab akan hasilnya. Jadi apabila ada seorang 

observer menyalahkan pendidik yang menjadi subyek dalam observasi tersebut 

sama saja dengan ia menyalahkan dirinya sendiri karena ia pun turut terlibat 

dalam penyusunan rencana PBM. 

 

6. Bertindak lebih baik daripada berbicara, lesson study menuntut terlalu banyak 

diskusi yang memboroskan waktu 

Diskusi hanyalah salah satu prinsip dari lesson study. Seorang pendidik 

seharusnya memandang lesson study secara luas dan menjalani 

tahapan-tahapannya sebelum ia dapat menemukan esensi dari lesson study. 

Lesson study justru lebih banyak menuntut tindakan nyata daripada berbicara 

masalah konseptual. Berdiskusi justru merupakan contoh nyata dari tindakan 

tersebut. Untuk menghindari pemborosan waktu, arah diskusilah yang harus 

diperjelas. 

 

7. Lesson study yang baik memerlukan siklus yang banyak 

Sebaliknya, semakin cepat pendidik melakukan perbaikan pada proses belajar 

semakin pendek siklus yang dibutuhkan. Sebagai hasilnya semakin efektif pula 

setiap setiap siklus dari lesson study. Tidak ada korelasi antara jumlah siklus 

dengan kualitas hasil aktifitas lesson study. Apabila cukup dengan tiga kali siklus 

lesson study telah dirasa terjadi peningkatan kualitas maka siklus dapat 

dihentikan untuk berpindah pada permasalahan lain. Siklus yang terlalu panjang 

dan bertele-tele justru akan menyebabkan kejenuhan dan tidak memberikan solusi 

yang diinginkan. Keadaan yang sering muncul justru masalah menjadi semakin 

bercabang.  

 

8. Terlalu mahal untuk membeli kamera video bagi kepentingan dokumentasi lesson 

study 

Dokumentasi adalah salah satu prinsip dasar lesson study tetapi kamera video 

bukanlah sebuah alat yang wajib ada dalam aktifitas kelompok lesson study. 

Dokumentasi yang paling penting justru catatan-catatan diskusi dan observasi. 

Dokumentasi dibutuhkan antara lain guna mencegah pengulangan topik diskusi 

yang sama dan mencatat hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik 

selama proses PBM. Dengan mencatatnya pada selembar kertas pun anda telah 

melakukan dokumentasi terhadap berbagai proses lesson study. Kamera video 

hanyalah alat untuk mempermudah proses dokumentasi saja. 



 

9. Lesson study sukar diterapkan pada pendidikan nonformal karena jumlah tutor 

yang biasanya hanya sedikit pada tiap kelompok belajar 

Lesson study tidak mewajibkan jumlah minimal pendidik yang terlibat di dalam 

aktifitas kelompok. Walaupun berdasar pengalaman pada pengembangan model 

yang telah dilakukan, jumlah kelompok ideal umumnya berada pada jumlah 

sekitar 4-10 orang pendidik, tetapi pada dasarnya 2 orang tutor yang berkolaborasi 

dalam melakukan aktifitas semacam diskusi, observasi, menganalisis proses 

pembelajaran, dan sebagainya dapat dianggap telah melakukan lesson study. 

 

10. Lesson study hanya cocok untuk pendidikan formal yang bersifat teratur dan latar 

belakang pendidik yang lebih homogen 

Pada umumnya yang berasumsi demikian hanyalah memandang pendidikan 

nonformal di Indonesia terdiri dari pendidikan kesetaraan (paket A,B,C) dan 

pemberantasan buta aksara melalui program keaksaraan fungsional. Perlu diingat 

bahwa beberapa program pendidikan nonformal di Indonesia memiliki sifat yang 

teratur dan latar belakang pendidik yang juga homogen, sebagai contoh pendidik 

PAUD dan instruktur kursus. Memang akan lebih mudah untuk menerapkan 

lesson study pada kelompok yang anggotanya memiliki tingkat pendidikan yang 

memadai dan pengalaman yang mumpuni. Sekalipun demikian menerapkan lesson 

study untuk para tutor KF dan tutor pendidikan kesetaraan bukanlah sebuah hal 

yang mustahil. Dengan berbagai adaptasi telah terbukti bahwa lesson study pun 

dapat diterapkan pada pendidikan nonformal dengan memberikan berbagai efek 

yang menggembirakan. 

 

  

 

 

 

      

 


