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Setelah draft model dan pedoman lesson study selesai disusun dan divalidasi oleh 

para pakar yang kompeten pada akhir Oktober 2007 maka langkah berikutnya adalah 

melaksanakan ujicoba. Berdasarkan pengalaman dari penerapan lesson study pada 

pendidikan formal di Indonesia maupun referensi dari lesson study di Jepang dan 

Amerika maka terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dari tutor Keaksaraan 

Fungsional yang dijadikan sasaran ujicoba. Kriteria tersebut antara lain: 

1. Tutor Keaksaraan Fungsional tersebut harus profesional 

Dalam ujicoba ini tim pengembang membutuhkan tutor Keaksaraan Fungsional 

yang memiliki pengalaman atau bahkan benar-benar menjadikan pekerjaan tutor 

Keaksaraan Fungsional sebagai profesinya. Mengingat karakteristik program 

Keaksaraan Fungsional yang berjangka waktu pendek (6 bulan) hal ini memang 

cukup sulit untuk dipenuhi. Program-program Keaksaraan Fungsional yang ada 

pada umumnya menggunakan tutor yang bersifat “musiman”. Ada pula yang 

bahkan menggunakan mahasiswa atau sarjana yang baru lulus yang pada 

umumnya belum benar-benar berprofesi sebagai tutor. 

2. Minimal dibutuhkan 4-7 orang tutor di dalam satu kelompok Lesson Study 

Dalam proses inisialisasi awal ini tim pengembang merencanakan membentuk 



kelompok Lesson Study beranggotakan minimal 5 orang. Jumlah tersebut dianggap 

ideal karena apabila beranggotakan kurang dari 5 orang maka jalannya ujicoba 

akan sedikit terhambat karena minimnya jumlah tutor yang berperan sebagai 

observer. Semakin banyak observer diharapkan akan semakin banyak pula 

pendapat dan opini yang bisa didapatkan dalam tiap sesi ujicoba model ini Lesson 

Study ini. Di lain pihak jumlah observer juga diusahakan tidak melebihi jumlah 

peserta didik karena dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi peserta didik 

dalam mengikuti PBM. 

3. Tutor-tutor Sasaran Ujicoba harus Mudah dan Sering Bertemu 

Diskusi adalah salah satu unsur utama Lesson Study. Semakin tinggi tingkat 

intensitas berdiskusi yang dilakukan oleh para akan semakin baik bagi 

perkembangan kemampuan mereka. Dengan asumsi demikian maka sasaran 

ujicoba ini diharapkan pula dapat sering bertemu baik untuk melakukan 

penyusunan rencana proses pembelajaran (RPP), melakukan observasi, dan 

berdiskusi. Kondisi terbaik adalah apabila para tutor berasal dari kelompok belajar 

yang sama atau PKBM yang sama. 

Cukup sulit untuk mencari tutor dengan karakteristik di atas pada 

kelompok-kelompok Keaksaraan Fungsional di Jawa Timur. Pada umumnya satu 

kelompok belajar hanya memiliki satu tutor dan apabila berada di bawah naungan 

PKBM pun jarang sebuah PKBM memiliki tutor KF lebih dari 3 orang yang masih berada 

pada satu kecamatan. 

Hal ini masih ditambah dengan persyaratan utama yang menjadi dasar munculnya 

sebuah kelompok Lesson Study, yaitu keinginan dari dalam diri masing-masing tutor 

sendiri untuk meningkatkan kualitas mereka serta komitmen untuk mencapai hal 



tersebut bersama-sama dengan rekan sejawat tutor. 

Setelah melalui proses identifikasi ke beberapa kelompok belajar Keaksaraan 

Fungsional dan PKBM yang menyelenggarakannya akhirnya diputuskan untuk 

menjadikan para tutor Keaksaraan Fungsional di Kelurahan Medokan Semampir yang 

dinaungi oleh PKBM Al Kamil sebagai sasaran ujicoba ini. 

Mereka terdiri dari 9 orang tutor dengan latar belakang yang beragam, seluruhnya 

perempuan, berada pada rentang usia 30 – 50 tahun, 5 orang berpendidikan SLTA, 4 

orang berpendidikan S1 dan hanya 3 orang yang pernah mengikuti Pelatihan Tutor 

Keaksaraan Fungsional. Tabel berikut ini adalah daftar nama mereka: 

 

No Nama Pendidikan Profesi Utama/ 

Sampingan  

Lama Menjadi 

Tutor 

Pengalaman 

Pelatihan 

Tutor  

1 Yeni Indah S. S1 Ibu Rumah Tangga 2 tahun Sudah 

2 Sumsomah SLTA Ibu Rumah Tangga 6 bulan Belum 

3 Sri Arimurti SLTA Tutor Paket B 6 bulan Sudah 

4 Rina Handajani S1 Wiraswasta 1 tahun Sudah 

5 Halimatussa’diyah S1 Pengelola PKBM 2 tahun Sudah 

6 Sulika SLTA Ibu Rumah Tangga 6 bulan Belum 

7 Lilik SLTA Ibu Rumah Tangga 6 bulan Belum 

8 Sukilah SLTA Ibu Rumah Tangga 6 bulan Belum 

9 Retno S. S1 Pendidik PAUD 6 bulan Belum 

 



 

Pada awal pembentukan sebenarnya ada 10 orang tutor yang berminat untuk turut 

serta dalam ujicoba model Lesson study ini, tetapi pada perjalannya salah seorang 

kemudian mengundurkan diri karena alasan pribadi. 

Pada tanggal 1 November 2007 kesembilan tutor tersebut diundang untuk mengikuti 

sesi inisialisasi sekaligus menandai lahirnya kelompok Lesson Study Tutor Keaksaraan 

Fungsional di Kelurahan Medokan Semampir ini. Pada sesi awal ini para tutor 

mendapatkan pengenalan dan penjelasan tentang Lesson Study dan tujuan 

dilaksanakannya pengembangan model ini. Selanjutnya para tutor juga diberi draft 

model dan pedoman pelaksanaan Lesson Study. Diharapkan dari proses ujicoba ini 

draft tersebut dapat mengalami berbagai penyempurnaan dan pada akhirnya dapat 

mencapai kondisi layak terap. 

 

1. Siklus I (1 November 2007 s.d 30 November 2007) 

Pada siklus pertama ini sepuluh tutor dibagi menjadi dua kelompok, 5 orang 

akan bergiliran menjadi tutor dan observer di KF Melati dan 4 orang lainnya di KF 

Bougenville yang keduanya terletak di Kelurahan Medokan Semampir dan 

merupakan kelompok KF binaan PKBM Al Kamil. Dalam tiap sesi ini tim 

pengembang yang berperan sebagai pendamping berusaha melibatkan diri 

seminimal mungkin dan membiarkan proses alamiah diskusi terjadi antar para tutor 

sendiri. 

Sebelum memulai sesi para tutor diminta melakukan inventarisir permasalahan 

yang pernah mereka hadapi selama ini, terutama dalam kaitan dengan proses PBM. 

Di bulan pertama ini para tutor hampir seluruhnya sepakat bahwa permasalahan 



utama adalah motivasi peserta didik KF yang cukup memprihatinkan. Mereka pada 

umumnya mengikuti kelompok belajar KF lebih karena ikut-ikutan atau untuk 

menghabiskan waktu luang saja. Belum nampak secara jelas bahwa keikutsertaan 

mereka didasari oleh motivasi untuk terbebas dari buta huruf sekaligus 

memberdayakan diri dalam menghadapi kehidupan sosial masyarakat. Saat para 

tutor diminta menjabarkan permasalahan yang lebih spesifik, mereka cukup 

kesulitan dikarenakan koridor berpikir para tutor sendiri yang memang sudah 

terpengaruh oleh stereotype rendahnya motivasi belajar peserta didik KF.  

Tutor yang mendapat giliran pertama untuk diobservasi adalah Ibu 

Halimatussa’adiyah di KF Bougenville. Para observer terdiri dari Ibu Yeni, Ibu Rina, 

dan Ibu Lilik. Sedangkan Ibu Retno mendapat tugas untuk membantu ibu 

Halimatussa’adiyah untuk menyusun RPP. Permasalahan yang diangkat adalah 

memberikan materi baca tulis hitung dengan tema yang digunakan adalah menjaga 

kesehatan.  

Selama 4 kali pertemuan (1 minggu 1 pertemuan) yang berlangsung selama 

bulan November 2007 ini Ibu Halimatussa’adiyah melakukan PBM dengan 

diobservasi oleh rekan-rekan tutor yang lain maupun tim pengembang. Pada 

awalnya memang tampak ada kecanggungan pada peserta didik dalam menyikapi 

kehadiran para observer. Setelah dijelaskan kepada mereka bahwa kehadiran para 

observer hanya untuk mempelajari jalannya PBM maka pada pertemuan kedua 

kecanggungan tersebut sudah tidak tampak lagi. 

Dalam melakukan PBM ini Ibu Halimatussa’adiyah dapat menjalankan 

tugasnya dengan lancar dan baik. Hal ini ditunjang fakta bahwa beliau adalah tutor 

KF yang paling senior di kelompok tersebut dan sudah mengikuti beberapa kali 



pelatihan KF. Hal ini justru menjadikan salah satu penghambat dalam proses 

diskusi pasca PBM disebabkan para tutor yang lain tidak dapat lepas dari 

perasaan ”sungkan” untuk memberikan opini atau masukannya terhadap proses 

PBM yang baru terjadi.  

Setelah dicoba dalam dua sesi dari empat sesi yang direncanakan akhirnya 

giliran menjadi tutor yang diobservasi berpindah kepada Ibu Retno. Walaupun 

diskusi mulai dapat berjalan secara terbuka ada dua hal yang terus menerus 

tampak selalu berulang dalam tiap sesi diskusi, yaitu: 

Tutor yang menjadi observer tidak dapat menghindar untuk selalu 

menggunakan kalimat: ”Sebenarnya sudah baik tetapi.............” . Hal ini 

menyebabkan opini pata tutor sama satu dengan yang lain. 

Semua tutor cenderung mengamati cara mengajar tutor yang diobservasi 

daripada perilaku peserta didik maupun kondisi lapangan dibandingkan dengan 

RPP. Kritik yang sering muncul akhirnya justru pada cara mengajar tutor tersebut. 

Hal ini seringkali menyebabkan tutor yang diobservasi menjadi tersinggung 

walaupun tidak diperlihatkan secara eksplisit. 

Tim pengembang walaupun berusaha seminimal mungkin turut terlibat, pada 

akhirnya harus sering memberikan bimbingan dan fasilitasi, misalnya menjadi 

moderator diskusi. Hal ini dilakukan karena seringkali suasana diskusi tidak 

berkembang seperti yang diharapkan. 

Sementara di KF Melati justru terjadi kondisi yang jauh lebih sulit karena 

minimnya pengalaman para tutor yang menjadi anggota kelompok ini. 

Dibandingkan para tutor di KF Bougenville, para tutor di KF Melati ditinjau dari segi 

pendidikan dan lamanya menjadi tutor memang masih tertinggal. Hal ini 



menyebabkan Lesson Study belum dapat memberikan manfaat yang diharapkan. 

 

2. Siklus II (1 Desember 2007-31 Desember 2007) 

Setelah melakukan orientasi ulang guna memantapkan konsepsi Lesson Study 

dengan para tutor akhirnya diambil sebuah kesepakatan untuk menggabungkan 

kedua kelompok dan memusatkan kegiatan Lesson Study di KF Bougenville. 

Dengan penggabungan ini diharapkan seluruh tutor yang menjadi sasaran ujicoba 

dapat lebih memahami konsep lesson study dan membantu tercapainya tujuan dari 

ujicoba ini. 

Dengan asumsi bahwa para tutor semakin memahami hakekat dan 

prinsip-prinsip dasar Lesson Study maka pada siklus II ini keterlibatan tim 

pengembang juga sangat minim. Tim pengembang lebih berkonsentrasi melakukan 

revisi pedoman penerapan dan model yang merupakan kelengkapan utama dari 

pelaksanaan model Lesson Study ini.  

Selama pelaksanaan siklus pada bulan ke-2 ini, beberapa tutor mendapatkan 

giliran untuk diobservasi oleh rekan sejawat tutor yang lain. Meskipun secara 

umum belum tampak ada perkembangan berarti pada sesi diskusi pasca PBM, 

tetapi pada sesi diskusi pra-PBM mulai tampak banyak usulan-usulan konstruktif 

sesuai harapan akan munculnya mutual learning dari para tutor selama jalannya 

proses Lesson Study ini. 

Di akhir siklus ke-2 ini mulai tampak bahwa para tutor akhirnya mampu untuk 

melakukan identifikasi permasalahan yang mereka hadapi dalam keseluruhan 

proses belajar Keaksaraan Fungsional. Mereka mulai dapat melepaskan 

paradigma bahwa peserta didik adalah sumber dari segala permasalahan yang 



menghambat jalannya proses belajar mengajar. Para tutor mulai dapat melihat 

permasalahan-permasalahan yang berasal dari kurangnya kemampuan mereka 

baik dalam hal teknis pembelajaran maupun dalam mengantisipasi hal-hal 

nonteknis yang sering terjadi dalam PBM Keaksaraan Fungsional. 

Beberapa permasalahan tersebut yang sebagian besar berasal dari identifikasi 

para tutor sendiri antara lain adalah: 

1. Kesulitan dalam mencari ide pembelajaran untuk warga belajar 

2. Kesulitan memecahkan permasalahan yang terjadi pada WB oleh tutor 

sehingga solusi tidak ada 

3. Kurangnya hubungan kolegialitas dengan sesama tutor menyebabkan 

seringnya timbul perbedaan persepsi dalam PBM 

4. Cara penyampaian materi yang tidak terencana dengan baik, sehingga materi 

yang disampaiakn pada PBM kadang tidak sesuai dengan RPP. 

5. Belum memahami hakekat dari program KF yang berbeda dengan 

pemberantasan buta huruf konvensional di mana pemberdayaan peserta didik 

adalah salah satu unsur utama. 

6. Belum berpengalaman dalam membuat rencana PBM (RPP). 

 

Pada dasarnya tiap tutor sudah cukup berusaha mengatasi permasalahan- 

permasalahan yang muncul tersebut namun seringkali hal tersebut masih 

merupakan solusi yang bersifat parsial dan coba-coba. Jarang terjadi seorang tutor 

mau berdiskusi akan masalah yang dihadapinya dengan rekan sejawat tutor dan 

kemudian bersama-sama mencari solusi permasalahan yang ada. 

 



3. Siklus Ke-3 (1 Januari 2008 – 31 Januari 2008) 

Pada siklus ketiga ini kembali dilakukan orientasi oleh tim pengembang model 

dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh proses Lesson 

Study yang telah dilaksanakan selama dua bulan. Pedoman dan model direvisi 

ulang lewat masukan para tutor dan pengamatan dari tim pengembang. Di awal 

bulan Januari ini pula seluruh proses kembali ditata ulang. Dengan pertimbangan 

mempercepat tercapainya sasaran pembentukan grup lesson study ini maka pada 

siklus ke-3 ini tim pengembang berperan lebih aktif sebagai pendamping pada tiap 

sesi diskusi pra maupun pasca PBM. Pendamping membantu para tutor dalam 

mendefinisikan permasalahan, memberikan saran dalam mencari solusi dari 

permasalahan tersebut dan mengarahkan jalannya diskusi agar lebih konstruktif.  

Hasil positif yang didapatkan selama pelaksanaan siklus ke-3 ini adalah para 

tutor mulai terbiasa membuat Rencana Proses Pembelajaran (RPP) yang 

dilengkapi pula dengan media belajar yang hendak digunakan. Hal ini merupakan 

perkembangan signifikan dari kemampuan para tutor terutama yang belum pernah 

mengikuti pelatihan tutor KF. Sebelumnya dalam mengajar mereka tidak memiliki 

rencana apapun bahkan tidak terbiasa membawa media atau bahan belajar. 

Pembelajaran berlangsung atas inisiatif tutor dan peserta didik hanya mengikuti alur 

pembelajaran yang disusun oleh tutor. Dengan mempunyai RPP dan membawa 

media belajar para tutor dapat lebih antisipatif dan terencana dalam menjalankan 

PBM sehingga dia pun akan siap dengan perubahan-perubahan yang mungkin 

terjadi sebagai implikasi dari aktifitas peserta didik. 

Dengan panduan dari para pendamping menjadikan sesi menjadi lebih 

konstruktif. Perasaan sungkan para tutor terhadap tutor yang lebih senior dan 



berpengalaman pun dapat ditekan dengan kehadiran pendamping. Tim 

pengembang yang berperan sebagai pendamping selalu berusaha bersikap netral, 

tidak menggurui dan membiarkan diskusi berkembang antar para tutor sendiri. 

 

4. Siklus ke-4 (1 Februari 2008 s.d 29 Februari 2008) 

Dengan harapan agar para tutor semakin memahami hakekat program 

Keaksaraan Fungsional dan perbedaan kemampuan yang signifikan di antara tutor 

yang pernah mengikuti program pelatihan dibandingkan dengan yang belum pernah 

maka tim pengembang memutuskan untuk memberikan perlakuan berbeda pada 

siklus ke-4 ini. Pada siklus ke-4 ini tim pengembang menghadirkan dua orang 

narasumber yaitu Ir. Misadi Santosa, M.Pd dan Dra. Marliah, M.Si. Keduanya 

adalah orang-orang yang berpengalaman belasan tahun dalam program KF baik 

sebagai tutor, fasilitator pelatihan KF, bahkan pengembang model tingkat nasional. 

Dengan menghadirkan mereka untuk membantu penyusunan RPP, memberikan 

berbagai saran dalam diskusi pasca pembelajaran maka diharapkan sebagian dari 

kompetensi yang biasa didapatkan melalui pelatihan dapat diperoleh para tutor 

dalam grup lesson study ini.  

Pada perkembangannya para tutor memang menunjukkan perubahan yang 

signifikan dalam peningkatan kompetensi sebagai seorang tutor Keaksaraan 

Fungsional. Pembuatan RPP, bahan ajar, cara mengajar, berdiskusi dan menggali 

ide dari peserta didik, hingga melakukan evaluasi dapat mereka lakukan dengan 

cukup baik.  

Mutual learning sebagai salah satu kondisi yang diharapkan dapat terjadi 

dengan adanya kelompok lesson study ini pun dapat tercapai. Sebagai bukti adalah 



munculnya kebiasaan berdiskusi dengan tutor lain sebelum menyusun sebuah RPP. 

Publikasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas sebuah kelompok 

Lesson Study. Publikasi dapat berupa lokakarya, seminar, ataupun tulisan yang 

pada dasarnya membagi pengalaman dengan masyarakat luas akan solusi dari 

sebuah permasalahan pada sebuah proses belajar mengajar. Setelah melalui 

empat bulan masa ujicoba model maka sebagai penutup tim pengembang 

mengorganisir even seminar sebagai bentuk publikasi akan hasil yang telah diraih 

oleh kelompok lesson study tutor KF di Kelurahan Medokan Semampir Surabaya. 

Seminar dihadiri oleh tutor KF dari 25 kelompok belajar Keaksaraan Fungsional 

se-Surabaya. Sebagai penyaji adalah kelompok Lesson Study Keaksaraan 

Fungsional dari Kelurahan Medokan Semampir Surabaya yang menjadi sasaran 

ujicoba dari model ini. Untuk menambah kebermaknaan seminar menghadirkan 

pula narasumber yang berpengalaman sebagai anggota tim JICA-IMSTEP dalam 

pengembangan Lesson Study pada pendidikan formal yaitu Drs. Ridwan 

Joharmawan, M.Si dari Universitas Negeri Malang. Beliau diundang untuk membagi 

pengalamannya dalam pelaksanaan Lesson Study pada pendidikan formal. 

 

 

 

 

 

 

 

Suasana Seminar Lesson Study  



 

5. Rencana Tindak Lanjut 

Setelah menyelesaikan 4 bulan siklus dengan didampingi oleh tim 

pengembang model dari BPPLSP Regional IV Surabaya, diharapkan kelompok 

lesson study di Kelurahan Medokan Semampir ini dapat terus eksis dan 

berkembang secara mandiri. Selain itu mengingat para tutor KF yang menjadi 

anggota kelompok ini juga merangkap sebagai pendidik pada program pendidikan 

nonformal lainnya, semacam pendidik PAUD ataupunt tutor Pendidikan Kesetaraan, 

diharapkan mereka dapat membentuk kelompok-kelompok Lesson Study pada 

program-program tersebut. 

Sebagai pihak yang merintis untuk menerapkan Lesson Study di dalam 

pendidikan nonformal di Indonesia, tim pengembang memiliki tanggungjawab untuk 

melakukan publikasi seluas-luasnya atas hasil-hasil dari pengembangan pada 

model ini. Salah satunya adalah dalam bentuk buku ini. Diharapkan hal tersebut 

akan semakin membantu meluasnya penerapan Lesson Study pada sistem 

pendidikan di Indonesia. 

 

Dari hasil ujicoba dan wawancara dengan para tutor KF yang menjadi sasaran 

ujicoba, opini mereka tentang manfaat Lesson Study terangkum sebagai berikut ini: 

Beberapa manfaat setelah dilakukan lesson study adalah: 

1. Terbentuknya kelompok lesson study sesama tutor sehingga mempermudah 

mencari ide dan membuat rencana pembelajaran yang akan dilakukan. 

2. Munculnya kesempatan melakukan knowledge sharing dengan sesama tutor 

maupun dengan mendatangkan narasumber yang kompeten. Hal ini dapat 



mengurangi ketergantungan pada pelatihan dalam meningkatkan kualitas para 

tutor. 

3. Mempermudah identifikasi permasalahan yang timbul sehingga bisa mendefiniskan 

solusi secara lebih kongkrit. 

4. Munculnya kesempatan mendapatkan masukan dan saran untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran secara cepat setelah selesainya PBM. 

5. Meningkatnya kualitas RPP sebagai hasil kolaborasi dan diskusi dengan sesama 

tutor. 

Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan selama ujicoba ini, antara lain 

adalah: 

1. Kesenjangan kemampuan dan pengalaman antar tutor. Dalam sesi diskusi hal ini 

menyebabkan seringkali terjadi dominasi oleh satu atau dua orang tutor, sementara 

yang lain cenderung pasif.  

2. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah suasana diskusi yang kadang 

terlalu resmi menyebabkan tutor kurang bisa terbuka dalam menerima saran. Perlu 

dilakukan setting suasana yang lebih informal semacam sharing antar teman, 

sehingga saran dapat diterima dengan lebih terbuka dan tidak menyebabkan 

seorang tutor tersinggung.  

 

Setelah melalui proses pengembangan model beserta ujicobanya selama satu 

tahun, maka beberapa kesimpulan dapat dirumuskan sebagai hasil dari penelitian ini, 

yaitu: 

1. Lesson study dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi para tutor 

Keaksaraan Fungsional dengan cara membangun hubungan kolegial dan mutual 



learning di antara para tutor sendiri. Secara kualitatif hal ini dibuktikan langsung 

pada ujicoba model ini di mana berdasarkan pengamatan dari tim pengembang, 

peserta didik, ataupun narasumber yang diundang dalam proses ujicoba ini terjadi 

perubahan yang signifikan terhadap kemampuan mengajar dan kompetensi para 

tutor.  

2. Dengan menggunakan lesson study terjadi knowledge sharing yang luar biasa di 

antara para tutor. Knowledge sharing inilah yang justru sering tidak muncul pada 

pelatihan karena pendeknya waktu dan padatnya jadwal. Secara finasial pun 

lesson study memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan pelatihan. 

Dengan adanya kesadaran dari para tutor dalam membentuk hubungan kolegial 

berdampak pula secara positif dalam menjalin kerjasama antar tutor. 

3. Kualitas PBM pun secara signifikan dapat meningkat sebagai implikasi semakin 

baiknya kemampuan para tutor. Partisipasi peserta didik dalam proses PBM 

sebagai salah satu unsur utama program KF dapat dikondisikan secara lebih baik 

oleh para tutor berkata saran dan opini dari rekan tutor yang menjadi observer. 

4. Kesadaran diri para tutor untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka 

dengan bekerjasama dengan rekan-rekan sejawatnya adalah aspek utama 

penggerak sebuah kelompok Lesson Study. Pada sebuah kelompok Lesson Study 

para tutor tidak bisa bersikap tertutup dan tidak mau berbagi dengan 

rekan-rekannya. Kondisi yang mengharuskan mereka berdiskusi dan berbagi opini 

serta memberikan saran membuat tiap anggota harus berjiwa besar untuk 

menerima atau memberikan kritik dan saran.  

 

Sebagai sebuah kegiatan penelitian dalam waktu sekitar satu tahun, 



pengembangan model ini membuka banyak peluang baru untuk ditindaklanjuti dalam 

penelitian lebih lanjut. Berkaitan dengan kondisi tersebut beberapa saran yang dapat 

diberikan oleh tim pengembang adalah: 

1. Saat berbagi opini dan berdiskusi di antara para tutor adalah saat kritis yang perlu 

mendapatkan perhatian lebih dalam perjalanan sebuah kelompok Lesson Study. 

Walaupun telah menggunakan bahasa yang sopan dan disampaikan semata untuk 

kemajuan bersama, tetap akan sering muncul perasaan tersinggung dari tutor yang 

menjadi subyek observasi. Belajar dari pengalaman Lesson Study pada pendidikan 

formal yang dilaksanakan oleh tim JICA IMSTEP, proses observasi dapat lebih 

diarahkan pada perilaku peserta didik daripada cara mengajar tutor. Setiap 

observer mengamati beberapa peserta didik selama proses PBM dan 

mendiskusikan hasilnya pada proses diskusi pasca PBM. 

2. Sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas pendidik dalam lingkup 

pendidikan nonformal model lesson study ini diharapkan dapat diadaptasi pula 

untuk program pendidikan nonformal lainnya semacam PAUD, kursus, dan 

pendidikan kesetaraan. Dalam opini tim pengembang penerapan lesson study 

untuk pendidik PAUD dan instruktur kursus akan jauh lebih mudah dibandingkan 

dengan pengalaman pada tutor Keaksaraan Fungsional. Hal ini ditunjang oleh fakta 

bahwa pendidik PAUD dan istrukutur kursus memiliki tingkat pendidikan dan tugas 

yang lebih homogen.  

  

Demikianlan pengembangan model ini dilakukan, ucapan terimakasih kami sampaikan 

kepada seluruh pihak yang telah membantu selama proses pengembangan model ini. 

 


