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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

        Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat. 

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, 

pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua 

fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan 

sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. 

Menurut Undang–Undang Sistem Pendidikan Nasional  Nomor 20 tahun 2003  

pasal 3 yang berbunyi. 

 
 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 
 
         Di dalam  pencapaian  tujuan pendidikan  nasional dibutuhkan manusia – 

manusia yang profesional dibidang masing-masing, manusia yang terlatih,  dan 
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manusia yang terdidik, sehingga akan mampu membimbing dan membina masyarakat 

menjadi warga yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu upaya  yang 

sistematis dan terorganisir yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan 

kompetensi dan kinerja guru. Betapa pentingnya seorang guru mempunyai 

kompetensi dan kinerja yang baik, sehingga ia akan mampu melaksanakan tugas-

tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam proses belajar mengajar.  

    Kompetensi yang mempengaruhi proses belajar mengajar (PBM)  antara lain 

siswa, kurikulum, guru, metode, sarana prasarana dan lingkungan. Dari berbagai 

komponen tersebut, komponen guru merupakan komponen yang paling menentukan, 

karena guru akan mengelola komponen-komponen yang lainnya, sehingga guru 

diharapkan dapat meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan 

tuntutan kurikulum yang berlaku. Guru sebagai ujung tombak penyampaian materi 

pelajaran harus mempunyai berbagai kemampuan, sehingga guru mampu 

menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

    Salah satu masalah yang muncul dalam proses belajar mengajar dalam mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan kurangnya efektivitas proses 

pembelajaran. Hal ini terbukti dari fakta yang ditemukan di lapangan  bahwa masih 

rendahnya keterlibatan siswa dalam belajar atau dengan kata lain rendahnya jumlah 

waktu aktif  belajar siswa (JWAB). Pendapat Soemardi Soemosasmito (1988:143) 

menyatakan bahwa, “...ternyata waktu untuk melaksanakan gerak mencapai 25% dari 

waktu yang sebenarnya dari kegiatan jasmani.” Seandainya hanya kurang lebih ¼ 

waktu keseluruhan  untuk melaksanakan   tugas  gerak   maka  selebihnya  ¾  waktu  
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digunakan  guru  untuk proses pengelolaan kelas dalam suatu pengajaran. 

    Aktivitas Pendidikan Jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Siswa 

berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Demikian 

juga kesempatan dan waktu aktif belajar untuk mengembangkan konsep dasar dan 

keterampilan gerakpun terbatas. Pendapat di atas sesuai dengan  hasil wawancara 

dengan Rahmat Setiadi (2009) mengatakan bahwa, “Aktivtitas gerak  siswa pada 

waktu proses belajar olahraga bila dirata-ratakan hanya kurang lebih antara 20 sampai 

30 menit saja dari total waktu belajar”. 

 Dalam aktivitas pendidikan jasmani di sekolah, siswa hanya diberikan 

pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan satu minggu sekali saja. 

Bahkan itu pun siswa hanya melakukannya kurang lebih sekitar satu jam apabila 

mereka benar-benar melakukan aktivitas pembelajaran secara aktif. Pada 

kenyataannya dalam dua jam pembelajaran yang dialokasikan,  hanya sekitar 30 % 

saja siswa dapat terlibat aktif untuk melakukan aktivitas gerak. 

    Waktu belajar di sekolah menengah umum  adalah  80 menit untuk satu kali 

pembelajaran maka terhitung kira–kira 20 menit yang digunakan oleh seluruh siswa 

dalam melaksanakan  tugas keterampilan geraknya. Akibatnya tujuan  pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di sekolah itu tidak mungkin tercapai; 

kesehatan dinamisnya kurang bugar, kemampuan keterampilan dasarnya kurang baik, 

dan aktifitas sehari-hari yang melibatkan asfek kognitif, afektif ataupun motoriknya 

tidak menunjang. Maka hal ini menjadi pemikiran bagi penulis sebagai guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, bagaimana supaya siswa terlibat dalam 



4 

 

 

jumlah waktu aktif belajarnya lebih banyak, karena guru yang efektif adalah guru 

yang bisa memberikan jumlah waktu aktif belajar kepada siswa lebih banyak. Seperti 

halnya dikatakan oleh Rusli Lutan (1988)  dalam Ikin Sahrikin (2010:4) menyatakan 

bahwa, 

 
Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa kesempatan merupakan konsep 

utama, dan karena itu, dalam pengertian yang lebih operasional, berapa jumlah 
waktu yang dihabiskan oleh siswa untuk aktif belajar atau berlatih, merupakan 
indikator utama dari efektivitas pengajaran.  

 

    Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  yang dapat dikatakan efektif 

dalam pengajarannya di sekolah adalah guru yang bisa memberikan jumlah waktu 

aktif belajar kepada siswa lebih banyak dalam pembelajarannya   berusaha untuk 

melibatkan siswa secara tepat terhadap proses pelajaran pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan  tersebut, yaitu dengan persentasi keterlibatan siswa yang tinggi dari 

waktu yang tersedia, dan dengan mempertimbangkan strategi mengajar untuk 

mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif  antara guru dengan siswa 

ataupun siswa dengan siswa.  

    Adang Suherman (2009:55) menjelaskan tentang efektivitas mengajar itu adalah  

 
     Gambaran umum tentang efektivitas  mengajar ditandai oleh gurunya yang 
selalu aktif dan siswanya secara konsisten aktif belajar. Dalam lingkungan 
pembelajaran yang efektif, siswa tidak bekerja sendiri melainkan selalu diawasi 
oleh gurunya dan mereka tidak banyak waktu yang terbuang begitu saja, siswa 
jarang pasif. Jalannya aktivitas belajar begitu aktif, sibuk, dan menantang bagi 
siswa akan tetapi masih berada diantara tingkat perkembangan kemampuan 
siswanya. 
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    Dari  pararan di atas cukup jelas bahwa semakin banyaknya waktu yang 

digunakan oleh siswa untuk mempelajari materi pelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan, maka semakin banyak pula kandungan bahan materi yang 

dapat diserap oleh siswa di dalam satuan waktu, baik itu dalam satu jam pelajaran, 

satu pokok bahasan, satu semester, ataupun satu tahun ajaran.  

         Kurangnya efektivitas  proses  pembelajaran  khuhusnya  dalam  pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan adalah sebuah masalah dalam dunia pendidikan. 

Apabila dibiarkan akan menjadi hambatan tercapainya sebuah tujuan, yang paling 

mendasar adalah tujuan pembelajaran dalam kompetensi dasar. Oleh karena itu  

tujuan pendidikan jasmani dan  tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai.  

    Masalah yang terjadi tentunya harus ada jalan penyelesaiannya, salah satu 

pemecahan masalah kurangnya efektivitas pembelajaran khususnya dalam pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan maka harus adanya peningkatan proses pembinaan 

profesi para pendidik khususnya dalam pengembangan kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pembinaan profesi  khususnya dalam  

kompentesi dan kinerja guru, selain melalui jalur akademik dengan menempuh 

pendidikan di jenjang yang lebih tinggi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

dipegangnya di sekolah, guru mata pelajaran melakukan satu aktivitas kegiatan 

melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/ Kegiatan Kelompok Guru 

(KKG). Melalui MGMP/KKG guru diharapkan akan mampu untuk lebih 

meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, sehingga mempermudah dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM). Mengenai tujuan MGMP, tertera  
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dalam Depdikbud (1998:5) sebagai berikut:  

     ...menumbuhkan kegairahan guru untuk meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program 
kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam rangka meningkatkan sikap percaya diri 
sebagai guru.  
 

 

    Ada beberapa jenis kegiatan pembinaan profesi pendidik yang dilaksanakan 

diantaranya kegiatan penataran, pendidikan dan latihan,  musyawarah guru mata 

pelajatan (MGMP). Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Adang Suherman 

(2011) menyatakan, “Dalam proses pembinaan profesi pendidik ada beberapa 

kegiatan yaitu: KKG/MGMP, sertifikasi guru, diklat, pelatihan dan penataran.” 

    Lebih lanjut Adang Suherman (2010), menyatakan tentang pola pembinaan 

profesi pendidik  adalah sebagai berikut: 

 
     Model pembinaan di KKG/MGMP ada dua model yaitu model tradisional yang 
kegiatannya hanya berkumpul dan berdiskusi sedangkan model kedua adalah 
lesson study dengan kegiatannya adalah berkumpul, berdiskusi mengenai 
perangkat pembelajaran, praktek mengajar yang diobservasi, dan adanya perbaikan 
perangkat pembelajaran serta perbaikan dalam proses mengajar. 
 

 

    Salah satu model pembinaan profesi pendidik adalah kegiatan lesson study yang 

dilaksanakan di dalam KKG/MGMP. Hal ini sejalan dengan pendapat Suparlan  

(2009:3) bahwa, “...bahwa KKG dan MGMP menjadi wahana yang ampuh untuk 

meningkatkan kompetensi pendidik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, lesson 

study akan sangat tepat apabila dapat diterapkan menjadi salah satu  kegiatan  di 

KKG dan MGMP.” Menurut Subali (2011:5) model peningkatan 
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kinerja  pendidik akan  menyebutkan  sebagai berikut,  

 
     ...dilakukan di Jepang yang  populer dengan istilah lesson study. Kegiatan ini 
pada prinsipnya merupakan bentuk kolaborasi guru dalam memperbaiki kinerja 
mengajarnya dengan berkonsentrasi pada studi tentang dampak positif guru 
terhadap kinerja belajar siswa dalam kelas. Kelompok guru yang melakukan studi 
ini pada dasarnya merupakan proses kolaborasi dalam pembelajaran. 
 

    Lesson study  dicoba dan ditumbuhkembangkan  pertama kali di suatu SMP di 

lereng gunung Fujiyama Jepang pada abad 18 dengan pengagasnya adalah kepala 

sekolah yang bernama Masaaki Sato.  Menurut Suparlan (2009:2),   lesson  

study berasal dari bahasa Jepang yaitu,  

 
     ...lesson study dikenal dengan ”jugyokenkyu”, yang merupakan gabungan dari 
dua kata yaitu ”jugyo” yang berarti lesson atau pembelajaran, dan”kenkyu”yang 
berarti study atau kajian. Dengan demikian lesson study merupakan proses 
pengkajian terhadap pembelajaran.  

 
 

    Lesson study bukan sebuah model pembelajaran, bukan pula metode 

pembelajaran atau strategi pembelajaran, melainkan lesson study adalah sebuah 

model pembinaan profesi guru untuk meningkatkan proses dan hasil  pembelajaran 

siswa   secara bersama dan berkelanjutan. Hal ini sependapat dengan  Slamet 

Mulyana (2007),  yang dikutip Akhmad Sudrajat (2010:2), menyatakan bahwa, 

 
      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. 
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    Lebih lanjut Akhmad Sudrajat (2010:2), yang mengutip pernyataan Catherine 

Lewis (2002) adalah sebagai berikut: 

 
     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. 
 

  

         Dengan kata lain lesson study dapat diartikan suatu proses pembinaan para guru  

yang dilakukan oleh sekelompok guru dengan tujuan untuk meningkatkan proses 

belajar mengajar dan hasil belajar siswa secara besama-sama dan terus menerus. 

Lesson study bila dilakukan dengan sistematis dan  baik akan menghasilkan beberapa 

manfaat/keuntungan. Menurut Caterine Lewis (2004) yang dikutif oleh Akhmad 

Sudrajat (2010:3),  

 
     ... 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,... 
(3) Mengkaji tentang hal-hal terbaik yang dapat digunakan dalam 
       pembelajaran ... 
(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, .... 
(6) Membangun kemampuan melalui pembelajaran kolegial, ... 
(7) Mengembangkan “The Eyes to See Students” (kodomo wo miru me), ... 
 

    Sedangkan menurut Lesson Study Project (LSP)  ada beberapa manfaat lain  



9 

 

 

yang bisa diambil dari Lesson Study yaitu: 

     ...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. 
 

 
Selain manfaat ada pula kelebihan lesson study.  Kelebihan lesson study 

menurut Sofan & Iif (2010:134), menyatakan bahwa, 

 
...peran guru yang dapat berubah-ubah: siapapun dapat berperan sebagai  

      guru pengajar dalam satu waktu dan menjadi guru pengamat di lain waktu. 
Pergantian peran ini menciptakan rasa saling mengerti serta mendukung diantara 
guru dan secara efektif meningkatkan mutu proses belajar mengajar. 

 
 

Lebih lanjut Krisnan SR (2010), menyatakan bahwa kelebihan  lesson study  

adalah, 

 
     Adapun kelebihan metode lesson study  sebagai berikut:  
1. Dapat diterapkan di  setiap  bidang mulai seni , bahasa,  sampai 
       matematika dan olahraga serta  pada setiap tingkatan kelas.  
2. Dapat  dilaksanakan Antar  guru/pendidik  dengan  lintas  sekolah, ... 
3. Lesson Study  memiliki  nilai ganda dalam hal  bekerjasama antara  siswa/ 

santri/ murid/ mahasiswa dan warga belajar serta dapat meningkatkan inovasi  
dan  kreativitas ... 

4. Lesson study, dengan  terjadinya  interaksi antar pendidik, dapat membuka  
       dan meningkatkan sifat  terbuka, ... 

 
 

    Lesson Study sebagai model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian 

pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip 

kolegialitas dan mutual learning, telah menciptakan kultur baru dalam membangun 
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masyarakat pembelajar (learning community). Dengan menitikberatkan pada prinsip 

kesejawatan (kolegial) serta melalui sharing pengetahuan dan pengalaman, para guru 

termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme, sehingga masing-masing saling 

berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

    Walaupun lesson study cukup efektif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, namun tidak berarti tanpa hambatan (kendala). Menurut Usep 

Supriatna (2009:3) mengatakan,  “Selain kendala yang ada pada guru itu sendiri, juga 

kondisi sosial dan budaya yang telah membentuk karakter siswa berpengaruh dalam 

pelaksanaan LS”. Semua tahap yang dilaksanakan dalam kegiatan lesson study, 

merupakan tahap-tahap penting dan membangun komitmen bersama dalam rangka 

peningkatan dan perbaikan pembelajaran. 

    Didalam proses pembinaaan profesi pendidik khususnya dalam kegiatan diklat 

sampai saat ini  masih  belum maksimal, hal ini terbukti dengan adanya guru yang 

mengikuti pendidikan dan latihan dampaknya belum signifikan terhadap mutu guru 

itu sendiri. Hal ini disebabkan  karena pelatihan yang diberikan  tidak sesuai dengan 

di lapangan dan aplikasi hasil pelatihan kurang diterapkan. 

 Hal tersebut sependapat dengan I Wayan Santyasa (2009)  bahwa, 

 
     ... ada dua factor yang menyebabkan pelatihan guru belum berdampak pada  
peningkatan mutu pendidikan. Pertama pelatihan tidak berbasis pada permasalahan 
yang nyata di dalam kelas. Materi pelatihan yang sama disampaikan pada semua 
guru tanpa mengenal daerah asal. Padahal kondisi sekolah di setiap daerah tidak 
sama,  faktor  yang kedua hasil pelatihan hanya sebagai pengetahuan saja, tidak 
diterapkan dalam proses belajar di  kelas. Hal ini disebabkan lemahnya monitoring 
pasca pelatihan. 
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     Kendala  lain yang dihadapi dalam pembinaaan profesi dalam kegururuan yaitu 

masih terisolasinya sistem manajemen. Hal ini sependapat dengan Habib Prasetyo 

(2010:2), bahwa, “pola-pola pendidikan guru yang ada dewasa ini masih terisolasi 

dengan sub-sistem manajemen lainnya seperti rekrutmen, penempatan, mutasi, 

promosi, pengkajian, dan pembinaan profesi.” 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka penulis ingin mencoba untuk meneliti 

mengenai  pengaruh lesson study  terhadap efektivitas guru dalam proses belajar 

mengajar  pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SMU. 

 
B. Rumusan Masalah 
 

    Berdasarkan  uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang  

dianggap penting untuk diteliti adalah apakah ada pengaruh lesson study   terhadap 

efektivitas  guru dalam proses belajar mengajar pada  mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga  dan Kesehatan di SMU? 

 
C. Pembatasan Masalah  

    Penelitian  ini   difokuskan  pada   pengaruh   lesson study  pada   Pendidikan 

Jasmani   Olahraga  dan  Kesehatan  di  SMU  terhadap  efektivitas  proses belajar 

mengajar. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode ex post facto 

dengan desain intact group comparison. Populasi dalam penelitian ini adalah guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMU di kabupaten Cianjur yang 

berjumlah 34 orang, sedangkan sampelnya  menggunakan guru-guru Penjas-orkes 
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SMU  yang masing-masing kelompok berjumlah 10 orang untuk kelompok 

eksperimen dan 10 kelompok kontrol. Dari masing-masing kelompok tersebut guru 

tampil mengajar sebanyak 2 kali sehingga, jumlah   dari  masing-masing   kelompok   

tersebut   berjumlah  20  kali tampil. Dari sanalah  data yang  diambil dalam 

penelitian ini.  

 
D.  Tujuan Penelitian 

    Tujuan  dalam  penelitian ini adalah  mengacu pada rumusan masalah di atas  

adalah ingin mengungkap apakah ada pengaruh lesson study   terhadap efektivitas 

guru dalam proses belajar mengajar  Pendidikan Jasmani Olahraga  dan Kesehatan di 

SMU. 

 
E.  Manfaat Penelitian   

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan  

sumbangan yang berati bagi berbagai pihak terutama  bagi dunia pendidikan secara 

umum. Selain itu hasil penelitian ini juga akan memberikan manfaat dalam 

perkembangan keilmuan, khususnya dalam kajian lesson study pada pelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  di Indonesia. 

1. Manfaat Teoris.    

        Secara   teoritis  penelitian  ini  diharapkan dapat  member  manfaat  sebagai  

berikut: 

a. Dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang 

pendidikan. 
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b. Dapat memberikan sumbangan terhadap upaya mendalami pemahaman 

lesson study  pada mata  pelajaran  Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan dalam proses pembelajaran melalui lesson study. 

2. Manfaat Praktis. 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada: 

a. Bagi guru memberikan masukan khusunya guru Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan  di lapangan dalam upaya meningkatkan 

efektivitas  proses belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Kemudian kelompok MGMP tingkat 

pusat dan daerah bisa memberikan informasi yang berupa musyawarah 

guru-guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ataupun berupa 

pelatihan-pelatihan bagi seluruh guru, dalam rangka meningkatkan  

efektivitas  proses belajar   mengajar  siswa  dalam  

pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SMU. 

b. Bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Guru Pendidikan Jasmani Olaraga 

dan Kesehatan, hasil ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

dalam kegiatan pembinaan profesi keguruan, terutama yang berkaitan 

dengan pengembangan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan melalui lesson study. 

 
F.  Anggapan Dasar 
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Anggapan dasar adalah titik awal bagi penulis untuk melakukan sebuah 

penelitian.  Anggapan dasar merupakan pegangan penulis dalam melakukan 

penelitian yang hendak dan sedang dilaksanakan.  Mengenai anggapan dasar ini, 

Arikunto (1997:22) menjelaskan bahwa “anggapan dasar adalah sesuatu yang 

diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai 

untuk tempat berpijak bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.”  

Anggapan dasar  suatu merupakan  hal   harus   diyakini   kebenarannya  oleh  

peneliti, dan merupakan landasan atau titik tolak pemikiran yang akan memberikan 

batasan-batasan dalam keseluruhan proses penelitian.  Menurut pendapat Riduwan 

(2010:30) menyatakan bahwa, Fungsi anggapan  dasar dalam sebuah tesis merupakan 

titik pangkal penelitian dalam rangka penulisan tesis.”. Selain itu, anggapan dasar  

juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian. Berdasarkan 

paparan di atas, dalam hal ini penulis mencoba memberikan anggapan dasar  yang 

menjadi  landasan teori  dalam  penelitian ini.  

Menurut Adang Suherman (2009:55), menyatakan bahwa, gambaran umum 

tentang efektivitas mengajar ditandai oleh gurunya yang selalu aktif dan siswanya 

secara konsisten aktif belajar. Dalam lingkungan pembelajaran yang efektif, siswa 

tidak bekerja sendiri melainkan selalu diawasi oleh gurunya dan mereka tidak banyak 

waktu yang terbuang begitu saja siswa jarang pasif. 

Soemarno Soemosasmito (1988:120) menyatakan bahwa, unsur utama dalam 

pengajaran yang efektif adalah, usaha guru untuk melibatkan siswa secara tepat 

terhadap suatu mata pelajaran, dengan persentasi keterlibatan siswa yang tinggi dari 
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waktu yang tersedia, dengan pertimbangan strategi mengajar yang mendukung 

terciptanya suasana belajar yang akrab dan ramah. 

Anggapan dasar yang berhubungan dengan lesson study  adalah menurut 

Akhmad Sudrajat (2010:1), mengemukakan bahwa, 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. 

Sulastri dan Rahayu (2006:7), yang di kutip oleh Ibrohim menyatakan bahwa, 

hasil monitoring dan evaluasi kegiatan piloting dan lesson study dalam pembelajaran 

biologi di sekolah menengah kota Malang menunjukkan bahwa  kegiatan ini dapat 

meningkatkan keprofesionalan guru meningkatkan proses dan hasil belajar biologi. 

Di samping itu guru biologi menjadi lebih inovatif  dan bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Di samping itu, hasil belajar siswa meningkat, 

ditandai peningkatan hasil  biologi siswa dari 72% siswa yang mendapatkan nilai di 

atas 60 menjadi 97% siswa 

Pendapat Usep Supriatna (2009:1) menyatakan  bahwa, lesson study merupakan 

salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan : (a).pengembangan lesson study dilakukan dan didasarkan pada hasil 

“sharing” pengetahuan profesional yang berlandaskan pada praktek dan hasil 

pengajaran yang dilaksanakan para guru, (b). penekanan mendasar pada pelaksanaan 

suatu lesson study adalah agar para siswa memiliki kualitas belajar, (c). kompetensi 

yang diharapkan dimiliki siswa, dijadikan fokus dan titik perhatian utama dalam 
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pembelajaran di kelas, (d). berdasarkan pengalaman real di kelas, lesson study 

mampu menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran, dan (e). lesson study 

akan menempatkan peran para guru sebagai peneliti pembelajaran (Lewis, 2002). 

William Cerbin dan Bryan Kopp (2006:253) yang mengutip pendapat (Murata 

& Takahashi, 2002)  menyatakan  bahwa, lesson study is highly valued by Japanese 

teachers and an effective way to promote long term  teaching improvement. In a 

survey of 125 active lesson study practitioners in Japan, 98% reported that lesson  

study helped them improve their teaching and 91% believe that lesson study is the 

most effective form of  professional development. 

Hal  tersebut  di atas  mengandung  pengertian  bahwa  lesson  study  sangat 

dihargai  oleh  guru  di  Jepang  dan   hal tersebut   suatu cara  yang efektif untuk  

perbaikan mengajar jangka yang panjang. Hal tersebut berdasarkan hasil survei 

terhadap 125  kajian pembelajaran yang aktif di Jepang, melaporkan 98%    

membantu mereka meningkatkan cara mengajar mereka dan 91% percaya bahwa 

lesson study adalah bentuk paling efektif dalam  

pengembangan profesional.  

Lebih lanjut William Cerbin dan Bryan Kopp (2006:253) juga  berpendapat,  

Moreover, researchers argue that lesson study has helped improve thequality of 

instruction in mathematics and science at the elementary level in Japan, resulting in 

higher student achievement in these areas over the past two decade (Stigler & 

Hiebert, 1999; Lewis, 1998).   
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    Lesson study  telah membantu  meningkatkan kualitas pengajaran di  pelajaran 

Matematika dan ilmu pengetahuan di tingkat SD di Jepang, sehingga prestasi siswa 

yang lebih tinggi dicapai  selama dua dekade terakhir. Pendapat lain dikemukakan 

oleh Catherine C. Lewis (2005;5) menyatakan, because of its diverse forms and the 

diverse capabilities brought to it by different educators, generalizations about lesson 

study’s effectiveness (orineffectiveness) are inappropriate, just as generalizations 

about the effectiveness of teaching are inappropriate, unless we specify how it is done 

However, several cases reveal that lesson study can be used effectively by North 

American teachers. karena sifatnya yang beragam bentuk dan kemampuan  yang 

dibawa  oleh pendidik/guru, secara umum  tentang efektif  tidaknya lesson study itu 

akan tergantung kepada  guru yang  melakukannya.   Namun, beberapa   kasus   

mengungkapkan  bahwa  lesson  study dapat digunakan secara efektif oleh para guru 

Amerika Utara.  

    Dari  beberapa  pendapat  di atas  maka  penulis   memberikan   kesimpulan 

tentang kelebihan kegiatan lesson study adalah: 

1. Dapat meningkatkan keprofesionalan guru khususya dalam meningkatkan  

hasil dan proses belajar siswa. 

2. Dapat meningkatkan dan mengembangkan  pengetahuan guru dalam proses 

mengajar. 

3. Dapat meningkatkan kualitas pengajaran. 

4. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

    Sedangkan kekurangan dari kegiatan lesson study adalah: 
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1. Karena masih banyak guru yang tidak mau menginovasi tentang proses 

belajar mengajar, maka cara mengajarnyapun  tidak ada perubahan. 

2. Kondisi sosial dan budaya yang telah membentuk karakter siswa sehingga 

berpengaruh kepada keberhasilan lesson study. 

 
G.  Hipotesis. 

          Suatu hipotesis memegang peranan penting dalam suatu penelitian untuk 

menjelaskan  permasalahan yang harus dicapai pemecahannya. Arikunto (2002:64) 

menyebutkan bahwa “Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul.”  

Sesuai dengan anggapan dasar  yang  penulis  kemukakan di  atas,  maka  

hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan lesson study 

terhadap efektivitas   guru   dalam    proses   belajar  mengajar   pada   Pendidikan   

Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SMU. 

 

 

 
H.  Metode Penelitian.  

          Keberhasilan suatu penelitian ilmiah tidak terlepas dari metode apa yang 

digunakan  dalam penelitian tersebut.  Oleh karena itu, seorang peneliti dituntut untuk 

terampil menemukan metode apa yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang 

akan diteliti. Dalam memilih metode untuk pemecahan masalah yang dihadapi 
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haruslah tepat. Mengenai jenis dan bentuk metode penelitian yang digunakan dalam 

sebuah penelitian biasanya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 

sebuah penelitian tersebut. 

         Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian Ex-post Facto. 

Adapun Sukardi ( 2003:174) menjelaskan bahwa “ penelitian Ex post Facto 

merupakan penelitian dimana rangkaian variabel-variabel bebas telah terjadi, ketika 

peneliti mulai melakukan pengamatan terhadap variabel terikat”. Ciri utama dalam 

penelitian ex post facto dapat dijelaskan oleh Natsir ( 1999:73 ) sebagai berikut “sifat 

penelitian ex post facto yaitu tidak ada kontrol terhadap variabel. Variabel dilihat 

sebagaimana adanya”. Hal ini lebih lanjut diterangkan Arikunto ( 2002:237 ) 

yaitu,”pada penelitian ini, peneliti tidak memulai prosesnya dari awal, tetapi langsung 

mengambil hasil”. 

           Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian Intact-Group 

Comparison, metode ini menitik beratkan pada penelitian komparatif. Dalam metode 

ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok pertama  yang sudah men dapatkan 

pembinaan profesi guru melalui lesson study (O1) disebut kelompok eksperimen dan 

kelompok kedua yaitu pembinaan profesi guru non lesson study (O2) disebut 

kelompok kontrol. Kedua kelompok  tersebut pada saat  proses belajar mengajar  

dilakukan observasi terhadap efektivtiasnya. 

  Dalam  penelitian  ini,  penulis   menggunakan  alat  ukur  berupa  instrumen  
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penampilan Guru, yaitu untuk mengukur efektivitas proses belajar mengajar, yang 

mana  instrumen   tersebut  mengacu   pada instrumen  yang  dikembangkan  oleh 

Adang Suherman (2009:36) tentang penilaian penampilan mengajar Penjas.  

     
I.  Populasi dan Sampel Penelitian 

         Populasi adalah merupakan keseluruhan obyek/subyek yang akan diteliti, dan 

tentu  masing-masing  mempunyai karakteristik  yang khas. Populasi penelitian 

mencakup segala sesuatu yang akan dijadikan subyek/obyek penelitian yang akan 

diteliti, dan yang menjadi populasi dn sampel dalam penelitian ini adalah guru-guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  SMU yang berada di kabupaten Cianjur 

yang berjumlah 34 orang. 

         Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 

sampling purposive. Sugiyono (2009:124)  menyatakan bahwa, “Sampling purposive 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.  Sedangkan teknik 

penentuan sampel mengacu pada pendapat Roscoe (1982) yang dikutif oleh Sugiyono 

(2009:132) bahwa, “Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang 

menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara 10 s/d 20”.  Lebih lanjut Adang Suherman (2009:18) 

menyebutkan bahwa, “Jumlah sampel untuk penelitian kausal komparatif sama 

dengan untuk penelitian eksperimen minimal 15 orang ...”. Dalam penelitian ini  

penentuan jumlah sampel mengacu kepada kedua pendapat di atas.  

Sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  guru-guru  Penjas-orkes SMU  
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yang berjumlah 10 orang untuk kelompok eksperimen dan 10 kelompok kontrol. Dari 

masing-masing kelompok tersebut guru tampil mengajar sebanyak 2 kali sehingga, 

jumlah dari masing-masing kelompok tersebut  berjumlah 20 kali tampil. Dari 

sanalah  data yang  diambil dalam penelitian ini. 
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