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ABSTRAK
Zessoz s/u,, menrpakan pembinaan profesi melalui pengkajian pernbelajaran yang dilah:kan

secara kolegial kolaboratif dan bertelanjuan dalam rangka meringkatkan kualitas 1nos€s dan hasil
belajar. I{asil akhir yang ditanpkan dalarn pembelajarao 

"a"tatr peningkahn dan k€seimbangan
artara kemampuan sol s,h?Is dan iard.r&7lr peera didik yang melipufi aspek kompetensi silap,
keterampilan, dan pangetahuan. I\4aakuliah goretika lanjw ber[juan agar malrasiswa marnpu
menganalisis rnateri gen€tih sintesa proteiq heredias pada rnanusia, mdasi, g€netika populasi
dalam p€ndekatan molekule, terampil mernbuat contoh rdel serta rnendernostrasikan model
simulasi karakter, proses k{a mat€ri genetik dan mutasi. Prcses pembelajaran pada matakutiah
gp{retika lanjd dilal<ul€n dengan marggunakan diskusi kelompok Penerapan pendekatan molekuler
datam pembelajann genaika lanj* bertrjran urruk mernberikan garnbaran konkrrt ttrhadap konsep
g€netika yang bersifit absrak sehingga nulusis$a manpu b€rpikir hilgga tingkat yang pating

kecil. Kendala yang sering muncul dalam p€rnbelajar.n adalah masih rendahnya minal baca
mahasiswa. tlal ini tampak dari kecenderungan mahasiswa moujuk hanya pada satu sumber
bacaan ymg bertahasa Iadorcsia tlasil yang diperoleh dari implementasi /ersrz srrdy ini adalah

mainglGmla tEsil belajar kognitifmahasis\aa marjadi 80.91% dengar keterlalsanaan /essoa stralv
sebesar 91.04olq serta t€rcipt&nya 25 karya tulis ilrniah oleh mahasiswa sebg;ti best-pructices
pernbelajamn impluneriasi /ersoz stra), pa& matakulah garetika lanjut

Kata Kuncl tpembelajarat berbo$is lesson slud), genelika lanjut, karya tulis ilmiah

ABSTRACT
L€sson study is an assessment of the profession coaching through learning by

collegially and collaboratively ir order to improve the process quality and learning

outcomes. Final results are expected to have an increase and balance baween the soft skills
and hard skills of the learners thal includes the aspects of competence like attitudes, skills
and knowledge. The murse aims to make the students to be more capable on analyzing
genetic material, protein synthesis, heredity in human, mutations, genetics population

inmolecular approach, skillfull in making examples, becoming a model and dernonstrating the

character simulation, processes and mutation of genetic matertal. The leaming process in

fte subject of genetics is funher conducted by using focus groups. The application of
molecular apgoaches in leaming genetics aims to provide a concrete illustration on the

abstract concept of genetics, so that students are able to think at the smallest level. The

obstacles often arised in leaming is low motivation in reading by the students The evidence

can be found from the rcndency of students to refer on only one source of reading in

Bahasa Indonesia. The results obtained from the implementation of lesson study is the

increased cognitive achievement of studeots to be 80.91% with adherence to lesson study

by 9l.Oa%, and the publication of 25 scientific papers written by the students as the

implementation of best-practices learning on lesson study in advanced genetlcs courses

Kry words: lesson study based learning, advanced genetic, scientific papers
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PENDAHTILUAN
Genetika lanjut merupakan mata-

kuliah yang bertujuan rnengembangkan
kemanpan mahasiswa dalenn murganalisis
konsep serta permasalahan yang terjadi
pada materi genetik serta proses sintesa
protein, hereditas pada marusia, mutasi,
dan genetika populasi. Berkem bangnya
ilmu pengetahuan bidang bioteknologi
molekuler menjadi pintu masuk
berkembangnya pembahasan genetika
hingga ahap molekuler (Suryanto, 2003).
Penerapan pendekatan molekuler dalam
pembelajaran genetika lanjut bertujuan
untuk rnenyeimbangkan pengetahuan
mahasiswa dengar perkunbangan muakhir
yatg beftanbang serta tmtuk memberikan
gambaran konkrit terhadap konsep
genetika yang bersifat abstrak sehingga
mahasiswa mampu berpikir hingga tingkat
reaksi yang paling kecil.

Salah satu capaian pembelajaran

matakuliah genetika lanjut meliputi
terampil membuat contoh, model serta

mendemonstrasikan model simulasi
karakter, proses kerja materi genetik dan

mutasi. Proses pembelajaran pada
matakuliah genetika lanjut dilakukan
dengan menggunakan diskusi kelompok.
Setiap kelompok wajib membuat model
peraga dalam setiap presentasi. Hal ini
dimaksudkan untuk mengaktifkan dan

menilai unjuk keqia mahasiswa berdasarkm

aspek afektifdan psikomotorik, juga rmt*
meminimalisir jarak ufiara row mdterial
ilmu genetika yang bersifat molekuler
dengan kemampuan dalam memahmni dan

memalmai konsep aau filosofinya. Model
peraga yang dikembangkan menjadi
media sehingga mahasiswa lebih mudah

mengaitkan dengan fenomena yang tefadi
di sekitar. Dengan demikian, proses

pern belajaran marjadi pengalaman belajar
yang bermal,rna.
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Berdasa*ar hasil observasi, mayoritas

mahasiswa menganggap genetika lanjut
sebagai matakuliah yang abstrak, rumit,
dar menegargkan sehingga tidak bermakn
dalan kehidupan sehari-hari. Permasalahar

lain yang menjadi perhatian adalah
kemanpran saintifik mahasis*a yang masih

perlu dikembangkan. Hal ini tampak pada
kecenderungan mahasiswa lebih tertarik
pada sumber belajar yang berbahasa
indonesia tidak pada stunber primer yang
mayorims berbalrasa inggris, sehrngga srmng

ditemui adanya kesalahan konsep atau
kurang dalamnya analisis yang diberikan.

Keglatan l-esson Study ini diterapkan
pada dalam semester Ganjil 2015-2016.
Pelaksanaan lesson study lntuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pembelajaran yang dilakukan. Zesson

stud] merupakan pembinaan profesi yang
dilaksanakan secara kolaboratif dan
berkelanjutan yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas proses dan hasil
pembelajaran (Widodo, Sumarno, dan

Nujhani, 2007). Pelaksanun lesson study
meliputi tahap plan, do dan see yurg
diselenggarakan secara bersama-sama
(kolektif-kolegial) dan berkelanjutan serta

bertujuan pada peningkatan kualitas
pembelajaran(Andini, 20 I 6).

Pelaksanaan yang bersifat kolektif-
kolegial rnelibatkan hampir semua
kornponan di dalarn pernbelajaran meliputi

tim dosen pembina matakuliah serta

mahasiswa baik yang bertindak sebagai

model maupun yang bertindak sebagai

observer. Pada penelitian ini, tim dosen

pembina bertindak sebagai supervisor dan

fasilitator pembelajaran, sedangkan yang

bertindak sebagai model adalah kelompok
mahasis,wa yang berperan sebagi pemateri/

pemakalah. Hal ini untuk memberi ntang

mahasiswa mengembangkan kemampuan

dalam rnenganalisis masalah, mengolah
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serta menyampaikannya di depan kelas
dalam bentuk chapter plan. Pelaksanaan
lesson study berlangsung dalam 4 putaran
(si1.Jus). Pada tahap p/an dibahas rencana
pembelajaran dalam bentlk chapter
plan berd,asark an diskusi dengan
selunrh komponen ymghadtr dalmt open
plan. Tahap Do meliputi pelaksanaan dan
observasi kegiatan pembelaj aran
berdasarkan chapter plan yang disusun
untuk kemudian direfleksikan pada tahap
see.

Pada setiap akhir putaran dilakukan
identifikasi terhadap keterlaksanaan
lesson stud.y dan ketercapaian
pembelajaran yang ditunjukkan oleh
penilaian kognitif mahasiswa serta produk
karya tulis pada akhir semester.

METODE
1. Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dengan subjek penelitian
berjumlah 136 orang mahasiswa dari 4
kelas (A, B, C, dan D)

2. Pengamatan

Data pengamatan diperoleh melalui
lembar pengamatan keterlaksanaan
lesson studlt dan capaian kognitif
mahasiswa. Pengamatan dilakukan
oleh observer (dosen dan mahasiswa).

Tabel L Keterlaksanaan Lesson Stud!

Pengamaan dilala*an untuk memperoleh
informasi kesiapan pembelajaran
mahasis*a keaktifm dalan kegidar dislasi
serta perbaikan-perbaikan yang dapat
drlakukan pada pertemuan selanjumya.

3. Pendampingan penulisan karya tulis

Penulisan karya tulis dilakukan oleh
mahasiswa secara berkelompok terkait
pembelaj aran yang dilakukan dengan
lesson study. Hal ini merupakan best-
practices dan str,lusi dalam pangernbangan

kualitas pembelajaran melalui praktik
pendekatan yang bersifa saintifik melalui
kegiatan lesson study.

HASIL DAN PEMBAHASA}I
1, Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Pengembangan kegiatan scientific
dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui
keterlaksanaan lessott study pada setiap
putaran dan kenaikan hasil belajar
mahasiswa dalam periode tersebut. Dalam
pelaksanaannya putaran I dan II dilahkan
sebelum ujian tengah semester sedangkan
putaran III dan IV dilaksanakan setelah

ujian tengah semester. Keterlaksanaan
lesson study dalam periode tersebut
diperoleh melalui lembar pengamatan
keterlaksanaan lesson study yang diisi
oleh observer. Berikut hasil keterlaksanaan

lesson study dilelaskan pada Tabel 1.

Putaran
I&II Putaran III &W

Keterlaksanaan /e s s o n s ludy

Ketidakterl:rksanaan les s o n study

89.17

i0.84
91.04

8.96

89.17% (terlaksana). Persentase itu
diperoleh karena tidak sernua indikator
yangdiamati muncul pada saat kegiatan,

baik pada tahap plan, do, maupun see.

Salah satu indikator yang tidak muncul
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Keterf akanaan /ess on study diperoleh
melalui pengamatan pada setiry pertemuan

meliputi tahap plan, tahap do , dan tahap
see. Pada putaran I dan II, persentase

keterlaksanaan lesson study sebesar



adalah penyusunan rencana perkuliahan
(RPPI oleh tim dan penyusunan rnstrumen

oleh tim. Dari setiap pertemuan yang

dilakukan pada putaran I dan n, RPP dan

instrumen yang digunakan dalam
pembelajaran disusun oleh tim dosen.

Pada putaran III dan IY persentase

keteflaksanaan /esJon.stzr!, yang diperoleh

mengalami peningkatan menjadi 91.04%.

Secara umum, menunjukkan adanya
peningkatan loralitas atau penyempumaan

pelaksanaan tahap plan, do, see yutg
dilakukan oleh tim. Namun untuk
penyusunan RPP dan instrumen tetap

dilalokar oleh tim dosar. Nanun demikiar,
setiap tahapan p€laksanaan pembelajaran
yang tertulis dalam RPP tetap menjadi
bahan diskusi sebagai langkah
penyempumaan dan artisipdif. Kekurargat
yang ada pada RPP. media dan instrumen

tersebut kemudian drcermati dan dipe6aiki
bersama-sama oleh tim melalui diskusi
terbuka.
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Pada dasamya pen erapxr lesson study

adalah sebagai wahana pembangun
profesionalitas pendidik. Interaksi yang

dilalorkan secara konstuktif dan kolaboratif
menunjang proses berkembangnya
pengetahuan pada diri seseorang (Parmin,

2009) Hal ini sejalan dengan pemyataan

Nursafitri (2015), pembelaj aran dengan
model kolaboratif mampu membangkitkan

perkembangan intemal yang mampu
beroperasi hanya jika mahasiswa
berinteraksi dan bekerjasama dengan
rekannya. Dengan dibentulnya tim /e.rs'on

study di dalam sebuah pembelajaran,

memudahkan tugas profesional pendidik.
Seped yang tampak pada pelaksanaan
penelitian ini. Kehadiran observer di dalam

tim lesson study dirasakan sangat
membantu dalam hal l) persiapan atau
perencanaan pernbelaja'ar, 2) memudahkar

pelaksanaan pembel aj aran terutama jika
harus terus-menerus mengamati kegiatan
yang dilalorkan oleh mahasiswa. Gambar
I 1 berikut mengganbarkan ketedaksanaan

lesson sludlt pada siklus I dan siklus IL
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Cambar 1. Grafik Perbandingan Keterlaksanaan LS pada 4 putlran
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Tabel 2. Perolehan Nilai Kognitif Mahasiswa selama Pelaksanzan Lesson Study

Keberhasilan Kelas
Tabel Perolehan Hasil Kognitif

Putaran I & II Putaran III & lY
Rata-rata kelas A
Rata-rata kelas B
Rata-rata kelas C

Rata-rata kelas D

80.67

82.99

77.85

82.t4
Rata-rata Total 79.10 80.91
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Gambar 2. Gralik Perbandingan raaa-rata kognitif tiap kelas

Berdasarkan paparan dan analisis
data penelitian ini menunjukkan
bahwa pembelajaran genetika lanjut
Masis iesson sr,rb, dapat meningkakan
hasil belajar kognitif mahasiswa (Gambar

12). Paparan dan analisis data putaran I
dan II menunjuk4<m bahwa secara klasikal

rata-rata kognitif mahasiswa (kelas A)
sebesar 82.1, kelas B sebesar 81.2, kelas
C sebesar 77.9, dn kelas D sebesar

75.20, dengan rata-rata sebesar 79.10.

Perolehan rala-rata tersebut meningkat
pada putaran III dan IV sebesar 80.9.

t

:!

P*+rnts P.rnli r l.: Emtd

Gambar 3.Grafik Perbandingan rats-rata kogni(if
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Salah satu indikator yang dapat
dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan
kegiatan belajar mengajar adalah daya
serap terhadap materi yang diajarkan
mencapai prestasi tinggi, baik individu
maupun kelompok (Jsman, 2000). Daya
serap terhadap materi yang dipelajari
dapat dilihat dari hasil belajar rnahasiswa.
Pada kenyataannya, memang ada
mahasiswa masih memiliki hasil belajar
kogrridf pada kisaran yang rordah, namun
demikian mahasiswa tersebutmampu
memberdayakan hasil belajar melalui
keglatan pembelqiaran yang didesain secaa
menarik melalui lesson satdy. Hal ini
sejalan dengan penelitiar Hasanah (2012)
yang menyatakan bahwa hasil belajar
merupakan kemampuan akhral yang dapat

diukur dan berwujud pada penguasaan

itnu per, getahuan, sikap keterampilar, dan

nilai-nilai yang dicapai oleh mahasiswa
sebagai hasil dan proses belajar.

Dasna (2004) menyatakan bahwa
mengajar dan belajar (teaching and
learning) merupakan dua kegiatan yang

saling berhubungan dan bergantung satu

sama lain. Dasna (2004) menambahkan
bahwa untuk menciptakan lingkungan
belajar yang kondusif, pengajar perlu
memilih model atau metode pernbelajaran

yang sesuai dengan karakteristik materi
pembelajaran dan mahasiswa, serta

memilih strategi yang tepat dalam
mengimplementasikan pembelajaran di
kelas. Bila hal itu tercapai maka kegiatan

belajar menjadi suatu hal yang sangat

dibutuhkan atau learning becomes a way

of life and schools become communities
of learning.

2. Petrulisan Karya Tirlis

Pada akhir pembelajaran semester,

sermra kelompok mahasiswa diminta untuk

marytsun kaya tulis berbasis /essori stu.a),.

Karya tulis tesebut dimaksudkan sebagai
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best practices yang dihasilkan dalam
pembelajaran yang dilakukan dengan
lesson study.Melalui kegiatan ini diperoleh
25 judul artikel ilmiah yang penulisannya
didampingr oleh tirr dosen pembina mata
kuliah. Pendampingan dalam penulisan
dilakukan agar karya nrlis tersebut dapat
diseleksi pada Saninar Intemational ICLS
(3-5 Novernbo 2016). Keseluruhan artikel
tersebut bukan merupakan jumlah pasti
artikel yang akan diseminarkan, namun
merupakan modal awal dalam rangka
menghasilkan artikel yang lolos untuk
diseminarkan di tingkat intemasional.
Secara intens, tim dosen memandu
mahasiswa dalam menyernpumakan artikel
tersebut sesuai dengan aturan yang
ditetapkan oleh panitia seminar ICLS.

SIMPULAN
Dari implementasi lesson study pada

matakuliah genetika lanjut ini maka dapA
disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

(1) Implementasi /essorr study telah
meningkatkan pengetahuan mahasiswa
tentang konsep, prinsip dan praktek
lesson study. Pala gilimnnya, peningkatan

pengetahuan tersebut dapat menjadi
best practices bagi mahasiswa dalam
melaksanakan lesson study di kemudian
hari . (2) Implementasi /asson sfa), mampu
meningkatkan pengetahuan dosen tentang

konsep, prinsip dan praktek (6esl
practices) lesson study. Hal ini pada

akhirnya meningkatkan kualitas
pembelajaran baik dari segi pencapaian

belajar mahasiswa mauprm dari segi teknis
pembelaja"m yarg lebih nyamar dan penuh

lceativitas. (3) Implementasi lesson study

dan pendampingan penulisan karya tulis
ilmiah meningkatkan kol egialitas dosen,

sehingga te{adi pertukaran pengalaman

baik antar dosen, maupun antara dosen

dengan mahasiswa dan sebalilnya. Hal ini

Poncojrri Wahyono, dkk. Implementasi Pernbelajaran l-essoz &rrdy
pada Matakuliah Genetika I-anjut
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tampak pada setiap kegiatan seperti
perencanaiur, pelaksanaan, refleksi dan

tindak lanjut. (4) Implementasi /e.r.son

study telah membangun budaya
keterbukaan dosen dalarn melaksanakan

tugas profesioulmengingat dosen bukailah
sumber informasi yang utama sehingga

adanya komunikasi yang baik dengan

sesama dosen serta mahasiswa mampu

menghasilkan semangat baru untuk
menghasilkar kualitas pembelajarat yang

lebih baik dan bemilai.(5) lmplemetasi
lesson study menghasilkan dampak
positif bagi pengembangan kognitif dan

soft skill mahasiswa. Mahasiswa
mampu menumbuhkan motivasi dalam

mengembangkan laeativitas dan tidak
sd<edar belajar untuk menghar4kan nilai
sernala.

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada

beberapa siuan yang diberikan, yaitu:

( I ) Polu pendanpingan yarg lebih intansif

dalam penulisan karya tulis mahasiswa.

(2) Perlu tindak lanjut dalam rangka

membina komuritas Shtdents Lessott

Study Club di Fogram studi pendidikan

biologi sebagai pilot proi?ct komunitas

lesson study detgan cakupan yang lebih

luas di tingkat fakultas atau universitas.

(3) D:kmgm pernbinaan tasebut sebagai

per*ujudan pengembangan lesson shdy
di tingkat fakultas dan universitas serta

keberlanj utan dan pemeliharaan best

practice ywrg telah terbentuk.


