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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Tinjauan Tentang Berpikir Kreatif 

Berpikir merupakan kemampuan mental yang ada di dalam setiap 

individu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2017), berpikir adalah menggunakan 

akal budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu. Menurut Fajriah & 

Asiskawati (2015), berpikir sebagai suatu kemampuan mental seseorang dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif.  

Menurut Istianah (2013), berpikir kreatif merupakan kegiatan mental yang 

menghasilkan sesuatu yang baru hasil dari pengembangan. Sedangkan berpikir 

kreatif menurut Nanang (2016), merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

yang harus dikembangkan guru dalam pembelajaran. Pembahasan berpikir kreatif 

tidak akan terlepas dari kreativitas. Menurut penelitian Fajriah (2015), sampai saat 

ini masih belum ada satu pun teori kreativitas yang betul-betul diterima oleh 

semua peneliti. Menurut Jurniati (2006), proses berpikir kreatif merupakan bagian 

dari proses berpikir kompleks yang dikelompokkan menjadi empat yaitu; problem 

solving, decision making, critical thingking, dan creative thingking. 

Berpikir kreatif menurut menurut penelitian Jurniati (2006) dapat 

menumbuhkan ketekunan, disiplin diri dan berlatih penuh, meliputi aktivitas 

mental seperti: 1) Mengajukan pertanyaan; 2) Mempertimbangkan informasi baru 
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dan ide yang tidak lazim dengan pemikiran terbuka; 3) Membangun keterkaitan, 

khususnya di antara hal-hal yang berbeda; 4) Menghubunghubungkan berbagai 

hal dengan bebas; 5) Menerapkan imajinasi pada setiap situasi untuk 

menghasilkan hal baru dan berbeda; 6) Mendengarkan intuisi. 

Menurut Fijriah & Asiskawati (2015) menyebutkan bahwa pada jenjang 

SMP, umumnya fase berpikir anak berada pada fase peralihan dari operasional 

kongkrit menuju operasional formal. Siswa SMP telah dapat diajak berpikir secara 

abstrak misalnya melakukan analisis, inferensi, menggunakan penalaran, dan lain-

lain, namun seharusnya berangkat/dimulai dari situasi nyata terlebih dahulu. 

Memunculkan kemampuan berpikir melalui pemanfaatan potensi otak, merupakan 

peran pendidikan. Pada fase ini, anak didorong untuk mampu memecahkan 

masalah secara kritis dan logis serta aktif berkreasi menemukan gagasan baru 

melalui proses berpikir kreatif (Fajriah, 2015). 

Kreativitas telah didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda-beda. 

Saat menganalisis lebih dari 40 definisi tentang kreativitas, penelitian Munandar 

(2009) menyimpulkan bahwa pada umumnya kreativitas dirumuskan dalam 

dimensi pribadi (person), proses (process), dorongan (press), dan produk 

(product). Rhodes menyebut keempat jenis definisi tentang kreativitas ini sebagai 

“Four P’s of Creativity: Person, Process, Press, Product”. Kebanyakan definisi 

kreativitas berfokus pada salah satu dari empat P ini atau kombinasinya. 

2. Tinjauan Tetang Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

Indikator berpikir kreatif terdiri atas lima aspek yakni: (1) kepekaan 

terhadap masalah (sensitivity of problem); (2) kelancaran dalam menyelesaikan 
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masalah (fluency); (3) kemampuan menyelesaikan masalah dari berbagai sudut 

pandang atau keluwesan (flexibility); (4) keterperincian langkah dalam menyusun 

solusi (elaboration); dan (5) keaslian jawaban atau penyelesaian yang tidak lazim 

(originality).   

Indikator dari ciri berpikir kreatif dalam penelitian Juniarti (2006) sebagai 

berikut: 1. Kelancaran (fluency) adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak 

gagasan. 2. Keluwesan (fleksibility) adalah kemampuan untuk mengemukakan 

bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap permasalahan. 3. 

Keaslian (originality) adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan 

caracara yang asli. 4. Elaborasi (penguraian) adalah kemampuan untuk 

menguraikan sesuatu secara rinci. 5. Perumusan kembali (redefinition) adalah 

kemampuan untuk meninjau sesuatu. 

Salah satu instrumen penilaian yang dapat mengukur keterampilan berpikir 

kreatif siswa adalah instrumen soal essay yang menuntut jawaban kreatif. 

Instrumen ini sebaiknya dilengkapi rubrik penilaian yang sesuai dengan 

komponen berpikir kreatif menurut ahli. Komponen-komponen berpikir kreatif 

dapat ditemukan berdasarkan pendapat para ahli. Menurut Marwiyah, dkk (2015) 

kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dalam cara-cara yang baru dan tidak 

biasa serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik. Stenberg (2012) dan 

Runco (2007) juga sepakat bahwa kreativitas adalah proses memproduksi sesuatu 

yang orisinil dan bernilai. 
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Tabel 2.1 Unsur-Unsur Berpikir Kreatif 

Pengertian Perilaku Siswa 

Berpikir Lancar   o Mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian 

atau jawaban.  

o Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban.  

o Mengajukan banyak pertanyaan.  

o Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada 

pertanyaan.  

o Mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah.  

o Lancar dalam menggunakan gagasangagasannya.  

o Bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak 

daripada siswa lain.  

o Dengan cepat melihat kesalahan dan kelemahan dari 

suatu objek atau situasi. 

Berpikir Luwes   

 

o Menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang 

bervariasi.  

o Dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang 

berbeda-beda.  

o Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda.  

o Mampu mengubah cara pendekatan atau pemikiran.  

o Memberikan aneka ragam penggunaan yang tak lazim 

terhadap suatu objek.  

o Memberikan macam-macam penafsiran terhadap suatu 

gambar, cerita atau masalah. 

 o Menerapkan suatu konsep atau asas dengan cara yang 

berbeda-beda 

 o Memberikan pertimbangan atau mendiskusikan sesuatu 

selalu memiliki posisi yang berbeda atau bertentangan 

dengan mayoritas kelompok.  

o Jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan macam-

macam cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikannya. 

 o Menggolongkan hal-hal yang menurut pembagian atau 

kategori yang berbedabeda.  

o Mampu mengubah arah berpikir secara spontan. 

Berpikir Orisinal   o Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik.  

o Memikirkan cara-cara yang tak lazim untuk 
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 mengungkapkan diri.  

o Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tak lazim 

dari bagian-bagian atau unsur-unsur.  

o Memikirkan masalah-masalah atau hal yang tak pernah 

terpikirkan orang lain.  

o Mempertanyakan cara-cara lama dan berusaha 

memikirkan cara-cara baru.  

o Memilih a-simetri dalam membuat gambar atau desain.  

o Mencari pendekatan baru dari stereotype. 

 o Setelah mendengar atau membaca gagasan, bekerja 

untuk mendapatkan penyelesaian yang baru. 

(Sumber: Mursidik, 2015) 

1. Tinjauan Tentang Tingkat Berpikir Kreatif 

Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dalam cara-cara yang baru 

dan tidak biasa serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik. Dapat juga 

dikatakan sebagai proses memproduksi sesuatu yang orisinil dan bernilai. 

Komponen berpikir kreatif mencakup kefasihan (fluency), fleksibilitas (flexibility) 

dan kebaruan (novelty) (Marwiyah, 2015). Komponen berpikir kreatif yang 

digunakan dalam pengembangan instrumen penilaian ini adalah kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Komponen kreativitas di atas diuraikan menjadi 

beberapa indikator dan deskriptor dalam bentuk kisi-kisi instrumen soal yang 

berupa tes (soal-soal essay) dan non-tes (rubrik).  

Penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2014) menunjukkan bahwa terdapat 

karakteristik yang berbeda-beda dalam setiap tahapan proses berpikir kreatif. 

Hasil Penelitain Sunarya (2013) juga menunjukkan adanya keberagaman tingkat 

berpikir kreatif pada siswa SMP dalam memecahkan soal matematika berdasarkan 

gender dan daya nalar, logika, dan proses berpikir siswa. Situasi pembelajaran 
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semacam ini dapat menghambat siswa dalam mengoptimalkan daya imajinasi dan 

daya kreasi yang dimiliki. Newton (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa Susana hati (mood) dan emosi merupakan pusat dalam proses berpikir.  

Vulpe dan Dafinoiu (2011) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa 

emosi yang positif pada diri seseorang menentukan hasil yang lebih baik pada tiga 

dimensi kreativitas, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan keaslian dari pada emosi 

yang netral. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa emosi yang negatif akan 

membawa dampak yang kurang baik bagi kreativitas seseorang. Selain itu, 

menurut Aguspinal (2011) Pendekatan open-ended memberikan keleluasaan bagi 

siswa untuk mengemukakan jawaban. Melalui presentasi dan diskusi tentang 

beberapa penyelesaian alternatif, pendekatan ini membuat siswa menyadari 

adanya metode-metode penyelesaian yang beragam.  

Pada akhirnya kapasitas matematika siswa untuk menyelesaikan masalah 

matematik yang lebih fleksibel dapat meningkat. Hal ini dapat membantu siswa 

melakukan pemecahan masalah secara kreatif dan membuat siswa lebih 

menghargai keragaman berpikir selama proses pemecahan masalah. Masalah yang 

digunakan pada pendekatan open-ended adalah masalah open-ended. Masalah ini 

memungkinkan perbedaan respon yang benar dan mendorong siswa untuk 

menghasilkan berbagai macam pemikiran yang berbeda serta memungkinkan 

siswa untuk menjawab pertanyaan dengan berbagai macam strategi sesuai dengan 

kemampuan mereka (Widiastuti, 2018). 

Selama kegiatan pembelajaran dengan pendekatan tersebut, siswa dituntut 

untuk berusaha menggali ide dan mencari sebanyak mungkin penyelesaian dari 
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masalah open-ended yang diberikan. Pembelajaran matematika melalui 

pendekatan open-ended dapat memupuk kemampuan koneksi dan pemecahan 

masalah matematis peserta didik, karena pendekatan ini tidak mengharuskan 

peserta didik menghapal fakta-fakta, tetapi mendorong peserta didik untuk 

mengkontruksi pengetahuan di dalam pikiran mereka sendiri. Pada pendekatan 

ini, peserta didik dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide (Gordah, 2012). Dalam 

kegiatan pembelajaran siswa dilatih berpikir kreatif dengan berusaha memikirkan 

berbagai macam ide dalam penyelesaian masalah sehingga dapat meningkatkan 

fluency, flexibility, dan originality siswa (Widiastuti, 2018). 

2. Tinjauan Tentang Lesson Study 

Lesson study merupakan kerja kolektif sekelompok guru (atau anggota 

MGMP), bisa dengan mahasiswa dan dosen. Pembuatan rencana pembelajaran 

(planning) dapat dikerjakan secara bersama-sama, diimplementasikan dengan 

menunjuk salah satu anggota sebagai guru model, guru lain dan pakar bertindak 

sebagai observer, kemudian dari hasil observasi tersebut dianalisis (melalui 

tahapan reflecting) secara bersama-sama. Kegiatan tersebut sebagai strategi 

peningkatan keprofesionalan guru di Jepang dan saat ini telah menyebar ke 

berbagai negara termasuk negara maju seperti Amerika Serikat. Hal ini terjadi 

terutama sejak diterbitkannya buku The Teaching Gap tahun 1999 yang memuat 

uraian tentang gambaran proses pembelajaran (Jurniati, 2009). 

Menurut Burghes & Robinson (2010), Lesson study merupakan suatu 

bentuk praktik kolaboratif, inisiatif pengembangan profesional berbasis sekolah 
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yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran melalui 

metodologi berbagi praktek secara profesional. Sekelompok guru berkolaborasi, 

mengidentifikasi tema penelitian atau tujuan menyeluruh yang berpusat pada 

siswa dan berhubungan dengan visi sekolah tentang kualitas apa yang ingin 

mereka dorong di dalam siswa mereka. Setelah memutuskan tujuan menyeluruh, 

kelompok bertemu untuk merencanakan pelajaran penelitian yang akan membawa 

tujuan ini ke kehidupan. 

Kegiatan tim lesson study mengikuti proses yang dirangkum, antara lain; 

memilih topik yang sesuai untuk dipelajari; mengidentifikasi tujuan dari unit 

studi; bersama-sama memetakan serangkaian pelajaran yang akan mencapai 

sasaran-sasaran ini; mengidentifikasi pelajaran kunci dalam seri ini yang 

kemudian menjadi pelajaran penelitian; bersama-sama merencanakan pelajaran 

penelitian; salah satu kelompok mengajarkan pelajaran; yang lain mengamati 

pelajaran; meninjau dan merenungkan pelajaran; revisi rencana pelajaran dan 

lanjutkan siklusnya. Pada akhirnya tim ini akan menghasilkan rencana pelajaran 

yang teruji dan teruji, berkontribusi pada tema penelitian yang dipilih dan topik 

yang diteliti (Burghes & Robinson, 2010). 

Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa 

konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya. 

Proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa banyak ditentukan oleh peranan 

dan kompetensi guru. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 

Pasal 1 ayat (10) menyatakan “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 
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dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Berdasarkan definisi di 

atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat keahlian dan 

kemampuan seorang guru yang harus dimilikinya agar dapat melaksanakan 

kinerjanya secara maksimal sehingga menghasilkan suatu proses pembelajaran 

yang sesuai dengan apa yang diinginkan (Anggara & Chotimah, 2012).  

Guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam 

pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat, 

sebagai pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada jalur pendidikan formal. 

 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1 ayat 

(4) menyatakan bahwa: Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu 

atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Anggara & Chotimah, 

2012). 

Lesson study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan 

prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun learning 

community (Rusman, 2010). Selain itu Lesson Study merupakan salah satu upaya 

untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara 

kolaboratif dan berkelanjutan oleh sekelompok guru.  
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Menurut Anggara (2012), lesson study adalah suatu proses kolaboratif 

pada sekelompok guru ketika mengidentifikasi masalah pembelajaran, merancang 

suatu skenario pembelajaran (yang meliputi kegiatan mencari buku dan artikel 

mengenai topik yang akan diajarkan); membelajarkan peserta didik sesuai 

skenario (salah seorang guru melaksanakan pembejaran sementara yang lain 

mengamati), mengevaluasi dan merevisi skenario pembelajaran, membelajarkan 

lagi skenario pembelajaran yang telah direvisi, mengevaluasi lagi pembelajaran 

dan membagikan hasilnya dengan guru-guru lain.  

Jika ditelaah, Lesson study memiliki tujuan yang sama dengan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yaitu untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, 

mencari solusi kendala pembelajaran, mencobakan hal-hal baru, dan diharapkan 

dapat memperbaiki mutu hasil pembelajaran. Namun berdasarkan peninjauan 

jurnal dan wawancara dengan salah satu Guru anggota penggiat Lesson Study 

Kota Batu, perbedaan keduanya terletak metode pelaksanaan. PTK dilaksanakan 

secara siklik (menggunakan Siklus), sedangkan Lesson Study tidak memerlukan 

siklus.  

Masalah yang diangkat pada PTK adalah masalah yang ditemukan di 

kelas, sedangkan Lesson Study bisa dari masalah kelas ataupun masalah individu 

siswa yang kemudian berdampak pada pembelajaran di kelas. PTK bersifat 

deskriptif kuantitatif sedangkan LS merupakan deskriptid kualitatif, sehingga di 

dalam proses LS lebih difokuskan pada hasil perubahan jalannya pembelajaran di 

kelas. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada subyek (peneliti), PTK merupakan 
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kegiatan penelitian yang dapat dilakukan secara individu maupun kolaboratif, 

sedangan lesson study adalah kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif. 

Hubungan antara Lesson Study dengan kemampuan Berpikir kreatif yaitu 

dalam hal menstimulus pola pikir kreatif siswa dengan stimulus pertanyaan-

pertayaan yang diberikan guru model ketika yang dituangkan ke dalam Lesson 

Plan saat tahap perencanaan oleh guru model beserta para observes secara 

kolaboratif (Widiastuti, 2018). 

  

a. Lesson Study untuk Pengembangan Profesi Guru 

Menurut penelitian Mon (2016), pada kesenjangan pengajaran dapat 

dirangkum empat fitur utama dari lesson study, antara lain; (1) lesson study 

didasarkan pada model perbaikan berkelanjutan jangka panjang, (2) lesson study 

mempertahankan fokus yang konstan pada pembelajaran siswa, (3) lesson study 

berfokus pada peningkatan pengajaran secara langsung dalam konteks, dan (4) 

lesson study bersifat kolaboratif. Lesson study adalah model terstruktur dari 

pengembangan profesional guru yang terdiri dari langkah-langkah spesifik dalam 

implementasi. guru akan menghabiskan banyak waktu dalam perencanaan 

pelajaran untuk memberikan pelayanan terbaik bagi siswa mereka pada proses 

lesson study. Penelitian Mon (2016) menyebutkan bahwa mereka (siswa) akan 

mendiskusikan dan membagikan bukti-bukti mereka pada pembelajaran siswa dan 

kemudian, menyusun rencana pelajaran yang efektif yang akan lebih baik untuk 

memfasilitasi siswa belajar pada topik tertentu. 
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Selama perencanaan pelajaran, guru akan berbagi dan memikirkan 

pengalaman mereka sendiri di kelas, sehingga dapat mendorong para guru untuk 

merefleksikan dan meningkatkan pengetahuan mengajar mereka. Melalui diskusi 

dan argumen selama perencanaan pelajaran, di dalam penelitian Mon (2016) 

mengamati bahwa ide-ide yang bertentangan yang dibuat akan memberikan 

kesempatan bagi guru untuk merefleksikan dan mendapatkan pengetahuan dan ide 

pengajaran baru. Selanjutnya, ketika para guru mengamati pengajaran rekan 

mereka, akan memberikan kesempatan berharga bagi para guru untuk menguji 

praktik mengajar mereka melalui refleksi diri. Sehingga proses-proses dalam 

konteks pembelajaran pelajaran terlihat sangat menjanjikan untuk meningkatkan 

pengembangan profesional guru (Mon, 2016). 

b. Pelaksanaan Lesson Study 

1) Tahap Perencanaan  

Tahap ini guru yang tergabung dalam lesson study secara kolaboratif 

menyusun RPP yang berpusat kepada siswa. Perencanaan berawal dari analisis 

terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, seperti: 

kompetensi dasar, cara membelajarkan siswa, menyiasati kekurangan fasilitas 

belajar, dan secara kolaboratif guru-guru mencari solusi dalam memecahkan 

permasalahan yang ditemukan tersebut. Melalui hasil analisis guru-guru tersebut 

diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPP untuk diterapkan 

pada proses pembelajaran. Setelah RPP terbentuk, maka guru beserta observer 

akan membuat Lesson Design dan Chapter Design. 
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Menurut Cerbin & Kobb (2006), saat merumuskan tujuan pembelajaran, 

tim Lesson Study biasanya terdiri dari 3-6 instruktur dari disiplin yang sama 

meskipun mungkin ada tim interdisipliner. Mereka memulai dengan memilih 

kursus, topik, dan tujuan untuk pembelajaran siswa. Instruktur memilih topik yang 

menarik bagi mereka, biasanya yang penting dalam disiplin atau kursus, yang 

menimbulkan masalah bagi siswa, atau yang baru bagi kurikulum. Idealnya, 

pelajaran penelitian membahas tujuan pembelajaran akademis langsung 

(misalnya, memahami konsep dan materi pelajaran tertentu) dan sasaran luas 

untuk pengembangan kemampuan intelektual, kebiasaan pikiran, dan kualitas 

pribadi. 

Menurut Cerbin & Kopp (2006), di Jepang sekolah sering memiliki "fokus 

penelitian" yang menentukan tujuan-tujuan sekolah yang luas yang mencakup 

kualitas karakter, disposisi dan kepekaan seperti rasa ingin tahu, pemikiran 

independen, toleransi perbedaan individu dan sebagainya. Sebagai pengganti 

fokus penelitian kelembagaan, dosen dapat menghubungkan pelajaran penelitian 

mereka dengan tujuan lembaga-lebar untuk pembelajaran siswa (misalnya, 

pemikiran kritis) atau tujuan pembelajaran khusus untuk program akademik atau 

disiplin. Misalnya, tim College Lesson Study Project (CLSP) di bidang psikologi 

merancang pelajaran untuk mempromosikan pemahaman konsep psikologis 

tertentu, tetapi melakukannya dengan cara yang secara lebih luas membantu 

mengembangkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan menjelaskan perilaku 

manusia dalam berbagai faktor atau variabel. Tim mengidentifikasi kemampuan 
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ini sebagai elemen penting dari penalaran ilmu sosial, dan tujuan yang harus 

ditangani dalam kursus pengantar dan dikembangkan di seluruh program sarjana. 

Saat merancang penelitian pembelajaran, tim ini menciptakan sebuah 

pelajaran yang dimaksudkan untuk “mewujudkan tujuan menjadi hidup” (Cerbin 

& Kopp, 2006). Mereka dapat memodifikasi pelajaran yang ada atau memulai 

yang baru. Guru, yang mungkin pemula virtual atau ahli berpengalaman, berbagi 

pengalaman mereka sebelumnya mengajar topik, dan mendiskusikan cara-cara 

yang mungkin untuk mengatasi tujuan pelajaran. Merencanakan pelajaran 

penelitian berbeda dari persiapan kelas sehari-hari dengan beberapa cara. 

Perbedaan yang jelas adalah sejauh mana guru berkolaborasi satu sama lain dalam 

menciptakan pelajaran. Selain itu, karena tim mengusulkan kegiatan 

pembelajaran, mereka mempertimbangkan bagaimana mereka akan 

melakukannyamembantu siswa mencapai tujuan, proses yang mirip dengan desain 

mundur (Cerbin & Kopp, 2006). 

Tahap ini mengarahkan tim untuk mengembangkan rencana untuk 

menyelidiki bagaimana siswa belajar dari pelajaran. Rencana tersebut menentukan 

jenis bukti yang akan dikumpulkan oleh tim dan bagaimana pengamat akan 

mengamati dan mencatat data selama pelajaran. Merencanakan studi bertepatan 

dengan perencanaan pelajaran. Ketika tim mendesain pelajaran mereka 

mendiskusikan jenis data apa yang akan mereka kumpulkan sebagai bukti 

pembelajaran dan pemikiran siswa. Misalnya, satu tim CLSP menggunakan 

penjelasan siswa sebagai ukuran pemahaman konseptual. Tim merancang 

beberapa latihan di mana siswa menjelaskan ide-ide kunci, baik secara lisan 
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maupun tertulis. Selama pelajaran, para pengamat menghadiri bagaimana siswa 

menjelaskan materi dan juga mengumpulkan penjelasan tertulis siswa untuk 

analisis nanti (Cerbin & Kopp, 2006). 

Menurut Ni Shúilleabháin (2015), fitur Knowledge of content and Students 

(KCS) yang digunakan dan dikembangkan dalam percakapan perencanaan dan 

refleksi guru dalam lesson study diidentifikasi sebagai bagian dari penelitian dan 

membentuk dasar dari analisis tentang bagaimana guru bekerja dan meningkatkan 

pengetahuan mereka melalui partisipasi mereka dalam siklus lesson study selama 

satu tahun akademik. 

Kesalahpahaman umum tentang lesson study adalah bahwa penelitian ini 

dimaksudkan untuk menentukan efektivitas pelajaran (misalnya, apakah siswa 

belajar apa yang seharusnya mereka pelajari dan mencapai tujuan pelajaran). Ini 

adalah pertanyaan penting, dan pertanyaan yang ingin dijawab kebanyakan guru. 

Namun, fokus utama dari lesson study bukanlah apa yang dipelajari siswa, 

melainkan bagaimana siswa belajar dari pelajaran. Untuk menyelidiki bagaimana 

siswa belajar, tim lebih fokus pada pemikiran siswa selama pelajaran, bagaimana 

mereka memahami materi, jenis kesulitan apa yang mereka hadapi, bagaimana 

mereka menjawab pertanyaan, bagaimana pemikiran mereka berubah selama 

pelajaran dan seterusnya. Ini berbeda dari upaya untuk menentukan keefektifan 

suatu pelajaran yang mungkin menggunakan evaluasi pra-dan pasca-nol dari 

pembelajaran atau perbandingan siswa antara kinerja siswa dalam pelajaran 

penelitian dengan kelompok pembanding yang sesuai (misalnya, siswa 

mengajarkan materi dalam pelajaran yang berbeda) (Cerbin & Kopp, 2006). 



23 

 

2)  Tahap Pelaksanaan  

Tahap ini ada dua kegiatan utama yakni kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru yang disepakati atau atas 

permintaan sendiri untuk mempraktikan RPP yang telah disusun bersama dan 

kegiatan observasi yang dilakukan oleh guru-guru lain yang bertindak sebagai 

observer atau pengamat. 

3)  Tahap Refleksi  

Tahap ini dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta 

lesson study yang dipandu oleh seorang ketua. Diskusi dimulai dari penyampaian 

kesan-kesan guru yang telah mempraktikan pembelajaran. Selanjutnya, semua 

pengamat menyampaikan tanggapan atau saran secara bijak terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan yang didukung oleh bukti-bukti yang 

diperoleh dari hasil pengamatan, tidak berdasarkan opininya sendiri. Hal ini 

dilakukan sebgai upaya perbaikan proses pembelajaran ke depannya.  

4) Tahap Tindak Lanjut  

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam lesson study sebagai bentuk 

puntuk menindaklanjuti hasil dari refleksi terhadap kegiatan lesson study. Tindak 

lanjut ni dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan proses pembelajaran 

berikutnya.  

c. Manfaat Lesson Study  

Sebuah model pembinaan profesi guru haruslah memberikan manfaat yang 

besar terhadap peningkatan kompetensi profesional guru. Sama seperti lesson 

study, banyak manfaat yang didapatkan dari pelaksanaannya. Lesson study yang 
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merupakan sebuah kerja kolaboratif antar guru diharapkan memberikan 

sumbangan yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini 

peningkatan mutu profesional guru. Manfaat dari pelaksanaan lesson study 

tersebut dapat dijadikan acuan bagi peningkatan profesionalisme guru.  

Adapun manfaat lesson study adalah: 

1) Meningkatnya pengetahuan guru tentang materi ajar dan pembelajarannya  

2) Meningkatnya pengetahuan guru tentang cara mengobservasi aktifitas 

belajar siswa  

3) Menguatnya hubungan kolegalitas baik antar guru maupun dengan 

observer lain selain guru 

4) Menguatnya hubungan antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari 

dengan tujuan pembelajaran jangka panjang  

5) Meningkatnya motivasi guru untuk senantiasa berkembang  

6) Meningkatnya kualitas rencana pembelajaran termasuk komponen-

komponennya seperti bahan ajar, teaching materials (hands on) dan strategi 

pembelajaran (Anggara & Chotimah, 2012) 

Menurut Rizki (2014) dari hasil penelitiannya proses perancangan 

pembelajaran berbasis lesson study lebih memiliki inovasi, contohnya dalam 

menentukan metode ataupun strategi pembelajaran, memilih media yang tepat, 

maupun desain pembelajarannya. Namun perencanaan konvensional terlihat 

kurang berinovasi karena calon guru menganggap apa yang dirancang sudah baik, 

padahal belum tentu. Indikator yang terakhir dalam perencanaan yaitu kesiapan 

melaksanakan pembelajaran, pembelajaran yang berbasis lesson study juga lebih 
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baik karena proses perencanaannya calon guru harus memaparkannya dahulu, 

sehingga apa yang mau diajarkannya terlihat sudah paham. 

 

B. Kerangka Konseptual 

Keberhasilan suatu pembelajaran tidak hanya dilihat dari nilai akhir hasil 

belajar saja namun juga dilihat dari proses pembelajarannya, input yang 

berkualitas tetapi tidak diikuti oleh proses yang sesuai maka output yang 

dihasilkan belum tentu akan berkualitas baik. Keberhasilan belajar mengajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yakni metode mengajar yang 

digunakan oleh guru dalam menyampaikan materinya. Penggunaan metode 

pembelajaran yang kurang bervariasi dan kurang melibatkan siswa, dapat 

meneyebabkan siswa menjadi seseorang yang pasif, karena siswa akan merasa 

bosan dan jenuh saat pembelajaran. 

Metode penyampaian pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

mengajar mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian 

keberhasilan belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

belajar adalah keaktifan siswa saat proses pembelajaran. Tahap perencanaan 

pembelajaran (plan) yang tersusun rapi sangat berperan dalam lancarnya proses 

pembelajaran. Tahapan perencanaan pembelajaran ini tidak hanya mempersiapkan 

materi apa yang akan diajarkan, namun juga mempersiapkan prediksi-prediksi 

terhadap respon yang akan diberikan siswa saat proses pembelajaran, sehingga di 

dalam proses pembelajaran guru tidak kehilangan ide atau jawaban yang dapat 

mematikan suaana pembelajaran. Tahapan ini juga berisi tentang rancangan 
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bagaimana runtutan guru dalam memberi soal-soal baik untuk dipecahkan secara 

mandiri maupun berkelompok oleh siswa. Soal-soal tersebut berisi tentang 

fenomena-fenomena yang berkaitan dengan system ekskresi manusia, siswa 

diminta untuk menjawab berdasarkan analisanya secara mandiri maupun 

berkelompok. Melalui kegiatan berpikir berpikir kreatif dalam memecahkan suatu 

persoalan atau masalah.  

Kegiatan mandiri dan berkelompok disesuai dengan esensi dari runtutan 

proses pembelajaran berbasis Lesson Study. Pembelajaran yang masih berpusat 

pada guru dengan bercerita atau berceramah, yang selama ini dilakukan dalam 

proses pembelajaran sedikit sekali melibatkan siswa dalam belajar sehingga 

mengakibatkan kurangnya keaktifan belajar siswa khususnya siswa kelas VIII B 

MTs Muhammadiyah 1 Malang. Salah satu upaya dalam meningkatkan keaktifan 

dan cara berpikir kreatif siswa yakni dengan diterapkannya pembelajaran IPA 

pada sistem ekskresi berbasis Lesson Study.  

C. Hipotesis Tindakan

1. Proses berpikir kreatif siswa kelas VIII pada materi sistem ekskresi akan

lebih terstimulus dan terlatih melalui pembelajaran berbasis Lesson Study

di MTs Muhammadiyah 1 Malang.

2. Tingkat berpikir kreatif siswa kelas VIII pada materi sistem ekskresi akan

lebih tinggi melalui pembelajaran berbasis Lesson Study di MTs

Muhammadiyah 1 Malang.


