
61 

 

 

                Volume 6 No. 1 Januari 2021 

              p-1SSN: 2477 8192 dan e-ISSN: 2502 2776 

 
 

 

  

PENGUATAN KARAKTER LSCC PESERTA DIDIK DALAM 

PEMBELAJARAN GEOGRAFI MELALUI LESSON STUDY DI SMAN 

10 KOTA TERNATE 
 

Endang Purwati
1
, Syarifuddin Adjam

2
, Hernita Pasongli

3
, Zulkifli Ahmad

4
, Rusman Rasyid

5
 

1
Program Studi Pendidikan Geografi 

Universitas Khairun. Ternate, Indonesia. 

Email: endpurwaty@gmail.com 
2
Program Studi Pendidikan Geografi 

Universitas Khairun. Ternate, Indonesia. 

Email: syarifuddinadjam201@gmail.com   
3
Program Studi Pendidikan Geografi 

Universitas Khairun. Ternate, Indonesia. 

Email: mukhtarnita@gmail.com  
4
Laboratorium Microteaching 

 Universitas Khairun. Ternate, Indonesia. 

Email: ahmadzulkifli477@gmail.com  
5
Program Studi Pendidikan Geografi 

Universitas Khairun. Ternate, Indonesia. 

Email: rusman_rasyid68@unkhair.ac.id  

 

 

©2019 –Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi. Ini adalah artikel dengan  

                 akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0). 

 

ABSTRACT 

This study aims to reveal how lesson study is able to improve the quality of Geography learning 

and strengthen the character of learner, sharing, caring, and collaborative students in SMAN 10 class 

XII IPS 2 Ternate City. This research is a descriptive qualitative-quantitative research. The data 

collection technique was carried out by observation, analysis of reflection notes, and documentation. 

Observations in this study were carried out in three stages. Planning, implementation, and reflection 

stages. Based on the research results it can be concluded as follows: 1) the ability of the model 

teacher in designing lesson plans (lesson design) by 65%; 2) the ability of the model teacher in 

designing the class (class design) of 87.50%; and 3) the ability of the model teacher in implementing 

learning (open class) of 82.14%. Meanwhile, the results of observations of students' LSCC characters 

during the learning process can be represented as follows: 1) learner character by 70%; 2) character 

sharing is 40%; 3) caring character by 20%; and 4) 50% collaborative character. 

 

Keywords: Lesson study; LSCC; Geography Learning; SMAN 10 Kota Ternate. 

 

ABSTRACT 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana lesson study mampu memperbaiki 

kualitas pembelajaran Geografi dan menguatkan karakter learner, sharing, caring, and collaborative 

peserta didik di SMAN 10 kelas XII IPS 2 Kota Ternate. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif-kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, analisis catatan refleksi,  

dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) 

kemampuan guru model dalam mendesain perencanaan pembelajaran (lesson design) sebesar 65%; 2) 

kemampuan guru model dalam mendesain kelas (class design) sebesar 87,50%; dan 3) kemampuan 
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guru model dalam menerapkan pembelajaran (open class) sebesar 82,14%. Sedang hasil pengamatan 

karakter LSCC peserta didik selama dalam proses pembelajaran dapat dipersentasekan sebagai berikut: 

1) karakter learner sebesar 70%; 2) karakter sharing sebesar 40%; 3) karakter caring sebesar 20%; 

dan 4) karakter collaborative sebesar 50%. 

 

Kata Kunci: Lesson study; LSCC; Pembelajaran Geografi; SMAN 10 Kota Ternate. 

 

PENDAHULUAN 

Guru abad 21 adalah guru yang mampu 

membangun kemampuan peserta didik menjadi 

pembelajar sepanjang hayat, mau berbagi 

terhadap sesama, peka dan peduli terhadap 

lingkungannya, memiliki ketrampilan berpikir 

kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan 

mampu berkolaborasi.  Dengan demikian, 

dibutuhkan upaya maksimal dari guru untuk 

senantiasa meningkatkan kompetensinya agar 

mampu berinovasi dalam meningkatkan 

kualitas pembelajarannya. Kualitas 

pembelajaran dilihat dari sisi guru adalah 

seberapa optimal guru mampu memfasilitasi 

proses belajar peserta didik. 

Berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan di SMAN 10 Kota Ternate, kualitas 

pembelajaran Geografi belum maksimal. 

Indikator yang menunjukkan bahwa kualitas 

pembelajaran tersebut belum memadai, yaitu; 

1) pembelajaran yang dilakukan oleh para guru 

di kelas masih menggunakan pembelajaran 

konvensional; 2) relevansi penyusunan 

rancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru 

belum sepenuhnya tepat; 3) pembelajaran yang 

dilakukan oleh para guru di kelas belum 

memberi ruang kepada peserta didik untuk 

membangun karakter LSCC (learning, sharing, 

caring, and collaborative). Sementara itu, pada 

peserta didik karakter LSCC belum terlihat 

menguat pada proses pembelajaran atau dalam 

kesehariannya. Indikator yang menunjukkan 

bahwa karakter LSCC peserta didik di kelas 

IPS belum menguat, yaitu: 1) peserta didik 

cenderung belum menyadari kebutuhan 

pentingnya belajar (learner character). Hal ini 

dapat dilihat pada saat misalnya guru mata 

pelajaran tidak hadir pada saat PBM, mereka 

tidak memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar 

perpustakaan untuk membaca; 2) peserta didik 

cenderung individualis. Pada proses 

pembelajaran ada kesenjangan (gap) antara 

peserta didik yang memiliki kemampuan 

akademik diatas rata-rata dengan peserta didik 

yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. 

Sehingga pada saat guru menugaskan 

mengerjakan tugas kelompok, peserta didik 

yang aktif hanyalah yang tergolong pintar 

(Sharing character); 3) rasa peka/peduli 

peserta didik terhadap sekitarnya masih lemah 

(Caring character). Hal tersebut dapat diamati 

pada salah satu contoh kebiasaan peserta didik 

yang memungut sampah hanya pada saat 

diperintah oleh gurunya, bukan berdasarkan 

inisiatif sendiri; 4) contoh karakter 

collaborative peserta didik masih lemah dapat 

diamati pada saat melakukan diskusi 

kelompok. Diskusi terlihat pasif dan monoton. 

Berdasarkan identifikasi tersebut, 

ditengarai penyebab permasalahan di atas 

adalah: 1)tidak adanya proses pendampingan 

yang intensif bagi guru-guru Geografi di 

SMAN 10 Kota Ternate agar guru memiliki 

motivasi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajarannya di kelas; 2) tidak adanya 

pelibatan seluruh rekan pendidik untuk saling 

berbagi (sharing) dalam proses peningkatan 

kompetensi masing-masing guru; 3) tidak 

adanya ruang diskusi yang dibangun antara 

guru Geografi dalam membahas persoalan 

pembelajaran yang ditemui di kelas masing-

masing; 4) ketidakmampuan guru dalam 

mendesain pembelajaran yang dapat 

membantu menguatkan karakter LSCC peserta 

didik. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana lesson study dalam 

menguatkan karakter LSCC peserta didik di 

SMAN 10 Kota Ternate. Manfaat penelitian ini 

adalah dapat melatih guru dalam mengenali 

permasalahan pembelajaran di kelas dan 

menemukan solusinya serta memberi 

ketrampilan khusus guru dalam merancang 

pembelajaran yang berbasis karakter. 

 

METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif-kuantitatif, dimulai dari penyusunan 

lesson design, pelaksanaan open class, hingga 

pada proses redesign setelah kegiatan refleksi 

(plan-do-see model). 
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Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMAN 10 

Kota Ternate Jalan Ki Hajar Dewantoro 

Kecamatan kota Ternate Tengah 

Subjek Penelitan 

Subjek dalam penelitian ini adalah 

peserta didik kelas XII IPS-2. Observer utama 

sebanyak 2 orang dosen dan observer 

pendamping adalah 2 orang guru Geografi. 1 

orang guru Geografi sebagai guru model dan 

siswa kelas XII IPS-2 sebanyak 27 orang. 

Instrumen Penelitian 
Instrumen pengamatan disusun oleh tim 

peneliti dan divalidasi oleh alumni STOL’s. 

Adapun indikator karakter LSCC pada peserta 

didik yang diobservasi dan diukur pada saat 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 1 

berikut ini. 

Tabel 1. Indikator Karakter LSCC Pada Peserta Didik 

Indikator Karakter Peserta Didik 

Perilaku Siswa Sebagai Pembelajar 

(Karakter Pembelajar) 

 

 

Antusiasme siswa yang positif dalam belajar. 

Siswa mendengarkan penjelasan materi dalam 

pembelajaran. 

Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru dalam 

pembelajaran. 

Siswa secara sukarela membuat catatan penting dalam 

pembelajaran. 

Perilaku Siswa Sebagai Pembelajar 

(Karakter Berbagi) 

 

Siswa menjalin komunikasi yang baik dengan siswa lain 

dalam berdiskusi. 

Siswa memberikan bantuan sukarela dalam 

pembelajaran. 

Perilaku Kepedulian Siswa Terhadap 

Lingkungan 

(Karakter Peduli) 

Siswa menjaga kebersihan selama proses pembelajaran 

Siswa mengingatkan siswa lain untuk menjaga 

kebersihan 

Siswa mengambil sampah terlihat secara sukarela 

Perilaku Siswa Dalam Bekerja Sama 

Dalam Pembelajaran 

(Karakter Kolaboratif) 

 

Siswa secara sukarela menyelesaikan tugas pelajaran 

dengan mitra diskusi 

Siswa menjalin komunikasi yang baik dalam 

menyelesaikan tugas kelompok 

 

Prosedur Penelitian 

1. Kegiatan observasi terhadap aktivitas 

peserta didik saat proses pembelajaran, 

dilakukan untuk mengamati penguatan 

karakter LSCC. Kegiatan observasi 

dilakukan untuk mengamati segala tindakan 

dan perilaku peserta didik yang tersirat dan 

yang tersurat (tsubuyaki). 

2. Tahap pengumpulan data dengan cara 

mencatat semua data objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan 

perekaman (audio maupun visual) di 

lapangan. 

3. Tahap reduksi data dengan cara 

merangkum, memilih hal-hal pokok 

memfokuskan pada hal-hal penting, 

kemudian dicari tema dan polanya. 

Sehingga dapat memberikan gambaran 

secara jelas dan dapat mempermudah 

peneliti untuk mengumpulkan data 

berikutnya, yaitu dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi, tahap 

penyajian data, dan  penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Tahapan Plan 
Pada tahapan ini dilakukan perencanaan 

penerapan lesson study melalui diskusi 

bersama guru-guru mata pelajaran Geografi di 

SMAN 10 Ternate untuk menyusun lesson 

design materi pada saat open class. Dialog 

dilakukan secara interaktif antara tim peneliti 

dan guru-guru dalam rangka menyamakan 

persepsi dan menentukan topik / materi. Hasil 

design plan ditunjukkan pada Gambar 1 

berikut. 
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Gambar 1. Layout Lesson Design 

 

2. Tahapan Do 

Pada tahapan open class / Do guru 

model menerapkan lesson study sesuai dengan 

skenario yang telah dirancang dalam lesson 

design. Guru model memfasilitasi 

pembelajaran dengan tayangan video dan 

membagikan lembar kerja peserta didik 

(LKPD). LKPD ini merupakan sharing task 

yang telah disiapkan. Guru geografi lain 

beserta tim peneliti menjadi observer dengan 

mengamati perilaku belajar peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

3. Tahapan Refleksi/Do 
Pada tahap ini guru model 

menyampaikan rasa lega dan kepuasan yang 

belum pernah dirasakan selama mengampu 

mata pelajaran Geografi dengan karakteristik 

peserta didik di kelas IPS yang dikenal sebagai 

kelas yang ribut, tidak focus pada pelajaran, 

susah diatur dan cenderung tidak 

mengindahkan aturan atau tata tertib kelas. 

Untuk pertama kali guru model memperoleh 

pengalaman mengajar yang membuatnya 

menikmati pembelajaran tersebut. Peserta 

didik pun terlibat maksimal dan focus dalam 

menyelesaikan tugas sharing dan tugas 

jumping. Hal yang menarik perhatian adalah 

terdapat beberapa peserta didik yang mencatat 

materi dalam tayangan video tanpa 

diinstruksikan oleh guru model. Hal ini 

menjadi pertanda bahwa kelas IPS yang 

notabene dikenal sebagai kelas yang susah 

diatur oleh guru, ternyata memiliki potensi 

untuk belajar dan berkembang manakala guru 

mampu memfasilitasi kebutuhan mereka untuk 

belajar. 

Refleksi yang disampaikan oleh guru 

pengamat (SM), bahwa peserta didik yang 

menjadi target (Zulfikar) sangat terlibat aktif 

dalam pembelajaran, bekerjasama dengan 

teman sekelompoknya dalam menyelesaikan 

tugas dalam sharing task, bergerak dalam 

mengumpulkan informasi jawaban, bertanya 

kepada guru model. Peserta target lain (Arya) 

pun terlibat aktif dalam memimin diskusi 

dengan teman kelompoknya dalam 

menyelesaikan tugas sharing. Target (Arya) 

terlihat antusias dalam bertanya kepada guru 

model dan berusaha menyelesaikan tugas 

tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Refleksi berikutnya disampaikan oleh 

guru pengamat (TH), bahwa secara 

keseluruhan peserta didik sibuk dalam 

menyelesaikan tugas dalam LKPD sehingga 

tidak ada yang bermain seperti yang dilakukan 

dalam pembelajaran hari biasanya. Penerapan 

LS ini memberi nuansa baru dalam mengajar. 

Refleksi disampaikan oleh guru pengamat 

(NH), bahwa peserta didik yang biasanya 

menimbulkan masalah dengan banyak 

meminta ijin keluar kelas, mengganggu teman 

yang lain, dan tidak focus pada pelajaran yang 

sedang disampaikan oleh guru pada 

pembelajaran kali ini semua menjadi tertib dan 
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terlibat aktif dalam PBM. Peserta target (M. 

Faris) bersemangat dalam bertanya saat 

kelompok lain tampil presentasi dan menjawab 

pertanyaan saat diminta oleh kelompok penyaji 

untuk membantu memberi masukan atas 

jawaban kelompok mereka. Suasana 

pembelajaran kali ini benar-benar hidup dan 

menyenangkan. Hasil kemampuan guru model 

dalam pelaksanaan open class disajikan pada 

Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2. Presentase Kemampuan Guru Model Dalam Penerapan Lesson Study  

(Hasil Analisis Data, 2020) 

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa 

kemampuan guru pada aspek penyusunan 

lesson design  sebesar 65%. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu: 1) 

guru terbiasa merancang pembelajaran yang 

sifatnya administratif sebagaimana yang 

menjadi tuntutan dari sekolah dan dinas 

pendidikan dan kebudayaan provinsi; 2) guru 

tidak terlatih untuk mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik. Sehingga, rancangan 

pembelajaran yang dihasilkan tidak tepat 

sasaran untuk mengatasi dan memberi solusi 

belajar bagi peserta didik. Ketidakmampuan 

guru dalam mengidentifikasi kesulitan belajar 

peserta didik akan berpengaruh pada 

kemampuan guru mendesain metode dan 

model pembelajaran yang tepat yang dapat 

membantu peserta didik dalam mengatasi 

kesulitannya dalam pembelajaran. 

Sebagaimana hasil penelitian Pop dan Ciascai 

(2013) dengan menggunakan responden 

sebanyak 63 guru dari 6 kabupaten di Rumania 

menunjukkan bahwa, kekuatiran yang sedang 

berkembang saat itu adalah peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar dan hal tersebut 

menjadi tanggung jawab guru untuk 

mengidentifikasinya dan membantu peserta 

didik untuk mengatasinya. Kemampuan guru 

dalam mengidentifikasi kesulitan belajar dan 

memberi bantuan kepada peserta didik yang 

bersangkutan merupakan suatu indikator guru 

yang kompeten; dan 3) guru tidak terlatih 

menyusun LKPD (lembar kerja peserta didik) 

yang dapat dijadikan sebagai media belajar 

dalam mengaktifkan dan melatih peserta didik 

yang mengalami masalah dalam pembelajaran. 

Penyusunan LKPD yang baik dapat 

memfasilitasi peserta didik untuk berinteraksi 

dengan teman diskusi dalam kelompok, teman 

diskusi antar kelompok, interaksi dengan 

media pembelajaran, dan guru sebagai sumber 

belajar. Perancangan lembar kerja yang tepat 

akan meningkatkan respon dan hasil belajar 

peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Sri Utami, Sumarmi, Ruja, dan Utaya, (2016) 

dalam risetnya, dimana bahwa lembar kerja 

siswa yang direncanakan dengan baik oleh 

guru akan mengembangkan pengalaman 

belajar peserta didik dan pembelajaran menjadi 

aktif, menarik, dan tidak membosankan. 

Kemampuan guru model dalam 

mendesain kelas sangat bagus, yaitu 87,50%. 

Hal ini dikarenakan pengalaman guru model 

yang cukup lama (+ 15 tahun masa kerja) 

dalam mengajar, sehingga kemampuan dalam 

memahami karakteristik peserta didik lebih 

matang. Penempatan posisi duduk dilakukan 

berdasarkan heterogenitas kemampuan 

akademik, gender, dan perilaku peserta didik. 

Hal ini akan memperbaiki kualitas interaksi, 

komunikasi, dan kolaborasi antara peserta 

didik sehingga dalam diskusi kelompok yang 

diterapkan akan berdampak baik bagi peserta 

didik yang butuh “bantu teman” (help friend). 

Kemampuan guru model dalam 

menerapkan lesson design dalam open class 

sekitar 82,14%.  Penerapan open class guru 

model telah terlaksana dengan baik sesuai 

skenario pembelajaran. Pemanfaatan media 

belajar yang variatif, penggunaan LKPD yang 

inovatif, serta penerapan model pembelajaran 

yang tepat membuat suasana belajar yang 
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Class

TEACHER'S ABILITY

Datenreihen1 65% 88% 82%
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dirasakan oleh peserta didik sangat berbeda 

dari proses pembelajaran biasanya. Kelas yang 

terbiasa diberi label oleh sebagian besar guru 

sebagai kelas yang ribut, susah diajak belajar, 

dan bandel menjadi kelas yang seluruh peserta 

didiknya terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran.  Guru model pun merasakan 

pengalaman mengajar yang berbeda dari hari 

biasanya ketika berhadapan dengan peserta 

didik di kelas tersebut. Guru model merasakan 

kepuasaan yang mendalam dengan proses 

pembelajaran saat itu. Sehingga dapat 

ditegaskan bahwa kualitas guru berbanding 

lurus dengan kualitas pembelajaran, sehingga 

guru yang kreatif, inovatif serta mampu 

menyesuaikan perkembangan jaman akan 

mampu menghasilkan lulusan yang siap 

berkompetisi. Sebagaimana pendapat Dalyono 

(2016) yang mengemukakan bahwa kualitas 

pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor 

yaitu guru, orang tua atau masyarakat dan 

peserta didik. 

Lesson study sebagai model 

pengembangan kompetensi guru terbukti 

mampu memperbaiki kualitas pengajaran di 

kelas. Lesson study dapat menjadi solusi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 

(Triyanto, 2016). Lesson study berperan dalam 

sharing experience diantara guru. Tahap 

refleksi seorang guru akan belajar dari 

pembelajaran yang telah dilakukannya. Pada 

tahap ini, saran dan perbaikan disampaikan 

oleh observer untuk mengatasi kelemahan 

yang muncul dalam peoses pembelajaran. 

Dengan demikian, para obsever atau pengamat 

yang terdiri dari guru juga mendapatkan 

manfaat dari kegiatan tersebut. 

Lesson study dapat memberikan 

kontibusi positif terhadap pengembangan 

keprofesionalan guru yaitu dengan 

memberikan kesempatan kepada guru untuk 

memikirkan dengan cermat mengenai tujuan 

pembelajaran, mengembangkan media yang 

inovatif yang digunakan dalam pembelajaran, 

mengkaji dan mengembangkan pembelajaran 

terbaik, memperdalam pendalaman terkait 

materi pokok yang diajarkan,  memikirkan 

secara mendalam tujuan jangka panjang yang 

akan dicapai oleh peserta didik, merancang 

pembelajaran secara kolaboratif, mengkaji 

secara cermat cara dan proses belajar serta 

tingkah siswa, mengembangkan pengetahuan 

pedagogis yang sesuai dengan pembelajaran 

peserta didik. Aktivitas lesson study mampu 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru 

SMP dan SMA di Tambak Pulau Bawean 

Gresik Jawa Timur (Asari, Fauziyah, dan 

Uchtiawati, 2018). 

 

Penguatan Karakter LSCC Peserta Didik 
Hasil analisis deskriptif terhadap 

karakter LSCC siswa kelas XII IPS-2 SMAN 

10 Kota Ternate disajikan pada Gambar 3 

berikut. 

 
Gambar 3.  Presentase Karakter LSCC Peserta Didik Dalam Penerapan Lesson Study 

(Hasil Analisis Data, 2020) 

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa 

selama penerapan lesson study dalam proses 

pembelajaran di kelas XII IPS 2, karakter yang 

paling dominan ditunjukkan oleh peserta didik 

adalah sebagai pembelajar (learner), yaitu 

sebesar 70% sedangkan karakter yang rendah 

presentasinya adalah karakter caring hanya 

mencapai 20%. 

Indikator pengamatan perilaku peserta 

didik sebagai pembelajar dilihat pada aktivitas 

seberapa banyak peserta didik yang 

menunjukkan semangat positif selama 

pembelajaran berlangsung, menyimak materi, 
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mengajukan pertanyaan kepada guru model, 

dan membuat catatan penting materi yang 

sedang ditayangkan melalui video 

pembelajaran dengan sukarela. Hal ini 

disebabkan dalam scenario pembelajaran, guru 

model menggunakan media belajar yang 

berbeda dari hari biasanya mengajar. Tingkat 

persentasenya cukup tinggi yang menunjukkan 

bahwa peserta didik di kelas tersebut memiliki 

potensi besar untuk dilatih menjadi manusia 

pembelajar, yaitu menjadi orang yang mau 

terus belajar agar bisa memberi kontribusi 

lebih besar bagi kemajuan bangsa dan 

kemanusiaan. 

Perilaku sharing peserta didik di kelas 

ini sebesar 40%, dan diinterpretasikan masih 

rendah. Indikator perilaku sharing peserta 

didik yang diamati yaitu pada aspek seberapa 

banyak peserta didik yang melakukan 

komunikasi dengan peserta lain dalam diskusi 

dan seberapa banyak peserta yang saling 

memberi bantuan dengan sukarela kepada 

peserta lainnya. 

Karakter caring hanya mencapai 20%. 

Perilaku peduli peserta didik dalam menjaga 

kebersihan kelasnya selama pembelajaran 

berlangsung masih sangat rendah. Kertas bekas 

yang digunakan terlihat berserakan di meja 

masing-masing kelompok. Upaya saling 

mengingatkan untuk membuang sampah pada 

tempatnya, dan memungut sampah secara 

sukarela tidak dilakukan oleh hampir sebagian 

besar peserta didik di kelas tersebut. 

Perilaku collaborative mencapai 50% 

yang artinya kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan tugas dalam LKPD bersama 

teman diskusi masih dapat dilatihkan dengan 

baik. Dengan adanya kolaborasi dalam lesson 

study yang dilandasi dengan saling percaya, 

saling menghargai, saling menerima, saling 

peduli dan dan saling menguatkan demi tujuan 

bersama sehingga dapat membangun karakter 

siswa yang kuat dan peduli pada sesama 

(Caring Community). Proses pembiasaan 

kolaborasi dalam pembelajaran, akan mendidik 

peserta didik lebih mempersiapkan dirinya 

menjadi manusia yang dapat bekerjasama 

dalam tim/kelompok sehingga bisa menghargai 

kelebihan dan menerima kekurangan orang 

lain, mampu mengambil peran secara tepat 

serta aktif berkontribusi dalam memecahkan 

masalah bersama. 

Pembelajaran Lesson Study merupakan 

salah satu pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kepedulian sesama anak dalam 

berbagai aspek diantaranya sikap social dan 

sikap moral. Menurut hasil penelitian dari 

Borba (2001) kecerdasan anak terletak pada 

moral yang dimilikinya, ketika anak memasuki 

dunia remaja anak dapat memahami mana 

yang baik dan benar. Dengan adanya sikap 

caring, sharing dan kolaborative maka peserta 

didik dapat mengenal mana yang baik dan 

salah serta dapat menanamkan kebiasaan 

(habituation) tentang baik sehingga peserta 

didik paham, mampu merasakan dan 

melakukan yang baik serta selalu berbagi dan 

mau bekerjasama. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 1) kemampuan 

guru model dalam mendesain perencanaan 

pembelajaran (lesson design) sebesar 65%; 2) 

kemampuan guru model dalam mendesain 

kelas (class design) sebesar 87,50%; dan 3) 

kemampuan guru model dalam menerapkan 

pembelajaran (open class) sebesar 82,14%. 

Sedang hasil pengamatan karakter LSCC 

peserta didik selama dalam proses 

pembelajaran dapat dipersentasekan sebagai 

berikut: 1) karakter learner sebesar 70%; 2) 

karakter sharing sebesar 40%; 3) karakter 

caring sebesar 20%; dan 4) karakter 

collaborative sebesar 50%. 

 

SARAN 

Lesson study merupakan model 

pengembangan kompetensi guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

Penguatan karakter LSCC sangat baik bila 

diterapkan dalam skenario pembelajaran guru 

mata pelajaran lainnya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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