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PENGANTARREDAI(TUR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha

Esa, atas birkat dan rahmat-Nya Penyusunan Prosiding Seminar Nasional lesson

Studr Pendidikan MIPA FKIP Universitas Bengkulu dapat terselesaikan. Prosiding ini

adalah pengganti Jumal Pendidikan Matematika dan sains Exacta Yoltsme IX No. 1

Tahun 
'ZOt1-yang 

kami susun. Unhrk itu, maka Jumal Exacta tersebat dinyatakan

dicabut dan 
- 
tidak berlaku lagi. Dengan terbitnya Prosiding ini, maka kami

mengucapkan terirna kasih atas keberatan Tim Jumal tersebut, dan kami

,"""!lut*t* permohonan maaf yang sebesar-besamya kepada segenap Tim Jurnal

Exaia Jp6pi. Kami (Tim Lesson Study JPMIPA FK1P Unib) menggunakan jumal

dimaksud adalah sebagai bentuk pemberdayaan kelembagaan, sebab Program Lesson

study adalah proglam pengembangan profesionalisme dosen FKIP Unib secara

kelembagaan yang didanai oleh Ditjen Dikti Ke,nendiknas selama 3 tahun (2010-

1012). Namunkeberatan Tim Jumal Exacta IP}y'rIPA FKIP Unib dapat karri maklumi,

dan segera kami cabut serta kami ganti dengan prosiding ini, dengan ISBN: 978-602-

19285-6-1.
Prosiding ini berisikan artikel-artikel para penulis yang terlebih dahuiu di

paparkan dalam seminar Nasional HafJTl Lesson Study Jwusan Pendidikan MIPA
ircp universitas Bengkulu yang diselenggarakan di Aula Dekanat FKIP Ilniversitas

Bengkulu pada tanggal 4-6 Nopember 2010. Dalam seminal tersebut dihadiri oleh

Tim Pengembangao Lesson Stua! Ditjen Dikti, yakni Bapak Sumar Hendayana, Ph'D'

beserta staf dari Ditnaga Ditjen Dikti. Serta dalam setiap kegiatan lesson study

didampingi oleh tim pendamping dari universitas Pendidikan Indonesia dan

Universitas Negeri Padang yang ditunjuk oleh Ditjen Dikti.
Prosiding ini diharapkan sangat bermanfaat bagi Jurusan PMIPA FKIP

Universitas Bengkulu untuk peningkatan kualitas profesionalitas dosen. Jumal ini

sangat penting bagi LPTK terutama JPMIPA FKIP Universitas Bengkulu, mengingat

tulisan dalamlurnal ini merupakan diseminasi hasil /essor? study yary, bertujuan untuk

meningkatkan kemarnpuan, keterampilan dosen Jurusan Pendidikan MIPA FKIP

UNIB memahami konsep, prinsip dan praktik lessor study' darr meningkatkan

meningkatkan komunitas belajar antar dosen, antar mahasiswa, dan antara mahasiswa

dengan dosen di lingkungan Jurusan Pendidikan MIPA, menemukan model-model

pembela.luran inovatif yang bercirikan Indonesia, da-r meningkatkan kemarnpuan

doren dalam meneliti efektivitas model-model pembelajaran yang dapat diberikan

rurtuk mahasiswa LPTK maupun implementasinya dalam kegiatan lesson study di

sekolah-sekolah.
Jurusan PMIPA FKIP Universitas Bengkuiu mengucapkan terima kasih

kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, khususnya Dewan Pendidikan Tinggi
dan Direktorat Ketenagaan Ditjen Dilti yang telah memberikan kesempatan kepada

Jurusan PMIPA FKIP Universitas Bengkulu untuk menyelenggarakan program

Lesson Study ini. ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada Rektor IINIB,
Dekan FKIP TINIB dan juga kepada Tim Monev Inteinal atas kritik dan saran serta

kerjasamanya sehingga rangkaian kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.- 
Akhimya, semoga jumal ini dapat bermanfaat sebagai landasan yang kuat

untuk pengembangan Lesson Srxta' Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universilas

Bengkulu untuk masa-masa yaog akan datang. Amin.

Penanggungi awab Redaksi
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MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN TEOru BIL,{NGAI\I
MELALUI ZESSOIV STUDY

Saleh Haji
Dosen Pendidikan Matematika FKIP UNIB

Abstrak

Lulusan pergunurn tinggi yang bermutu merupakan tuntutafl
masyarakat, terutama dari stake holder yang memerlukannya.
Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka peningkatan kualitas
pembelajaran di perguruan tinggi me4iadi suatu keharusan.

Mata kuliah Teori Bilangan merupakan salah satu mata kuliah
keahlian di Program Studi Pendidikan Matematika JPMIPA
FKIP UNIB. Mata kuliah Teori Bilangan memiliki peran yarg
sangat sftategis, karena konsep-konsep yang dipelajarinya
menjadi dasar bagi konsep-konsep matematika pada mata kutiah
lainnya.Salatr satu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran
dengan cara menerepkan Lesson Study pada pembelajaran Teori
Bilangan melalui tiga talrap kegiatan yaitu: l. merencanakan
pembelajaran (plan), 2. melaksanakan pembelajaran (do), dan 3.
Refleksi (see). Bentuk perencanaan pembelajaran adalah RPP,
silabus, dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM). Pelaksairaan
pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode
ekspositori, dishrsi, dan tugas. Hasil refleksi menghendaki
perlunya pengaturan meja dan kursi untuk diskusi kelompok
yang memungkinkan keleluasan bergerak bagi mahasiswa

maupun dosen dalam melakukan kegiatan pembelajaran, Selain
itu bentuk RPP perlu mencamtunkan kegiatan penggunaan

LKM oleh mahasiswa. Kesimpulan teiah terjadi peningkatan
kualitas pembelajaran dari aspek pengu,ls,um materi, aktifitas
mahasisw4 dan perangkat pembelajaran. Sebanyak 95%
mahasiswa mampu menjawab dengan benar soal yang
diberikan. Sebanyak 82% mahasiswa aktif mengikuti perkuliah.
Sebanyak 90% kelengkapar pembelajaran telah terpenuhi.

A. Peadahuluan

Teori Bilangan merupakan salah satu marakuliah keahlian pada Program Studi
Pendidikan Matematika JPMIPA FKIP Universitas Bengkulu. Matakuliah ini menyajikan
materi dasar dalam matematik4 seperti himpunan, bilangan, dan fimgsi, Karena mendasar,
matakuliah ini sangat penting untuk dikuasai oleh matrasiswa. Penguasaan materi-rrateri pada

Teori Bilangan dapat membantu mahasiswa dalam menguasai materi-materi lain, seperti

materi pada matakuliah Struktur Aljabar, Kalkulis, dan lJjabar Linier. Sebaliknyq
kelemahan menguasai materi-materi pada Teori Bilangan akan dapat mengganggu dalaln
meoguasai materi-materi pada matahliah lain.

Untuk dapat membangun penguas&m materi yang baik pada matakuliah Teori Bilangan,
maka diperlukan pembelajaran (perkuliahan) yang berkualitas. Pembelajman yang berkualitas
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dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan (Etziono, 1964).

Komponen yang terkait dalam pembeiajaran. antara lain dosen, mahasiswa, sarana dan

prasarana pembelajaran. Komponen-komponen tersebut perlu diupayakan agar dapat

melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing' Dosen sebagai agen

pembelajaran dituntut agar dapat membelajarkan mahasiswa dengan baik. Mahasiswa sebagai

pembelajar diharapkan dapat belajar dengan baik. Begitu pula dengan sarana dan prasarana

sebaiknya dapat membantu doseu dan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Teori Bilangan adalah

dengan menerapkan Lesson Study (LS). Lesson Study merupakan pembinaan profesi

pendidikan melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan mutual leaming untuk

membangUn leaming community (komlnitas belajar). Dengan pefkataan lain, Lesson Study

adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru/sekelompok gruu yang bekerja

sama dengan orang lain (dosen, guru) dalam merancang kegiatan untuk meningkatkao mutu

belajar siswa dan pembelajaran yang dilalatkan oleh salah seorang guru dari perencanaan

pembetajaran yang dirancang bersama/sendiri, kemudian diobservasi oleh teman guru yang

lain dan setelah itu mereka melakukan refleksi bersama atas t,asil pengamatan yang baru saja

dilahrkan.

B. TahapanlessonStudy
Tahapan lesson study yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran Teori

Bilangan terdiri atas: perencanzuur pembelajaran Qilan),pelaksanaan pembelajaran (do), dan
pelaksanaan refleksi (see).

a MerencanakanPembelajaran(P/an)
Perencanaan pembelajaran dilakukan bersama-sama dengan dosen laiu dalam menyusun
RPP (Rencala Program Pembelajaran) dan LKM (Lembar Kerja Mahasiswa).
RPP, silabus, dan lembar kerja mahasiswa tentang pokok bahasan Induksi Matematik
disusun oleh dosen Pembina bekerja sama dengan dosen Prodi Pendidikan Matematika
JPMIPA FKIP UNIB, Melalui kolaborasi tersebut, pen)usunan komponen perangkat
pembelajaran tersebut menjadi lebih baik dan komprehensif dalam aspek kedalaman
maupun keluasan materi maupun dalam aspek pembelajaran. Hasil evaluasi menunjutkan
sebanyak 90% kelengkapan pembelajarau telah terpenuhi. Selain itu, masing-masing
kelengkapan pembelajaran telah berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. RPP

dan silabus telah membimbing dosen dalam melakukan pembelajaran. Lembar kerja
mahasiswa telah membimbing mahasiswa dalam melakukan aktifitas pembelajaran.

b. Melaksanakan Pembelajaran (Do)
Pelaksanaan pembelajaran materi Induksi Matematika berlangsung secara dinamis
melalui aktifitas diskusi kelompok maupun kelas. Melalui penggunffin lembar keda
mahasiswa, dosen berusahan mengeksplorer kemampuan mahasiswa dalam memahami
materi. Melalui diskusi kelompok, mahasiswa memanfaatkan untuk bertrikar pikiran satu

dengan yang lainnya. Melalui diskusi kelas, kegiatan tukar menukar pendapat menjadi
lebih luas. Kesimpulan yang diperoleh terhadap konsep dalam materi Induksi Matematika
menjadi lebih sahih.
a. Pendahuluan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adaiah penyampaian tujuau
pembelajaran, apersepsi, penyampaian langkah-langkah pembeiajaran dan memotivasi
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Penyampaian tujuan
pembelajaran telah membuat mahasiswa mengetahui apa yang mereka akan peroleh
seteiah mengikuti kegiatan perkuliahan. Kegiatan apersepsi telah dapat meluruskan
miskonsepsi yang dimiliki mahasiswa, seperti konsep tentang pengertian pembullian
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dalarn matematika. lnformasi tentang langkah-langkah pembelajaran telah membantu
malasiswa menyiapkan diri dengan perlengkapan pembelajaran yang diperlukan untuk
mengikuti kegiatan pembelaj aran.
b. Penyampaian materi

Penyampaian materi Induksi Matematika diawali dengan pemberian masalah
(problem) penjumlahan bilangan asli sampai suku ke n. Problem ini mampu memancing
perhatian mahasiswa untuk mencari jawabnya. Di awali dengan pelampaian problem,
selanjutnya dosen meqlelaskan teori tentang pembuktian suatu pemyataan matematika
dengan menggunakan induksi matematika.

Untuk lebih memahami materi yang telah dijelaskan dosen, selanjutnya diberikan
berbagai problem yang terdapat dalam Lembar Kerja Mahasiswa (LI(M) agar
diselesaikan melalui diskusi kelompok. Selama kegiatan diskusi kelompok, dilahrkan
pemantauan oleh dosen untuk memastikan telah terjadi diskusi secara baik.

Selanjutny4 masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
dalam diskusi kelas. Kelompok lainnya diberi kesempatan untuk menanggapi dalam
benfuk pertanyaan maupun pemyataan.
c. Penutup

Kegiatan penutup dilalarkan penyampaian rangkuman terhadap materi yang baru
dipelajari dan pemberian tes untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil
evaluasi menunjukkan tujuan pembelajaran dapat tercapai, sebanyak 95%o dapat
menjawab dengan benar.

c. Melaksanakan Refleksi (See)
Pelaksanaan refleksi dimaksudkan untuk melihat kembali apa yang telah dilakrJ<an

oleh mahasiswa mauprm dosen agar dapat diiakukan perbaikan. Kegiatan refleksi dilakukan
oleh dosen yang bersangkutan, dosen lain dan reviewer. Hasil refleksi menunjukkan kegiatan
pembelajaran telah berlangsung dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki
masalah tata letak meja dan kursi yang digunakan oleh mahasiswa dalam berdiskusi kurang
leluasa untuk beraktifitas. Selain itu perlu perbaikan RPP untuk mencantumkan komponen
LKM.

C. Penutup
Lesson stu$t salah satu bentuk upaya perbaikan dan peningkatan pembelajaran melalui

kegiatan plan, do, dan see. seyogyanya kegiatan ini periu terus menerus dilakukan oleh dosen
dan mahasiswa sehingga terbentuk masyarakat pembelajar (learning communitv) di JpMIpA
FKIP Universitas Bengkulu.

Melalui pelaksaan lesson study telah te{adi peningkatan kualitas pembelajaran
matakuliah reori Bilangan pada pokok bahasan Induksi Matematika. pembelajaran
berlangsung dengan kondusif, semua indikator kompetensi telah tercapai. Hasil evaftrasi
menunjukkan sebanyak 95olo mahasiswa dapat menjawab dengan benar soal-soal yang
diberikan. sebanyak 82% mahasiswa aktif melalcukan diskusi. Sebanyak 90% kelengkapan
pembelajaran telah terpenuhi

Daftar Pustaka
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