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ABSTRAK 

Permasalahan klasik dalam pembelajaran adalah minimnya partisipasi 

peserta didik. Lesson study sebagai satu solusi untuk membangun Learning 

Communitty anatar guru, peserta didik, maupun akademisi. Lesson study 

diharapkan mampu memberikan masukan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Secara khsusus membantu mengkontruksi peristiwa 

pada saat transkrip dialog. Model TBLA diyakini mampu membuka 

permasalahan yang terjadi berdasarkan masukan mendalam berdasarkan 

dialog yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 1) 

Mendeskripsikan mendeskripsikan pelaksanaan lesson study pada mata 

pelajaran sejaran di SMA Negeri 7 Banjarmasin, dan 2) Mendeskripsikan 

dampak positif dan kendala yang terjadi pada pelaksanaan lesson study model 

TBLA pada pelajaran sejarah SMA Negeri 7 Banjarmasin. Pendakatan 

kualitatif-metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil 

penelitian. Tiga tahapan pengumpulan data dilalui oleh peneliti sebagai 

prosedur dari human instrument penelitian. Sepuluh narasumber didapat 

untuk memberikan keabsahan data berdasarkan analisis model interaktif 

Miles Hubermen dan uji triangulasi. Hasil penelitian menjawab dua rumusan 

masalah, yakni: 1) Peningkatan dalam pelaksanaan lesson study model TBLA 

dilihat dari siklus kedua. Peningkatan nampak dari kualitas percakapan yang 

terjadi antara guru dan peserta didik. Peningkatan kualitas pembelajaran 

mengindikasikan kemampuan berpikir historis peserta didik. Kemampuan ini 

nampak pada saat peserta didik mampu menyimpulkan materi pada siklus 

kedua secara kronlogis dan kontekstual, 2) Dampak positif dari pelaksanaan 

lesson study model TBLA pada mata pelajaran sejarah membuka kesempatan 

lebih luas pada komunitas belajar, sedangkan Sedangkan kendala yang 

terjadi berkenaan dengan tahapan persiapan, hingga teknis pelaksanaan 

model TBLA. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan waktu yang 

panjang agar lesson study model TBLA berjalan baik.  

Kata Kunci; lesson study, model TBLA, dan pembelajaran sejarah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dipengaruhi banyak 

faktor. Faktor tersebut bisa dilihat dari: pendidik (guru), peserta didik, 

sarana dan prasarana, lingkungan, dan manajemennya. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk melihat sisi peningkatan kualitas melalui guru dan 

peserta didik melalui analisis transkrip dialog pembelajaran (Model 

Transcript Based Lesson Analyses). Melihat bagaimana pentingnya kedua sisi 

tersebut dipilih lesson study guna memberikan deskripsi pembelajaran 

secara holistik.  

Lesson study (LS) sebagai pendekatan pembelajaran dikenal cukup 

lama di Indonesia. Hal ini disebabkan LS merupakan program kerjasama 

peningkatan pembelajaran sebagai bentuk kegiatan yang dikenal dengan 

istilah “piloting”. LS didefinisikan sebagai adaptasi program peningkatan 

kualitas pembelajaran yang identik dengan pengembangan di Jepang. LS 

dinilai sebagai keberhasilan Negara Jepang berkenaan peningkatan 

kualitas pendidikannya (Stigler & Hiebert, 1999).  

LS memiliki prinsip dasar yakni peningkatan kualitas pembelajaran 

dinilai bertahap dengan belajar dari pengalaman sendiri dan orang lain 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran. LS sebagai satu proses tidak 

hanya melibatkan guru sebagai actor utama pembelajaran. Namun 
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melibatkan peran observer (guru lain/mitra, ahli pendidikan (dosen) dan 

pihak-pihak lain) dalam pembelajaran sebagai pengamat jalannya aktivitas 

belajar. Pengamatan ini dimaksudkan agar terjadi refleksi pembelajaran 

sehingga memungkinkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, LS 

sebagai  forum belajar bersama antar pelaku pembelajaran untuk belajar 

dari pengalaman. Pentingnya pengalaman “belajar dari orang lain” dan 

pengalaman nyata bagaimana orang lain melakukan pembelajaran sudah 

sering diungkapkan dalam berbagai literatur.   

LS diyakini mampu meningkatkan profesionalisme guru, 

meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik. Pelaksanaan LS perlu 

dikembangkan di sekolah untuk perbaikan kualitas pembelajaran oleh guru 

dalam rangka menjadi guru yang profesional (Winarsih & Mulyani, 2012). 

Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi ketika 

mengimplementasikan LS diantaranya adalah adanya persepsi yang keliru, 

penyusunan jadwal, pendanaan, setting kelas, dan pendokumentasian 

(Mahmudi, 2009). 

Patut dipahami bahwa paparan permasalahan demikian bukan 

terletak pada LS melainkan pada sumber daya manusia yang belum 

memahami dan menguasi konsep LS. Upaya untuk menghindari adanya 

salah persepsi mengenai LS yakni pada tahap perencanaan dilakukan 

penyamaan persepsi antar-anggota kelompok. Penyamaan persepsi 
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ditekankan pada pemahaman bahwa LS lebih dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menilai performa guru. 

LS ditelusuri pada praktik pembelajaran sejarah diharapkan mampu 

merubah parsdigma pembelajaran sejarah. Persoalan pembelajaran sejarah 

mencakup lemahnya penggunaan teori, imajinasi, acuan buku teks dan 

kurikulum yang state oriented, serta kecenderungan untuk tidak 

memperhatikan fenomena globalisasi berikut latar belakang historisnya. 

Dalam pembelajaran sejarah, guru menggunakan paradigma konvensional, 

yaitu paradigma ‘guru menjelaskan murid mendengarkan’. Metode 

pembelajaran sejarah semacam ini menjadikan pelajaran sejarah 

membosankan. Kemudian tidak memberikan sentuhan emosional karena 

peserta didik merasa tidak terlibat aktif di dalam proses pembelajarannya 

(Subakti, 2010).  

LS khususnya model TBLA sebagai model peningkatan kualitas 

pembelajaran dapat menjadi solusi untuk pembelajaran sejarah. Walaupun 

Lesson Study pertama kali diterapkan pada pelajaran matematika tidak 

berarti tidak cocok untuk pembalajaran pada ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora termasuk pelajaran sejarah. Dengan demikian, pembelajaran 

sejarah memiliki peran dalam internalisasi nilai- nilai karakter pada diri 

peserta didik.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang, permasalahan dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan lesson study model TBLA pada mata 

pelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Banjarmasin? 

2. Bagaimana dampak positif dan kendala yang terjadi pada 

pelaksanaan lesson study model TBLA di mata pelajaran sejarah 

SMA Negeri 7 Banjarmasin? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan lesson study pada mata 

pelajaran sejaran di SMA Negeri 7 Banjarmasin? 

2. Untuk mendeskripsikan dampak positif dan kendala yang terjadi 

pada pelaksanaan lesson study model TBLA di mata pelajaran 

sejarah SMA Negeri 7 Banjarmasin? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis.  

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan peneliti-peneliti 

sesudahnya dengan kajian yang sama. 
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b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau pertimbangan 

bagi peneliti yang relevan pada masa yang akan datang. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan penelitian 

pada khususnya. Selain itu teori-teori dalam penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu wacana 

dalam pengembangan psikis dan kognitif peserta didik. 

b. Bagi guru dapat memahami pelaksanaan lesson studi khususnya 

model TBLA dan masukan terhadap perbaikan pembelajaran 

sejarah.  
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Pendekatan Lesson Study (LS) 

Menurut Walker LS merupakan aktivitas kajian pembelajaran di 

kelas yang dilakukan oleh sekelompok guru secara berkolaborasi dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu ditentukan atas dasar 

kesepakatan apakah lama atau singkat. Hal ini berkenaan dengan tujuan 

peningkatan profesionalisme kerja (Karim, 2006). LS adalah model 

pembinaan profesi pendidik melalui kajian pembelajaran kolaboratif dan 

berkelanjutan berlandaskan prinsip kolegialitas (mutual learning) untuk 

membangun komunitas belajar (learning community) (Hendayana,  

2007) . Selain itu Styler dan Hiebert ( Su s i lo ,  2 00 9 )  mengatakan bahwa: 

Lesson study (LS) adalah suatu proses (aktivitas/kegiatan) kolaboratif 
pada sekelompok guru ketika mengidentifikasikan masalah 
pembelajaran, merancang suatu skenario  pembelajaran  (yang  meliputi  
kegiatan  mencari  buku  dan artikel mengenai topik yang akan 
diajarkan); membelajarkan peserta didik sesuai dengan skenario (salah 
seorang guru melaksanakan pembelajaran sedangkan 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 (mendiseminasikannya). 

Pernyataan di atas disimpulkan bahwa LS adalah sebagai model 

pembinaan guru dalam meningkatkan kinerja guru. Hal ini dilakukan 

bersama oleh sekelompok guru demi mewujudkan kinerja guru. LS bukan 

merupakan metode atau strategi pembelajaran. Namun LS merupakan 

kegiatan penerapan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan 
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situasi, kondisi, dan permasalahan dihadapi guru. LS merupakan model 

pembinaan profesi guru dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahap 

dilakukan. Menurut Mulyana (Rusman, 2010) terdapat empat tahap 

pelaksanaan, yakni: 

1. Tahap Perencanan 

Tahapan perencanaan guru yang tergabung dalam LS berkolaborasi 

menyusun RPP yang berpusat kepada peserta didik. Perencanaan berawal 

dari analisis terhadap kebutuhan dan permasalahan dihadapi (kompetensi 

dasar, aktivitas belajar, siasat minimnya fasilitas belajar) Guru 

berkolaborasi dengan observer mencari solusi pemecahan permasalahan 

yang ditemukan tersebut. Berdasarkan tersebut analisis, guru diharapkan 

mampu mempertimbankan komponen penyusunan RPP untuk diterapkan 

pada pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan memiliki dua kegiatan; kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan oleh seorang guru yang disepakati atau atas 

permintaan sendiri untuk mempraktikan RPP. Kedua adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh observer yakni melakukan pengamatan terhadap kegiatan 

pembelajaran.  

3. Tahap Refleksi 

Tahap refleksi merupakan bentuk diskusi diikuti oleh seluruh peserta 

LS yang dipandu oleh ketua. Diskusi dimulai penyampaian kesan guru 
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pelaksana pembelajaran. Kemudian, seluruh observer memberikan 

penyampaian tanggapan atau saran terhadap pembelajaran. Penyampaian 

disertai dengan bukti yang diperoleh dari hasil pengamatan, tidak 

berdasarkan opini. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan 

pembelajaran. 

4. Tahap Tindak Lanjut 

Tahap tindaklanjut dalam LS sebagai bentuk untuk tindaklanjut 

kegiatan LS. Tindaklanjut sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran 

berikutnya (Susilo, 2009; Hendayana, 2007). 

B. Model Transcript Based Lesson Analyses (TBLA) 

Perkembangan praktik lesson study satu diantaranya adalah Lesson 

Study for Learning Communitty (LSLC) pada tahun 1990an. LSLC 

memandang sekolah dan kelas sebagai lingkungan sosial. Hal ini dimaknai 

bahwa setiap anggota (guru-orang tua, guru-pakar pendidikan, guru-

peserta didik, peserta didik-peserta didik) memiliki kepedulian, saling 

belajar, mendengarkan dan berinteraksi. Keseluruhan aktivitas dapat 

mengembangkan pembelajaran pada fokus LSLC. Pembentukan komunitas 

belajar yang memungkinkan hubungan saling belajar, berdialog, membuat 

desain pembelajaran, obeservasi, refleksi, hingga re-desaign yang 

dilakukan bersama dalam LSLC. LSLC bisa dilakukan dengan beberapa 

model satu diantaranya adalan Transcript Based Lesson Analyses (TBLA). 

Model TBLA memberikan analisis untuk masukan pembelajaran melalui 
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transkrip dialog pembelajaran. Pada Model TBLA diperlukan kamera yang 

berfungsi mereka segala aktivitas guru-peserta didik (begitu pula 

sebaliknya) sehingga membantu mengkontruksi peristiwa pada saat 

transkrip dialog. Model TBLA diyakini mampu membuka permasalahan 

yang terjadi pada saat pembelajaran sehingga guru mendapatkan masukan 

secara mendalam berdasarkan dialog yang terjadi. 

C. Pembelajaran Sejarah 

Ilmu sejarah dimulai sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. 

Sejak manusia ada, diselidikilah keberadaan kehidupannya untuk 

menciptakan ruang lingkup baru guna mengetahui manusia. Penelitian 

sejarah mendatangkan sambutan demi kebutuhan masyarakat yang 

mengharuskan dirinya sejak permulaan terhadap komunitas manusia, 

dikatakan, untuk menetapkan bahwa sejarah itu merupakan gambaran 

suatu masyarakat, dimana sejarah itu merupakan kebutuhan manusia pada 

esensi pengetahuannya. 

Ibnu Khaldun mengatakan ”Keahlian ilmu sejarah merupakan 

keahlian yang terus menerus terhadap umat dan generasi ke generasi Ia 

mengikat para pengendara dan perjalanannya. Ia disebut untuk diketahui 

urutannya, tidak mengharap kebaikan juga tidak khawatir akan 

keburukannya. Ia menghiasi para raja dan penerusnya. Ia menyamakan 

pemahaman para ilmuan dan ahli kebodohan. Sebab, secara lahir ia tidak 

menambah berita hari-hari dan negeri serta berita pada kurun pertama. Ia 
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menumbuhkan ungkapan, memaparkan permisalan, menceritakan kondisi 

mereka yang sedang tenggelam dalam perayaan. Ia mengisahkan kepada 

kita urusan penciptaan bagaimana membalikkan situasi atau keadaan. Ia 

meluaskan peran dalam hal menjelaskan ruang lingkupnya, mulai 

membangun bumi sampai mereka pergi dan berpindah hingga mereka 

musnah (Sirjani, 2009). 

Bagi manusia ingatan berkenaan pengalaman merupakan perihal 

yang mengesankan. Demikian memperoleh perasaan identitas. Hal ini 

berimbas padan kemungkinan kesadaran. Oleh karena itu, tanpa hal itu 

manusia tidak mampu mengambil keputusan penting, serta memperbaiki 

diri (tidak bisa bertahan). Manusia sebagai mahluk berpikir, perlu 

mengkaitkan suatu hal yang tidak begitu penting terhadap satu dari sekian 

banyak usaha. Jika sekiranya pikiran sudah menjadi yang utama manusia 

didalam perjuangan mencapai puncak terlebih dahulu (Renier, 1997). 

Sejarah berbicara tentang “(what is happening)” dan “(happened)”. Keduanya 

merupakan dua demensi dari penulisan sejarah. Demikian, harus diakui 

perdebatan tentang sejauh mana terdapat batas yang tajam antara kedua 

dimensi belum selesai hingga saat ini.  

Faktual berkenaan kritis nasional, contohnya adalah jaman perang 

atau masa penyesuaian sesudah perang, sejarawan untuk melukiskan 

rangkaian narasi untuk perkembangan negerinya secara sentimentil. Hal 

ini berimplikasi kepada sedikitnya pertahanan fakta kebenaran 
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(Gottschalk, 1975). Berkaca dengan kondisi tersebut, pembelajaran sejarah 

kontemporer merupakan subjektivitas masa kini. Makna kontemporer 

yang diartikan sebagai kondisi kekinian sepenuhnya diliputi oleh jiwa 

zaman (zeitgeist). Suatu jenis subjektivitas lazimnya paling sulit diatasi; 

dapat dianlogikan sebagaimana kulit yang melekat pada tubuh dan tidak 

mungkin terlepas (Kartodidjo, 2013).  

Sejarah diartikan bukan sekedar rangkaian peristiwa melainkan 

lingkaran peristiwa yang terentang dalam lilitan benang gagasan. Sederhan 

gagasan kemudian ditafsirkan sebagai dasar sebuah tindakan (perilaku) 

berada di belakang setiap kejadian sehingga peristiwa dianggap penting. 

Gagasan atau ide dijadikan motor untuk memberikan motivasi manusia 

(masyarakat) mencapai cita, sesuai dengan jiwa zaman. Definisi lain 

mengarahkan kepada simpulan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa 

lampau.  

Pemaksaan terhadap pemakaian Sejarah Nasional Indonesia (SNI) 

untuk membicarakan masa prasejarah hinggga pertengahan awal abad ke-

20 merupakan kesepakatan yang cenderung diterima karena konsensus 

dan secara normatif bukan didasarkan logis subject matter, tetapi tuntutan 

ideologis. Masa prasejarah hingga pertengahan awal abad ke-20 tidak 

menunjukkan ke Indonesiaan, melainkan pada ciri masyarakat kesukuan 

(etnisitas) daripada nasionalis. Faktual peristiwa saat itu menceritakan 

bagaimana periodesasi yang pangan sehingga lebih ideal dikatan sebagai 
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sejarah nusantara (bukan sejarah nasional Indonesia). Pembelajaran sejarah 

juga berbenturan dengan masalaha anakronisme. Anakronisme sejarah 

memiliki kecenderungan yang berbeda karena memberikan bias antara 

pengujian disiblin ilmu sejarah dengan konsensus. Pemaknaan ini idealnya 

harus ditinjau ulang karena berhubungan dengan persoalaan jenjang 

hirarki daerah secara administrasi politik (provinsi, kabupaten, 

kawedanaan, kecamatan, atau desa, atau kelurahan) di mana diposisikan 

sebagai binary apposition dengan pusat (Kuntowijoyo, 2008). 

Namun, terlepas dari keseluruhan perdebatan tersebut, manakala 

sejarah diajarkan di SMA dimaksukan untuk memberikan target sasaran, 

sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman berkenaan tahapan perkembangan 
masyarakat Indonesia dari setiap orde. 

2. Menumbuhkan penghargaan terhadap ragam komponen budaya 
Indonesia di berbagai wilayah. 

3. Menumbuhkan pemahaman kritis tentang masa lalu. Oleh karena iti 
peserta didik dapat bebas berasumsi dari prasangka yang irasional 
dan fanatik, pikiran sempit (komunal/partikular), serta memberikan 
kecerahan pemikiran ilmiah dan berorientasi ke masa depan. 

4. Mengembangkan kemampuan mengkaji masalah kontemporer dalam 
persfektif sejarah Indonesia. 

5. Memajukan kajian perkembangan sejarah Indonesia dan kaitannya 
dengan sejarah perkembangan peradaban manusia secara holistik 
tidak parsial. 

6. Mengembangkan pemahaman perubahan sehingga peserta didik 
meknai perubahan lebih baik. Demikian, tertanam penghargaan 
terhadap aspirasi sehingga melakukan perubahan menciptakan 
ketertiban sosial. 

7. Mengembangkan kesadaran pemeliharaan monumen sejarah dan 
berpartisipasi aktif serta (Kochhar, 2008).      



 

13 

 

Istilah sejarah daerah (lokal) sebahgai sejarah di mana wilayah 

dipertentangkan dengan nasional. Sejarah lokal diajarkan untuk 

menjembatani kekacauan konsensus terhadap unsur ruang. Pengertian 

lokal tidak rumit. Istilah lokal lebih kepada arti tempat (spasial) sehingga 

sejarah lokal menyangkut lokalitas tertentu (Priyadi, 2012). Berbagai 

pendapat tersebut diatas menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah adalah 

subjektivitas, ideologis, konsensus, dan serta kesukuan, dalam 

pembelajaran Sejarah Nasional Indonesia dapat saja dimasukkan 

pembelajaran sejarah Lokal yang selalu diintegrasikan kegiatan dan 

pembelajaran yang dilaksanakan pada materi bahasan sejarah nasional.   

Berkaca dari pengalaman masa lalu dan pengalaman orang lain 

manusia berharap untuk dapat menyusun sebuah rencana masa depan 

yang tentu lebih baik dari apa yang berlangsung atau terjadi dimasa 

lampau. Sejarah laksana batu bata yang dapat tersusun seperti bangunan 

yang erat dan kokoh dengan peristiwa-peristiwa kehidupan masa dulu, 

kini dan akan datang. Masa lalu layaknya kaca spion dalam berkendaraan, 

ia dapat sebagai pengendali dalam menjalankan roda kehidupan manusia. 

Ilmu sejarah diperlukan oleh manusia untuk penelitian dan pembelajaran 

bagi keberlangsungan kehidupan manusia dimuka bumi. Pembelajaran 

sejarah merupakan bagian dari pengajaran dan pendidikan pada 

persekolahan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari urgensi penelitian dipilih pendekatan kualitatif sebagai 

pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk 

mengupas dan memahami fenomena. Keseluruhan dari fenomena 

tentunya harus bersentuhan secara langsung dengan subjek penelitian. 

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dikenal dengan penelitian yang 

memberi ruang eksplorasi secara holistik.  

Dalam konteks yang lebih khusus pendekatan kualitatif menawarkan 

latar alamiah sebagai ciri khas penelitian (Moleong, 2004). Oleh karena itu, 

metode penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif yaitu diartikan sebagai teknik penuturan 

masalah secara detail, sistematis, dan berdasarkan data. Metode deskriptif 

kualitatif digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi mengenai aktivitas pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 7 

Banjarmasin secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan kualitatif 

diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tentang Penerapan Transcript Based Lesson Analyses 

(TBLA) sebagai Upaya Peningkatan Kapasistas Pembelajaran Sejarah 

berlokasi di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kegiatan penelitian dimulai 
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sejak disahkan Surat Keputusan Tim Peneliti, Surat Tugas, serta Ijin 

Penelitian yaitu Agustus s.d. November 2019. Namun, penerapan TBLA 

pada mata pelajaran Sejarah, siklus I 17 September 2019 dan siklus II 26 

September 2019.  

C. Objek Penelitian 

Obyek penelitian dipahami dan dinyatakan sebagai situasi sosial 

penelitian. Situasi yang dimaksudkan berkenaan dengan perihal penilitian 

sebagai fokus kajian. Oleh Karen itu, objek penelitian dapat diamati 

mendalam berupa; aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada 

tempat (place) (Afifuddin & Ahmad, 2009). Objek penelitian TBLA 

difokuskan pada aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan 

peserta didik yang tersaji dalam dua siklus.  

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber data penelitian. Sujek 

penelitian dimintai informasi sesuai dengan masalah yang dirumuskan. 

Sumber data diartikan sebagai kunci data yang dicari dalam penelitian 

(Arikunto, 2004). Penentuan data yang tepat ditentukan oleh kompetensi 

informan penelitian. Perihal ini disebabkan oleh kebutuhan data penelitian 

yang cenderung berbeda. Oleh karena itu, teknik penentuan subjek 

penelitian adalah purposive sampling. Data penelitian diharapkan mampu 

mendeskripsikan bentuk partisipasi, pelaksanaan partisipasi guru dan 
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peserta didik dalam pembelajaran, Oleh karena itu, diperlukan kriteria 

dalam penentuan subjek penelitian sebagai bentuk pemenuhan 

parameter penelitian (Mulyana, 2007). Subjek penelitian dilibatkan, Kepala 

SMAN 7 Banjarmasin, tiga orang guru sejarah serta enam orang peserta 

didik. Dipaparkan sebagai berikut; 

Tabel 1. Daftar Nama Narasumber 

No Nama Keterangan  

1 H. Arusliadi, M.Pd. Kepala Sekolah SMAN 7 
Banjarmasin 

2 Halimatus Sa’diah, M.Pd. Guru Model Sejarah 

3 Mahrita, S.Pd. Tim Pendidikan Sejarah 

4 Della Amelia, S.Pd. Tim Pendidikan Sejarah 

5 Muhammad Munaya Shalah Peserta Didik  

6 Nor Halisa Peserta Didik  

7 Ferry Hendrawan Peserta Didik  

8 Muhammad Ari Sandrus Peserta Didik  

9 Nur Syifa Peserta Didik  

10 Muhammad Farid Edrus Peserta Didik  

Sumber: Peneliti (2019) 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara apa dan bagaimana data 

diperoleh. Proses pengumpulan data menjadikan data penelitian tersaji 

valid dan reliable” (Bungin, 2008). Dalam penelitian kualitatif metode 

penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, meliputi: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan tahapan pertama penelitian. Tahapan 

ini dilakukan dengan mengamati lokasi penelitian dan aktivitas 

pembelajaran sejarah di SMAN 7 Banjarmasin. Metode observasi dilakukan 
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untuk mendapatkan data berupa perilaku manusia, ekspresi, hingga 

pengamatan terhadap infrastruktur yang ada di sekolah. Observasi 

dilakukan siklus I 17 September 2019 dan siklus II 26 September 2019.  

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah tahapan pengimpunan informasi berupa 

aktivitas tanyajawab antara peneliti dan informan. Tanya jawab dilakukan 

lisan, sepihak dan bertatap muka. Metode wawancara dilakukan secara 

terstruktur dan mendalam. Oleh karena itu, teknik wawancara yang 

dilakukan adalan in-depth interviews. Terdapat beberapa kelebihan dalam 

pelaksanaan metode wawancara, diantaranya; proses langsung 

memungkinkan peneliti untuk melihat melihat gesture informan sehingga 

mendapatkan data yang lebih bermakna (Mulyana, 2007). Keseluruhan 

narasumber yang diwawancara berjumlah sepuluh orang. Adapun data 

yang didapat berkenaan pelaksanaan pembelajaran Sejarah dengan 

menggunakan pendekatan Lesson Study model TBLA. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan pencarian data berupa field note 

(catatan lapangan), buku, transkrip, koran/majalah, memo, rekaman dan 

sebagainya (Afifuddin & Ahmad, 2009). Metode dokumentasi juga 

berperan untuk mengumpulan data berupa penggambaran peristiwa 

(foto/video). Metode dokumentasi melengkapi data penelitian 

dikarenakan mampu memperkuat dugaan pada saat penelitian. Hasil 
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dokumentasi didapat berupa profil SMA Negeri 7 Banjarmasin, gambaran 

pelaksanaan penelitian, dan desain pembelajaran siklus I & II. 

F. Instrumen Penelitian 

Kualitas instrumen penelitian kualitatif tidak dinilai dalam skala 

angka. Pada paradigma postpositivisme penelitian kualitatif dilaksanakan 

untuk mengakomodir penelitian yang tidak bisa disentuh dengan symbol 

angka. Oleh karena itu, instrumen penelitian kualitatif dikenal dengan 

istilah human instrument.  Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Demikian, peneliti 

melakukan perumusan masalah, eksplorasi pengumpulan data, analisis 

data, dan uji validitas data sendiri tanpa adanya perwakilan. Peneliti 

idealnya harus melihat seberapa jauh kemampuan untuk “membedah” 

masalah dan kemudian meneruskannya ke lapangan (Sugiyono, 2015). 

Peneliti melakukan beberapa aktivitas pelaksanaan penelitian untuk 

memberikan ketegasan sebagai human instrument. Adapun aktivitas yang 

dimaksud antara lain; pembuatan panduan wawancara, pengumpulan, 

analisis, serta uji keabsahan data yang dilakukan sendiri tanpa adanya 

perwakilan. 

G. Teknik Analisis Data 

Metode deskriptif bersifat uraian hasil wawancara dan studi 

dokumentasi. Analisis data dilakukan mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar” 
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(Moleong, 2004; Sugiyono, 2015). Definisi tersebut dimaknai sebagai 

gambaran pentingnya kedudukan analisis data. Hal ini ditinjau dari segi 

tujuan penelitian. Prinsip dasar dari penelitian kualitatif menemukan teori 

yang tersembunyi oleh data. Analisis data yang dipilih adalah model 

interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan langkah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data atau pengurangan data, diartikan sebagai pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data. Data 

masih bersifat kasar karena muncul dari catatan yang di tulis di lapangan. 

Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai. Peneliti 

membuat ringkasan, berdasarkan hasil wawancara dari narasumber 

berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, data 

yang didapat fokus hanya berkenaan masalah penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data (Display data) merupakan deskripsi sekumpulan 

informasi, disajikan dalam bentuk teks naratif. Di samping itu, 

penyajiannya data juga dapat berbentuk matrik, tabel, serta gambar hasil 

penelitian. Penyajian data dilakukan memudahkan peneliti 

mendeskripsikan temuan penelitian di pembahasan. Oleh karena itu, narasi 

pembahasan dirasa lebih bermakna.  
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3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan  

Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan merupakan kegiatan di 

langkah analisis data. Penarikan kesimpulan dimaknai sebagai kegiatan 

interpretasi data. Interpretasi data adalah proses penemuan makna dari 

data yang dihasilkan. Pengertian analisis data kualitatif merupakan 

kegiatan berlanjut, berulang dan terus-menerus. Demikian, patut dipahami 

bahwa aktivitas analisis data tidak terhenti pada satu data. Melainkan 

diperlukan ketekunan untuk terus melihat segala kemungkinan dari data 

penelitian. 

H. Uji Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif seringkali diasumsikan melihat kebenaran 

disudut subjektif. Namun, idealnya pendekatan penelitian, kualititatif 

memiliki langkah untuk mengungkap kebenaran secara objektif. Keabsahan 

data dalam sebuah penelitian kualitatif adalah hal yang pasti. Keabsahan 

data mampu mengukur tingkat kredibilitas (kepercayaan) penelitian yang 

tercapai. Pemenuhan keabsahan data penelitian ini dilakukan beberapa 

langkah, seperti: pengecekkan kembali, perpanjangan pengamatan dan 

triangulasi. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data 

dilakukan dengan teknik triangulasi (Sugiyono, 2012). Triangulasi, teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data (Mulyana, 

2007).  
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Pertama uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen berkaitan. 

Tringaluasi merupakan uji keabsahan dengan prinsip trigonometri. Pada 

penelitian ini triangluasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.  

Kedua, peneliti menggunakan triangulasi waktu. Triangulasi waktu 

dilakukan untuk menbandingkan data yang didapat berdasarkan hasil 

wawancara di waktu yang berbeda. Pada 09 September 2019 wawancara 

kepada guru model dilakukan pagi hari. Keesokan harinya wawancara 

dilakukan pada siang hari. Berdasarkan data yang didapat, tidak 

ditemukan perbedaan. Sehingga data bisa dikatakan jenuh (redundant).  

Ketiga dilakukan triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan 

langkah yang dilakukan dengan membandingkan keseluruhan data 

dengan perbedaan teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan kroscek bahwa keseluruhan data tidak memiliki perbedaan 

yang berarti. Sehingga peneliti bisa mendeskripsikan fokus penelitian 

secara ideal. (Moleong, 2004; Sugiyono, 2012)..  
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Deskripsi Sekolah  

Tahun 1973 didirikan sebuah sekolah kejuruan dengan diterbitkannya 

SK Mendikbud RI No. 2275/2/1973 tanggal 18 Desember 1973, dengan 

nama SMPP 28. Perkembangan selanjutnya kurang mendapatkan minat 

dari warga Banjarmasin, kemudian pada tahun 1982 sekolah ini dirubah 

menjadi sebuah sekolah menengah umum dengan SK Mendikbud No. 

0353/0/1985 tanggal 9 Agustus 1985, menjadi SMA Negeri 7 Banjarmasin. 

Berikutnya pergantian pemerintahan melahirkan suatu sistem baru dalam 

dunia pendidikan di Indonesia, SMA Negeri 7 Banjarmasin dirubah 

menjadi SMU dengan dikeluarkannya SK Mendikbud No. 035/0/1997 

tanggal 7 Maret 1997, menjadi SMU Negeri 7 Banjarmasin. Digulirkannya 

otonomi daerah maka pada tahun 2003 Walikota Banjarmasin Bapak Drs. 

H. Sopian Arfan mengukuhkan SMU Negeri 7 Banjarmasin sebagai sekolah 

plus dengan diterbitkanya SK Walikota Banjarmasin No. 83 tanggal 6 Juni 

2003 tentang pengukuhan SMU 7 Plus.  

Nama SMU dirubah lagi menjadi SMA, sesuai dengan amanat UU No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga nama SMU 

Negeri 7 Plus Banjarmasin kembali menjadi SMA Negeri 7 Banjarmasin. 
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Tahun 2007 SMA Negeri 7 Banjarmasin mendapat kepercayaan dari 

Pemerintah menjadi Sekolah Rintisan Betaraf Internasional. Pada tahun 

2010 SMA Negeri 7 Banjarmasin juga memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 

dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dan berhasil mempertahankan 

pengakuan kelayakan penyandang sertifikat ISO untuk tahun 2011. 

Munculnya kebijakan baru KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN, pada tahun 2013 tentang penghapusan RSBI maka SMAN 

7 Banjarmasin kembali ke status sekolah biasa. Walaupun demikian, SMA 

Negeri 7 Banjarmasin tetap menjaga kualitas sekolah melalui capaian 

presetasi akademik maupun non akademik.  

2. Visi Misi Dan Tujuan Dan Tujuan Sekolah 

 a. Visi 

“ Membentuk  Peserta Didik yang  Berakhlak Mulia, Berkarakter,  

Berliterat serta Memiliki Ketrampilan  yang Diperlukan Di Abad 

21“ 

Indikator Visi : Warga sekolah 

1) Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang di anutnya 

2) bersikap ramah, santun dan saling menghormati   

3) memiliki budaya literasi yang tinggi 

4) Memiliki ketrampilan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir 

kristis dan pemecah masalah, kreatif dan inovatif. 

5) Lingkungan sekolah bersih, rindang, indah dan nyaman. 
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6) Unggul dalam bidang akademik  

a) Perolehan nilai Ujian Nasional yang Tinggi 

b) Lulus seleksi PMDK dan sejenisnya 

c) lulus dalam SPMB (Seleksi Penerimaan Mahapeserta didik 

Baru) dan sejenisnya 

d) Berbagi perlombaan baik tingkat Provinsi,Nasional maupun 

Internasional 

e) Lulus seleksi masuk universitas dan Perguruan tinggi yang 

favorit 

7) Unggul dalam bidang non akdemik  

a) Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri 

sesuai bakat dan minat 

b) Berprestasi dalam perlombaan bidang olah raga dan seni 

b. Misi: 

1) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran mengembangkan 

sikap toleransi antar penganut umat beragama 

2) Menumbuhkan budaya literasi mulai literasi dasar, literasi 

perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, literasi visual 

3) Menyelenggarakan pembelajaran yang menumbuhkan 

ketrampilan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis serta 

kreatif, inovatif 
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4) Menciptakan lingkungan sekolah sehat yang bersih,  hijau, 

hemat, aman,  

5) Mengembangkan sikap jujur, sopan santun, saling 

menghormati, disiplin, dan bertanggungjawab.  

6) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan 

penambahan aspek ketrampilan / kewirausahaan.  

7) Mengembangkan potensi peserta didik sehingga mampu 

bersaing ditingkat Nasional maupun Internasional  

c. Tujuan Sekolah: 

1) Membekali peserta didik dengan karakter yang kuat khususnya 

religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. 

2) Mewujudkan Peningkatan kualitas lulusan 

3) Membekali peserta didik dengan ketrampilan berkomunikasi, 

berkolaborasi, berpikir kritis dan kreativitas 

4) Mengupayakan peserta didik yang memiliki kemampuan 

akademik dan ketrampilan yang dapat digunakan berwirausaha 

5) Menempatkan SMA Negeri 7 sebagai barometer model 

pengembangan manajemen  pengelolaan SMA yang unggul dan 

menjadi sekolah rujukan. 
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B. Pelaksanaan Lesson Study Model TBLA di SMA Negeri 7 

Banjarmasin 

Lesson Study Model TBLA di SMA Negeri 7 Banjarmasin dilakukan 

dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Sejarah. Adapun guru 

Sejarah yang dilibatkan sebanyak tiga orang. Seorang bertindak sebagai 

guru model kemudian dua orang menjadi team teaching. Sedangkan tim 

penelitian yang berjumlah empat orang bertindak sebagai observer selama 

pembelajaran. Berikut data team teaching beserta observer yang terlibat:  

Tabel 2. Daftar Team Teaching dan Observer 

No Nama Keterangan  

1 Halimatus Sa’diah, M.Pd. Guru Model Sejarah 

2 Mahrita, S.Pd. Tim Pendidikan Sejarah 

3 Della Amelia, S.Pd. Tim Pendidikan Sejarah 

4 Prof. Dr. Ersis Warmansyah Abbas, M.Pd. Observer 

5 Dr. Syaharuddin, M.A. Observer 

6 Heri Susanto, M.Pd. Observer 

7 Mutiani, M.Pd, Observer 

Sumber: Peneliti (2019) 

 Kemudian, Lesson Study Model TBLA didesain dua siklus. Siklus 

pertama dilaksanakan 17 September 2019 dengan topik Perkembangan 

Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Siklus kedua kemudian diteruskan 

dengan topik Mengevaluasi kehidupan kehidupan politik dan ekonomi 

bangsa Indonesia pada masa awal reformasi yang dilaksanakan 26 

September 2019. Berikut deskripsi pembelajaran: 
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1. Pelaksanaan Siklus I 

a. Tahapan Perencanaan 

Tahapan Perencanaan (Plan) siklus pertama dilakukan senin, 09 

September 2019 pukul 09.15 s.d. 11.20 WITA. Keseluruhan kegiatan diikuti 

oleh 19 orang. Namun khusus mata pelajaran sejarah desain pembelajaran 

didiskusikan oleh 3 orang Dosen dari FKIP Universitas Lambung 

Mangkurat (Prof. Dr. Ersis Warmansyah Abbas, M.Pd., Heri Susanto, 

M.Pd., dan Mutiani, M.Pd.) dan 4 orang guru Mata Pelajaran Sejarah 

(Halimatus Sa’diah, M.Pd., Mahrita, S.Pd., Rahmat, S.Pd., dan Della 

Amelia, S.Pd.).  

Dalam kegiatan desain pembelajaran disepakati pemilihan materi 

Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada 

masa Orde Baru untuk kelas XII semester I. Kesepakatan yang didapat 

adalah pelaksanaan open class (OP) pada 17 Agustus 2019 jam pelajaran 

pertama, pukul 07.30 s.d. 09.00 WITA. Orde baru mengingatkan kita 

kepada sosok Presiden Indonesia yakni Soeharto. Soeharto memimpin 

Indonesia selama 32 tahun. Panjang kepemimpinan Soeharto berimplikasi 

terhadap kebijakan yang memiliki pengaruh besar. Umumnya, kebijakan 

politik di masa orde baru terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik 

dalam negeri dan luar negeri. Idealnya, kebijakan dikeluarkan 

mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Terdapat 4 (empat) bahasan 

yang ingin disampaikan saat open class, sebagai berikut: 
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1) Masa Transisi (1966-1967) 

2) Stabilitas politik dan rehabilitasi Ekonomi 

3) Integrasi Timor Timur 

4) Dampak kebijakan pemerintahan ORBA 

Guna memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyampaikan 

keempat materi tersebut, guru membuat desain pembelajaran dengan 

menggunakan metode diskusi. Hal ini dimaksudkan agar keseluruhan 

materi bisa disampaikan selama 90 menit (2jp). Jalannya diskusi desain 

pembelajaran tergambar dan Hasil dari diskusi desain pembelajaran 

berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilampirkan. 

Adapun deskripsi dari perencanaan desain pembelajaran tergambar 

sebagai berikut: 

Gambar 1. Diskusi Desain Pembelajaran Siklus I 
  

 

  

 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (September 2019) 
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b. Implementasi 

1) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dimulai dengan ucapan salam dari guru model. Salam 

dijawab oleh peserta didik. Guru kemudian menanyakan kabar peserta 

didik serta mengecek kehadiran kepada ketua kelas. Sebelum pembelajaran 

dimulai maka ketua kelas kemudian memimpin do’a di depan. Guru 

memberikan konfirmasi berkenaan penugasan individu untuk membaca 

topik perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia 

pada masa Orde Baru dan sub bahasan sistem dari struktur politik ekonomi 

masa orde baru (1966-1998). Kegiatan awal diindikasi dengan penyampaian 

tujuan pembelajaran dan apersepsi. Guru model menayangkan gambar 

berikut sebagai bentuk apersepsi: 

Gambar 2. Meme Presiden Soehrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: https://merahputih.com/post/read/meme-lucu-bentuk-
kerinduan-terhadap-soeharto (diunduh tanggal 28 Januari 2020) 

 
 

https://merahputih.com/post/read/meme-lucu-bentuk-kerinduan-terhadap-soeharto
https://merahputih.com/post/read/meme-lucu-bentuk-kerinduan-terhadap-soeharto
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Guru menanyakan kepada peserta didik bagaimana komentar mereka 

tentang tokoh yang ditayangkan. Kemudian peserta didik yang bernama 

Salam memberikan respon bahwa gambar tersebut merupakan sosok dari 

Presiden Indonesia yakni Soeharto yang menjabat selama 32 tahun. 

Lamanya menjabat Presiden Soeharto menegaskan bahwa beliau 

merupakan Presiden Indonesia yang paling lama hingga saat ini. Hal ini 

didukung dengan regulasi yang mewajibkan presiden Indonesia hanya bisa 

menjabat dua periode (10 tahun).  

Di samping itu, peserta didik bernama Edruz menyampaikan bahwa 

Presiden Soehrato merupakan presiden yang memiliki konsen terhadap 

perkembangan infrastruktur negara Indonesia. Kedua pernyataan ini 

ditutup dengan pertanyaan seorang peserta didik yang bernama Nadia 

yakni “apakah benar jaman orde baru lebih baik dibandingkan masa sekarang?”. 

Kedua pernyataan dan pertanyaan peserta didik diberikan penguatan oleh 

guru sehingga materi digulirkan sistematis. Keseluruhan percakapan di 

kegiatan awal siklus I digambarkan dalam grafik berikut: 
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Gambar 3. Analisis Transkrip Kegiatan Awal Siklus I  
Berdasarkan Number of Words 

Sumber: Peneliti, Data Diolah (September 2019) 

Berdasarkan grafik di atas patut dipahami bahwa gambar grafik ke 

atas maka percakapan dilakukan oleh guru. Sebaliknya gambar grafik ke 

bawah berarti percakapan dilakukan oleh peserta didik. Kegiatan awal 

terlihat percakapan di dominasi oleh guru. Hal ini sangat wajar karena 

peserta didik memerlukan dorongan untuk memahami materi dan 

mengkondisikan kesiapan belajar peserta didik.  

Pada siklus pertama, kesiapan (readinees) belajar peserta didik bagi 

guru merupakan satu prinsip belajar yang mempengaruhi pembelajaran 

dan hasil belajar peserta didik. Dominasi percakapan guru dimaksudkan 

agar kondisi kesiapan peserta didik dapat dipengaruhi oleh media gambar 

yang dipilih. Penting kiranya dominasi guru saat awal pembelajaran agar 

peserta didik terbiasa dengan situasi belajar yang berbeda karena di kelas 
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terdapat delapan observer yang tidak dikenali oleh peserta didik 

sebelumnya.  

Kegiatan awal pada pembelajaran siklus pertama diakhir dengan 

aktivitas pembagian kelompok dengan skema lokasi tiap kelompok diatur 

oleh guru. Masing-masing anggota saling bergerak untuk menempati 

tempat yang disediakan. Guru meminta peserta didik untuk membuat peta 

konsep dalam format powerpoint sehingga memudahkan dalam 

memaparkan hasil presentasinya. Waktu kerja kelompok diberikan selama 

15 menit. Berdasarkan hasil pengamatan di kegiatan awal tidak nampak 

kegaduhan di kelas.     

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dimulai dengan jalannya diskusi antar kelompok yang 

sudah dibagikan oleh guru. Setiap kelompok mendapatkan tema yang 

berbeda. Kelompok I; Masa Transisi (1966-1967), Kelompok II; Stabilitas 

politik dan rehabilitasi Ekonomi, Kelompok III; Integrasi Timor Timur; dan 

Kelompok IV; Dampak kebijakan pemerintahan ORBA. Sebagaimana 

dipaparkan pada kegiatan awal bahwa kerja kelompok hanya diberikan 15 

menit. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas berkontribusi dalam 

penilai proses yang dilakukan oleh guru.  

Kegiatan inti dalam pembelajaran memegang peranan penting untuk 

mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam membentuk kemampuan 

peserta didik sebagaimana dituliskan dalam RPP. Kegiatan inti dalam 
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pembelajaran menggambarkan penggunaan strategi dan pendekatan 

belajar yang digunakan guru. Berdasarkan hasil pengamatan, percakapan 

di kegiatan inti tidak sepenuhnya didominasi oleh guru. Peserta didik 

mengambil andil dalam pembelajaran khususnya kegiatan inti. Peran 

peserta didik sangat terlihat pada saat jalannya diskusi kelompok, 

presentasi maupun tanyajawab antar kelompok. Berikut grafik analisis dari 

pembelajaran: 

Gambar 4 
Gambar 4. Analisis Transkrip Kegiatan Inti Siklus I  

Berdasarkan Number of Words 

Sumber: Peneliti, Data Diolah (September 2019) 

Kegiatan inti memberikan beberapa fokus diskusi yang menarik bagi 

peserta didik. Peserta didik memaparkan bahwa Orde Baru adalah masa 

sebelum Reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Tokoh yang paling 

berpengaruh di masa Orde Baru adalah Presiden Soeharto. Pengaruh ini 

didapat karena masa kepemimpinan yang mencapai 32 tahu. Terdapat 
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banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses 

berjalannya Negara Indonesia. Berikut paparan diskusi tiap kelompok: 

a) Masa transisi 1966=1967.  

Lahirnya pemeritahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi 

sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G 30 S PKI, pemerintah 

ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik 

terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak 

stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin 

menurun.  

Tanggal 25 Oktober 1965 para mahasiswa di Jakarta membentuk 

organisasi federasi yang dinamakan KAMI dengan anggota antara lain 

terdiri dari HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pimpinan KAMI berbentuk 

Presidium dengan ketua umum Zamroni (PMII).Pemuda dan mahasiswa 

memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada 

masa ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Cosmas Batubara, Subhan ZE, 

Hari Tjan Silalahi dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang 

menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang 

terjadi. 

(1) Aksi Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) 

Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat 

dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S PKI. Ini 

merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan 
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Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan 

politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. 

Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, keadaan 

perekonomian makin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan 

upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan 

menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Pada 12 Januari 1966 

dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung 

dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah 

tuntutan yaitu:  

 Pembubaran PKI,  

 Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI,  

 Penurunan harga/perbaikan ekonomi. 

(2) Surat Perintah Sebelas Maret 

Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 

Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata 

diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno 

agar membubarkan PKI, dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil 

pada jalan-jalan yang menuju ke Istana. Presiden Soekarno 

menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama 

Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Ada beberapa 

faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, diantaranya: 
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 Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting 

 Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan  

G 30 S/PKI 

 Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. 

Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku 

Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan 

keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Supersemar dianggap 

sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan 

oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima Surat Perintah tersebut 

adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang 

bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, 

terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966.  

(3) Dualisme Kepemimpinan Nasional 

Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional 

yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak Presiden 

Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. 

Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang 

mendesak agar PKI dibubarkan. Dalam pemerintahan yang masih 

dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi 

mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet 

Ampera. 
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Presiden Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, 

tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. 

Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya “dualisme kepemimpinan 

nasional”, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan 

Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Melalui Keputusan Nomor 

5/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk minta kepada presiden agar 

melengkapi laporan pertanggung jawabannya, khususnya mengenai 

sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya 

dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. 

b) Stabilitas politik dan rehabilitasi Ekonomi 

Kelompok kedua memulai dengan pembahasan stabilitas politik dan 

ekonomi. Kedua aspek ini diakomodir dengan meluncurkan kebijakan 

politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam 

negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan 

berdasarkan kebutuhan Negara. Pertama kebijakan politik dalam negeri 

bersinggungan dengan pelaksananaan pemilu tahun 1971, 

penyederhanaan partai politik dalam pemilu, dwifungsi ABRI, serta 

penghayatan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).  

Kedua berkenaan dengan kebijakan luar negeri kembalinya Indonesia 

sebagai anggota dari PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 28 

September 1966, Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan 

Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok, Memperkuat Kerja 
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Sama Regional dan Internasional. Aspek stabilitas ekonomi disentuh 

pemerintahan orde baru dengan slogan yang menunjukkan fokus utama 

kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan; Stabilitas nasional 

dinamis, Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai dari 

Repelita I (1969-1974) hingga Repelita VI (1994-1998), dan Revolusi Hijau.  

c) Integrasi Timor Timur 

Kelompok ketiga memaparkan proses integrasi Timor-Timor ke 

wilayah Indonesia. Gagasan ini pada dasarnya tidak mendapat dukungan 

penuh dari rakyatnya. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa penting 

sebelum Timor Timur resmi berintegrasi ke Indonesia: 

(1) Pada tanggal 4 November 1974 terjadi pergantian Gubernur dari Fernando 

Alves Aldelia kepada Kolonel Lemos Pires. Kebijakan yang dikeluarkan 

Pires selalu senderung ke Partai Fretelin, sehingga jabatan-jabatan penting 

dalam pemerintahan didominasi oleh Partai Fretelin. Disamping itu, 

Fretelin bertindak kersa terhadap pendukung UDT dan Apodeti sehingga 

sekitar 50.000 orang melarikan diri ke Indonesia. 

(2) Pada tanggal 27 Mei 1975 terjadi perubahan nama  dari UDT 

menjadi MAC yaitu Movimento Anti Comunistis dan bergabung 

dengan Apodeti, Kota dan Trabalista untuk melawan Fretelin. 

(3) Pada tanggal 5 November 1975, di Timor Timur berhasil dilakukan 

perundingan antara Indonesia, Portugis, dan Roma yang 

menandatagani  sebuah dokumen berupaMemorandum of 
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Understanding sehingga Negara Portugis tidak bias hanya mengakui 

satu partai saja. 

Pada tanggal 28 November 1975, Frtelin mengeluarka proklamasi 

Balibo yang berisi terbentuknya Negara Republik Demokrasi Timor Timur 

dengan presidennya Xavier de Amaral. Pembentukan Negara Republik 

Demokrasi Timor Timur itu dilakukan sepihak dari Fretelin sehingga hal 

itu ditentang oleh partai lainnya seperti Apodeti, Kota, UDT dan Trabalista. 

Dampak dari dikeluarkannya proklamasi Balibo adlah terjadinya perang 

saudara di Timor Timur, sehingga banyak penduduk Timor Timur yang 

melarika diri ke Indonesia. Fretelin banyak melakukan pembamtaian dan 

kekerasan yang mendapat bantuan persenjataan dari Portugis. Melihat 

kondisi di Timor Timur yang semakin genting, menyebabkan pemimpin 

UDT-MAC mendesak pemerintah Indonesia menerima Timor Timur 

sebagai provinsi ke-27. Mereka membuat deklarsi penggabungan Timor 

Timur Ke Indonesia yang didukung Oleh Apodeti, Kota dan Trabalista. 

Usaha mereka untuk melawan Fretlin diwujudkan dengan membentuk 

pemerintahan sementara Timor Timur. 

(4) Pada tanggal 17 Desember 1975. Pemerintahan sementara Timor 

TImur dipimpin oleh Arnoldo  Reis Araujo dan wakilnya Lopez de 

Cruz yang berkedudukna di Dili. Setelah PSTT terbentuk, maka 

dibentuk lembaga lain yaitu DPR sebagai lembaga legislative. Kedua 

lembaga pemerintahan tersebut dibentuk denagn tujuan sebagai alat 
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penyelenggara pemerintahan dan sebagai wadah untuk 

menampung seluruh aspirasi rakyat secara objektif. 

(5) Pada tanggal 3 Mei 1976, berhasil diadakan siding paripurna DPR 

Timor Timur yang diikuti oleh 13 kabupaten yang dapat 

menghasilkan Petisi Integrasi Timor Timur. Akhirnya pada 

tanggal 17 Juli 1976 secara resmi Timor Timur  berintegrasi ke 

Indonesia menjadi bagian provinsi Indonesia yang ke 27 dengan 

ibukotanya Dili dan dipimpin oleh Arnaldo de Reis arujo yang 

menjadi Gubernur Timor Timur yang pertama sedangkan wakilnya 

adalah Fransisico Xavier Lopez de Cruz. Dasar pengesahan Timor 

Yimur menjadi bagian dari wilayah RI adalah Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1976 serta ditegaskan pada dokumen Tap MPR 

No.VI/MPR/1978. Integrasi Timor TImur ke Indonesia mendapat 

simpati dari Negara asig seperti Amerika Serikat ynag diwujudkan 

dengan memberikan bantuan modal untk kemajuan Timor Timor 

sebasar 951 dollar melalu IGGI dan Australia mengakui secara De 

jure bahwa Timor Timur merupakan Bagian dari wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

d) Dampak Kebijakan Orba 

Kelompok keempat sebagai kelompok terakhir memaparkan hasil 

diksusi berkenaan dampak kebijakan di masa Orde Baru. Orde Baru 

berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Pendekatan keamanan 
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yang diterapkan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara 

umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat 

Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah 

terencana dengan baik. Pada masa Orde Baru pemerintah mengutamakan 

persatuan bangsa Indonesia. Satu cara yang dilakukan oleh pemerintah 

adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya 

seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, 

Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya.  

Namun dampak negatif dari program ini adalah terjadinya 

marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap 

penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. 

Keberhasilan yang dapat dicapai oleh Orde baru, di sisi lain kebijakan 

politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa 

dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Berikut tabel 

dampak positif dan negatif bidang ekonomi dan politik pada masa orde 

baru: 

Tabel 3. Dampak Positif-Negatif Bidang Ekonomi Dan Politik 

No. Bidang Dampak Positif Dampak Negatif 

1. Politik 1. Pemerintah mampu membangun 
pondasi yang kuat bagi 
kekuasaan lembaga kepresidenan 
yang membuat semakin kuatnya 
peran Negara dalam masyarakat.  

1. Pemerintah Orde Baru gagal 
memberikan pelajaran berdemokrasi 
yang baik dan benar kepada rakyat 
Indonesia. 

2. Sistem perwakilan bersifat semu 
bahkan hanya dijadikan topeng 
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2. Situasi keamanan pada masa 
ORBA relatif aman dan terjaga 
dengan baik karena pemerintah 
mampu mengatasi semua 
tindakan dan sikap yang 
dianggap bertentangan dengan 
Pancasila.  

3. Dilakukan peleburan partai 
dimaksudkan agar pemerintah 
dapat mengontrol parpol. 

4. Keamanan dalam negeri lebih 
terjamin. 

untuk melanggengkan sebuah 
kekuasaan secara sepihak. 

3. Terbentuk pemerintahan yang 
bersifat otoriter, dominative dan 
sentralistis. 

4. Kebijakan politik teramat birokratis, 
tidak demokratis, dan cenderung 
KKN.  

5. Dwifungsi ABRI terlalu mengakar 
masuk ke sendi-sendi kehidupan 
bebangsa dan benegara. 

2. Ekonomi 1. Pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi karena setiap program 
pembangunan pemerintah 
terencana dengan baik dan 
hasilnya pun dapat terlihat secara 
konkrit. 

2. Indonesia mengubah status dari 
negara pengimpor beras terbesar 
menjadi bangsa yang memenuhi 
kebutuhan beras sendiri 
(swasembada beras). 

3. Penurunan angka kemiskinan 
yang diikuti dengan perbaikan 
kesejahteraan rakyat. 

4. Penurunan angka kematian bayi 
dan angka partisipasi pendidikan 
dasar yang semakin meningkat. 

5. Perkembangan GDP per kapita 
Indonesia yang pada tahun 1968 
hanya AS$70 dan pada 1996 telah 
mencapai lebih dari AS$1.000. 

6. Investor asing mau menanamkan 
modal di Indonesia 

7. Sukses menumbuhkan rasa 
nasionalisme dan cinta produk 
dalam negeri. 

1. Perbedaan ekonomi antardaerah, 
dalam masyarakat terasa semakin 
tajam. 

2. Terciptalah kelompok yang 
terpinggirkan (Marginalisasi sosial). 

3. Menimbulkan konglomerasi dan 
bisnis yang erat dengan KKN 
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). 

4. Pembangunan hanya 
mengutamakan pertumbuhan 
ekonomi tanpa diimbangi 
kehidupan politik, ekonomi, dan 
sosial. 

5. Meskipun pertumbuhan ekonomi 
meningkat tapi secara fundamental 
pembangunan ekonomi sangat 
rapuh. 

6. Munculnya rasa ketidakpuasan di 
sejumlah daerah karena kesenjangan 
pembangunan, terutama di Aceh 
dan Papua.  

7. Kecemburuan antara penduduk 
setempat dengan para transmigran 
yang memperoleh tunjangan 
pemerintah 

Sumber: https://www.mikirbae.com/2016/05/dampak-kebijakan-
politik-dan-ekonomi.html, diakses tanggal 17 September 2019 

 

https://www.mikirbae.com/2016/05/dampak-kebijakan-politik-dan-ekonomi.html
https://www.mikirbae.com/2016/05/dampak-kebijakan-politik-dan-ekonomi.html
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Keempat kelompok yang mepaparkan hasil diskusi saling berbagi 

informasi dalam tanyajawab yang diakomodir oleh guru. Sebagaimana 

terlihat dari gambar 4 analisis transkrip kegiatan inti bahwa percakapan 

seimbang antara guru dan peserta didik. Terlihat pembelajaran sejarah 

guru tidak memiliki kesulitan karena peserta didik menguasi konsep 

bangsa, negara, dalam konteks materi yang disampaikan. 

 Guru memberikan penegasan tiap sub bahasan kelompok dengan 

arahan pemahaman tentang: (1) apa (what); (2) kapan (when); (3) di mana 

(where); (4) mengapa (why); (5) siapa (who); dan (6) bagaimana 

(how).  Dengan demikian, jelas terlihat bahwa peserta didik lantang 

menyampaikan hasil diskusi dan tanyajawab secara kronologis.  

3) Kegiatan Akhir 

Percakapan pada kegiatan akhir didominasi oleh guru. Guru mulai 

dengan menayangkan peta konsep dalam bentuk powerpoint. Peta konsep 

ini memberikan skema umum sistem dari struktur politik ekonomi masa 

orde baru (1966-1998). Sistem dari struktur politik dan ekonomi dilihat dari 

empat aspek sebagaimana pembagian materi kelompok. Disayangkan pada 

kegiatan akhir, dikarenakan waktu yang minim guru tidak memberikan 

peluang kepada peserta didik untuk menyimpulkan. Respon yang 

diberikan oleh peserta didik hanya menjawab apakah yang disampaikan 

oleh guru bisa dipahami. Sebelum menutup pertemuan guru memberikan 

tugas pada tiap individu untuk membaca tentang akhir masa orde baru dan 
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masuknya era reformasi. Adapun lama kegiatan akhir dilaksanakan selama 

4 menit 07 detik. Berikut hasil analisis transkrip pada kegiatan akhir siklus 

pertama: 

Gambar 5. Analisis Transkrip Kegiatan Akhir Siklus I Berdasarkan 
Number of Words  

Sumber: Peneliti, Data Diolah (September 2019) 

c. Refleksi 

Refleksi merupakan tahapan penting untuk melihat perbaikan 

pembelajaran yang dilakukan. Proses refleksi membuka diskusi antara 

observer dan guru model untuk menyampaikan kesan, kendala, maupun 

komentar positif terhadap pembelajaran di siklus pertama. Pada refleksi 

guru menyampaikan beberapa hal seperti:  

1) Kesan guru model terhadap pembelajaran dengan pendekatan lesson 

study model Transcript Based Analyses (TBLA) cenderung gugup karena 

harus berhadapan dengan kamera yang standby di tiga sudut dan satu 

kamera mobile. Keseluruhan guru tidak merasa tergantung dengan 

kehadiran sepuluh observer secara bersamaan di kelas. Namun 
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dikarenakan keberadaan kamera yang banyak, guru model merasa 

canggung untuk bergerak.  

2) Bagi guru pembelajaran kerja kelompok yang dipraktikkan oleh empat 

kelompok kondusif. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada 

anggota kelompok yang hanya terdiam.  

3) Guru merasa kurang bisa mengefektifkan waktu pembelajaran karena 

diskusi kelas yang terjadi ramai. Hal ini diyakini terjadi karena topik 

perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa 

Orde Baru menjadi topik yang meningkatkan motivasi belajar peserta didik  

Ketiga kesan tersebut memaparkan bahwa jalannya pembelajaran di 

siklus pertama kondusif. Walaupun berdasarkan hasil transkrip 

keseluruhan (analisis transkrip dilampirkan) pembicaraan yang terjadi 

sepanjang pembelajaran masih didominasi oleh guru model. Namun, 

peserta didik mampu merespon paparan guru dalam forum diskusi antar 

kelompok. Berdasarkan pandangan dari hasil observer disampaikan 

bahwa: 

1) Peserta didik terlihat kaku karena kamera yang standby di tiga sudut 

dan satu kamera mobile.  

2) Guru model mengusai materi dengan baik dan memberikan pancingan 

materi yang tepat dengan menayangkan gambar meme Presiden 

Soeharto yang bertuliskan “Piye Kabare? Enak jaman ku toe?”.  
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3) Peserta didik disetiap kelompok memberikan paparan hasil diskusi 

dengan alur berpikir histori, yakni; kronologis, logic, sinkronis, dan 

diakronis. 

4) Peserta didik masih memiliki antusias diskusi yang tinggi, tetapi 

dikarenakan waktu yang terbatas maka simpulan pembelajaran 

diambil alih oleh guru. 

5) Diskusi dengan empat kelompok dinilai masih kurang efektif, karena 

kelompok masih berjumlah besar. Oleh karena itu, pada siklus kedua 

disarankan agar membagi kelompok menjadi enam kelompok untuk 

memperkecil jumlah peserta didik yang pasif.  

 

2. Pelaksanaan Siklus II 

a. Tahapan Perencanaan 

Tahapan Perencanaan (Plan) siklus kedua dilakukan pasca kegiatan 

refleksi tanggal 17 September 2019 Pukul 13.30 WITA. Perencanaan siklus 

kedua melibatkan 3 orang Tim Peneliti (Prof. Dr. Ersis Warmansyah Abbas, 

M.Pd., Heri Susanto, M.Pd., dan Mutiani, M.Pd) dan 3 orang guru Mata 

Pelajaran Sejarah (Halimatus Sa’diah, M.Pd., Mahrita, S.Pd., Rahmat, S.Pd., 

dan Della Amelia, S.Pd.). Diskusi dimulai dengan pemilihan model 

pembelajaran. Disepakati bahwa model kooperatif dengan pembagian 6 

kelompok yang heterogen. Perihal ini dipilih untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran yakni meningkatkan kemampuan berpikir analitis peserta 

didik melalui kegiatan diskusi kelompok.  

Materi pembelajaran meneruskan materi yang telah disampaikan 

pada siklus pertama.  Materi siklus kedua adalah mengevaluasi kehidupan 

kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal 

reformasi untuk kelas XII semester I. Open class (OP) diagendakan pada 26 

September 2019 jam pelajaran kedua, pukul 09.00 s.d 10.30 WITA. Detail 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terlampir dalam penelitian. 

Secara umum desain pembelajaran yang diakomodir dengan 6 kelompok 

dibagi untuk membahas tiga sub materi yang berbeda. Berikut pembagian 

sub materi pembelajaran.  

a) Kelompok 1 dan 2 : Krisis ekonomi di Asia berpengaruh terhadap  

     mata uang rupiah. 

b) Kelompok 3 dan 4 : Pemilu tahun 1997 memenangkan Partai  

     Golkar, dan melalui sidang umum MPR  

memilih Presiden Soeharto melalui aklamasi. 

c) Kelompok 5 dan 6 : Enam agenda reformasi 

Sebagaimana dipaparkan di atas, pemilihan model kooperatif 

dikombinasi dengna metode diskusi, tanyajawab, dan penugasan. Dalam 

perencanaan ini peneliti selaku observer dan guru Mata Pelajaran Sejarah 

mengharapkan peserta didik dapat menjelaskan secara kritis dan analitis, 

tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia 
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pada masa Orde Baru. Demikia, peserta didik terampil dalam 

mengomunikasikan hasil penalaran berdasarkan pemahaman dari 

pengamatan dan diskusi dan menunjukkan sikap disiplin, dan tanggung 

jawab. 

b. Implementasi 

1) Kegiatan Awal 

Sebagaimana pelaksanaan siklus pertama, kegiatan awal 

pembelajaran siklus kedua dimulai dengan do’a. Do’a dipimpin oleh ketua 

kelas. Pasca pembacaan do’a guru memberikan pengantar materi bahwa 

akhir dari masa orde baru Indonesia memasuki fase lain yakni era 

reformasi. Guru meminta pendapat peserta didik tentang materi 

pemerintahan era orde baru sebagaimana dibahas pertemuan sebelumnya. 

Peserta didik bernama Salam memberikan pendapatnya; 

“Presiden Soeharto yang memimpin pemerintahan orde baru 
memiliki dampak positif dan negartif. Pada masa orde baru sistem 
pemerintah mampu menurunkan inflasi di atas 90% yang diwariskan 
oleh orde lama tepatnya akhir 1966. Inflasi mengakibatkan 
merosotnya stabilitas ekonomi Indonesia di orde lama. Namun, 
karena kebijakan stabilitas politik dan ekonomi dijalankan maka 
inflasi bisa diturunkan hingga 43%.  

 

Guru memberikan apersepsi kepada peserta didik berupa cuplikan 

video pidato pengunduran diri Presiden Soeharto yang ditayangkan di satu 

stasiun tv swasta. Peserta didik menyimak dengan seksama video tersebut 

sebagaimana tampilan gambar berikut: 
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Gambar 6. Kondisi Pembelajaran Disaat Apersepsi 

Sumber; Dokumentasi Pribadi (September 2019) 
 

Setelah menyimak cuplikan video pidato pengunduran diri Presiden 

Soeharto, peserta didik diminta untuk memberikan pendapat. Peserta didik 

bernama Syifa menyatakan “video tersebut merupakan peristiwa yang 

mengawali reformasi dan berakhirnya orde baru”. Guru masih 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan 

komentar. Demikian, Edruz mengacungkan tangan dan memberikan 

pendapatnya: 

“Dilihat dari video tersebut disana bahwa adanya pengunduran diri 
bapak soeharto dikarenakan adanya keresahan dari masyarakat,  
masyarakat tersebut dikatakan banyaknya keresahan di masyarakat, 
namun keresahan itu ada bermacam-macam, ada keresahan 
ekonomi, ada dalam bermasyarakat, berdemokrasi, jadi dapat 
dikatakan karena adanya keresahan tersebut akhirnya mendesak 
turunnya bapak Soeharto”. 
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Pembelajaran di di siklus kedua cenderung lebih interaktif sejak 

kegiatan awal. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang ditemukan di siklus 

pertama. Percakapan di kelas tidak hanya didominasi oleh guru. Akan 

tetapi peserta didik mengambil peran untuk mengutarakan pendapatnya. 

Berikut hasil analisis transkrip kegiatan awal siklus kedua: 

Gambar 7. Analisis Transkrip Kegiatan Awal Siklus II Berdasarkan 

Number of Words 
Sumber: Peneliti, Data Diolah (September 2019) 

Walaupum peserta didik memberikan pendapat lugas dan 

menunjukkan motivasi belajar tinggi, guru tetap memberikan penguatan 

pada tiap jawaban. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi jawaban yang 

ambigu karena hanya mendengar dari pendapat peserta didik. Oleh karena 

itu dari grafik di atas kita bisa melihat bagaimana dinamika komunikasi 

dan interaksi belajar.  
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Sebelum memasuki tahapan kegiatan inti, guru memberikan 

penugasan kelompok kepada peserta didik. Berbeda dengan siklus 

pertama, siklus kedua peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap dua 

kelompok membahas tema yang sama (sebagaimana dideskripsikan bagian 

perencanaan). Dikarenakan kelompok dan tempat duduk sudah 

ditentukan sejak masuk kelas maka tidak terlihat mobilitas peserta didik di 

kegiatan awal pembelajaran.  

2) Kegiatan Inti 

Serupa dengan siklus pertama, pada siklus kedua guru memberikan 

ruang diskusi kepada peserta didik selama 15 menit. Setiap kelompok 

terlihat sangat terbiasa dengan pola kerjasama, sehingga terlihat bagaimana 

kerja setiap tim efektif. Setiap kelompok memiliki sosok komandan untuk 

memimpin penugasan anggota kelompok. Di samping itu, guru sebagai 

fasilitator tidak berpangku tangan dan terus memberikan bimbingan 

selama kerja kelompok. Oleh karena itu di kegiatan inti siklus kedua sangat 

terlihat perbedaan grafik percakapan antar peserta didik dan guru. Berikut 

gambaran dari grafik tersebut; 
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Gambar 8. Analisis Transkrip Kegiatan Inti Siklus II  
Berdasarkan Number of Words 

Sumber: Peneliti, Data Diolah (September 2019) 

Grafik di atas menggambarkan bagaimana percakapan yang terjadi 

didominasi oleh peserta didik. Peserta didik berdiskusi dan melakukan 

tanyajawab. Guru hanya memberikan penguatan pada saat setiap dua 

kelompok selesai presentasi. Hasil dari diskusi pun komprehensif. 

Berdasarkan hasil pengamatan sepanjang pembelajaran peserta didik 

mampu memaparkan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep walaupun 

hanya dalam waktu kerja 15 menit. Berikut hasil diskusi setiap sub bahasan: 

a) Krisis Ekonomi Di Asia Berpengaruh Terhadap Mata Uang Rupiah 

Kelompok I dan II menjelaskan bagaimana Agustus 1997, mata uang 

rupiah mulai bergerak di luar pakem normal. Rupiah tidak saja bergeliat 

negatif, tapi lebih dari itu. September 1997, Bursa Efek Jakarta (saat ini 

Bursa Efek Indonesia) bersujud di titik terendahnya. Perusahaan yang 

meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk 
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membayar utang. Kelompok I dan II menambahkan kronologis terjadi 

dimulai pada Juni 1997, banyak pendapat bahwa Indonesia masih jauh dari 

krisis. Karena beberapa pandangan ketika itu menyatakan bahwa 

Indonesia berbeda dengan Thailand. Indonesia memiliki inflasi yang 

rendah, surplus neraca perdagangan lebih dari US$900 juta, cadangan 

devisa cukup besar, lebih dari US$20 miliar, dan sektor perbankan masih 

baik-baik saja. Walaupun sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya, cukup 

banyak perusahaan Indonesia yang meminjam dalam bentuk dolar. Karena 

sebelum 1997 memang tercatat bahwa rupiah menguat atas dolar Amerika. 

Jadi, pinjaman dalam bentuk dolar dianggap jauh lebih murah.  

Faktor yang mempercepat krisis moneter adalah turunnya 

kepercayaan pasar dan masyarakat, ditambah kondisi kesehatan Presiden 

Soeharto saat memasuki tahun 1998 yang kian memburuk sehingga 

melahirnya ketidakpastian terkait suksesi kepemimpinan nasional. Kondisi 

tersebut berhubungan dengan besarnya utang luar negeri yang segera jatuh 

tempo, situasi perdagangan internasional yang kurang menguntungkan, 

dan bencana alam La Nina yang membawa kekeringan terburuk dalam 50 

tahun terakhir. Tercatat, dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang 

mencapai 138 miliar dolar AS, sekitar 72,5 miliar dolar AS adalah utang 

swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 miliar dolar 

AS akan jatuh tempo pada 1998. Sementara pada saat itu cadangan devisa 

tinggal sekitar 14,44 miliar dolar AS. Terpuruknya kepercayaan ke titik nol 
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membuat rupiah yang ditutup pada level Rp 4.850/dolar AS pada 1997, 

meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000/dolar AS pada 22 Januari 

1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak mata uang tersebut 

diambangkan 14 Agustus 1997. 

Risikonya, rupiah yang melayang, selain akibat meningkatnya 

permintaan dolar untuk membayar utang, juga sebagai reaksi terhadap 

angka-angka RAPBN 1998/1999 yang diumumkan 6 Januari 1998. RAPBN 

dinilai tak realistis. Krisis yang menandakan kerapuhan fundamental 

ekonomi tersebut dengan cepat merambah ke semua sektor. Anjloknya 

rupiah secara dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga 

rontok, bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar. Sekitar 70 

persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak 

berstatus insolvent alias bangkrut.  

Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang 

terpukul cukup parah. Sehingga risiko lanjutannya adalah lahirnya 

gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran 

melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni 

sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja. Kondisi ini 

terus berlanjut, karena sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi 

penyelamat di tengah krisis, nyatanya sama terpuruknya karena tidak 

mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah. Karena dunia bisnis 
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sudah tercekik akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen 

impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global.  

b) Pemilu Tahun 1997 Memenangkan Partai Golkar, dan melalui 

Sidang Umum MPR Memilih Presiden Soeharto melalui Aklamasi 

Kelompok III dan IV mendeskripsikan Pemilihan Umum (Pemilu) 

1997 adalah pemilu ke-6 di masa Orde Baru dan pemilu ke-7 dalam sejarah 

sejak Indonesia merdeka. Golkar menang lagi, Soeharto kembali berkuasa. 

Namun, Pemilu 1997 ternyata menjadi pemilu terakhir orde baru karena 

pada 21 Mei 1998, Soeharto tumbang dari kursi kepresidenan yang telah 

sekian lama ia kuasai.  

Pemilu 1997 merupakan ajang untuk memilih anggota DPR RI, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya, bukan untuk memilih 

presiden dan wakil presiden. Atmosfer protes di masyarakat terhadap 

rezim Soeharto mulai menghangat kala itu. Orde Baru sedang berada 

dalam titik jenuhnya. Situasi ini membuat PPP dan PDI lebih leluasa 

melontarkan kritik selama kampanye. Selain banyak praktek korupsi, 

kolusi, dan nepotisme yang kian kentara di tubuh rezim, sumber protes lain 

adalah peran politik ABRI.  

Golongan militer saat itu menduduki 100 dari 500 kursi di parlemen. 

Rezim Soeharto berusaha meredam protes itu dengan menerbitkan 

Undang-Undang No. 5/1995 tentang Susunan dan Kedudukan MPR baru. 

Dalam UU ini, jumlah kursi ABRI di DPR dikurangi, dari 100 menjadi 75. 
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Namun, upaya ini dianggap belum bisa membuat demokrasi di Indonesia 

menjadi lebih baik. Pasalnya, Golkar masih menjadi kendaraan politik Orde 

Baru. Ormas berlambang pohon beringin ini selalu meraih kemenangan 

telak di setiap pemilu berkat campur-tangan pemerintah. Baca juga: 

Dwifungsi ABRI dan Jalan Terbuka Politik Tentara “Dalam praktek, 

pemerintah masih saja berat kepada Golkar.  

Aparat pemerintah tetap mengemban misi memenangkan Golkar, 

sehingga berbagai rekayasa yang berbau kekerasan politik terus 

berlangsung,” tulis Tim KPU dalam Pemilu Indonesia dalam Angka dan 

Fakta (2000). Golkar terus mengulang materi kampanye tentang 

pembangunan dan klaim prestasi semu pemerintah di bawah 

kepemimpinan Soeharto. Di sisi lain, PPP dan PDI tentu saja melancarkan 

kritik kendati belum benar-benar punya keberanian untuk menyerukan 

perubahan. “Penguraian lebih jauh tentang bagaimana proses pembaruan 

dan atau perubahan ini akan dilaksanakan tampaknya tidak terungkap 

dalam pemberitaan media massa,” demikian tertulis dalam buku Pemilihan 

Umum 1997: Perkiraan, Harapan, dan Evaluasi (1997) karya J. Kristiadi dan 

kawan-kawan.  

c) Enam Agenda Reformasi 

Kelompok V dan VI menjelaskan enam agenda reformasi yang 

dituntut oleh mahasiswa. Agenda reformasi diajukan setelah muncul 

polemic pasca demonstrasi dan penembakan mahasiswa trisakti. 
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Mahasiswa mengatasnamakan rakyat menggugat Presiden Soeharto 

melalui jalan anarkis. Jalan yang ditempuh terpaksa dipilih karena 

mahasiswa tidak memilki pilihan lain. Berikut enam agenda reformasi yang 

disuarakan secara lantang oleh mahasiswa:  

(1) Pengadilan terhadap Soeharto dan Pengikutnya 

Agenda utama dari reformasi yang dilakukan saat reformasi pada 

tahun 1998 yang pertama adalah melakukan pengadilan terhadap Soeharto 

dan pengikutnya. Hal tersebut dikarenakan Soeharto telah menjabat 

sebagai presiden Inddonesia dalam waktu kurang lebih 32 tahun semasa 

pemerintahananya dan merekalah yang melakukan maraknya praktek 

korupsi, kolusi dan nepotisme yang kemudian menyebabkan kerugian bagi 

negara hingga triliuan rupiah. 

(2) Amandemen UUD 1945. 

Kedua adalah dilakukanya perubahan terhadap UUD 1945 yang 

dimana pada kondisi tersebut rakyat Indonesia melihat Soeharto dapat 

memimpin selama 32 tahun dan Soekarno dapat memimpin seumur 

hidupnya dikarenakan tidak memiliki hukum yang menjadi batasan dalam 

melakukan jabatan atas sebuah kekuasaan baik itu presiden dan juga 

menteri. Apabila tidak dilakukan amandemen, maka pemerintahan 

selanjutnya dapat melakukan hal yang sama. 
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(3) Otonomi Daerah 

Dikarenakan pada masa pemerintahan orde baru hanya dilakukan 

pengembangan pada satu titik yaitu pulau Jawa. Maka dharapkan untuk 

membuka jalan bagi otonomi daerah sebagi salah satu agenda untuk 

melakukan reformasi sehingga semua daerah dapat melakukan 

perkembangan daerahnya sendiri guna untuk meratakan pembangunan 

dan juga kesejahteraan. 

(4) Menghapus Dwifungsi ABRI 

Pada masa itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau dikenal 

dengan ABRI memiliki dua funsi yaitu fungsi keamanan dan juga fungsi 

sosial politik. Pada hal ini, fungsi dari kedua jenis itu menyebabkan 

permasalahan pada masa orde baru dimana menjadi sebuah kekuatan yang 

sangat besar dan bukan berada dipihak rakyat sipil. Maka diharapkan 

dengna dilakukannya perubahan undang-undang maka tidak akan ada lagi 

hal yang sama terjadi selanjutnya. 

(5) Menghapuskan Korupsi, Kolusi Nepotisme 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada masa Soeharto 

terjadi KKN besar-besaran yang dimana menyebabkan Indonesia tidak lagi 

berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. OLeh sebab itu, maka 

rakyat Indonesia memberikan tuntutan untuk melakukan penghapusan 

dalam agenda reformasi. 

 



 

59 

 

(6) Menegakkan Supremasi Hukum 

Pada masa pemerintahan orde baru, hukum yang dibuat justru hanya 

untuk menghukum rakyat itu sendiri dan para penguasa dapat melakukan 

hal yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu, pada era 

selanjutnya supremasi hukum diharapkan untuk berdiri tegak dan tidak 

hanya menghukum rakyat saja, tetapi dapat menghukum pemimpin juga. 

Dalam kegiatan inti, keenam kelompok telah menampilkan performa 

yang terbaik. Hasil diskusi ditampilkan dalam peta konsep sederhana 

namun padat informasi. Pada tahapan ini, guru memberikan penguatan 

yang lebih mendalam. Guru dengan sengaja memberikan kebebasan untuk 

berdiskusi dengan meluangkan 45-50 menit. Waktu yang diberikan tidak 

disia-siakan peserta didik. Melalui perwakilan kelompok peserta didik 

mampu melontarkan masing-masing dua pertanyaan ke kelompok lain.  

Kondisi ini menggambarkan bahwa terjadi peningkatan dalam 

pembelajaran sejarah. Peningkatan tidak dilihat dari jumlah percakapan 

yang terjadi. Namun, kualitas percakapan didominasi oleh peserta didik 

(hasil analisis transkrip siklus I dan II terlampir). Berdasarkan observasi 

dan temuan lapangan diyakini bahwa Lesson Study model TBLA 

memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pembelajaran 

khususnya aspek aktivitas.  
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3) Kegiatan Akhir 

Layaknya kegiatan akhir dalam pembelajaran, aktivitas yang terjadi 

identik dengan penyampaian simpulan. Jika siklus pertama simpulan 

didominasi oleh guru, maka siklus kedua guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk memaparkan pendapatnya mengenai 

lengsernya Presiden Soeharto sekaligus menutup masa pemerintahan orde 

baru. Guru memberikan instruksi untuk mengarahkan simpulan sesuai 

dengan tiga sub bahasan sebagaimana dipaparkan dalam kelompok. Maka 

guru meminta tiga orang untuk mendeskripsikan tiap simpulan.  

Menarik dari kegiatan akhir siklus kedua yang tidak muncul 

sebelumnya adalah kemapuan berpikir historis peserta didik dinilai sangat 

baik. Sebagaimana satu konsep, kemampuan berpikir historis adalah 

bagian dari keterampilan berpikir yang membantu peserta didik 

memahami peristiwa sejarah dalam konteks kritis dan sesuai dengan 

permasalahan yang diajukan. Sebagaimana simpulan yang diutarakan oleh 

Salam: 

“Apakah Indonesia telah mencapai seluruh agenda reformasi yang 
telah disuarakan oleh mahasiswa, karena di kasus tiga ini 
menjelaskan tentang 6 agenda reformasi, jawabannya belum 
berhasil karena meadali Soeharto gagal karena alasan sakit dan 
pada akhirnya sampai meninggal tidak terjalani tuntutan, 
amandemen. Adanya keberhasilan dalam ini yang salah satunya 
adalah MPR bukan lagi lembaga tertinggi, yang ketiga anda paham 
sendiri Dwi Fungsi ABRI yang sekarang kita rasakan bahwasanya 
TNI dan POLRI menjadi pihak yang netral. Penghapusan KKN 
yang sampai saat sekarang belum berhasil namun ada peningkatan 
dengan dibentuknya KPK sendiri, Otonomi Daerah seluas-luasnya 
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kita bisa merasakan. Pemerintah daerah bisa menjalankan 
wewenangnya namun sekali lagi ada dampak negatifnya yakni, 
kemungkinan penyalahgunaan wewenangan dengan merapatnya 
atau adanya korupsi di daerah. Terakhir adalah penegakan 
Supremasi Hukum yang mana pada masa orde baru, terlihat abu-
abu. Hampir tidak kelihatan yang sekarang bisa kita secara 
transparan namun sekali lagi pada masa orde baru.  Itu bagaikan 
jaring laba-laba yang mana hanya mengikat serangga kecil. Namun 
ketika ada hewan yang besar akan goyah atau akan hancur. 
Sedangkan kalo sekarang masih tajam kebawah dan tumpul ke 
atas, sekian dari kesimpulan kelompok kami, terima kasih. 

Pernyataan Salam untuk menutup simpulan darinya “bagaikan jaring 

laba-laba yang mana hanya mengikat serangga kecil. Namun ketika ada 

hewan yang besar akan goyah atau akan hancur” memberikan pembuktian 

bahwa pembelajaran siklus kedua mampu merangsang pemikiran peserta 

didik. Rangsangan ini dibuktikan dengan kemampuan menganalogikan 

peristiwa. Tentunya temuan ini jarang terjadi khususnya level berpikir 

peserta didik di Sekolah Menengah Atas. Pemikiran ini lazim diutarakan 

oleh mahasiswa di tahun kedua. Sebagai bentuk gambaran percakapan 

yang terjadi di kegiatan akhir berikut grafik analisis transkrip:  

Gambar 9. Analisis Transkrip Kegiatan Akhir Siklus II  
Berdasarkan Number of Words 

Sumber: Peneliti, Data Diolah (September 2019) 
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c. Refleksi 

Tahap refleksi dikenal dengan istilah tahapan see (melihat). Tahapan 

refleksi dari kegiatan dilakukan pasca implementasi siklus kedua, 26 

September 2019. Pada tahapan ini observer yang di hadiri oleh dihadiri oleh 

8 observer, 1 guru model, dan 2 team teaching. Berdasarkan hasil diskusi 

pihak guru diminta untuk memberikan tanggapan berkenaan 

pembelajaran. Demikian tanggapan guru model dan team teaching: 

1) Guru merasa nyaman dengan materi mengevaluasi kehidupan 

kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal 

reformasi karena topik yang diajarkan menarik motivasi belajar 

peserta didik.  

2) Peserta didik terlihat nyaman dengan desain pembelajaran 

model kooperatif yang membagi peserta didik menjadi enam 

kelompok heterogen. 

3) Terjadi penurunan jumlah peserta didik yang pasif karena 

jumlah anggota pada tiap kelompok lebih kecil yakni 6 orang 

disbandingkan siklus pertama 8 orang per kelompok.  

4) Keberhasilan komunikasi dan sharing yang efektif selama 

pembelajaran merupakan indikator terhadap kerjasama yang 

terjalin oleh tiap anggota kelompok. Perihal ini dikarenakan 

setiap kelompok membagi tugas secara efektif. 
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Secara garis besar dikatakan bahwa pembelajaran siklus kedua 

berjalan sangat baik. Hal senada disampaikan oleh observer sebagaimana 

berikut: 

1) Manajemen waktu yang dilakukan oleh guru model efektif. 

Indikator pernyataan ini adalah simpulan tidak didominasi oleh 

guru melainkan dipaparkan oleh peserta didik. 

2) Guru berhasil memaparkan materi mengevaluasi kehidupan 

kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal 

reformasi dengan memberikan apersepsi yakni pidato 

pengunduran diri Presiden Soeharto. 

3) Kerjasama kelompok atau kolaborasi antar peserta didik nampak 

kondusif sepanjang pembelajaran. Observer mengira muncul 

kecanggungan komunikasi antar anggota kelompok karena 

kelompok belajar di siklus satu dan dua berbeda. Namun, yang 

terjadi sebaliknya, kerjasama kelompok menunjukkan 

peningkatan karena jumlah peserta didik pasif menurun. 

4) Diksusi yang terjadi tidak hanya terjadi sepihak (peserta didik-

peserta didik). Namun, guru memberikan penguatan pada setiap 

paparan materi, sehingga setiap kelompok mendapatkan 

kejelasan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Kedua sudut pandang pendapat di atas menegaskan bagaimana 

keaktifan peserta didik selama pembelajaran. Berdasarkan analisis 
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transkrip number of words digambarkan bahwa peserta didik lebih 

mendominasi jalannya pembelajaran dibandingkan guru. Hal ini berarti 

terjadi peningkatan kualitas pembelajaran dibandingkan siklus pertama. 

Namun, patut diperhatikan bahwa meningkatnya kualitas pembelajaran 

bukan hanya dilihat dari satu persfektif. Akan tetapi diperlukan kerjasama, 

koordinasi, serta persiapan pembelajaran yang maksimal oleh guru model, 

team teaching, dan masukan dari observer.  

C. Dampak Manfaat dan Kendala Implementasi Lesson Study Model 

TBLA di SMA Negeri 7 Banjarmasin 

Guru berhubungan langsung dengan peserta didik seringkali 

dianggap sebagai penyebab rendahnya kualitas pendidikan. Manakala kita 

telisik lebih dalam maka masalah kualitas pendidikan yang terjadi tidak 

sesederhana itu. Banyak hal yang berpengaruh terhadap kualitas 

pendidikan, mulai dari kurikulum, fasilitas di sekolah, guru, kepal sekolah, 

orang tua dan lembaga yang terkait (Pusat Kurikulum, Dinas Pendidikan, 

Organisasi profesi guru, motivasi belajar dan sebagainya) yang merupakan 

sutu kesatuan dalam sebuah sistem.  

Pembelajaran kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip 

legalitas mutual learning menjadi satu solusi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Pembelajaran kolabooratif membuat peserta didik tidak 

hanya memperoleh pengetahuan faktual dan cakupan intelektual, 

keterampilan, dan kognitif umum, juga mengubah nilai-nilai, sikap, psiko-
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sosial, dimensi moral secara cukup besar. Satu model yang dikembangkan 

dengan pengkajian pembelajaran kolaboratif adalah Leson Study. 

Lesson Study menjadi satu upaya peningkatan proses dan hasil 

pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan oleh 

sekelompok guru. Lesson study membuka peluang keberhasilan dalam 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan model Lesson Study membuka 

kesempatan lebih luas pada komunitas belajar. Tujuan utama Lesson Study 

adalah untuk 1) Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang 

bagaimana proses pembelajaran, 2) Memperoleh hasil-hasil tertentu yang 

bermanfaat bagi para guru lainnya dalam melaksanakan pembelajaran, 3) 

Meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inkuiri kolaboratif, 

4) Membangun sebuah pengetahuan pedagogis, dimana seorang guru 

dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya. 

Pada penelitian ini manfaat implementasi Lesson Study khususnya 

model TBLA dirasakan oleh komunitas belajar, yaitu: 1) Mengurangi 

keterasingan guru (dari komunitasnya), 2) Membantu guru untuk 

mengobservasi dan mengkritisi pembelajarannya 3) Memperdalam 

pemahaman guru tentang materi pelajaran, cakupan dan urutan materi 

dalam kurikulum. 4) Membantu guru memfokuskan bantuannya pada 

seluruh aktivitas belajar peserta didik. 5) Menciptakan terjadinya 

pertukaran pengetahuan tentang pemahaman berpikir dan belajar peserta 

didik 6) Meningkatkan kolaborasi pada sesama guru.  
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Open class pada lesson study model TBLA dilaksanakan dengan dua 

siklus. Secara umum dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas 

belajar peserta didik. Perihal ini bisa dilihat baik analisis transkrip dengan 

number of words (jumlah kata) atau keywords (kata kunci). Tidak seperti 

pelaksanaan lesson study dimana guru model enggan open class. Di SMA 

Negeri 7 Banjarmasin khususnya mata pelajaran Sejarah, Guru model 

memiliki kepercayaan diri tinggi sehingga berkenaan untuk diobservasi 

dengan total observer sebanyak tujuh orang. Namun demikian, 

pelaksanaan menyisakan kendala yang harus diperhatikan.  

Pertama, dalam mengelola pembelajaran menggunakan Lesson Study 

dibutuhkan pengaturan waktu yang terjadwal antara guru model dan 

observer. Bagi beberapa pihak, masalah mencocokan jadwal adalah hal 

yang sederhana. Faktual, dosen dan guru model kesusahan menentukan 

jadwal yang cocok. Dampak yang muncul karena ketidaksesuaian waktu 

adalah guru model terpaksa meminta jam mata pelajaran kepada rekan 

sejawat.    

Kedua, pada siklus pertama peserta didik merasa grogi (gugup) 

dikarenakan banyaknya sorot kamera di ruang kelas. Lazimnya 

pembelajaran di hari biasa peserta didik tidak mendapati ada kamera di 

kelasnya. Namun, pada lesson study model TBLA dipasang 4 stand camera 

dan 1 mobile camera. Hal in dilakukan untuk merekam jalannya 
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pembelajaran secara utuh. Bagi peserta didik situasi ini merupakan situasi 

yang tidak biasa sehingga pembelajaran terlihat tidak natural.  

Ketiga, lesson study model TBLA memerlukan kemapanan alat 

penunjang penelitian, seperti: kamera, handycam, serta voice recorder. Alat 

penunjang penelitian dibarengi dengan tim pembantu penelitian. Oleh 

karena itu, bisa dikatakan lesson study model TBLA memerlukan tim 

peneliti yang lebih banyak dibandingkan biasanya. Banyaknya tim peneliti 

yang terlibat secara tidak langsung menyiratkan bahwa pelaksanaan lesson 

study model TBLA memerlukan ruang kelas yang besar dengan kapasitas 

60-65 orang. Faktual, tidak semua sekolah memiliki ruang kelas demikian 

kecuali ruang laboratorium yang didesain seperti kelas. Kondisi ini yang 

tergambar pada saat penelitian.  

Keempat, akurasi transkrip pembelajaran yang dituliskan ke dalam 

grafik ditentukan oleh kualitas voice recorder. Pada siklus pertama terdapat 

pembicaraan yang tidak terekam dikarenakan setiap meja kelompok tidak 

terdapat voice recorder. Kendala ini menjadi temuan perbaikan siklus 

kedua sehingga kemudian diletakkan voice recorder setiap meja kelompok. 

Kualitas voice recorder membantu analisis transkrip sehingga temuan 

penelitian jauh lebih maksimal. Oleh karena itu, lesson study model TBLA 

memerlukan sosialisasi pelaksanaan ke peserta didik, serta persiapan 

jumlah tim peneliti, kapasitas ruangan, dan kualitas voice recorder.  
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Terlepas dari kebermanfaatan implementasi lesson study model TBLA 

mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kedua kendala yang 

disampaikan patut diperhatikan agar menjadi perhatian bagi guru model 

maupun observer. Lebih jauh kendala pertama berkaitan dengan proses 

perencanaan pelaksanaan. Sedangkan kendala kedua mempengaruhi 

aktivitas belajar peserta didik di kelas. Jika keduanya ditangani dengan 

baik, maka lesson study model TBLA diyakini dapat melihat lebih 

mendalam dan memperbaiki permasalahan pembelajaran.   
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Pelaksanaan lesson study model TBLA pada mata pelajaran sejarah di 

SMA Negeri 7 Banjarmasin didesain dua siklus. Siklus pertama 

dilaksanakana 17 September 2019 dan kedua 26 September 2019. 

Pelaksanaan melibatkan seorang guru model, dua team teaching, empat 

observer, serta kelas XII. Siklus pertama disajikan dengan topik 

“Perkembangan Bangsa Indonesia Pada Masa Orde Baru”. Siklus kedua 

menyajikan “Evaluasi kehidupan kehidupan politik dan ekonomi bangsa 

indonesia pada masa awal reformasi”. Kedua siklus didesain dengan 

menggunakan pendekatan saintifik model kooperatif.  

Terjadi peningkatan dalam pelaksanaan lesson study model TBLA 

khsusunya pada siklus kedua. Peningkatan dilihat dari kualitas percakapan 

yang terjadi antara guru dan peserta didik. Peningkatan ini dipengaruhi 

oleh kemampuan guru untuk meningkatan motivasi belajar peserta didik 

melalui pemilihan apersepsi yang tepat di kedua siklus. Peningkatan 

kualitas pembelajaran mengindikasikan pada kemampuan berpikir historis 

peserta didik. Kemampuan ini nampak pada saat peserta didik mampu 

menyimpulkan materi pada siklus kedua secara kronlogis dan kontekstual. 
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Dampak positif dari pelaksanaan lesson study model TBLA pada mata 

pelajaran sejarah membuka kesempatan lebih luas pada komunitas belajar. 

Secara khsusus manfaat ini bisa saling dirasakan untuk; 1) Mengurangi 

keterasingan guru (dari komunitasnya), 2) Membantu guru untuk 

mengobservasi dan mengkritisi pembelajarannya 3) Memperdalam 

pemahaman guru tentang materi pelajaran, cakupan dan urutan materi 

dalam kurikulum. 4) Membantu guru memfokuskan bantuannya pada 

seluruh aktivitas belajar peserta didik. 5) Menciptakan terjadinya 

pertukaran pengetahuan tentang pemahaman berpikir dan belajar peserta 

didik 6) Meningkatkan kolaborasi pada sesama guru.  

Sedangkan kendala yang terjadi selama pelaksanaan mencakup 

empat hal, yaitu; 1) mengelola pembelajaran menggunakan Lesson Study 

dibutuhkan pengaturan waktu yang terjadwal antara guru model dan 

observer, 2) perasaan tidak nyaman oleh guru model dan peserta didik 

karena setting kelas membutuhkan 4 stand camera dan 1 mobile camera, 3) 

memerlukan kemapanan alat penunjang penelitian, seperti: kamera, 

handycam, serta voice recorder, serta ruang kelas kapasitas besar, 4) akurasi 

transkrip pembelajaran yang dituliskan ke dalam grafik ditentukan oleh 

kualitas voice recorder. 

 

 

 



 

71 

 

B. Saran 

Adapun saran penelitian ditujukan pada: 

1. Peneliti selanjutnya melakukan analisis transkrip dengan teknik 

yang berbeda seperti analisis berdasarkan kata kunci (keywords). 

Perihal ini dimaksudkan agar mengungkap permasalahan 

pembelajaran dengan sudut pandang yang berbeda.  

2. Bagi guru mata pelajaran khususnya bidang sosial, sebagai bahan 

masukan tahapan pelaksanaan lesson study model TBLA 

3. Bagi akademisi, khususnya dosen di lingkungan FKIP Universitas 

Lambung Mangkurat memberikan pelatihan dan pendampingan 

lesson study kepada guru di sekolah. Demikian, diharapkan terjadi 

peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat membantu 

memaksimalkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor 

peserta didik. 

4. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, mensosialisasi 

dan fasilitasi lesson study model TBLA diimplementasikan di 

sekolah lain di kota Banjarmasin.  
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Tahapan Refleksi Siklus I 
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Dokumentasi Siklus II 
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Tahapan Refleksi SIklus II 

Sumber; Dokumentasi Pribadi (September 2019) 
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Dokumentasi Penutupan 

Sumber; Dokumentasi Pribadi (Oktober 2019) 
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