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Abstrak 

 
 Pendidikan Matematika Realistik (PMR) adalah sebuah inovasi dalam pendekatan 
pembelajaran matematika, khususnya di Sekolah Dasar. Apa yang berubah secara total, 
jika dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, antara lain dalam hal falsafahnya 
tentang matematika (mathematics as a human activity), gaya mengajar guru, gaya belajar 
siswa, apa yang diajarkan, dan bagaimana mengajarkan matematika. Memperhatikan 
keunggulan PMR dibandingkan pendekatan konvensional, maka upaya untuk 
mendifusikan inovasi dalam PMR perlu dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, 
khususnya dalam hal memilih strategi yang digunakan, karena salah satu faktor yang ikut 
menentukan efektifitas pelaksanaan program inovatif adalah ketepatan penggunaan 
strategi pendifusiannya.  

Lesson Study, yang merupakan kegiatan kolaboratif dari sekelompok guru untuk 
secara bersama-sama merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang 
dilaksanakannya, diyakini dapat menjadi forum yang sangat potensial untuk 
mendifusikan inovasi dalam PMR. Melalui kegiatan Lesson Study yang khusus dirancang 
untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembelajaran matematika sesuai PMR, guru-guru 
akan belajar dari, tentang, dan untuk pembelajaran matematika yang inovatif.  

Sebagaimana pendifusian sebuah inovasi pada umumnya, maka untuk 
keberhasilannya, beberapa hal perlu mendapat perhatian dari dinas pendidikan. Hal yang 
perlu diperhatikan antara lain : (1) mempergencar sosialisasi tentang PMR dan Lesson 
Study kepada kepala sekolah, pengurus MGMP, dan guru-guru matematika yang penuh 
semangat dan dedikasi, agar mereka menjadi agen pembaharu di lingkungan sekolahnya 
masing-masing, (2) menyiapkan dosen pendamping, materi/substansi tentang PMR dan 
Lesson Study, peralatan penunjang yang mungkin diperlukan, dan pendanaan 
operasionalnya, (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara kontinu untuk 
mendapatkan balikan guna meningkatkan kualitas implementasi kegiatan, dan menjaga 
agar guru-guru tidak kembali ke cara-cara pembelajaran matematika yang konvensional, 
seperti yang biasa mereka lakukan sebelum mereka mengikuti kegiatan Lesson Study, dan 
(4) memberikan penghargaan untuk sekolah dan guru-guru yang berprestasi atau berhasil 
mengimplementasikannya dengan baik. 

   
Kata kunci: difusi, inovasi, pendidikan matematika realistik, lesson study.  
 
Pendahuluan 

Banyak siswa yang menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit dan 

sangat abstrak. Akibatnya banyak siswa yang tidak cukup percaya diri dalam belajar 

matematika. Kekurangpercayaan diri ini besar kemungkinan berakibat pada kurang 
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optimalnya prestasi yang diperoleh. Oleh karena itu berbagai kajian dilakukan para pakar 

pendidikan matematika untuk menemukan pendekatan/metode/strategi pembelajaran 

matematika yang dapat menjadikan matematika lebih mudah dan lebih kongrit dipelajari 

oleh siswa. Salah satu diantara pendekatan pembelajaran matematika yang akhir-akhir ini 

direkomandisikan para pakar adalah pendidikan matematika realistik.  

Pendidikan Matematika Realistik (PMR) adalah sebuah inovasi dalam pendekatan 

pembelajaran matematika, khususnya di Sekolah Dasar. Apa yang berubah secara total, 

jika dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran sebelumnya, antara lain dalam hal 

falsafahnya tentang matematika, gaya mengajar guru, gaya belajar siswa, apa yang 

diajarkan, dan bagaimana mengajarkan matematika. Dengan falsafah mathematics as a 

human activity, menjadikan kegiatan belajar matematika menggunakan pendekatan 

realistik lebih bermakna bagi siswa.  

Meskipun PMR memiliki sejumlah keunggulan namun masih sangat sedikit guru-

guru matematika, khususnya guru matematika SD dan SLTP di Indonesia, yang 

mengenal, memahami, dan melaksanakan PMR. Oleh karena itu upaya-upaya untuk 

mensosialisasikan PMR dan mendeseminasikan hasil-hasil yang diperoleh dari 

implementasinya sangat perlu dilakukan secara terprogram dan terus menerus. Selama ini 

sosialisasi dan deseminasi tersebut telah melalui berbagai forum seperti seminar, 

lokakarya, workshop, majalah/jurnal ilmiah, menjadi bahan kajian atau materi 

perkuliahan di PGSD dan Program Studi Pendidikan Matematika baik di jenjang S1, S2, 

maupun S3. Namun demikian, mengapa belum banyak guru matematika yang mengenal, 

memahami,  dan melaksanakan PMR perlu dicari penyebab dan solusinya. 

Salah satu hal yang diduga sebagai penyebab masih sedikitnya guru-guru 

matematika, yang mengenal, memahami, dan mengimplementasikan PMR adalah 

terbatasnya jangkauan dan kurang tepatnya forum yang digunakan untuk 

mensosialisasikan atau mendeseminasikan PMR dan hasil-hasil implementasinya. Hanya 

melalui suatu seminar, lokakarya, workshop, atau majalah, besar kemungkinan para guru 

belum dapat menghayati berbagai keunggulan PMR. Atau, kalaupun mereka sudah dapat 

mengetahui keunggulan PMR, namun untuk mencoba mengimplementasikannya secara 

mandiri besar kemungkinan para guru masih ragu, kurang percaya diri, atau terkendala 

oleh berbagai hal. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi para guru, baik psikologis 
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maupun akademis, dan agar hasil-hasil yang diperoleh lebih cepat dapat didesiminasikan 

kepada guru lain, diperlukan forum lain  yang dapat menjadi wahana guru untuk 

mengenal, memahami, melaksanakan dan menyebarluaskan PMR. Forum yang 

direkomendasikan untuk itu adalah kegiatan Lesson Study. 

 Berikut ini bahasan tentang PMR, Lesson Study, dan bagaimana mendifusikan 

inovasi dalam PMR melalui kegiatan Lesson Study.  

Pembahasan 

a. Pendidikan Matematika Realistik 

Melalui penelitian pengembangan yang panjang terhadap pembelajaran 

matematika, yang didasarkan pada filsafat Freudenthal tentang pendidikan matematika 

yaitu bahwa mathematics as a human activity, berkembanglah suatu pendekatan 

pembelajaran matematika yang sekarang ini dikenal dengan nama Realistic Mathematics 

Education (RME) atau  Pendidikan Matematika Realistik (PMR). Menurut Gravemeijer 

(1994) kata “Realistic” merujuk pada suatu pendekatan dalam pendidikan matematika 

yang diambil dari klasifikasi oleh Treffers.  

Treffers melihat empat pendekatan dalam pendidikan matematika,  yaitu 

mekanistik, strukturalistik, empiristik, dan realistik. Penentuan kriteria untuk klasifikasi 

tersebut adalah matematisasinya bersifat horisontal ataukah vertikal. Horisontal, jika 

mentransformasikan masalah di lapangan kedalam masalah matematika, sedangkan 

horisontal jika memproses matematika dalam sistem secara matematis. Dalam pendidikan 

matematika realistik, baik matematisasi horisontal maupun vertikal, keduanya digunakan 

untuk membentuk atau mengkondisikan proses pembelajaran dalam jangka panjang.  

Dalam pendekatan realistik, para siswa belajar matematika mulai dengan situasi, 

idiosyncratic, strateg-strategi dan pengetahuan informal dalam dunia nyata. Dunia nyata 

digunakan untuk pengembangan ide dan konsep matematika. Dari dunia nyatalah siswa  

belajar mengkonstruksi matematika formal dengan mematisasikan masalah-masalah 

kontekstual, dan dengan matematisasikan prosedur-prosedur penyelesaiannya. Dengan 

menghadapkan siswa kepada masalah-masalah kontekstual dari dunia nyata yang 

pemecahannya dapat dilakukan dengan berbagai cara atau yang jawabannya bervariasi, 

menjadikan belajar matematika sebagai suatu kegiatan  yang mampu menarik perhatian 

siswa. Dengan demikian siswa diharapkan akan memperoleh pengetahuan matematika 
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melalui penemuan kembali matematika, diskusi antar siswa, dan refleksi. Dengan kata 

lain, siswa belajar matematika melalui proses matematisasi.  

Proses ‘matematisasi’, yaitu proses perkembangan dari ‘dunia nyata’ ke dunia 

matematika, dan proses perkembangan dari dunia matematika ke dunia matematika juga, 

tetapi yang lebih rumit didasarkan pada prinsip bahwa belajar matematika, untuk 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap terhadap matematika harus melalui 

‘pengalaman kongkret’, ‘refleksi’, ‘konseptualisasi abstrak’, dan ‘eksperimentasi’ 

(Suryanto, 2002). Senada, Gravemeijer (1994) menyatakan bahwa proses berpikir 

matematisasi dalam PMR dicirikan dengan lima jenis kegiatan yaitu adanya: (1) 

Eksplorasi  secara phenomenologi (phenomenological exploration), (2) Instrumen-

instrumen vertikal yang menjadi jembatan (dijembatani oleh instrumen-instrumen 

vertikal, bridging by vertical instruments), (3) Konstribusi siswa ( student constribution), 

(4)  Interaktifitas (interactivity), dan  (4)  Penjalinan (intertwining).  

Eksplorasi  secara phenomenologi sejalan dengan ide dasar phenomenologi secara 

didaktik dari Freudenthal, yang menekankan pada eksplorasi secara phenomenologi, 

yaitu mulai dengan gejala atau kejadian yang ingin dikelola dan ingin dijadikan titik awal 

mengajarkan sesuatu kepada para siswa. Menjembatani  dengan instrumen-instrumen 

vertikal, berarti  bahwa perhatian yang mendalam/luas harus diberikan untuk model-

model, situasi model, dan bagan-bagan (schemata), dibandingkan dengan memberikan 

sesuatu secara langsung. Konstribusi siswa adalah hal penting yang harus diperhatikan 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung, karena hal ini merupakan elemen konstruktif 

yang dapat dilihat sebagai konstribusi besar yang datang dari kontruksi dan hasil berfikir 

siswa itu sendiri. Interaktifitas menyangkut negosiasi yang jelas, intervensi, diskusi, 

kerjasama, dan evaluasi, yang kesemuanya merupakan hal-hal penting dalam suatu proses 

pembelajaran yang konstruktif, dimana para siswa telah menggunakan metoda yang 

informal sebagai pengungkit untuk mencapai hal yang formal. Tidak kalah pentingnya 

adalah perlunya pendekatan yang holistik, dengan memasukkan penerapan-

penerapannya, yang menjadikan rangkaian pembelajaran tidak dapat diperlakukan 

sebagai kesatuan-kesatuan yang terpisah, tetapi malah menjadikannya suatu jalinan 

(interwining) dari rangkaian pembelajaran yang telah di eksploitasi dalam pemecahan 

masalah. 
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Berdasarkan karakteristik pembelajaran PMR yang demikian, De Lange (dikutip 

Hadi, 2005) juga menyebutkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan PMR meliputi 

aspek-aspek: (1) Memulai pelajaran dengan mengajukan masalah (soal) yang “riil” bagi 

siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera 

terlibat dalam pelajaran secara bermakna, (2) Permasalahan yang diberikan tentu harus 

diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran tersebut, (3) Siswa 

mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap 

persoalan/masalah yang diajukan, dan (4) Pengajaran berlangsung secara interaktif.  

 Namun merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai pendekatan PMR 

sebagaimana tersebut di atas tidaklah mudah untuk sebagian besar guru. Memilih 

masalah riil yang tepat untuk memulai pembelajaran dan merancang pembelajaran yang 

interaktif seringkali merupakan masalah serius bagi para guru. Dibutuhkan kerja sama 

atau kolaborasi dengan guru lain agar dapat menghasilkan rancangan pembelajaran yang 

lebih baik. Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, ada banyak guru lain yang dapat 

mengamati jalannya proses pembelajaran dan memberi masukan untuk perbaikan 

pembelajaran berikutnya tentulah jauh lebih baik. Kolaborasi para guru dalam 

merancang, melaksanakan, dan mengkaji pembelajaran yang demikianlah yang 

dilaksanakan dalam kegiatan Lesson Study.  

b. Lesson Study 

Berdasarkan berbagai kajian tentang pengertian Lesson Study (Sparks, D., 1999; 

Richardson, J, 2004;  Fernandes & Yoshida, 2004; Friedkin, S., 2005) dapat disimpulkan 

bahwa Lesson Study adalah kegiatan kolaboratif dari sekelompok guru untuk secara 

bersama-sama: (1) merencanakan langkah-langkah pembelajaran, (2) salah seorang 

diantaranya mempraktekkan pembelajaran yang direncanakan dan yang lain mengamati 

proses pembelajaran, (3) mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan, (4) 

memperbaiki perencanaan semula, (5) mempraktekkannya lagi, (6) kembali 

mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan, dan (7) membagi pengalaman dan 

temuan dari hasil evaluasi tersebut kepada guru lain. Ide utama dari kegiatan Lesson 

Study yang demikian adalah perlunya kerjasama dari para guru untuk merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara bersama-sama, agar diperoleh 

rancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik.  
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 Berikut ini adalah langkah-langkah yang disarankan untuk dapat melaksanakan 

kegiatan Lesson Study dengan baik. Sebagian besar ide ini diambil dari artikel tentang 

Lesson Study dari Macomb Intermediate School District (2005).  

Kegiatan Lesson Study dimulai dengan membentuk kelompok atau tim Lesson 

Study. Setelah tim terbentuk, perlu segera diadakan pertemuan untuk penyamaan persepsi 

tentang Lesson Study. Diskusi harus sampai pada kesimpulan tentang pengertian Lesson 

Study, tujuan dilaksanakannya Lesson Study, dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh 

setiap anggota tim dengan mengikuti kegiatan Lesson Study.  

Langkah berikutnya adalah menetapkan fokus kegiatan Lesson Study, terutama 

menyangkut materi pokok, metode, dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran 

untuk kegiatan Lesson Study. Pada tahap ini harus didiskusikan dan kemudian ditetapkan 

oleh anggota tim pembelajaran pada materi pokok apa saja yang akan dijadikan fokus 

kegiatan Lesson Study. Pemilihan materi pokok ini bisa didasarkan pengalaman anggota 

tim selama ini, yaitu pada materi pokok apa kebanyakan siswa mengalami kesulitan 

belajar, atau pada materi pokok apa seringkali guru mengalami kesulitan untuk menjelaskannya 

kepada siswa.  

Setelah materi pokok, metode, dan media ditetapkan, langkah berikutnya adalah 

menyiapkan perangkat pembelajaran dan perangkat penelitian yang diperlukan, terutama  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa, media, dan instrumen 

penilaian. Perangkat penelitian yang diperlukan terutama adalah lembar observasi, atau 

dapat ditambah dengan angket tanggapan siswa jika dipandang perlu. Perangkat 

pendukung Lesson Study yang diperlukan adalah microphone dan  kamera video. Lembar 

observasi memuat deskripsi dari aspek yang diamati. Untuk keperluan evaluasi/refleksi, 

maka dokumentasi selama proses pembelajaran menjadi bagian yang penting.  

 Siapa yang akan menjadi guru model dan kelas mana yang akan digunakan juga 

harus didiskusikan oleh tim. Akan lebih baik jika setiap anggota tim berkesempatan 

untuk menjadi guru model, minimal sekali. Selain itu,  seting kelas, posisi atau tempat 

anggota tim atau guru lain untuk mengamati jalannya proses pembelajaran, dan “aturan 

main” antara guru model dan guru pengamat, harus sudah disepakati juga. 

 Berpegang pada RPP yang sudah disusun bersama-sama, guru model 

melaksanakan pembelajaran di depan kelas, dan anggota tim yang lain mengamati 
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jalannya pembelajaran. Pengamatan anggota tim (guru pengamat) disarankan untuk lebih 

terfokus pada kegiatan belajar siswa, yaitu mengamati bagaimana siswa atau kelompok 

siswa belajar dan saling belajar, bukan semata-mata pada bagaimana guru mengajar. 

Lebih detail, hal-hal yang disarankan menjadi fokus pengamatan tersebut misalnya 

apakah terjalin komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa  dan antara siswa dengan 

siswa, bagaimanakah cara para siswa atau kelompok siswa memulai dan menyelesaikan 

masalah yang diberikan oleh guru, adakah siswa atau kelompok siswa yang tidak terlibat 

dalam proses pembelajaran, adakah siswa atau kelompok siswa yang belum memahami 

konsep yang diajarkan, adakah siswa atau kelompok siswa yang salah dalam 

mengerjakan soal/tugas dari guru ( jika ada, seperti apakah kesalahannya, dan kira-kira 

apa penyebabnya ), adakah siswa atau kelompok siswa yang salah dalam menarik 

kesimpulan, dan  apakah muncul ide cemerlang dari seorang siswa atau kelompok siswa 

dalam menanggapi pertanyaan atau soal dari guru. 

Selain mengamati kegiatan belajar siswa, hal-hal seperti ketepatan prediksi waktu, 

pengelolaan kelas, dan ketercapaian tujuan untuk setiap tahap kegiatan pembelajaran 

perlu juga menjadi catatan pengamat. Jika teramati adanya masalah pada diri seorang 

siswa atau kelompok siswa maka guru pengamat harus berusaha menganalisa faktor-

faktor apa saja yang mungkin menjadi penyebabnya sehingga kegiatan belajar siswa tidak 

berjalan sesuai yang diharapkan.  

Setelah melalui tahap merencanakan (plan), melaksanakan dan mengamati 

pembelajaran (do), maka tahap berikutnya adalah melakukan refleksi atau melihat lagi 

(see) pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi ini sebaiknya dilakukan segera 

setelah selesai melaksanakan pembelajaran, dengan cara mengkaji hasil pengamatan 

setiap guru pengamat dan mengkaji rekaman proses pembelajarannya. Refleksi pada 

setiap akhir pembelajaran ini akan sangat berguna untuk perbaikan pelaksanaan 

pembelajaran berikutnya pada siswa yang sama, atau di tahun-tahun yang akan datang 

dengan siswa yang berbeda. Data sebagai bahan evaluasi/refleksi dapat dikumpulkan 

melalui lembar observasi yang telah disiapkan dan melalui rekaman video selama 

pembelajaran berlangsung. Diusahakan rekaman video dapat cukup jeli “menangkap” 

suara, gerak tubuh, ekspresi, dan kegiatan guru maupun siswa atau kelompok siswa, tapi 

dalam porsi lebih banyak merekam siswa/kelompok siswa dibandingkan merekam guru 
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Acara pada saat refleksi diawali dengan refleksi dari guru model. Pada 

kesempatan tersebut guru model dapat menyampaikan informasi tentang keadaan siswa, 

hal-hal yang dilakukannya yang mungkin tidak sesuai dengan yang terdapat dalam RPP 

(jika ada) dan alasan-alasannya, serta apa yang dirasakan dan dipikirkan saat 

pembelajaran berlangsung. Setelah refleksi dari guru model, acara dilanjutkan dengan 

pemberian masukan dari guru pengamat. Jika waktunya mememungkinkan, disarankan 

kepada setiap guru pengamat untuk dapat memberi masukan kepada guru model. 

Masukan tersebut harus berdasarkan fakta yang ditemukan saat pembelajaran 

berlangsung.  

Setelah guru pengamat memberi masukan, guru model dapat memberi tanggapan 

atau penjelasan, jika dipandang perlu. Jika tersedia fasilitas untuk menayangkan hasil 

rekaman video, akan lebih baik jika hasil rekaman tersebut ditayangkan pada saat 

refleksi, dicermati oleh semua peserta refleksi, dan dijadikan bahan untuk diskusi. Jika 

selama pembelajaran ditemukan permasalahan-permasalahan yang cukup serius, 

misalnya adanya kesalahan konsep pada guru, atau   hampir semua siswa salah 

memahami konsep yang disampaikan oleh guru, maka guru pengamat disarankan untuk 

menyampaikan hasil pengamatannya dengan hati-hati  sedemikian hingga tidak 

menjatuhkan mental guru model yang bersangkutan. Akan lebih baik jika guru pengamat, 

atau forum refleksi, dapat mendiskusikan alternatif penyelesaian dari permasalahan yang 

muncul. Jika diperlukan, dapat juga meminta bantuan pakar yang ada untuk merumuskan 

langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  

Mengingat pada umumnya para guru kita belum terbiasa dan tidak mudah untuk 

menerima kritik secara langsung, khususnya kritik yang datang dari rekan guru lain,  

maka disarankan fokus evaluasi pada saat refleksi adalah pada bagaimana respon siswa 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, guru lain sebagai 

pengamat diharuskan mendengarkan, mengamati, dan mencatat setiap respon siswa 

dengan rinci dan teliti. Diharapkan, guru model dapat  menarik kesimpulan atas 

pembelajaran yang ia laksanakan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap respon siswa dari 

hasil pengamatan guru lain dan dari hasil rekaman video. Dengan memperhatikan 

bagaimana siswa belajar, diharapkan guru model yang bersangkutan menemukan 

kekurangan dan kelebihannya dalam melaksanakan pembelajaran.   
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Tidak hanya guru model yang diharapkan dapat menemukan kekurangan dan 

kelebihannya dalam melaksanakan pembelajaran. Guru pengamatpun diharapkan dapat 

menarik pelajaran dalam kegiatan ini. Andai guru pengamat belum sepenuhnya mampu 

ikut memecahkan masalah yang muncul, atau belum mampu memberi masukan yang 

positip kepada guru model, tetap saja yang bersangkutan harus mampu memetik pelajaran 

dari pembelajaran yang telah diamatinya, minimal untuk perbaikan pembelajaran di 

kelasnya sendiri.    

c. Difusi Inovasi PMR melalui Lesson Study 

  PMR dan Lesson Study dua-duanya merupakan suatu inovasi dalam dunia 

pendidikan. PMR merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang inovatif, 

sedangkan Lesson Study dapat dipandang sebagai model pengembangan keprofesionalan 

guru yang inovatif. Memopulerkan keduanya (PMR dan Lesson Study) kepada para guru 

dapat dilakukan sekaligus. Inovasi-inovasi dalam PMR sangat baik didifusikan kepada 

para guru melalui kegiatan Lesson Study. Dengan demikian, sekali merengkuh dayung, 

dua pulau terlampaui. 

  Tujuan PMR adalah menjadikan pembelajaran matematika sebagai kegiatan yang 

bermakna bagi siswa. Dalam hal demikian, para guru matematikalah yang pertama harus 

diubah cara pandangnya terhadap proses belajar mengajar yaitu tidak lagi berpusat pada 

guru, melainkan berpusat pada siswa. Mengubah cara pandang guru tentu tidaklah 

mudah, dan juga tidak bisa seketika. Lesson Study dapat menjadi forum yang tepat untuk 

mengubah cara pandang guru, karena dalam Lesson Study para guru secara bersama-sama 

dan terus-menerus belajar tentang siswa, materi, dan proses pembelajaran, kongrit dari 

masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas.  

Khusus untuk mengenal, menghayati, dan melaksanakan PMR sebagaimana 

seharusnya, kegiatan Lesson Study dapat dilakukan sebagai berikut. Diawali dengan 

sosialisasi tentang PMR kepada kepala sekolah, pengurus MGMP Matematika, atau guru-

guru pilihan yang nantinya dapat diharapkan menjadi motivator atau agen pembaharu di 

lingkungan masing-masing. Melalui orang-orang yang berpengaruh besar kepada para 

guru inilah langkah pendifusian inovasi dalam PMR ini dimulai.  

Para motivator yang dapat merupakan pemuka pendapat (misal kepala sekolah) 

atau agen pembaharu (misal pengurus MGMP atau guru-guru inovator)  bertugas untuk 
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membangkitkan kebutuhan dan kemauan para guru untuk berubah. Selain bertugas untuk 

membangkitkan kebutuhan dan kemauan para guru untuk berubah, seorang agen 

pembaharu juga bertugas untuk memantapkan hubungan pertukaran informasi, 

mendiagnosa masalah yang dihadapi klien (dalam hal ini klien tersebut adalah para guru), 

mewujudkan kemauan dalam perbuatan, menjaga kestabilan penerimaan inovasi dan 

mencegah tidak berkelanjutnya inovasi, serta mengakhiri hubungan ketergantungan 

(Rogers, M.E., 1983). 

Melalui para motivator dibentuklah tim Lesson Study. Tim dapat terdiri atas guru-

guru matematika di satu sekolah, atau guru matematika dari berbagai sekolah namun 

pada jenjang yang sama. Setelah tim terbentuk kemudian dilakukanlah kegiatan Lesson 

Study dengan langkah-langkah sebagaimana pada umumnya. Karena ini Lesson Study 

yang khusus, yaitu khusus untuk mendifusikan inovasi dalam PMR, maka pendekatan 

pembelajaran yang dipilih tentulah PMR. Para guru anggota tim secara bersama-sama 

berkolaborasi membuat perencanaan pembelajaran, menyiapkan perangkat pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

pendekatan PMR tersebut. Temuan-temuan hasil refleksi para guru inilah yang kemudian 

disebarluaskan pada guru lain, baik secara formal maupun informal.   

Penutup 

Strategi yang paling tepat digunakan untuk mendifusikan suatu inovasi dalam 

bidang pendidikan, tergantung pada banyak hal, antara lain tujuan inovasi, 

sifat/karakteristik  inovasi, keadaan/kondisi/karakteristik sasaran inovasi (klien), waktu, 

ketersediaan fasilitas dan saluran komunikasi (Ibrahim, 1988). Oleh karena itu, untuk 

keberhasilan pendifusian sebuah inovasi dalam bidang pendidikan, banyak pihak harus 

terlibat secara langsung dan bersinergi untuk mensukseskannya. Khusus untuk difusi 

inovasi dalam PMR melalui kegiatan Lesson Study, maka sinergi antara pakar pendidikan 

matematika di Perguruan Tinggi dan Dinas Pendidikan harus terjalin dengan sangat baik. 

Kajian teoritis tentang PMR harus dilakukan oleh pakar di Perguruan Tinggi, namun 

untuk dukungan finansial Dinas Pendidikanlah yang harus mengupayakan.   

Sebagaimana pendifusian sebuah inovasi pada umumnya, maka untuk 

keberhasilannya, beberapa hal perlu mendapat perhatian dari dinas pendidikan. Hal yang 

perlu diperhatikan antara lain : (1) mempergencar sosialisasi tentang PMR dan Lesson 
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Study kepada kepala sekolah, pengurus MGMP, dan guru-guru matematika yang penuh 

semangat dan dedikasi, agar mereka menjadi agen pembaharu di lingkungan sekolahnya 

masing-masing, (2) menyiapkan dosen pendamping, materi/substansi tentang PMR dan 

Lesson Study, peralatan penunjang yang mungkin diperlukan, dan pendanaan 

operasionalnya, (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara kontinu untuk 

mendapatkan balikan guna meningkatkan kualitas implementasi kegiatan, dan menjaga 

agar guru-guru tidak kembali ke cara-cara pembelajaran matematika yang konvensional, 

seperti yang biasa mereka lakukan sebelum mereka mengikuti kegiatan Lesson Study, dan  

(4) memberikan penghargaan untuk sekolah dan guru-guru yang berprestasi atau berhasil 

mengimplementasikannya dengan baik.  
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