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ABSTRAK 

Kaslam, S.Pd. NIP. 19690309 200212 1 002. Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam 
Melaksanakan Pembelajaran Online Melalui Supervisi Akademik Dengan Tekhnik  Lesson Study  Di SD 
Negeri Surusunda 03 Semester II Tahun Pelajaran 2019/2020. Penelitian tindakan sekolah ini 
dilatarbelakangi oleh karena pelaksanaan pembelajaran online di era pandemic covid-19 khususnya di SD 
Negeri Surusunda 03 masih berjalan monoton yaitu hanya mengandalkan media pembelajaran berupa HP 
dengan aplikasi WhatsApp. Setiap hari guru hanya memberikan tugas lewat WhatsApp grup kelas tanpa 
ada penjelasan dan interaksi antar guru dan siswa maupun antar siswa dan siswa. Hal ini terjadi karena 
pemahaman guru tentang pelaksanaan pembelajaran online belum memadai. Untuk itu diperlukan 
pembinaan terhadap guru, salah satu alternatifnya melalui supervisi akademik dan pembinaan dengan 
tehnik lesson study. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan 
kompetensi guru  dalam melaksanakan pembelajaran online, 2) Untuk mengetahui seberapa besar 
peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang online setelah pelaksanaan 
supervisi akademik dengan tehnik lesson study. Penelitian tindakan sekolah ini adalah penelitian tindakan 
(action research) yang dilaksanakan disekolah dasar . Dengan subyek penelitian adalah guru kelas. 
Prosedur penelitian mengacu pada model Kemmis dan Mc Taggart yang direncanakan dalam dua siklus, 
setiap siklus terdiri atas kegiatan perencanaan, tindakan, obsevasi dan refleksi. Kesimpulan hasil 
penelitian tindakan sekolah ini adalah 1) Semua guru kelas kompeten dalam melaksanakan pembelajaran 
online melalui supervisi akademik dan pembinaan dengan tehnik lesson study di SD Negeri Surusunda 03, 
2) Guru mengalami  peningkatan kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran online setelah 
pelaksanaan supervisi akademik dengan tehnik lesson study. Sebelum tindakan tak ada satupun  guru 
yang kompeten melaksanakan pembelajaran.tematik. Setelah tindakan pertama 66,6% guru kompeten dan 
setelah tindakan kedua semua guru kompeten dalam melaksanakan pembelajaran online dengan 
memanfaatkan media pembelajaran HP maupun laptop.  
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PENDAHULUAN 

Kegiatan pembelajaran adalah proses mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada para 
siswanya. Dalam hal ini guru memegang peranan penting untuk tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. 
Semantara ini banyak guru mengajar tanpa membawa rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar hadir 
siswa, media pembelajaran, alat peraga dan juga pendukung pembelajaran yang lainnya. Mereka mengajar 
hanya berdasarkan buku pedoman atau buku referensi yang ada.  

Agar proses pembelajaran itu berhasil, guru harus menguasai meteri, karakteristik materi dan 
karakteristik siswa. Penguasaan tersebut digunakan guru untuk menentukan pendekatan, strategi, metode  
atau model pembelajaran yang akan digunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Termasuk 
pembelajaran di era pandemic covid19 yang sangat mengganggu proses pembelajaran. Apa lagi 
pemerintah melalui Dinas P dan K Kabupaten Cilacap belum mengijinkan pembelajaran tatap muka, karena 
dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penyebaaran covid-19 di lingkungan sekolah. Sehingga 
diambilah kebijaksanaan pembelaajaran jaarak jauh (PJJ) atau pembelajaran online. Ada beberapa kendala 
pembelajaran online, diantaranya ; sebagian siswa/orang tua siswa belum memiliki media online (HP 
android) yang memadai, kurangnya sinyal, banyaknya aplikasi game di google, guru juga kurang 
menguasai pemanfaatan android maupun laptop.  

Pembelajaran online adalah suatu model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran dimana siswa 
dan guru tidak tatap muka langsung, guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan siswa dalam 
menerima pembelajaran melalui bedia komunikasi. Karena itu dibutuhkan guru yang memiliki kompetensi 
dalam memanfaatkan media pembelaajaran berbasis IT.   

Dari hasil supervisi akademik yang telah di laksanakan kepala sekolah selaku peneliti, kenyataan di 
lapangan banyak guru yang masih memperlakukan siswa sebagai anak yang tidak mempunyai potensi 
untuk belajar mandiri, siswa diperlakukan seperti orang dewasa yang sudah pintar. Setiap hari siswa 
hanya diberi tugas untuk mengerjakan soal latihan di buku pendamping siswa/LKS, tanpa pernah 
diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan guru maupun sesame siswa. Ada beberapa media 
aplikasi yang daapat dimanfaatkan oleh guru agar pembelajaran online menjadi lebih menarik, seperti 
WhatsApp grup, zoom meeting, google clas room dll. Namun karena kemampuan guru dalam 
memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT belum mahir sehingga guru memilih jalan pintas hanya 
member tugas setiap hari.  



Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan melalui supervisi kunjungan akademik khususnya 
dalam pelaksanaan pembelajaran online diperoleh data sebagai berikut: Dari 6 orang guru kelas SD Negeri 
Surusunda 03 tak ada satu pun guru (0%) yang kompetensinya dalam pembelajaran online/ daring melebih 
indikator kinerja yang ditetapkan dalam penelitian, artinya 100% guru kelas belum memiliki kompetensi 
dalam melaksanakan pembelajaran onling/daring. Permbelajaran jarak jauh /daring yang dilakukan oleh 
guru kurang efektiv, onovatif dan kurang menarik perhatian siswa. Banyak orang tua siswa mengeluh 
karena anaknya tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru diantaranya melalui 
pendidikan dan latihan, kelompok kerja guru (KKG) dan seminar pendidikan yang dilakukan oleh berbagai 
lembaga. Namun dari beberapa kegiatan tersebut belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. 
Untuk itu perlu adanya pembinaan alternatif bagi guru yaitu pendampingan langsung pelaksanaan 
pembelajaran di depan kelas. Salah satu alternatif itu adalah supervisi akademik dengan tehnik lesson 
study. Dengan supervisi akademik dengan tehnik lesson study guru akan mendapatkan bimbingan 
langsung untuk menerapkan strategi, metode atau model pembelajaran online/PJJ sesuai dengan 
karakteristik materi ajar maupun karakteristik siswa dan karakteristik medianya.  
 
KAJIAN PUSTAKA 
Supervisi Pendidikan  

Supervisi adalah proses bantuan, bimbingan , dan/atau pembinan dari supervisor kepada guru 
untuk memperbaiki proses pembelajaran. (Nana Sujana, 2008 : 3). Bantuan, bimbingan atau pembinaan 
tersebut bersifat profesional yang dilaksanakan melalui dialog untuk memecahkan masalah pembelajaran.  

Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni: supervisi akademis, dan  supervisi 
manajerial. Supervisi akademis menitikberatkan pada pengamatan supervisor terhadap kegiatan akademis, 
berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Supervisi manajerial menitik beratkan pada 
pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung 
(supporting) terlaksananya pembelajaran. Kegiatan supervisi dilakukan secara terencna, terpola dan 
terprogaram untuk mengubah atau memperbaiiki perilaku guru dalam melaksanakan tugas pokok  dan 
tanggungjawabnya secara  
profesional.   
Supervisi Akademik  

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya 
mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Supervisi akademik merupakan 
upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. (Metode 
dan Teknik Supervisi Depdiknas 2008 p.9 ).. Dengan demikian, berarti, esensi supervisi akademik itu sama 
sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru 
mengembangkan kemampuan profesionalismenya.  
Lesson Study  

Lesson study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran 
secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk 
membangun learning community (Tuwuh Rustantowo LPMP Jawa  Tengah). 

Pelaksanaan Lesson Study merupakan kegiatan utama lesson study, yaitu melaksanakan semua 
rencana yang telah dibuat secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan lesson study ini guru model 
melaksanakan/ mengimplementasikan renacana pembelajaran yang telah dibuat. Guru lain dan pakar 
pendidikan sebagai obsever. Observer mengambil tempat sedemikian sehingga dapat leluasa mengamati 
jalannya proses pembelajaran tanpa menggangu aktifitas dan konsentrasi siswa. Observer tidak 
diperkenankan melakukan intervensi pada pembelajaran, seperti menegur guru, membantu atau bertanya 
kepada siswa. Focus observasi pada aktifitas belajar siswa, baik secara individual maupun kelompok. 
Dalam kegiatan ini seorang pakar bisa mengambil gambar untuk di dokumentasikan.  
Kompetensi Guru 

Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang 
direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah sepesifikasi dari 
pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di lapangan pekerjaan, 
sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. Dengan demikian, kompetensi yang 
dimiliki oleh guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud 
dalam bentuk penguasaan pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap profesional dalam menjalankan 
fungsi sebagai guru.  
Pelaksanaan Pembelajaran Online  

Pelaksanaan pembelajaran online berarti mengimplementasikan Rencana Pelaksanaan pembelajaran 
ke dalam kelas yang merupakan implementasi dari strategi, metode dan model pembelajaran yang 
dipakai. Berpijak dari pemahaman ini maka untuk memperbaiki kompetensi guru dalam melaksankan 



pembelajaran tersebut meliputi : Startegi , metode, Model Pembelajaran, implementasi standar proses 
(Peremendiknas no. 41 tahun 2007)  
Kerangka Pikir 

Pembelajaran dikatakan efektif dan efisien jika dapat dicapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan 
alokasi waktu yang tersedia. Hal ini dapat dicapai apabila siswa terlibat aktif baik secara fisik, mental  
maupun emosi..   

Pembelajaran online adalah suatu model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran dimana siswa 
dan guru tidak tatap muka langsung, guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan siswa dalam 
menerima pembelajaran melalui bedia komunikasi. Karena itu dibutuhkan guru yang memiliki kompetensi 
dalam memanfaatkan media pembelaajaran berbasis IT.   

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan melalui supervisi kunjungan akademik khususnya 
dalam pelaksanaan pembelajaran online diperoleh data sebagai berikut: Dari 6 orang guru kelas SD Negeri 
Surusunda 03 tak ada satu pun guru (0%) yang kompetensinya dalam pembelajaran online/ daring melebih 
indikator kinerja yang ditetapkan dalam penelitian, artinya 100% guru kelas belum memiliki kompetensi 
dalam melaksanakan pembelajaran onling/daring.   

Lesson study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran 
secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk 
membangun learning community (Tuwuh Rustantowo LPMP Jawa Tengah).               
Hipotesis Tindakan 
1. Dengan  implementasi supervisi akademik dengan tehnik lesson study sangat menggairahkan guru 

kelas dalam meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran online.  
2. Supervisi akademik dengan tehnik lesson study dapat meningkatkan kompetensi guru kelas dalam 

melaksanakan pembelajaran online di SD Negeri Surusunda 03.  
3. Supervisi akademik dengan tehnik lesson study dapat meningkatkan aktifitas guru kelas dalam 

melaksanakan pembelajaran online setelah pelaksanaan supervisi akademik dengan tehnik lesson 
study sesuai era pandemi covid-19 di SD Negeri Surusunda 03  

 
METODE PENELITIAN 
Setting Penelitian  
Lokasi Penelitian  

Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan pada guru kelas di SD Negeri Surusunda 03 pada tahun 
pelajaran 2019/2020 semester II.   
Waktu Penelitian  

Penelitian tindakan sekolah ini dilakukan pada bulan Maret, April  dan Mei semester II tahun 
pelajaran 2019/2020. 
Subjek Penelitian 

Subjek yang akan diteliti adalah 6 orang guru kelas di SD Negeri Surusunda 03, pada semester II 
tahun pelajaran 2019/2020, dalam melaksanakan pembelajaran online.  
Metode dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah  yang terdiri atas dua siklus, setiap siklus terdiri 
dari empat tahapan yaitu perencanaan (planing), tindakan (acting), observasi (observing),dan refleksi 
(reflecting). 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  



Gambar 3.1 Desain Penelitian (Suharsimi Arikunto, 2007: 93) 
 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Validasi Data 
Untuk menguji validitas data apakah data yang dikumpulkan benar benar dapat dipertanggung 

jawabkan kepada para pembaca dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik Perpanjangan 
Keikutsertaan dan Triangulasi.  
Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu data dari alat penilaian kemampuan guru yang berbentuk 
angka-angka kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan dalam analisis data peneliti menggunakan dua 
analisa data yaitu diskriptif kualitatif dan analisis data komperatif. 
Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini menggunakan dua penilaian, yaitu Perolehan penilaian 
kemampuan guru dalam melaksanakan pebelajaran dan Mampu melaksanakan 22 kegitan pembelajaran 
dalam  kegiatan pendahuluan. 
Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dirancang  dalam supervisi akademik dan pembinaan dengan tehnik lesson 
study. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Awal 

Untuk mengetahui seberapa tingkat kompetensi awal, maka dialakukan observasi awal yang 
akhirnya diperoleh data dari instrumen dan catatan lapangan. Kedua data  disajikan dalam tabel sebagai 
berikut: 

 

No Nama Guru Skor Kriteria Nilai Ket 

1 Syt 42 C  

2 Kst 42 C  

3 UN 52 C  

4 I A 46 C  

5 S Ay 43 C  

6 Ars 42 C  

  Rata-rata 44,5 C  

 
 

Keterangan : 
 

Rentang Nilai Kriteria Nilai 

81-100 
Baik 

Sekali 
61-80 Baik 
41-60 Cukup 
21-40 Kurang 

01-20 
Sangat 
Kurang 

 
SIKLUS I 

Hasil observasi tindakan pertama di sajikan dalam dua hasil penilaian yaitu hasil penilaian dengan 
instrumen evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan catatan lapangan keterlaksanaan standart proses 
seperti yang digambarkan dalam tabel berikut :  
 

Tabel 3.2. 
Rekapitulasi Hasil Pengamatan Kelengkapan Administrasi Guru Kelas pada Siklus I 

  



 

No 
Nama 
Guru 

Skor Kriteria Nilai Ket 

1 Syt 75 B  

2 Kst 78 B  

3 UN 77 B  

4 I A 64 B  

5 S Ay 81 B  

6 Ars 70 B  

 Rata-rata 60.94 B  

 
 

Keterangan : 
 

Rentang 
Nilai 

Kriteria Nilai 

81-100 
Baik 

Sekali 
61-80 Baik 
41-60 Cukup 
21-40 Kurang 

01-20 
Sangat 
Kurang 

 
SIKLUIS II 

Hasil observasi tindakan pertama di sajikan dalam dua hasil penilaian yaitu hasil penilaian dengan 
instrumen evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan catatan lapangan keterlaksanaan standart proses 
seperti yang digambarkan dalam tabel berikut :  

  
Tabel 4.3  

Rekapitulasi Hasil Pengamatan Kelengkapan Administrasi Guru Kelas pada Siklus II  
 

No Nama Guru Skor Kriteria Nilai Ket 

1 Syt 90 BS  

2 Kst 92 BS  

3 UN 88 BS  

4 I A 90 BS  

5 S Ay 87 BS  

6 Ars 89 BS  

 Rata-rata 60.94 BS  

 
 

Keterangan : 
 

Rentang Nilai 
Kriteria 

Nilai 

81-100 
Baik 

Sekali 
61-80 Baik 
41-60 Cukup 
21-40 Kurang 

01-20 
Sangat 
Kurang 

 
BANYAKNYA KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN GURU KELAS I - VI 

SESUAI DENGAN STANDAR PROSES 
PADA KONDISI AWAL, SIKLUS I DAN SIKLUS II 

  



 

No 

.  

Guru  

Kelas I - VI  

Banyak Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Standar Proses  

Kondisi Awal  Siklus I  Siklus 2  

Banyak 

kegiatan 

Ket Banyak 

kegiatan 

Ket Banyak 

kegiatan 

Ket 

1 Syt 14 
Tidak 

kompeten 
23 Kompeten 30 Kompeten 

2 Kst 11 
Tidak 

kompeten 
24 Kompeten 30 Kompeten 

3 UN 16 
Tidak 

kompeten 
23 Kompeten 30 Kompeten 

4 I A 12 
Tidak 

kompeten 
18 

Tidak 

Kompeten 
30 Kompeten 

5 S Ay 13 
Tidak 

kompeten 
23 Kompeten 30 Kompeten 

6 Ars 13 
Tidak 

kompeten 
20 

Tidak 

Kompeten 
30 Kompeten 

  
Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan sekolah meningkatkan kompetensi guru kelas I -VI dalam 
pembelajaran model contextual teaching learning melalui supervisi akademik dengan tehnik lesson study 
di SD Negeri Surusunda 03 Kecamatan Karangpucung tahun pelajaran 2019/2020 dapat digambarkan 
dengan perkembangan kompetensi guru tiap siklus berikut :  

Tabel 4.9 
Hasil Penelitian Tindakan 

 

Alat Penilaian  Kondisi Awal  Siklus I  Siklus II  

Performa guru di 

kelas, dinilai dari 

Instrumen 

Evaluasi 

Pembelajaran 

Tidak ada 

guru yang 

kompeten 

66,6% guru 

kelas I - VI 

kompeten 

Semua guru kompeten 

dengan nilai mendekati 

sempurna 

Kompetensi guru 

melaksanakan 

Kegiatan sesuai 

dengan stadar 

proses 

Tidak ada 

guru yang 

kompeten 

66,6% guru 

kelas I-VI 

kompeten 

Semua guru kompeten 

dengan pelaksanaan 

standar proses, ada 30 

kegiatan di standar 

proses yang mampu 

dilaksanakan guru atau 

lebih dari 75% kegiatan 

yang dituntut. 

  
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:  

1. Dengan implementasi supervisi akademik dengan tehnik lesson study menggairahkan guru kelas dalam 
meningkatkan kompetensinya di Dabin I Kecamatan Karangpucung pada semester II tahun pelajaran 
2019/2020  terbukti dengan meningkatnya kompetensi dan aktifitas guru selama pembelajaran 
berlangsung.   

2. Supervisi akademik dengan tehnik lesson study dapat meningkatkan kompetensi guru dalam 
melaksanakan pembelajaran online di SD Negeri Surusunda 03 Kecamatan Karangpucung tahun 
Pelajaran 2019/2020 di era pandemi covid-19. Hal ini dibuktikan bahwa dari kondisi awal hanya 
memperoleh hasil tertinggi 48, pada akhir siklus I naik mencapai 61 dan pada akhir siklus II naik 
menjadi 87.   



3. Supervisi akademik dan pembinaan dengan tehnik lesson study dapat memperkecil kesenjangan antara 
tuntutan mengajar sesuai dengan permendiknas no. 22 tahun 2016 dengan pelaksanaan pembelajaran 
online sehari-hari guru kelas SD Negeri Surusunda 03.Kecamatan Karangpucung di era pandemi covid-
19.  Hal ini dibuktikan dengan peningkatan yang signifikan aktifitas guru dalam pembelajaran pada 
kondisi awal tertinggi hanya mencapai 16 kegiatan, pada akhir siklus I tertinggi mencapai 24 kegiatan 
dan pada akhir siklus II seluruh guru meningkat mencapai 30 kegiatan dengan target 30 kegiatan.  

Saran 

1. Saran Untuk Guru.  
Guru diharapkan konsisten dan banyak berlatih melaksanakan hasil supervisi akademik dengan 

tehnik lesson study untuk topik/materi pembelajaran lain agar semakin ahli dalam menerapkannya, 
yang pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan pada guru itu sendiri dan peserta didiknya.    

2. Saran untuk Kepala Sekolah.  

a. Diperlukan monitoring dan supervisi lanjutan agar guru tetap konsisten, kreatif dan inovatif dalam 
melaksankan pembelajaran sesuai dengan tuntutan standar proses dan guru tidak kembali 
menggunakan model ceramah terus menerus.  

b. Memfasilitasi pelaksanaan lesson study untuk mata pelajaran yang lain.  
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