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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk meningkatkan motivasi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh melalui model Cooperative Profesional Development (CPD) di SDN 3 

Kaliaman Tahun Pelajaran 2020/2021; 2) Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui model Cooperative Profesional Development (CPD) 

di SDN 3 Kaliaman Tahun Pelajaran 2020/2021. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

sekolah yang dengan subjek penelitian 8 orang guru SDN 3 Kaliaman. Obyek penelitian ini adalah 

motivasi dan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hasil penelitian 1) 

Melalui model Cooperative Profesional Development (CPD) dapat meningkatkan motivasi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di SDN 3 Kaliaman Tahun Pelajaran 2020/2021, 

dengan hasil angket motivasi guru pada siklus I sebesar 74, Siklud I sebesar 77, dan Siklus II 

sebesar 85; 2) Melalui model Cooperative Profesional Development (CPD) dapat meningkatkan 

kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di SDN 3 Kaliaman Tahun 

Pelajaran 2020/2021, dengan hasil penilaian kompetensi guru pada siklus I sebesar 76, Siklud I 

sebesar 79, dan Siklus II sebesar 85.  

Kata Kunci: Motivasi dan kompetensi guru, CPD 

 

Latar Belakang 

Pandemi covid-2019 memang sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan 

manusia. Sudah banyak sekali cara yang dicoba pemerintah untuk mengatasi pandemi yang 

belum kunjung berhenti seperti sekarang ini, namun hasilnya belum menunjukkan 

penurunan yang signifikan bahkan cenderung naik. Salah satu sektor yang terpengaruh dari 

pandemi ini adalah pendidikan. Pendidikan yang merupakan pilar dari kemajuan peradaban 

berbangsa dan bernegara harus ditutup sementara akibat pandemi. Hal tersebut tentunya 

sangat mempengaruhi kualitas pendidikan, mengingat pembelajaran yang harusnya bisa 

dilaksanakan secara tatap muka harus dilaksanakan secara jarak jauh yang banyak sekali 

menemui kendala. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya yaitu terkendalanya jaringan 

internet yang belum begitu bagus, ketersediaan alat komunikasi berbasis digital yang dimiliki 

oleh siswa, ketersediaan kuota internet, serta keterampilan dalam menggunakan media 

digital tersebut.  

Berdasarkan hasil pengamatan kepala sekolah dalam pembelajaran jarak jauh di 

masa pandemi ini diperoleh informasi bahwa siswa belum aktif dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran jarak jauh, siswa kurang memberi tanggapan terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru, siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, menurunnya 

nilai hasil belajar siswa. Hal tersebut diantaranya dipengaruhi oleh kinerja guru yang belum 

maksimal dalam penyampaikan pembelajaran jarak jauh. Guru hanya menyampaikan materi 
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dengan media yang monoton dalam setiap pertemuan, sehingga membuat siswa bosan 

terhadap materi yang disampaikan guru. Guru belum mahir membuat atau menggunakan 

media pembelajaran yang berbasis digital.  

Permasalahan tersebut tentunya harus segera diatasi agar tidak menimbulkan 

permasalahan baru lagi yang akan menghambat peningkatan kualitas pembelajaran yang 

ada di sekolah. Hal tesebut selaras dengan pendapat Ngalim Purwanto (2009:63) bahwa 

kepala sekolah harus mengetahui cara yang baik untuk mengerjakan sesuatu mengetahui 

hasil mana yang baik, dan waktu mana yang tepat untuk mencapai tujuan. Untuk itu salah 

satu upaya yang harus dilakukan kepala sekolah adalah dengan meningkatkan kompetensi 

yang dimiliki guru kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh. Menindaklanjuti permasalahan 

tersebut penulis sebagai kepala sekolah bermaksud melaksanakan penelitian dengan 

judul,“Peningkatan Motivasi dan Kompetensi Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran Jarak 

Jauh melalui model Cooperative Profesional Development (CPD) di SDN 3 Kaliaman Tahun 

Pelajaran 2020/2021” 

Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah 

melalui model Cooperative Profesional Development (CPD) dapat meningkatkan motivasi 

guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di SDN 3 Kaliaman Tahun Pelajaran 

2020/2021? 2) Apakah melalui model Cooperative Profesional Development (CPD) dapat 

meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di SDN 3 

Kaliaman Tahun Pelajaran 2020/2021? 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut: 1) Untuk meningkatkan 

motivasi guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui model Cooperative 

Profesional Development (CPD) di SDN 3 Kaliaman Tahun Pelajaran 2020/2021; 2) Untuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui model 

Cooperative Profesional Development (CPD) di SDN 3 Kaliaman Tahun Pelajaran 2020/2021.  

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Jarak Jauh 

Pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas 

pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisah kedua kegiatan 

tersebut dapat berupa jarak fisik, misalnya karena peserta ajar bertempat tinggal jauh dari 

lokasi institusi pendidikan. Pemisah dapat juga berisi jarak non fisik, yaitu berupa keadaan 

yang memaksa seseorang yang tempat tinggalnya dekat dari lokasi institusi pendidikan, 

namun tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di institusi tersebut. Keterpisahan 

kegiatan pengajaran dari kegiatan belajar adalah ciri khas dari pendidikan jarak jauh 

(Hamzah B. Uno, 2018: 34). Pendidikan jarak jauh dalam penelitian ini merupakan suatu 

keniscayaan di tengah wabah covid-19 yang belum kunjung selesai. Pembelajaran jarak jauh 

yang mustinya hanya efektif dilakukan kepada mahasiswa harus diimplementasikan pada 

siswa SD yang cara berpikirnya masih dalam perkembangan.  

Menurut Hamzah B. Uno (2018: 34) faktor utama dalam pendidikan jarak jauh 

secara online dikenal sebagai distance learning, yang selama ini dianggap masalah adalah 
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tidak adanya interaksi antara dosen mahasiswanya. Namun demikian, dengan media internet 

sangat memungkinkan untuk melakukan interaksi antara dosen dan siswa, baik dalam 

bentuk real time (waktu nyata) atau tidak. Dalam bentuk real time dapat dilakukan misalnya 

dalam suatu chaatroom, interaksi langsung dengan real audio atau real video, dan online 

meeting. Sedangkan untuk yang tidak real time dapat dilakukan misalnya dalam suatu 

chatroom, interaksi langsung dengan real audio atau real video, dan online meeting. 

Sedangkan untuk yang tidak real time bisa dilakukan melalui mailing list, discussion group, 

newgroup, dan buletin board.  

Motivasi Guru 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang 

terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat 

(Hamzah B. Uno, 2017: 3). Mc Donald (Oemar Hamalik, 2008: 106) motivasi Motif tidak 

dapat diamati secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa 

rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu 

(Isbandi Rukminto, 1994: 154). Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan 

seseorang bertingkah laku (Hamzah B. Uno, 2017: 1). Senada pendapat di atas E. Mulyasa 

(2012: 83) menyimpulkan bahwa motivasi adalah keinginan yang menggerakkan atau 

mendorong seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Sedangkan motif tidak lain 

dari dorongan atau daya gerak yang mendorong seseorang berbuat sesuatu. Dengan 

motivasi seseorang akan tergugah dan tergerak hatinya untuk melaksanakan sesuai tujuan 

yang akan dicapai.  

Kompetensi guru 

Spencer dan Spencer memandang bahwa kompetensi sebagai karakteristik yang 

menonjol dari seorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dan atau superior 

dalam suatu pekerjaan atau situasi. Depdiknas dalam (Abd. Kadim Masaong, 2012: 87) 

kompetensi guru dibagi menjadi empat dimensi, yaitu: 1) kompetensi pedagogik, 2) 

kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial, 4) kompetensi profesional. Rakajoni (1984) 

mengemukakan 10 macam kompetensi guru yang harus dikuasai yaitu: 1) menguasai 

bahan, 2) menguasai landasan pendidikan, 3) menyusun program pembelajaran, 4) 

melaksanakan pembelajaran, 5) menilai proses dan hasil belajar, 6) melaksanakan program 

bimbingan dan penyuluhan, 7) menyelenggarakan administrasi sekolah, 8) mengembangkan 

kepribadian, 9) berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat, dan 10) menyelenggarakan 

penelitian sederhana untuk kepentingan mengajar. Dari sepuluh kompetensi itu menurut 

Sudiarto mengguguskan ke dalam tiga aspek yaitu 1) kemampuan merencanakan 

pembelajaran, 2) kemampuan melaksanakan pembelajaran, dan 3) kemampuan 

mengevaluasi pembelajaran. Sedangkan depdiknas mengidentifikasi kemampuan guru dalam 

tiga gugus yang lebih dikenal dengan alat penilaian kemampuan guru (APKG) yaitu: 1) 

kemampuan merencanakan pembelajaran, 2) kemampuan melaksanakan pembelajaran, dan 

3) kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi (sosial).  

Model Cooperative Profesional Development (CPD)  

Model Cooperative Profesional Development (CPD) adalah proses yang dilakukan 

secara moderat oleh dua atau lebih guru yang bersepakat kerjasama untuk 

mengembangkan profesionalisme mereka, dengan saling mengunjungi kelas, saling memberi 

umpan balik dan menggali masalah-masalah kesupervisian (Abd. Kadim Masaong, 2012: 
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45). Dengan bekerja bersama mengembangkan kompetensinya, maka terjadi konfigurasi 

yang saling melengkapi antar guru misalnya guru yang senior lebih menguasai masalah 

pedagogik dalam mengajar namun kurang terampil dalam menggunakan IT, kemudian di 

kelompokan dengan guru muda yang kurang cakap dalam mengajar namun menguasai IT. 

Kedua kondisi tersebut apabila dijadikan satu menjadi sesuatu yang saling melengkapi satu 

sama lain. Hal tersebut tentunya harus dengan pengawasan dan bimbingan dari kepala 

sekolah untuk mengkondisikan kelompok guru tersebut bekerja secara aktif dan termotivasi 

untuk meningkatkan kompetensinya.  

Banyak bentuk kerjasama pengembangan profesional yang dapat dipilih tergantung 

kepada pengawas/kepala sekolah yang disepakati bersama guru-guru dalam tim CPD 

seperti: 1) supervisi klinis secara bergantian, 2) diskusi tentang inovasi-inovasi 

pembelajaran, 3) saling mengunjungi, 4) sharing mengatasi masalah-masalah pembelajaran 

(Abd. Kadim Masaong, 2012: 46).  Model ini dapat memberikan peluang bagi guru-guru 

untuk saling memberi masukan atau umpan balik secara informal dan mendiskusikan isu-isu 

pembelajaran.  

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus s. d. 30 Desember 2020. Tempat 

penelitian dilaksanakan di SDN 3 Kaliaman tempat tugas peneliti sebagai kepala sekolah. 

Adapun subjek penelitian ini adalah Guru SDN 3 Kaliaman yang berjumlah 8 orang guru 

terdiri dari guru kelas dan guru mapel. Objek penelitian ini adalah motivasi dan kompetensi 

guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan sekolah (PTS). Menurut 

Agus Wasisto Dwi Doso Warso (2016: 43) penelitian tindakan sekolah (PTS) merupakan 

proses pengkajian melalui sistem berdaur dari berbagai kegiatan pembelajaran. Prosedur 

penelitian tindakan sekolah mencakup, 4 tahap yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) observasi, (4) refleksi. Adapun metode peningkatan motivasi dan 

kompetensi yang dilakukan kepala sekolah adalah menggunakan model Cooperative 

Profesional Development (CPD). Teknik pengumpulan data menggunakan angket motivasi 

guru dan instrumen observasi kompetensi guru.  

Indikator Kinerja Penelitian 

Indikator keberhasilan pada penelitian tindakan sekolah melalui model Cooperative 

Profesional Development (CPD) ini adalah: 1) Rata-rata motivasi guru mencapai 80% 

dengan kategori Baik dari nilai maksimal angket motivasi kinerja guru; 2) Rata-rata 

kompetensi guru mencapai lebih besar dari 80% dengan kategori baik dari hasil rata-rata 

instrumen observasi kompetensi guru.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

Adapun hasil pengamatan komptensi guru kondisi awal pada pembelajaran jarak 

jauh seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

 



ARYA SATYA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Vol. 1, No. 3, Desember 2021 
 

29 

 

Tabel Kompetensi Guru Kondisi Awal 

No. Kategori Frekuensi Prosentase 

1 Sangat Baik 0 0% 

2 Baik 2 25% 

3 Cukup 5 63% 

4 Kurang 1 12% 

Jumlah 605,71 

Rata-Rata 76 

Predikat Cukup 

Dari data di atas diketahui bahwa pada kondisi awal 0 siswa mendapat predikat 

Sangat Baik, 2 siswa predikat baik, 5 siswa predikat cukup, dan 1 siswa dengan predikat 

kurang. Jumlah skor 605,71 dengan rata-rata 76 dengan predikat cukup. Untuk mengatasi 

permasalahan di atas, kepala sekolah mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kompetensi 

guru di SDN 3 Kaliaman yang dipimpinnya agar dapat berjalan sesuai harapan. Setelah 

dilakukan pengamatan, diketahui bahwa dari 32 butir soal berkaitan dengan motivasi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh diperoleh rata-rata motivasi belajar guru 

sebesar 74% atau dalam kategori cukup.  

Deskripsi Siklus I 

Adapun hasil pengamatan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

jarak jauh, berdasarkan hasil penilaian terhadap hasil pekerjaan para guru yang telah 

dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

Tabel Kompetensi Guru Siklus I 

No. Kategori Frekuensi Prosentase 

1 Sangat Baik 0 0% 

2 Baik 3 38% 

3 Cukup 5 62% 

4 Kurang 0 0% 

Jumlah 631,43 

Rata-Rata 79 

Predikat Cukup 

Dari data di atas diketahui bahwa pada Siklus I: 0 siswa mendapat predikat Sangat 

Baik, 3 siswa predikat baik, 5 siswa predikat cukup, dan 0 siswa dengan predikat kurang. 

Jumlah skor 631,43 dengan rata-rata 79 dengan predikat cukup. Pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kegiatan siklus I banyaknya guru yang masuk 

kategori cukup sebanyak 5 orang atau 62%, kategori baik 3 orang atau 38%. Pada kegiatan 

sikulus I ini belum ada guru yang masuk dalam kategori sangat baik.  

Adapun motivasi belajar siswa siklus 1, diketahui dari 32 butir soal berkaitan dengan 

motivasi guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh diperoleh rata-rata motivasi 

belajar guru sebesar 77% atau dalam kategori cukup. Mengingat hasil kompetensi dan 

motivasi guru belum sesuai yang diharapkan, maka kepala sekolah berencana melaksanakan 

kegiatan pengawasan dengan model Cooperative Profesional Development (CPD) yang lebih 

intensif lagi dengan memperhatikan beberapa masukan dari guru, untuk meningkatkan 

motivasi dan kompetensi guru SDN 3 Kaliaman Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.  

Deskripsi Siklus II 

Pada siklus II ini sama dengan siklus I terdiri dari empat tahapan, yaitu: 1) 

perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pengamatan; 4) refleksi. Namun yang membedakan 

dengan siklus I yaitu dari hasil refleksi pada siklus II dijadikan dasar dalam menyusun 
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tindakan pada siklus II ini. Berdasarkan hasil penilaian terhadap proses pembelajaran jarak 

jauh adalah sebagai berikut: 

Tabel Kompetensi Guru Siklus II 

No. Kategori Frekuensi Prosentase 

1 Sangat Baik 2 25% 

2 Baik 5 63% 

3 Cukup 1 13% 

4 Kurang 0 0% 

Jumlah 682,86 

Rata-Rata 85 

Predikat Baik 

 

Dari data di atas diketahui bahwa pada Siklus II terdapat 2 siswa mendapat predikat 

Sangat Baik, 5 siswa predikat baik, 1 siswa predikat cukup, dan 0 siswa dengan predikat 

kurang. Jumlah skor 682,86 dengan rata-rata 85 dengan predikat baik. Pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kegiatan siklus I banyaknya guru yang masuk 

kategori cukup sebanyak 1 orang atau 13%, kategori baik 5 orang atau 63%, sedangkan 2 

anak atau 25% dengan kondisi sangat baik. Pada kegiatan siklus II ini guru sudah terbiasa 

dalam menggunakan media pembelajaran jarak jauh dan interaksi antara siswa dengan guru 

sudah mulai aktif dengan demikian pembelajaran sudah mulai menarik. Guru sudah mulai 

menggunakan variasi penilaian dalam melaksanakan kegiatan evaluasi. Adapun hasil dari 

angket motivasi pada hasil wawancara terhadap para guru terkait tanggapannya teradap 

kegiatan pembelajaran jarak jauh diperoleh rata-rata motivasi belajar guru sebesar 85 atau 

dalam kategori Baik. Mengingat hasil kompetensi dan motivasi guru sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan, maka penelitian ini bisa dihentikan. Para guru 

merasa senang karena dengan adanya pelatihan dan dilanjutkan dengan pembimbingan 

terhadap para guru, sehingga secara periodik para guru akan selalu dipantau dan diingatkan 

dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sehingga ketika ada kesulitan para guru 

segera mendapatkan solusi yang terbaik.  

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 1) Melalui model Cooperative Profesional Development (CPD) dapat meningkatkan 

motivasi guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di SDN 3 Kaliaman Tahun 

Pelajaran 2020/2021, dengan hasil angket motivasi guru pada siklus I sebesar 74, Siklud I 

sebesar 77, dan Siklus II sebesar 85; 2) Melalui model Cooperative Profesional Development 

(CPD) dapat meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh 

di SDN 3 Kaliaman Tahun Pelajaran 2020/2021, dengan hasil penilaian kompetensi guru 

pada siklus I sebesar 76, Siklud I sebesar 79, dan Siklus II sebesar 85.  

Saran-saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan setalah melakukan kegiatan penelitian 

ini adalah: 1) Penelitian ini dapat menjadikan masukan kepada para guru dalam 

meningkatkan kompetensi melaksanakan pembelajaran jarak jauh; 2) Untuk melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh yang menarik diperlukan keterampilan menggunakan media 

pembelajaran berbasis IT; 3) Dalam melaksanakan pengawasan model Cooperative 

Profesional Development (CPD) sebaiknya kepala sekolah selalu memberikan pendampingan 
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sebagai penengah dalam diskusi antar kelompok agar solusi permasalahan yang dihadapi 

dapat teratasi; 4) Kepala sekolah harus selalu memfasilitasi guru dalam meningkatkan 

kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi guru untuk pendidikan 

yang lebih baik.  
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