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I. PENDAHULUAN 

  

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Guru mata pelajaran geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 

Kota Bandar Lampung memiliki peran penting dalam proses dan hasil pendidikan 

yang berkualitas. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru pada tiga sekolah 

tersebut  merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran dan 

hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi 

guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar 

yang efektif dan mampu mengelola kelas sehingga peserta didik mampu mencapai 

hasil belajar yang maksimal. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pembelajaran 

yang dicapai peserta didik merupakan salah satu tolok ukur dari kompetensi guru. 

Sekolah mulai lahir ketika kebudayaan menjadi sangat kompleks, sehingga 

pengetahuan yang dianggap perlu tidak mungkin lagi ditangani dalam lingkungan 

keluarga. Pada saat itu diperlukan lembaga di luar lingkungan keluarga yang 

mampu menjalankan fungsi pendidikan, maka munculah konsep-konsep tentang 

pendidikan. Konsep ini diperlukan untuk merumuskan pengetahuan yang akan 

diberikan dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan 

keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. 
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SMA Negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung telah berkembang sangat 

cepat dan mengesankan, meraih berbagai prestasi baik bidang akademik maupun 

non akademik yang membanggakan sehingga menjadi sekolah favorit bagi 

masyarakat di Provinsi Lampung. Lulusan SMA Negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar 

Lampung banyak yang melanjutkan studi pada berbagai Perguruan Tinggi Favorit 

di Indonesia, bahkan banyak di antara mereka yang melanjutkan kejenjang  

Pendidikan Tinggi di Luar Negeri. Saat ini banyak alumni lulusan SMA Negeri 1, 

2 dan 3 Kota Bandar Lampung yang menjadi pejabat di lingkungan pemerintahan 

daerah dan nasional. Keberhasilan peserta didik pada tiga sekolah tersebut tidak 

terlepas dari peran guru di dalam kelas, salah satunya adalah guru mata pelajaran 

geografi.  

Di Kota Bandar Lampung terdapat 43 orang guru mata pelajaran geografi 

yang tersebar pada 17 SMA negeri, di SMA negeri 1 terdapat  2 orang guru mata 

pelajaran geografi, di SMA negeri 2 terdapat 2 orang  guru mata pelajaran 

geografi dan di SMA negeri 3 terdapat 3 orang guru mata pelajaran geografi,  

( Pengurus MGMP Mata Pelajaran Geografi SMA Kota Bandar Lampung Tahun 

2014). 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru mata pelajaran 

geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung adalah 

kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik  

meliputi: 1) pemahaman terhadap peserta didik, 2) perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, 3) evaluasi hasil belajar dan 4) pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, (Standar Nasional 

Pendidikan penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a). 
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Kompetensi pedagogik guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 

dan 3 Kota Bandar Lampung merupakan kompetensi khas, yang akan 

membedakan guru dengan profesi lainnya. Penguasaan kompetensi pedagogik 

guru akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta 

didik. Kompetensi pedagogik ini tidak diperoleh secara tiba-tiba tetapi melalui 

upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa prajabatan 

(pendidikan calon guru) maupun selama dalam jabatan yang didukung oleh bakat, 

minat dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang 

bersangkutan. 

Kompetensi pedagogik pada dasarnya merupakan kualitas kemampuan guru 

dalam mengelola proses kegiatan belajar mengajar, artinya kompetensi pedagogik 

guru sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran yang akan berpengaruh 

pada kualitas hasil pendidikan, hal ini dikarenakan guru merupakan pihak yang 

berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah, 

begitu juga dengan guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota 

Bandar Lampung. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu diadakan penelitian tentang   

Kompetensi Pedagogik Guru Geografi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1, 2 dan 

3 Kota Bandar Lampung. 

1.2 Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah: “Kompetensi 

pedagogik guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar 

Lampung” dengan sub fokus sebagai berikut: 

1) Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan 
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2) Pemahaman terhadap peserta didik 

3) Perancangan pembelajaran 

4) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

5) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

6) Evaluasi hasil belajar 

7) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

      dimilikinya 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah  

“Bagaimanakah  kompetensi pedagogik guru geografi di sekolah menengah atas 

negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung” dilihat dari aspek: 

1) Bagaimanakah pemahaman wawasan dan landasan kependidikan guru 

      geografi 

2)  Bagaimanakah pemahaman terhadap peserta didik guru geografi 

3)  Bagaimanakah perancangan pembelajaran guru geografi 

4)  Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis guru        

     geografi 

5)  Bagaimanakah pemanfaatan teknologi pembelajaran guru geografi 

6)  Bagaimanakah evaluasi hasil belajar guru geografi 

7)  Bagaimanakah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

     berbagai potensi yang dimilikinya guru geografi 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah  mengetahui, 

mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi  pedagogik guru mata pelajaran 
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geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung dalam 

hal 1) Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan,  2) Pemahaman terhadap 

peserta didik,  3) Perancangan pembelajaran, 4) Pelaksanaan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis, 5) Pemanfaatan teknologi pembelajaran, 6) Evaluasi hasil 

belajar, 7) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat praktis, hasil penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan berpikir kritis guna melatih 

kemampuan, memahami dan menganalisis masalah-masalah pendidikan dan 

memberikan gambaran secara rinci mengenai kompetensi pedagogik guru mata 

pelajaran geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar 

Lampung. Guru mata pelajaran geografi di Kota Bandar Lampung diharapkan 

dapat mengembangkan kompetensi pedagogik dalam mengimplementasikan 

proses pembelajaran. 

Manfaat  teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pada pendidikan nasional pada umumnya dan kegiatan belajar mengajar pada 

khususnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru mata pelajaran 

geografi sekolah menengah atas. Bagi Program Pascasarjana Jurusan Pendidikan 

Ilmu Penegathuan Sosial FKIP Universitas Lampung sebagai bahan tambahan 

kepustakaan yang dapat dijadikan salah satu sumber penulisan karya ilmiah  

bidang kajian sejenis lebih lanjut. 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup obyek penelitian ini adalah kompetensi pedagogik guru    

geografi sekolah menengah atas negeri Kota Bandar Lampung, adapun ruang 

lingkup subyek penelitian ini adalah guru mata pelajaran geografi di sekolah 

menengah atas  negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung Tahun pelajaran 

2014/2015. 

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah ilmu pengetahuan sosial, IPS 

merupakan suatu kajian yang luas tentang manusia dan dunianya, merujuk pada 

pendapat yang dikemukakan oleh Barr (1978) dan Barth dan Shemis (1978) 

bahwa  tradisi dalam IPS terdiri dari lima hal pokok, kelima tradisi tersebut 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Kelima tradisi dalam IPS tersebut adalah: Tradisi pertama ialah pewarisan 

budaya (Citizen-ship Transmission) yang   menurut mereka indok-trinatif dalam 

menyajikan bahan belajar. Kewargaan (Citizen-ship) adalah kemampuan 

bertindak sebagai warga yang sesuai dengan nilai dasar-dasar yang telah 

disepakati dan dianggap baik. Indok-trinasi adalah semua pengalaman belajar 

(pendidikan) yang dilaksanakan dalam suasana belajar yang tidak kritis (uncritical 

learning). 

Tradisi kedua ialah tradisi ilmu sosial (social science tradition) yang 

merujuk kepada pengertian bahwa IPS sebenarnya dapat diturunkan dari salah 

satu ilmu sosial. Sifat-sifat kewargaan dapat diperoleh melalui pemahaman 

tentang segi metodologis ilmu sosial. 

Tradisi ketiga disebut inkuiri reflekstif (reflective inquiry) yang didasarkan 

pada pemikiran reflektif (reflective thinking) dari John Dewey. Kewargaan 
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tercermin dari kemampuan memecahkan masalah dalam suasana lingkungan yang 

sarat nilai. Nilai yang dikaji bukan masalah baik atau buruk itu sendiri melainkan 

tentang bagaimana kita menelaah nilai dengan tepat. 

Tradisi keempat ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai kritik kehidupan 

sosial (social studies as social criticism). 

Tradisi kelima ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai pengembangan 

pribadi individu (social studies as personal development of the individual). 

Dari pendapat tersebut, dalam penelitian ini ruang lingkup ilmu 

pengetahuan sosial lebih mengarah pada tradisi ilmu pengetahuan sosial sebagai 

pengembangan pribadi individu yaitu pengembangan pribadi individu guru mata 

pelajaran geografi. Bahwa ilmu pengetahuan sosial adalah suatu program 

pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan, yang pada pokoknya 

mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisik maupun dalam lingkungan 

sosial, adapun sumber bahannya berasal dari berbagai ilmu-ilmu sosial seperti: 

geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik dan psikologi sosial, D. 

Nasution, MA (1975). 

1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian terhadap pemahaman dari penelitian 

ini, maka penulis perlu  memberikan penjelasan definisi istilah sebagai berikut: 

1) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam memahami 

pesarta didik secara mendalam dan menjalankan tugasnya secara mendidik. 

2) Guru geografi SMA adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
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mengevaluasi peserta didik pendidikan menengah dalam mata pelajaran 

geografi pada satuan pendidikan SMA. 

3) Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, adalah kemampuan 

seorang guru dalam memahami materi pembelajaran yang akan diajarkan. 

4) Pemahaman terhadap peserta didik, adalah kemampuan seorang guru dalam 

memahami peserta didik meliputi pemahaman terhadap psikologi 

perkembangan peserta didik, dan mengetahui latar belakang kepribadian 

dalam diri peserta didiknya. 

5) Perancangan pembelajaran, adalah kemampuan seorang guru dalam 

merancang kegiatan pembelajaran yang akan dikerjakan, sedikitnya 

perancangan pembelajaran mencakup tiga kegiatan, yaitu: identifikasi 

kebutuhan, identifikasi kompetensi dan identifikasi program pembelajaran. 

6) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, adalah kemampuan 

guru dalam menciptakan situasi belajar bagi peserta didik yang kreatif, aktif 

dan menyenangkan serta guru memberikan ruang agar peserta didik dapat 

melaksanakan potensi dan kemampuan sehingga dapat dilatih dan 

dikembangkan. 

7) Pemanfaatan teknologi pembelajaran, adalah kemampuan seorang guru dalam 

menggunakan teknologi sebagai media dalam proses pembelajaran,  men 

nyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan 

teknologi informasi. 

8) Evaluasi hasil belajar, adalah kemampuan seorang guru dalam mengevalusi 

hasil belajar peserta didik. 
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9) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya, adalah kemampuan seorang guru untuk membimbing peserta 

didik, menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengenali potensi yang ia 

miliki serta melatih dan mengembangkan potensi tersebut agar dapat 

diaktualisasikan dalam kehidupan. 

 


