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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Kompetensi Pedagogik Guru 

 

Guru memiliki pengaruh luas dalam dunia pendidikan, di sekolah guru 

adalah pelaksana administrasi pendidikan yaitu bertanggung jawab agar 

pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Guru wajib memiliki kualifikasi 

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

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (Zainal 

Asril 2010: 9). 

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke  and  Stune  

(1995)  sebagaimana  dikutip  E. Mulyasa  mengemukakan  bahwa  kompetensi  

guru  sebagai berikut:...descriptive of qualitative nature of teacher behavior 

appears to be entirely meaningful (kompetensi guru merupakan gambaran 

kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti). Sementara Charles   

(1994)   mengemukakan   bahwa :competency  as  rational  performance  which  

satis factorily meets the objective for a desired condition (kompetensi merupakan  

perilaku  yang  rasional  untuk  mencapai  tujuan yang  dipersyaratkan  sesuai  

dengan  kondisi  yang diharapkan). 

Hutapea dan Thoha (2008:4) mengemukakan kompetensi didefinisikan 

sebagai “kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut 

mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi 
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sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan”. 

Menurut Kunandar (2007) kompetensi adalah kemampuan melaksanakan 

sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, 

afektif, dan performance. Dalam UU RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku  yang  harus  dimiliki,  dihayati,  dikuasai  oleh  guru  

atau  dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang 

diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi guru menunjuk pada performence dan 

perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan 

tugas-tugas kependidikan. Hal tersebut dikatakan rasional karena kompetensi 

mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performence adalah perilaku nyata 

seseorang  yang diamati oleh orang lain. 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang berupa pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan-latihan baik secara 

kognitif, afektif, dan performance sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam 

melaksanakan tugas-tugas tertentu baik secara kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik secara cerdas dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Menurut Gordon sebagaimana yang dikutip oleh E. Mulyasa, bahwa ada 

enam aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu sebagai 

berikut : a) Pengetahuan (knowledge), adalah kesadaran dalam bidang kognitif, 

misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, 

dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan 
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kebutuhannya. b) Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan 

afektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan 

melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman   yang baik tentang 

karakteristik dan kondisi peserta didik. c) Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang 

dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya, misalnya kemampuan  guru  dalam  memilih  dan  membuat  alat  

peraga  sederhana untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. d) 

Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya standar perilaku guru 

dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain- lain). e.   

Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang, tak senang, suka, tidak suka) atau reaksi 

terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, reaksi terhadap krisis ekonomi, 

perasaan terhadap kenaikan gaji, dan lain-lain. f) Minat (interest), adalah 

kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya minat   

untuk melakukan sesuatu atau untuk mempelajari sesuatu. 

Dari keenam aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi di atas,  jika 

ditelaah secara mendalam mencakup empat bidang kompetensi yang pokok bagi   

seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional. Keempat jenis kompetensi tersebut harus 

sepenuhnya dikuasai oleh guru. 

Menurut Usep (2008: 44-46), beberapa istilah dalam pedagogik sebagai 

berikut : a) Paedagogos. Paedagogos ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal 

dari kata paes yang mempunyai arti „anak‟, dan agoge yang mempunyai arti „saya 

membimbing atau saya memimpin‟. Dengan demikian paedagogos mempunyai 
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arti memberi bimbingan kepada anak  (Supratman Ahmad, Tt: 3-4). Dalam 

perkembangannya, istilah paedagogos mempunyai arti suatu bimbingan yang 

berkaitan dengan orang dewasa kepada anak agar anak tumbuh menjadi dewasa. 

b) Paedagogia. Istilah ini juga berasal dari bahasa Yunani, berarti pergaulan 

dengan anak-anak. Pergaulan ini berlangsung dan dilaksanakan oleh orang dewasa 

kepada anak-anak. Paedagogia merupakan perubahan kata dari paedagogos.  c) 

Paedagogie. Paedagogie mempunyai arti „pendidikan anak-anak‟. Istilah ini mem-

punyai arti hanya sekedar melakukan bimbingan dan pergaulan yang dilakukan 

orang dewasa kepada anak-anak, akan tetapi lebih luas lagi dengan memberikan 

pendidikan kepada anak. Paedagogie ini merupakan perubahan kata dari 

paedagogia. d) Paedagogik. Dilihat dari arti istilah paedagogik merupakan sebuah 

ilmu yang mesti dikaji dan dipelajari oleh orang dewasa atau seorang tenaga 

pendidik yang akan dan sedang dipersiapkan agar bisa membimbing, bergaul 

sekaligus bisa memberikan pendidikan kepada anak. e) Paedagog. Istilah 

paedagog ini mempunyai arti orang yang ahli dalam mendidik. Orang yang ahli 

dalam mendidik tentunya tidak lepas dari mempelajari, menemukan serta 

mengkaji semua istilah dan seluk-beluk pedagogik. Dari semua istilah pendidikan 

tersebut, maka dapat di mengerti bahwa pendidikan itu mutlak harus dilakukan 

orang dewasa kepada anak-anak  (Usep, 2008: 46).  

Majmudin (2008) mengutarakan pengertian dari kompetensi pedagogik guru 

ialah “Kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan 

penyelengaraan pembelajaran yang mendidik”. Hal ini berarti bahwa kompetensi 

pedagogik guru adalah kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik 

secara mendalam dan kemampuan dalam menyelengarakan pembelajaran yang 
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mendidik. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru mengarah ke-

pada pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran dan mengarah pula 

terhadap metode pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru. 

Sedangkan di dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3 butir a     

(E. Mulyasa, 2008: 75) menjelaskan pengertian dari kompetensi pedagogik guru 

adalah „Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya‟. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa 

kompetensi pedagogik guru ialah kemampuan seorang guru didalam mengelola 

atau mengatur pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pedagogik adalah 

besifat mendidik, hukuman kepada anak. Kompetensi Pedagogik adalah 

seperangkat kemampuan dan ketrampilan (skill) yang berkaitan dengan interaksi 

belajar mengajar antara guru dan siswa dalam kelas. Kompetensi Pedagogik 

meliputi, kemapuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode 

pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengelola kelas,  

dan  melakukan  evaluasi, (M. Saekhan Muchith, 2008:148)     

Pedagogik adalah teori mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana   

mendidik   sebaik-baiknya. Sedangkan   menurut   pengertian Yunani, pedagogik 

adalah ilmu menuntun anak yang membicarakan masalah-masalah atau persoalan-

persoalan dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan mendidik, antara lain seperti 

tujuan pendidikan, alat pendidikan, cara melaksanakan pendidikan, anak didik, 

pendidik dan sebagainya. Oleh sebab itu pedagogik dipandang sebagai suatu 
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proses atau aktifitas yang bertujuan agar tingkah laku manusia mengalami 

perubahan, Edi Suardi (1979:113). 

Bruce Joyce dan Marsha Weil dalam bukunya Models of Teaching 

menegaskan hakikat dari mengajar (teaching), yaitu “membantu para siswa 

memperoleh informasi, ide, ketrampilan, nilai, cara berpikir, sarana untuk 

mengekspresikan dirinya dan cara-cara belajar bagaimana belajar”. 

Guru sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang  guru  

dalam  mengelola  proses  pembelajaran  yang  berhubungan dengan peserta didik, 

meliputi : pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap 

peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Untuk dapat mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai per 

wujudan dari kompetensi pedagogik ini, guru perlu memiliki pemahaman yang 

memadai tentang perkembangan subjek didiknya. Sebab, perkembangan 

kemampuan subjek didik dalam mengikuti proses pembelajaran tidak dapat 

dilepaskan dari perkembangan psikologis dan fisiologis yang ada pada diri 
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mereka. Dinamika perkembangan psikologis dan fisiologis yang normal dan baik 

akan sangat mendukung proses pembelajaran dan pencapaian hasilnya, demikian 

juga sebaliknya. 

Pemahaman yang memadai terhadap perkembangan subjek didik sangat 

penting bagi guru agar dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik. 

Sebab proses pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks karena 

melibatkan berbagai faktor yang harus dirancang dengan baik sehingga faktor-

faktor tersebut membangun suatu harmoni dalam suatu sistem pembelajaran.  

Proses pembelajaran harus mampu memadukan faktor-faktor dasar yang ada 

disertai kemampuan guru untuk  melakukan improvisasi sehingga tercipta 

pembelajaran yang menyenangkan, membuat subjek didiknya betah dan mampu 

mengekspresikan potensinya, serta berhasil mengantarkan peserta didik mencapai 

tujuan yang didambakan. 

Kompetensi pedagogik merupakan competency based guru dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya, karena kompetensi ini merupakan ciri khas 

seorang guru. Sangat mungkin tiga kompetensi yang lain, yaitu kepribadian, 

profesional, dan sosial juga merupakan syarat bagi profesi lain, namun tidak 

demikian halnya kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik hanya dituntut 

pada profesi guru. Ujung akhir dari kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

dalam mengelola pembelajaran yang mendidik, namun untuk mencapai 

kemampuan itu seseorang harus memahami karakteristik peserta didik, 

karakteristik materi yang diajarkan, dan juga arah (filosofi) pendidikan yang 

sedang dilaksanakan, Muchlas Samani (2006). 
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Rusman (2013:54) menyatakan bahwa kompetensi pedagogik meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Berkenaan 

dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan 

kurikulum berdasarkan tingkat satuan pendidikannya masing-masing dan 

disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Di samping itu guru harus mampu 

menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajarannya yaitu 

menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang relevan dan menarik 

perhatian peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. 

Guru diharapkan mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan guru juga harus mampu 

melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan, sehingga dapat dinyatakan bahwa kriteria kompetensi pedagogik 

meliputi: 1) Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual, 2) Penguasaan terhadap teori-

teori belajar dan prinsif-prinsif pembelajaran yang mendidik, 3) Mampu 

mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang 

diampu, 4) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mendidik, 5) 

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik, 6) Memfasilitasi 

pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki, 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan 

peserta didik, 8) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, 



18 

 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, 9) 

Melakukan tindakan reflektif  untuk peningkatan kualitas pembelajaran, Rusman, 

(2013:55) 

Menurut Sagala (2011:32) bahwa kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: 1) pemahaman 

wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan, 2) guru memahami potensi 

dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar 

sesuai keunikan masing-masing peserta didik, 3) guru mampu mengembangkan 

kurikulum/silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam 

bentuk pengalaman belajar, 4) guru mampu menyusun rencana dan strategi 

pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, 5) guru 

mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan 

interaktif. Sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan, 6) guru mampu melakukan evaluasi belajar dengan memenuhi 

prosedur dan standar yang dipersyaratkan dan  7) guru mampu mengembangkan 

bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Asmani (2009:73-102) memaparkan 10 indikator kompetensi pedegogik 

guru yaitu: 1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, 2) menguasai berbagai teori 

dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 3) mengembangkan kurikulum 

yang terkait dengan setiap mata pelajaran, 4) menyelenggarakan pembelajaran 

yang mendidik dan dialogis, 5) memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi, 6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, 7) 
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berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, 8) mengadakan penelitian dan 

evaluasi proses hasil belajar, 9) memanfaatkan hasil penelitian dan evaluasi 10) 

melakukan tindakan reflektif untuk menigkatkan kualitas pembelajaran. 

Menurut Ramayulis, (2013:92) Kompetensi pedagogik guru merupakan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-

kurangnya meliputi: 1) Pemahaman terhadap peserta didik, 2) Kemampuan 

mengelola dan melaksanakan pembelajaran, 3) Kemampuan memanfaatkan 

teknologi pembelajaran, 4) Kemampuan melaksanakan evaluasi terhadap hasil 

belajar, 5) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang harus 

dipahami guru dan peserta didik yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, fisik, 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 

Kemampuan mengelola dan melaksanakan pembelajara. Dalam mengelola 

dan melaksanakan pembelajaran guru harus mampu melaksanakanan perancangan 

pembelajaran. Guru berupaya merencanakan sistem pembelajaran yang 

memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktifitas pembelajaran dari awal 

samapai akhir telah dapat direncakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah 

yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan. Perencanaan 

tersebut disusun dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Pelaksanaan pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang 

lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, 
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baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam pembelajaran tugas guru yang 

paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya 

perubahan perilaku pembentukan kompetensi peserta didik. Umumnya 

pembelajaran menyangkut tiga hal yaitu  pre tes, proses dan pos  tes, (Ramayulis, 

2013:92) 

Kualitas pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik dapat 

dilihat dari segi proses dan hasil pembelajaran. Dari segi proses, pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi peserta didik dikatakan berhasil dan berkualitas apabila 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara fisik, 

mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran di samping menunjukkan 

gairah belajar tinggi, nafsu belajar yang besar dan tumbuhnya rasa percaya diri. 

Kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Dalam penyelengaraan 

pembelajaran guru menggunakan teknologi sebagai media. Menyediakan bahan 

belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi. 

Membiasakan peserta didik berinteraksi dengan menggunakan teknologi. Fasilitas 

pendidikan pada umumnya mencakup sumber belajar, sarana dan prasarana 

sehingga peningkatan fasilitas pendidikan harus ditekankan pada peningkatan 

sumber-sumber belajar baik kuantitas maupun kualitasnya sejalan dengan 

perkembangan teknologi pendidikan dewasa ini. Dalam hal ini guru dituntut untk 

memiliki kemampuan mengorganisir, menganalisis dan memilih informasi yang 

paling tepat dan berkaitan langsung dengan pembentukan kompetensi peserta 

didik serta tujuan pembelajaran. Dengan penguasaan guru terhadap standar 

kompetensi dalam bidang teknologi pembelajaran dapat dijadikan salah satu 

indikator standar dan sertifikasi kompetensi guru. 
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Kemampuan melaksanakan evaluasi terhadap hasil belajar. Evaluasi hasil 

belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pembentukan kompetensi 

peserta didik, yang dapat dilakukan dengan penilaian, tes kemampuan dasar 

penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi serta penilaian program, 

(Ramayulis, 2013:95). 

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik 

yang harus dimiliki oleh guru, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan 

oleh guru melalui berbagai cara, antara lain kegiatan ekstrakurikuler, pengayaan 

dan remedial, serta bimbingan konseling. Kegiatan ekstrakurikuler yang juga 

sering disebut dengan eskul, merupakan kegiatan tambahan di suatu lembaga 

pendidikan, yang dilaksanakan diluar  kegiatan kurikuler. Kegiatan ini banyak 

ragam dan macamnya antara lain: kesenian, olah raga, kepramukaan, kegamaan 

dan sebagainya. Kegiatan ekskul ini dikembangkan disekolah sesuai dengan 

kemampuan dan keadaan sekolah itu sendiri. Di samping membentuk bakat ekskul 

juga dapat membentuk watak dan kepribadian peserta didik, mengurangi 

kenakalan remaja, dapat saling mengenal antara satu dengan yang lain antara 

peserta didik satu kelas dengan kelas lainnya. 

Menurut E. Mulyasa (2008:77) mengutarakan sekurang-kurangnya dalam 

kompetensi pedagogik terdapat delapan kemampuan yang harus dimiliki seorang 

guru. sebagai berikut : Pertama pemahaman wawasan dan landasan kependidikan. 

Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan berarti kemampuan seorang 

guru dalam memahami materi pembelajaran yang akan diajarkan. Seorang guru 

juga dituntut agar mengajar meteri pembelajaran yang sesuai dengan latar 
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belakang keilmuan sehingga guru memiliki keahlian secara akedemik dan 

intelektual. Seorang guru pun harus memiliki, menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam mengajar agar materi pembelajaran yang diajarkan tidak salah 

tujuan. 

Kedua pemahan terhadap peserta didik. Seorang guru tidak terlepas dengan 

peserta didik, karena tujuan dari hasil pembelajaran adalah keberhasilan dan 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Oleh karena itu seorang 

guru memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan peserta didik. 

Seorang guru dituntut agar memiliki pemahaman terhadap psikologi 

perkembangan peserta didik, dan mengetahui latar belakang kepribadian peserta 

didiknya agar dapat melakukan pendekatan dan pemahaman yang benar. 

Apabila seorang guru dapat memahami peserta didiknya maka akan 

memudahkan guru  dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, dan 

memudahkan dalam proses pembelajaran. Ketika peserta didik mengalami masa-

masa sulit atau sebuah masalah, menjadi tugas seorang guru agar memberikan 

bimbingan kepada peserta didik tersebut agar dapat melalui masa-masa sulit itu 

dengan benar dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dan tidak menjadi 

hambatan dalam proses pembelajaran. Pemahaman terhadap peserta didik berarti 

kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik. Apabila seorang guru 

memiliki kemampuan tersebut maka akan memudahkan dalam proses 

pembelajaran. 

Ketiga pengembangan kurikulum dan silabus. Pengembangan kurikulum 

dan silabus adalah kemampuan seorang guru dalam mengembangkan kedua hal 

tersebut. Ketika seorang guru dapat mengembangan kurikulum dan silabusnya 



23 

 

maka proses pembelajaran dapat berjalan dan berkembang pula kearah yang lebih 

baik. Kemampuan ini menuntut seorang guru agar kreatif dan memiliki tujuan 

yang berorientasi jauh kedepan. Apabila kurikulum dan silabus dapat berkembang 

dengan baik maka hasilnya pun akan lebih baik. 

Keempat perancangan pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran 

hendaknya seorang guru merancang pembelajaran yang akan dilakukan secara 

startegis dan matang, karena perancangan adalah setengah jalan menuju 

kesuksesan. Perancangan pembelajaran berarti kemampuan seorang guru dalam 

merancang kegiatan pembelajaran yang akan dikerjakan. Perancangan yang baik 

akan memperoleh hasil yang lebih baik pula. Dalam melaksanakan perancangan 

pembelajaran paling tidak mencakup tiga kegiatan, yaitu: identifikasi kebutuhan,  

identifikasi kompetensi dan identifikasi program pembelajaran. 

Kelima pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pelaksanaan 

pembelajaran berangkat dari proses dialogis antara sesama subjek pembelajaran 

sehingga dapat menghasilkan pemikiran baru dan komunikasi. Pelaksanaan 

pembelajaran ini diharapkan akan merangsang kesadaran masyarakat dalam 

menghadapi gejolak dalam kehidupan. Dalam hal ini guru menciptakan situasi 

belajar bagi anak yang kreatif, aktif dan menyenangkan. Serta guru memberikan 

ruang agar anak dapat melaksanakan potensi dan kemampuan sehingga dapat 

dilatih dan dikembangkan. 

Keenam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Semakin majunya 

perkembangan zaman, menimbulkan teknologi baru yang bertujuan membantu 

dan memudahkan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Begitu pula dengan 

teknologi pembelajaran, semakin mudahnya seseorang dalalm mendapatkan 
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materi pembelajaran. Hal tersebut menuntut agar seseorang dapat memanfaatkan 

teknologi-teknologi tersebut. Begitu pula dengan seorang guru, dituntut dapat 

memanfaatkan teknologi tersebut agar memudahkan dan mengefektifkan kegiatan 

pembelajaran. 

Ketujuh evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar berarti kemampuan 

seorang guru dalam mengevalusi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar 

ini meliputi kepada perancangan, respon peserta didik, hasil belajar peserta didik, 

metode dan pendekatan belajar. Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan dengan 

penilaian tes, tes kemampuan dan penilaian akhir. Guru dapat melaksanakan 

evaluasi hasil belajar setelah merencanakan penilaian yang tepat, pengukuran 

yang benar dan membuat kesimpulan dan solusi secara tepat. 

Kedelapan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai     

potensi yang dimiliki, berarti kemampuan seorang guru dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Berkemampuan 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. Seorang guru dapat mengembangkan potensi 

yang dimiliki peserta didik dengan cara mengadakan kegiatan ekstra kurikuler 

(EKSKUL), pengaya‟an, pemantapan, remedial serta bimbingan dan konseling. 

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Bab XI Pasal 39 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidik merupakan 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan penelitian dan pengab 

dian kepada masyarkat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 
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Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban a) menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, b) 

mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendiandikan, c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

Kompetensi pedagogik guru juga ditegaskan dalam Lampiran Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal. Bahwa setiap 

pendidik bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran, untuk setiap 

program pembelajaran yang diampunya dengan cara: a) merujuk perkembangan 

metode pembelajaran yang mutahir, b) menggunakan metode pembelajaran yang 

partisipasif, aktif, inovatif, kreatif, efisien dan menyenangkan, c) menggunakan 

fasilitas, peralatan dan alat bantu yang tersedia secara efektif efisien, d) 

memperhatikan sifat alamiah kurikulum dan atau program pembelajaran, 

kemampuan peserta didik, dan pangalaman belajar sebelumnya yang bervariasi 

serta kebutuhan khusus peserta didik. 

Kemampuan–kemampuan yang telah kemukakan di atas, adalah 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dan semua itu terangkum 

dalam kompetensi pedagogik guru. Pada dasarnya kemampuan tersebut dilakukan 

agar terciptanya pembelajaran yang dinamis, aktif, menyenangkan dan 

memudahkan seseorang guru dalam menjalani proses pembelajaran. 

Kompetensi pedagogik guru yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini 

terdiri dari tujuh kemampuan yaitu: 1) Pemahaman wawasan dan landasan 

kependidikan, 2) Pemahaman terhadap peserta didik, 3) Perancangan 
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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. 

2.2 Guru Geografi SMA 

Guru geografi SMA menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen dijelaskan bahwa: “Guru adalah pendidik professional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Dari pengertian di atas 

maka yang dimaksud dengan guru geografi SMA adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pendidikan menengah dalam mata 

pelajaran geografi pada satuan pendidikan SMA. 

Setiap bidang pekerjaan  memerlukan syarat yang harus dipenuhi oleh 

pelaku kerja agar proses dan hasil mencapai tujuan dari bidang pekerjaan tersebut. 

Persyaratan yang harus dipenuhi tersebut meliputi persyaratan administrasi dan 

kompetensi. Kualifikasi yaitu persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan 

kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kualifikasi 

dapat menunjukkan kredibilitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam 

hal ini kredibilitas guru tidak hanya tergantung pada kualifikasi dan kompetensi 

yang dimiliki, melainkan kemauan dan kemampuan mengaplikasikan dalam 

melaksanakan tugas dan profesi. 

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana 
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(S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan 

diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kualifikasi akademis pendidik 

atau guru adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang 

pendidik yang harus dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang 

relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu, guru harus memilki kompetensi  sebagai agen pembelajaran 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terdapat empat kompetensi yang 

harus dimilki guru sebagai agen pembelajar yaitu: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 

Berdasarkan ketentuandi atas, maka dapat diketahui bahwa kualifikasi akademik 

guru geografi SMA harus memenuhi ketentuan tersebut, yaitu memiliki 

pendidikan D-IV atau sarjana (S1) program studi geografi yang di peroleh dari 

program studi yang terakreditasi. 

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permen No 16 tahun 2007, 

pasal 1 ayat (1) diketahui bahwa guru di Indonesia dituntut memiliki kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi tersebut berlaku bagi 

semua guru mata pelajaran termasuk juga bagi guru geografi SMA. Kompetensi 

pedagogik, merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta 

didik. Kompetensi Sosial, merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat. Kompetensi personal, atau kepribadian adalah kematangan diri 

sebagai pribadi stabil, (mantap, stabil ) memahami dan menyadari dirinya, 

mencintai/ menghargai dirinya secara wajar, susila, etis, memiliki identitas dan 

integritas, mandiri dan bertanggung jawab. Kompetensi profesional atau disebut 

dengan kompetensi akademik adalah kemampuan untuk mengusai materi atau 
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bahan ajar, ilmu, penegetahun yang terkait dengan bidang kajiannya serta mampu 

untuk mengajarkannya. 

Dari keempat kompetensi tersebut, kompetensi pedagogik harus mutlak 

dikuasai oleh seorang guru maka guru geografi SMA dituntut lebih meningkatkan 

kemampuan kompetensi pedagogik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 

Kemampuan kompetensi pedagogik secara rinci dapat dilihat melalui tabel 

berikut: 

Tabel 1. Kemampuan Kompetensi Pedagogik Guru SMA 

No Kompetensi Pedagogik Guru SMA 

1 Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan. 

2 Pemahaman terhadap peserta didik. 

3 Pengembangan kurikulum dan silabus 

4 Perancangan pembelajaran. 

5 Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 

6 Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

7 Evaluasi hasil belajar. 

8 Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

Sumber : Permendiknas No. 16 Tahun 2007 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  

Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru  butir 20 untuk setiap guru mata pelajaran geografi pada  SMA/ MA dituntut 

a) Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi, b) 

Membedakan pendekatan-pendekatan geografi, c) Menguasai materi geografi 

secara luas dan mendalam, d) Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi. 

Dalam pembelajaran geografi lingkungan dijadikan sumber belajar. Untuk 

itu, guru geografi harus memiliki kompetensi dalam memanfaatkan dan 

mendayagunakan fenomena geografis dalam pembelajaran geografi. N. Daldjoeni 

(1982) mengemukakan lima kompetensi yang harus dimiliki oleh guru geografi 
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antara lain: 1) mempunyai perhatian terhadap masalah manusia, 2) mempunyai 

kemampuan untuk menemukan sendiri faktor lokatif, pola regional dan relasi 

keruangan yang terkandung oleh, ataupun tersembunyi dibelakang gejala sosial, 3) 

suka dan mampu mengadakan observasi di lapangan, 4) dapat mensintesakan 

data-data dari berbagai sumber dan 5) mampu membedakan serta memisahkan 

kausalitas yang sebenarnya. Fenomena geografis yang dapat dijadikan sumber 

belajar adalah fenomena sosial budaya dan fenomena fisikal. 

Dari uraian  di atas maka seorang guru geografi SMA harus memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik guru geografi SMA sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 

2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru  butir 20 

setiap guru mata pelajaran geografi pada SMA/ MA, harus memiliki empat 

kompetensi yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. 

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan serta 

kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya agar dapat memperoleh  

hasil yang lebih baik. Guru adalah setiap orang yang mengajar, mendidik, melatih, 

menilai serta mengevaluasi peserta didik agar peserta didik mendapatkan ilmu 

yang bermanfaat. Guru harus mampu bertindak dan mengambil keputusan secara 

cepat, tepat waktu dan tepat sasaran terutama berkaitan dengan masalah 

pembelajaran dan pesarta didik, tidak menunggu perintah atasan atau kepala 

sekolah. 

Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya faktor guru sangatlah 

menentukan maju dan mundurnya pendidikan.  Guru merupakan komponen paling 
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menentukan karena di tangan gurulah kurikulum, sumber belajar, sarana dan 

prasarana, serta iklim pembelajaran menjadi suatu yang berarti bagi kehidupan 

peserta didik. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik 

untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Oleh karena itu guru dituntut 

untuk menjadi guru profesional karena beratnya tanggung jawab yang ia emban 

tersebut. Guru profesional adalah guru yang melaksanakan tugas keguruanya 

dengan kemampuan yang tinggi sebagai sumber kehidupan serta melaksanakan 

tugas mengajar sebagai satu-satunya profesi utama yang dilaksanakan. 

Tugas utama seorang guru bukan hanya sekedar memberikan ilmu kepada 

peserta didik. Tugas guru tentu tidak hanya menuangkan ilmu pengetahuan 

kedalam otak para siswa, tetapi juga melatih keterampilan (ranah karsa) dan 

menanamkan sikap serta nilai (ranah rasa) kepada peserta didik. Kemampuan guru 

sebagai bagian dari anggota masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik  

dan masyarakat luas, sangat membutuhkan kompetensi yang memadahi. 

Kompetensi guru terbagi atas empat macam, hal ini dinyatakan dalam   

Undang-Undang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintahan No.19/2005 bahwa 

kompetensi guru meliputi : kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan 

sosial. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan seorang guru dalam 

memahami pesarta didik secara mendalam dan menjalankan tugasnya secara 

mendidik. Dalam penelitian ini kompetensi pedagogik guru terdiri dari tujuh sub 

fokus kemampuan yang harus dimiliki yaitu: 

Pertama pemahaman wawasan dan landasan kependidikan adalah 

kemampuan seorang guru dalam memahami materi pembelajaran yang akan 
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diajarkan, E. Mulyasa (2008). Dalam hal ini diharapkan guru memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai 

usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan 

aktivitas yang bervariasi. Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta 

didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik tersebut. 

Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait 

keberhasilan pembelajaran. Guru menggunakan berbagai teknik untuk 

memotiviasi kemauan belajar peserta didik. Guru merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan 

pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. Guru memperhatikan respon 

peserta didik yang belum/kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan 

dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya. 

Kedua 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, E. Mulyasa (2008). Memahami peserta didik merupakan hal 

yang wajib bagi seorang guru/ pendidik untuk mempermudah dalam membimbing 

dan mengarahkan peserta didiknya. Dalam proses belajar mengajar, setiap guru 

hendaknya selalu memperhatikan dan memahami serta berupaya menyesuaikan 

bahan pelajaran dengan keadaan peserta didiknya, baik yang menyangkut segi 

latar belakang pendidikan, perbedaan usia, bakat, kemampuan, intelegensi, 

perbedaan fisik, psikis dan lain sebagainya. 
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Ketiga 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, E. Mulyasa (2008). 

Merancang atau mendesain pembelajaran merupakan salah satu kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki guru yang nantinya akan bermuara pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Rancangan pembelajaran adalah suatu pemikiran atau 

persiapan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Rancangan pembelajaran 

merupakan suatu perencanaan yang sistematik yang akan dimanifestasikan kepada 

peserta didik. Sedikitnya ada tiga kegiatan dalam rancangan pembelajaran yaitu: 

identifikasi kebutuhan peserta didik, perumusan kompetensi dasar peserta didik 

dan penyusunan program pembelajaran peserta didik, (E. Mulyasa, 2011: 100) 

Keempat pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis adalah 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menciptakan situasi 

belajar bagi peserta didik yang kreatif, aktif dan menyenangkan serta guru mampu 

menciptakan ruang agar peserta didik dapat mengaktualisasikan potensi dan 

kemampuan yang dimiliki sehingga dapat dilatih dan dikembangkan, E. Mulyasa 

(2008). Proses pelaksanaan pembelajaran (kemahiran dan keterampilan teknik 

mengajar, misalnya: prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat  bantu pengajaran, 

penggunaan metode mengajar, dan keterampilan menilai hasil belajar peserta 

didik) merupakan bagian dari kompetensi pelaksanaan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis yang harus dikuasai oleh seorang guru. 

Idealnya guru dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan 

rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut 
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mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya.Guru melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta 

didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan.Guru 

mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan 

usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.Guru menyikapi kesalahan yang 

dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata 

kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya: dengan mengetahui terlebih dahulu 

peserta didik lain yang setuju atau tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum 

memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar. 

Kelima 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, E. Mulyasa (2008). Dalam penyelengaraan pembelajaran 

guru menggunakan teknologi sebagai media serta menyediakan bahan belajar dan 

mengadministrasikan dengan teknologi informasi. Membiasakan peserta didik 

berinteraksi dengan menggunakan teknologi. Fasilitas pendidikan pada umumnya 

mencakup sumber belajar, sarana dan prasarana ditekankan pada peningkatan 

sumber-sumber belajar baik kuantitas maupun kualitasnya sejalan dengan 

perkembangan teknologi pendidikan dewasa ini. Dalam hal ini guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan mengorganisir, menganalisis dan memilih informasi yang 

paling tepat dan berkaitan langsung dengan pembentukan kompetensi peserta 

didik serta tujuan pembelajaran. Penguasaan guru terhadap standar kompetensi 

dalam bidang teknologi pembelajaran dapat dijadikan salah satu indikator standar 

dan sertifikasi kompetensi guru. 
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Idealnya dalam pemanfaatan teknologi untuk menunjang proses 

pembelajarang guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

pada mata pelajaran yang diampu. Guru menggunakan alat bantu mengajar, 

dan/atau audio-visual (termasuk TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Keenam evaluasi hasil belajar adalah kemampuan seorang guru dalam 

mengevalusi hasil belajar peserta didik, Mulyasa (2008). Evaluasi hasil belajar 

dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pembentukan kompetensi peserta 

didik, yang dapat dilakukan dengan penilaian, tes kemampuan dasar penilaian 

akhir satuan pendidikan dan sertifikasi serta penilaian program, (Ramayulis, 

2013:95). 

Evaluasi hasil belajar merupakan usaha untuk memperoleh informasi 

tentang perolehan belajar peserta didik secara menyeluruh baik pada ranah sikap, 

keterampilan maupun pengetahuan. Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam 

proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat 

mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelelajaran peserta didik, sehingga tindak 

lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan. Commite dalam 

Wirawan (2002:22) menjelaskan evaluasi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan menyebarkan 

pemahaman dan perbaikan pendidikan, sedangkan evaluasi yang salah akan 

merugikan pendidikan. 

Ketujuh 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 
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miliki serta melatih dan mengembangkan potensi tersebut agar dapat 

diaktualisasikan dalam kehidupan, Mulyasa (2008). Pengembangan peserta didik 

merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang 

guru untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta 

didiknya. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui kegiatan 

seperti ekstrakurikuler, kelompok belajar intensif dan lain sebagainya. Seorang 

guru berkemampuan 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. 

Dalam pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya, idealnya guru mampu menganalisis hasil belajar 

berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk 

mengetahui tingkat kemajuan dan potensi masing-masing. Guru mendorong 

peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-

masing, memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta 

didik. Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran 

dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. Sebagai guru dapat 

mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik. Guru memberikan kesempatan belajar kepada 

peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Guru memustkan 

perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, kompetensi 

pedagogik harus mutlak dikuasai oleh seorang guru, maka guru geografi di 
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Sekolah Menengah Atas  negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung diharapkan 

menguasai dan mampu melaksanakan kompetensi pedagogik terkait dengan mata 

pelajaran geografi yang diampu. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

divisualisasikan dalam bentuk gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Pikir Penelitian 
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