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ABSTRAK

DESKRIPSI KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MTs GUPPI KECAMATAN

BANJIT TAHUN 2016

Oleh

RAHMAN MARLINGGA

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam
pelaksanaan pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan
Tahun 2015/2016.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Guru MTs Guppi Kecamatan Banjit
yaitu berjumlah 33 orang guru sehingga Penelitian ini merupakan penelitian
populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik
observasi,angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis
deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui
bahwa kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan pembelajaran di MTs
Guppi Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan Tahun 2016. (1) Kompetensi
pedaggogik tentang pemahaman terhadap peserta didik rendah kualitas
kompetensi dalam mendukung kegiatan pembelajaran.ini ditunjukan dari skor
distribusi frekuensi yaitu sebanyak 16 orang (48,48%) (2) kompetensi pedagogik
tentang pengembangan kurikulum atau silabus cukup baik di lihat dari cukup baik
dalam mendukung kegiatan pembelajaran.ini ditunjukan dari skor distribusi
frekuensi yaitu sebanyak 20 orang (60,60%) guru MTs Guppi memiliki
pemahaman terhadap peserta didik yang tinggi dilihat dari klasifikasi persentasi
>50%,(3)kompetensi pedagogik tentang rencana perancangan pembelajaran cukup
baik di lihat dari dari skor distribusi frekuensi yaitu sebanyak 20 orang (60,60%)
guru MTs Guppi memiliki pemahaman terhadap peserta didik yang tinggi dilihat
dari klasifikasi persentasi >50%,(4) kompetensi peagogik guru tentang
komunikasi secara efektif dan impatik cukup baik di lihat dari dari skor distribusi
frekuensi yaitu sebanyak 17 orang (51,51%) guru MTs Guppi memiliki
komunikasi secara empatik dan impatik yang tinggi dilihat dari klasifikasi
persentasi >50%, (5) kompetensi pedagogik guru tentang pemanfaatan teknologi
pembelajaran cukup baik dengan skor distribusi frekuensi yaitu sebanyak 21
orang (63,63%) guru MTs Guppi memiliki teknologi pembelajaran tinggi dilihat
dari klasifikasi persentasi >50%,

Kata kunci : Kompetensi pedagogik.Pembelajaran.Guru kelas



ABSTRACT

DESKRIPSI KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MTs GUPPI KECAMATAN

BANJIT TAHUN 2016

Oleh

RAHMAN MARLINGGA

The purpose of this study to determine the pedagogic competence of teachers in
the implementation of learning in MTs Guppi Banjit District Waykanan Year
2015 / 2016. The research method used is descriptive method. The population in
this research is all teachers of MTs Guppi Banjit Subdistrict that amounted to 33
teachers so that this research is population research. Data collection techniques
used are observation techniques, questionnaires and documentation. Data analysis
using descriptive analysis. Based on the results of research that has been done can
be seen that the pedagogic competence of teachers in the implementation of
learning in MTs Guppi Banjit District Waykanan District in 2016. . (1)
pedagogical competence about understanding of the students low quality of
competence in support of learning activities. This is shown from the frequency
distribution scores of 16 people (48.48%) (2) pedagogic competence about
curriculum development or syllabus is good enough in view of enough Both in
support of learning activities. This is shown from the frequency distribution score
that is as much as 20 people (60.60%) MTs Guppi teachers have a high
understanding of students seen from the percentage classification> 50%, (3)
pedagogic competence about the plan of learning design enough Both in view
from the frequency distribution scores of as many as 20 people (60.60%) Teachers
MTs Guppi have a high understanding of the students seen from the classification
percentage> 50%, (4) teacher peagogic competence about communication
effectively and impatik quite good seen from the frequency distribution scores of
17 people (51.51%) teachers MTs Guppi has empathic and high impatient
communication seen from the percentage classification> 50%, (5) teacher
pedagogic competence about the use of learning technology is good enough with
frequency distribution score that is 21 people (63,63%) MTs Guppi teachers have
learning technology Height seen from the percentage classification> 50%,

Keywords: Pedagogic competence. Learning. Teacher
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi 

peserta didik. Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam 

mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan 

bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan 

budaya dan karakter yang telah dimiliki oleh masyarakat dan bangsa. 

 

Pendidikan saat ini merupakan kebutuhan primer setiap manusia, karena pendidikan 

akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sendiri.pendidikan merupakan usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak yang mulia 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di 

Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “ Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
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dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan 

nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan 

pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. 

 

Peran guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Guru merupakan 

salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, 

tidak hanya dari sisi itelektualitas saja melainkan juga dari tata cara berperilaku 

dalam masyarakat. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Guru 

yang baik harus mengerti dan paham tentang hakekat sejati seorang guru, hakekat 

guru dapat kita pelajari dari definisi atau pengertian dari istilah guru itu sendiri. 

Kegagalan dan keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam mencapai pendidikan 

yang diharapkan, tidak telepas dari peran guru didalamnya. Hal ini terbukti karena 

guru merupakan kunci keberhasilan dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Menurut E.Mulyasa (2008:100) dalam bukunya mengemukakan bahwa “ semua 

orang yakin bahawa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan 

pembelajaran di sekolah.Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan 

peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, 
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kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan 

berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. 

 

dalam dunia pendidikan,keberadaan guru sebagai pendidik mempunyai peran dan 

fungsi yang sangat penting. Guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai garda 

terdepan meskipun orang tua juga turut andil dan posisi sentral dalam pelaksanaan 

kurikulumdan proses pembelajaran. Berkaitan dengan hal itu, maka guru akan selalu 

berkaitan dengan kinerja, totalitas, dedikasi dan loyalitas. 

Tugas dan peranan guru sebagai pendidik yang profesional sangat komplek dan tidak 

terbatas pada saat berlangsungnya interaksi di dalam kelas, guru juga bertugas 

sebagai administrator, evaluator, konselor dan lain-lain sesuai kemampuan yang 

dimiliki oleh seorang guru.pembelajaran merupakan proses belajar mengajar, 

efektivitasnya tergantung pada dari beberapa unsur seperti terlaksana atau tidaknya 

perencanaan yang dibuat oleh guru, karena dengan perencanaan maka pelaksanaan 

pembalajaran terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kompetensi 

pedagogik guru merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru 

dalam melaksanakan tugasnya karena kompetensi pedagogik mengandung 

pengetahuan, kemampuan, sikap, tata nilai dan sebagai pendukung kegiatan 

pembelajaran. 

Guru diharapkan senantiasa meningkatkan peranan dan kompetensinya dalam proses 

belajar mengajar karena hasil belajar mengajar peseta didik sebagian besar ditentukan 

oleh peranan dan kompetensi guru, meskipun orang tua juga andil keberhasilan ini. 
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Guru yang kompeten akan lebih menciptakan lingkuan belajar yang efektif dan 

kondusif sehingga hasil belajar peserta didik akan lebih optimal. 

 

Kompetensi pedagogik guru kelas akan terlihat baik apabila tersebut mengikuti dan 

melaksanakan standar kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik sehingga 

apa yang menjadi tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Namum 

kompetensi guru yang ada di MTs Guppi belum memenuhi standar kompetensi guru, 

khususnya kompetensi pedagogik. 

 

Berdasarkan observasi awal bulan Febuari 2016  di Sekolah MTs Guppi  Kecamatan 

Banjit Kabupaten Waykanan, kompetensi pedagogik sebagian guru kurang memenuhi 

kriteria yang diharapkan, komptensi pedagogik dasar yang harus dimiliki oleh 

seorang guru, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja 

yang masih kurang efektif dan produktif.dalam pelaksanaan pembelajaran guru  tidak 

memperhatikan karakteristik perkembangan dari masing-masing peserta didik 

sehingga pembelajaran berlangsung monoton.dalam hal perencanaan pemebalajaran 

guru kurang merencanakan dengan baik kegiatan pemebalajaran yang akan 

dilaksanakan, sehingga kegaiatan pembelajaran tidak sesuai yang diharapkan.dalam 

pelaksanaan pembelajaran, metode yang digunakan kurang bervariatif sehingga siswa 

terlihat jenuh dan kurang  bersemangat dalam kegiatan pembelajaran, sarana  dan 

prasarana yang memadai kurang dimanfaatkan oleh guru sehingga pembelajaran yang 

berlangsung kurang mengesankan bagi siswa. Dalam mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didik, guru kurang melakukan pengayaan terhadap peserta didik yang 

pintar atau remedial terhadap peserta didik yang kesulitan belajar. 
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Berdasarkan hasil  wawancara dengan salah satu guru diakatakan bahwa kompetensi 

pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didik, masih jadi hambatan guru dalam mencapai tujuan disekolah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut,peneliti ingin mengkaji tentang kompetensi 

pedagogik guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Judul penelitian yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah “Deskripsi Kompetensi Pedagogik Guru dalam 

pelaksanaan Pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan 

Tahun 2016”. 

 

B. Identifikasi masalah 

1. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik,pengembangan kurikulum,rencana perancangan pembelajaran, 

berkomunikasi seecara efektif dan impatik,dan pemanfaatan teknologi 

pembelajaran. 

2. Kompetensi Kepribadian meliputi kepribadian yang mantap,stabil,arif dan 

berwibawa.   

3. Guru kurang terampil dalam menggunakan media pembelajaran. 

4. Kompetensi Profesional meliputi mampu menguasai materi,strategi dan metode 

balajar. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penelitian ini akan mengkaji tentang 

deskripsi kompetensi pedagogik guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran,maka 

dari ke-empat kompetensi tersebut yang paling mendukung kegiatan pembelajaran 

adalah kompetensi pedagogik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik,pengembangan kurikulum,rencana perancangan pembelajaran ,berkomunikasi 

seecara efektif dan empatik,dan pemanfaatan teknologi pembelajaran di MTs Guppi 

Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan Tahun 2016. 

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah bahwa 

bagaimana kompetensi pedagogik guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran di 

MTs Guppi Kecamatan Banjit. 

Dengan rincian masalah sebagai berukut: 

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru tentang pemahaman terhadap peserta 

didik dalam pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit? 

2. Bagaimana kompetensi pedagogik guru tentang pengembangan kurikulum atau 

silabus dalam pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit? 

3. Bagaimana kompetensi pedagogik guru tentang perancangan pembelajaran dalam 

pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit? 

4. Bagaimana kompetensi pedagogik guru tentang komunikasi secara efektif dan 

impatik dalam pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit? 
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5. Bagaimana kompetensi pedagogik guru tentang pemanfaatan teknologi 

pembelajaran dalam pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran 

di MTs Guppi Kecamatan Banjit. 

dengan rincian tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru  tentang pemahaman terhadap 

peserta didik dalam pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit. 

2. Mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru tentang pengembangan kurikulum 

atau silabus dalam pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit. 

3. Mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru tentang rencana perancangan 

pembelajaran dalam pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit. 

4. Mendskripsikan kompetensi pedagogik guru tentang komunikasi secara efektif dan 

impatik dalam pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit. 

5. Mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru tentang pemanfaatan teknologi 

pembelajaran dalam pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi peneliti: penelitian dapat menambah wawasan mengenai kompetensi 

pedagogik guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan 

Banjit. 

2. Bagi guru: dapat memperbaiki dan meningkatkan kompetensi pedagogik guru 

kelas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas sehingga permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa maupun guru teratasi dengan baik. 

3. Bagi sekolah: hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik bagi 

sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi guru kelas dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah 

1. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah kompetensi pedagogik guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

2. Ruang lingkup subjek penelitian  ini adalah seluruh guru di MTs Guppi 

Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan. 

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah MTs Guppi di Kecamatan Banjit 

Kabupaten Waykanan. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2016. 

5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 
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Pendidikan adalah tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan yang di gunakan 

untuk menyempurnakan perkembangan individu dan menguasai 

pengetahuan,kebiasaan,sikap dan sebagainya (Dalyono,1996:5). 

dipilihnya ilmu pendidikan sebagai ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini karena 

ilmu pendidikan mengkaji segala permasalahan manusia di bidang pendidikan salah 

satunya adalah masalah kompetensi guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran di 

MTs Guppi Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Kompetensi Guru 

Pengertian kompetensi guru menurut Robert Huston dalam Roestiyah. NK (1986:4) 

Kompetensi adalah tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan,keterampilan 

dan kemampuan yang ditutun oleh jabatan seseorang. 

Guru sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan berperan dalam pembentukan 

sumber daya manusia yang potensional. Secara definisikompetensi guru menurut 

Moh Uzer Usman mengutip (1997:14) Kompetensi merupakan perilaku yang rasional 

untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. 

Berarti guru yang berkompeten adalah seorang guru yang memiliki prilaku yang 

rasional dalam pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan umumnya dan tujuan 

lembaga pendidikan khususnya. 

Menurut Jejen Musfah (2011:20) dalam bukunya, kompetensi merupakan 

kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan 

lingkungannya. Ketiga aspek kemampuan ini saling terkait dan seseorang dengan 

memiliki ilmu yang luas,maka akan timbul dengan mudah jiwa terampil dan merujuk 

pada sikap atau prilaku seseorang. 
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Kompetensi adalah seperangkat tindakan intilegen penuh tanggung jawab yang harus 

dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas 

dalam bidang pekerjaan tertentu.Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang 

meliputi pengetahuan dan keterampilan untukdapat melaksanakan tugas-tugas dalam 

bidang pekerjaan tertentu dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang 

dikerjakannya. 

Menurut Kunandar (2007:45) dalam bukunya, kompetensi guru adalah seperangkat 

penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan 

kinerjanya secara tepat dan efektif Kompetensi guru tersebut meliputi, kompetensi 

intelektual, fisik, pribadi dan social,kompetensi guru tersebut satu sama lain saling 

terkait, untuk itu guru harus mempunyai kemampuan dalam mencapai suatu tujuan 

yang telah ditentukan. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan 

personal, keilmuan, teknologi, sosial, spiritual yang secara kaffah membentuk 

kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman 

terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan 

profesionalisme. 

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang diharus dimiliki oleh seorang 

guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang berkaitan dengan kemampuan 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Berdasarkan standar sertifikasi 

guru kompetensi pedagogik guru sebagai berikut : 

1. Pemahaman terhadap pesarta didik. 



 12 
 

2. Pengembangan Kurikulum atau Silabus. 

3. Rencana Perancangan Pembelajaran. 

4. Komunikasi secara efektif dan impatik 

5. Pemanfaatan teknologi pembelajaran (E. Mulyasa, 2008:75) 

Seorang guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik karena dengan wawasan 

terhadap mengajar sangat diperlukan untuk menghadapi masalah dalam kegiatan 

pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik sangat dibutuhkan karena guru 

tidak bisa memisahkan peserta didik yang satu dengan yang lainnya semua berhak 

untuk mendapatkan pembelajaran dan disinilah posisi sorang guru diuji apakah 

pengembangan silabus sudah bisa dikatakan baik atau tidak dengan pengembangan 

perencanaan  yang baik guru bisa mencapai pembelajaran yang diinginkan, dan 

pembelajaran bisa terlaksana dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya 

didalam RPP, sehingga guru dituntut menguasai teknologi yang sangat berkaitan 

dengan pembelajaran, media bisa menarik perhatian peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru, dan setelah semuanya tercapai guru 

sehingga guru bisa melihat potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Inilah 

alasan mengapa guru harus memiliki kompetensi pedagogik. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru 

adalah kemampuan seorang guru yang mempunyai standar kompetensi guru untuk 

melaksanaan tugas kependidikannya.kompetensi pedagogik meliputi,pemahaman 

terhadap peserta didik,pengembangan kurikulum,rencana perancangan 

pembelajaran,komunikasi secara efektif dan impatik,dan pemanfaatan teknologi,yang 
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dimiliki oleh setiap guru akan menunjukan kualitas guru dalam mengajar. 

Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan 

profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya guru bukan saja 

harus pintar tapi juga pandai mentransfer ilmunya kepada peserta didiknya. 

 

1.1 Aspek-aspek kompetensi 

Seoarang guru harus memiliki kemampuan pedagogik.menurut pasal 8 Undang-

Undang No.14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi 

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

memiliki kemampuan memiliki untuk mewujudkan tujuan penddidikan nasional. 

Kemudian pasal 10 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa kompetensi guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi keperibadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi professional. 

pedagogik menurut Abd. Rahman Abor (1993:114) adalah “interaksi satu pergaulan 

yang bersifat mendidik antara pendidik yang bermaksud dan berusaha untuk 

mempengaruhi terdidik, demi perkembangan dan kedewasaan peserta didik. Hal ini 

menjelaskan bahwa pedagogik merupakan kemampuan pengajar dalam berinteraksi 

dengan peserta didik dalam memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan 

mengembangkan kepribadian dan kedewasaan berepikir bagi peserta didik. 

Sedangkan pedagogik menurut Nana Syaodih (2005:38) adalah penguasaan 

kemampuan melakukan proses belajar mengajar atau kemampuan dalam mengajar. 

Definisi ini menyatakan bahwa setiap tenaga pengajar sudah pasti memiliki 
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kemampuan dasar yaitu kemampuan melakukan pengajaran dengan segala ruang 

lingkupnya yang meluputi interaksi dengan peserta didik, pemahaman psikologi 

peserta didik, perancangan pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran bahkan 

pengembangan potensi peserta didik. 

1.2 Macam-macam Kompetensi Guru 

 

Dalam undang-undang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 

pasal 28 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa Kompetensi guru meliputi, 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan 

kompetensi sosial. 

E. Mulyasa mengutip dalam Standar Nasional Pendidikan, menjelasan pasal 28 ayat 3 

berikut ini penjelasan mengenai kompetensi guru yang telah disebutkan di atas antara 

lain yaitu: 

1. Kompetensi pedagogik 

 Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir a, bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengatualisasikan potensi yang dimiliki”. 

Menurut Sudarwan Danim (2010:22) dalam bukunya, bahwa kompetensi pedagogik 

terdiri atas lima subkompetensi, yaitu memahami peserta didik secara mendalam, 

merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 
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kepentingan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan 

melaksanakan evaluasi pembelajaran dan mengembangkan peserta didik untuk 

mengatualisasikan berbagai potensinya. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola 

pembelajaran terhadap peserta didik yang meliputi memahami pemahaman peserta 

didik, merancang perencanaan pembelajaran, melaksanaan pembelajaran, 

mengevaluasi hasil belajar dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

2. Kompetensi kepribadian 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir b, bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan 

berakhlak mulia. 

3. Kompetensi profesional 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c, bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta 

didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional 

pendidikan. 

4. Kompetensi sosial  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir d, bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari 
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masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesame pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat. 

Moh. Uzer Usman (1997:14) mengemukakan dalam bukunya menjadi guru 

professional membagi ke dalam tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang 

guru yaitu: 

a.   Kompetensi pribadi yang meliputi: 

a) Mengembangkan kepribadian seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, menjadi warga negara yang berjiwa pancasila dan mengembangkan 

sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru. 

b) Berinteraksi dan berkomunikasi dengan sejawat maupun dengan masyarakat 

untuk meningkatkan kemampuan profesional. 

b. Kompetensi profesional yang meliputi: 

a) Menguasai landasan pendidikan. 

b) Menguasai bahan pengajaran. 

c) Menyusun program pengajaran. 

d) Melaksanakan program pengajara. 

e) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. 

c. Kompetensi akademik yang meliputi: 

a) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. 

b) Melaksanakan administrasi sekolah. 

Sedangkan menurut Sahertian (1994:10) terdapat sepuluh kompetensi guru dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas yaitu: 
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1. Menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. 

2. Mengelolah program belajar mengajar. 

3. Mengelola kelas. 

4. Menggunakan media atau sumber belajar. 

5. Menguasai landasan-landasan pendidikan. 

6. Mengelola interaksi belajar mengajar. 

7. Menilai prestasi siswa untuk kependidikan pengajaran. 

8. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. 

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan. 

10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian guna 

keperluan mengajar. 

Adapun penjelasan dari kesepuluh kemampuan dasar guru tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru mampu menguasai bahan pelajaran. 

 yang disampaikan Guru dalam mendidik peserta didiknya adalah membantu dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuannya dan membantu menguasai dalam kecakapan 

kerja tertentu. Oleh karna itu, kualitas pendidikan dalam penguasaan bahan pelajaran 

dari seorang guru sangat menentukan keberhasilan pengajaran. 

2. Guru mampu mengelolah program belajar mengajar. 

Guru harus memiliki kemampuan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengenal 

dan menggunakan metode mengajar, memilih dan melaksanakan belajar mengajar, 
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mengenal kemampuan peserta didik serta merencanakan dan melaksanakan 

pengajaran remedial. 

3. Guru mampu mengelola kelas. 

Pengelolaan kelas adalah usaha untuk menciptakan ruang kelas yang kondusif untuk 

belajar, karena itu seorang guru diharapkan mampu dalam mengelola kelas yang 

memadai untuk pengajaran dan menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman. 

4. Guru mampu menggunakan media atau sumber belajar. 

Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam menyalurkan pesan dalam belajar 

mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemampuan seorang guru 

dalam mengenal, memilih, menggunakan media, membuat alat-alat bantu pengajaran 

sederhana, menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar sangatlah 

penting dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran. 

5. Guru mampu menguasai landasan-landasan pendidikan 

Landasan pendidikan adalah sejumlah disiplin ilmu yang wajib dialami calon guru 

yang mendasari asas-asas dan kebijakan pendidikan baik di dalam sekolah maupun di 

luar sekolah. Guru sebagai bagian dari unsur pendidikan harus memahami hahl-hal 

yang berkaitan dengan sejumlah disiplin ilmu pendidikan. 

6. Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar. 

Interaksi belajar mengajar merupakan adanya interaksi antar guru dengan peserta 

didik, peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. Oleh kerena itu, guru harus mampu   berperan sebagai motivator, 

inspirator, fasilitator, dan evaluator, dapat membantu dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 
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7. Guru mampu menilai prestasi siswa untuk kependidikan pengajaran. 

Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta 

didik, dengan adanya evaluasi guru bisa mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan 

peserta didik dalam proses dan hasil pembelajaran. 

8. Guru mampu mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan. 

Penyuluhan Inti profesional seorang guru yaitu mampu menjadi partisipan yang baik 

dalam pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Funsi bimbingan dan 

penyuluhan adalah membantu peserta didik untuk mengenali dan menerima beserta 

potensi yang dimilikinya. 

9. Guru mampu mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan. 

Secara operasional peran guru dalam kegiatan administrasi sekolah berperan secara 

efektif dalam tugasnya dan dituntut untuk mampu bekerjasama secara teroganisasi 

dalam pengelolaan sekolah. 

10. Guru mampu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian 

guna keperluan mengajar Dari pendapat para ahli yang telah penulis kemukakan di 

atas ternyata antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya tidak jauh 

berbeda, tetapi perbedaannya hanya pada redaksional, urutan dan uraian untuk 

masing-masing aspek dalam macam-macam kompetensi. 

Dari beberapa pendapat di atas bahwa standar kompetensi pedagogik guru merupakan 

kemampuan minimal yang harus dimiliki guru dalam menyelenggarakan pelaksanaan 

pembelajaran. 
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2. Komponen-Komponen Kompetensi Pedagogik 

Ada beberapa komponen kompetensi pedagogik yang merupakan dimiliki seorang 

guru dalam menjalani Kompetensi Pedagogik, yang meliputi hal-hal berikut (E. 

Mulyasa, 2008: 75) : 

1. Pemahaman terhadap pesarta didik. 

2. Pengembangan Kurikulum atau Silabus. 

3. Rencana Perancangan Pembelajaran. 

4. Komunikasi yang efektif dan empatik. 

5. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

 

2.1  Pemahaman terhadap pesarta didik. 

Seorang guru tidaklah lepas 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. 

Hal ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu 

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

harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, 

kondisi fisik dan perkembangan kognitif, hal ini sesuai dengan pemahaman terhadap 

peserta didik menurut E. Mulyasa dalam bukunya Standar Kompetensi dan Sertifikasi 

Guru (2012) 
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Seorang guru dituntut agar memiliki pemahaman terhadap psikologi perkembangan 

peserta didik, dan mengetahui latar belakang kepribadian dalam diri peserta didiknya. 

agar dapat melakukan pendekatan dan pemaha-man yang benar. Apabila seorang guru 

dapat memahami peserta didiknya maka akan memudahkan guru tersebut dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, dan memudahkan dalam proses 

peembelajaran. 

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. 

Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu 

tingkat kecerdasan, kreativitas, kondisi fisik dan perkembangan kognitif. 

1. Tingkat kecerdasan 

Ada beberapa golongan IQ antara lain. Golongan yang terendah adalah mereka yang 

IQnya 0-50. Diantara mereka (0-20 atau 25) tergolong tak dapat dididik atau dilatih. 

Mereka yang tergolong IQ antara 25 -50 bisa dididik untuk mengurus kegiatan rutin 

yang sederhana atau untuk mengurus kebutuhan jasmaniah. Tergolong idiot yang ber-

IQ antara 50-70 dikenal dengan golongan moron. Mereka yang ber-IQ 70-90 disebut 
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sebagai "anak lambat” yang sebutan agak kasarnya bodoh. Golongan menengah 90-

110 bagian yang paling besar jumlahnya, sekitar 45 -50 persen. Mereka bisa belajar 

secara normal. Golongan di atas rata-rata 110-130 peserta didik yang cepat mengerti 

dan superior. IQ 140 ke atas disebut “genius”, mereka mampu belajar lebih cepat dari 

golongan lainnya. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini. 

Klasifikasi Tingkat Kecerdasan 

No Klasifikasi Ciri-ciri 

1. 140 ke 

Atas 

Genius a. Belajar dengan cepat dan mudah 

b. Mempertahankan (menyimpan) apa yang 

dipelajari. 

c. Menujukan rasa ingin tahu 

d. Memiliki perbendaharaan kata yang baik, 

mampu membaca dengan baik, dan 

menyenangi kegiatan tersebut 

e. Memiliki kemampuan berpikir 

logis,membuat generalisasi, dan melihat 

hubungan-hubungan 

f.  Lebih sehat dan lebih mampu 

menyesuaikan diri dari pada anak-anak 

kelompok normal 

g. Mencari teman yang lebih tua 

2. 110 - 

130 

Superior Mampu belajar dengan cepat 

3. 90-110 Normal Mampu belajar secara normal 

4. 70-90 Lambat Belajarsangat lambat 
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Perkembangan intelegensi dapat dipengaruhi oleh lingkunan dan pengalaman dari 

sekolah (pendidikan). Pengaruh keduanya sangat besar. Lingkungan merupakan 

sumber belajar bagi seseorang. Semakin luas lingkungan seseorang, maka semakin 

baik tingkat intelegensi orang tersebut. Peranan pengalaman dari sekolah juga 

menyumbang secara positif terhadap peningkatan intelegensi. 

2.  Kreativitas 

Kreativitas merupakan seorang yang mampu menciptakan dan melakukan sesuatu hal 

yang baru. Kreativitas bisa dikembangkan dengan menciptakan proses pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya.Banyak 

resep untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pembelajaran yang dapat 

mengembangkan aktivitas dan kreativitas belajar secara optimal, sesuai dengan 

kemampuan masing-masing peserta didik. Gibbs dalam buku Standar Kompetensi 

dan Sertifikasi Guru, mengungkapkan bahwa kreativitas dapat dikembangkan melalui 

tindakan-tindakan berikut: 

a. Dikembangkan rasa percaya, dan tidak ada perasaan takut. 

b. Diberikan kesempatan untuk berkomunikasi ilmiah secara bebas dan terarah. 

5. 50-70 Moron a. Hanya mampu belajar membaca,menulis,  

b.  Memerlukan perlakuan khusus 

6. 25 -50 Idiot Hanya mengurus kebutuhan sederhana yang 

sifatnya jasmaniah 

7. 0-25 - tidak dapat dididik atau dilatih 
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c.  Dilibatkan dalam menentukan tujuan dan evaluasi belajar. 

d. Diberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak otoriter. 

e. Dilibatkan secara aktifdan kreatif dalam proses pembejalaran secara 

keseluruhan. 

3.  Kondisi fisik 

Kondisi fisik antara lain berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, kemampuan 

bicara, pincang (kaki) dan lumpuh karena kerusakan otak.   Terhadap peserta didik 

yang memiliki kelainan fisik diperlukan sikap dan layanan yang berbeda dalam 

rangka membantu perkembangan pribadi mereka. Misalnya guru harus bersikap lebih 

sabar, dan telaten, tetapi  dilakukan secara wajar sehingga tidak menimbulkan kesan 

negatif.  

4. Perkembangan kognitif 

Empat tahap pokok perkembangan mental yang dikemukakan oleh Piaget adalah 

sebagai berikut. 

a. Tahap sensorimotorik (sejak lahir hingga usia dua tahun) 

Anak mengalami kemajuan dalam operasi-operasi reflek dan belum mampu 

membedakan apa yang ada disekitarnya hingga ke aktifitas sensorimotorik yang 

kompleks, sehingga terjadi formulasi baru terhadap organisasi pola-pola lingkungan. 

Individu mulai menyadari bahwa benda- benda disekitarnya mempunyai keberadaan, 

dapat ditemukan kembali dan mulai mampu membuat hubungan-hubungan sederhana 

antara benda- benda yang mempunyai persamaan. 
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b. Tahap praoperasional (2-7 tahun) 

Anak menyadari bahwa kemampuannya untuk belajar tentang konsep- konsep yang 

lebih kompleks meningkat bila dia diberi contoh-contoh yang nyata atau yang 

familiar (telah dikenal). Dengan contoh-contoh itu anak memperoleh suatu kriteria 

yang digunakan untuk “mendifinisikan” konsep itu (misalnya kursi dan pensil) 

c. Tahap operasi nyata (7-11 tahun) 

Anak mulai mengatur data ke dalam hubungan-hubungan logis dan mendapatkan 

kemudahan dalam memanipulasi data dalam situasi pemecahan masalah. Operasi-

operasi depmikian bisa terjadi jika objek- objek nyata memang ada, atau pengalaman-

pengalaman lampau yang aktual bisa disusun. Anak mampu membuat keputusan 

tentang hubungan- hubungan timbal balik dan yang berkebalikan, misalnya kiri dan 

kanan adalah hubungan dalam hal posisi atau tempat, serta “menjadi orang asing” 

suatu proses timbal balik. 

d. Tahap operasi formal (usia 11dan seterusnya) 

Tahap ini ditandai oleh perkembangan kegiatan-kegiatan (operasi) berpikir formal 

dan abstrak. Individu mampu menganalisis ide-ide memahami tentang ruang dan 

hubungan-hubungan yang bersifat sementara.Mampu berepikir logis tentang data 

yang abstrak. Mampu menilai data menurut kriteria yang diterima. Mampu menyusun 

hipotesis dan mencari akibat-akibat yang mungkin bisa terjadi dari hipotesis tersebut. 

Mampu membangun teori- teori dan memperoleh simpulan logis tanpa pernah 

memiliki pengalaman langsung. Jika memperhatikan tahapan di atas, maka peserta 

didik SD/MI sedang dalam tahapan operasi nyata dan tahapan operasi formal. Pada 

tahapan operasi nyata, anak mulai mengatur data ke dalam hubungan-hubungan logis 
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dan mendapatkan kemudahan dalam memanipulasi data dalam situasi pemecahan 

masalah. Sedangkan Pada tahapan operasiformal ditandai oleh  perkembangan 

kegiatan-kegiatan (operasi) berpikir formal dan abstrak. Guru dapat membimbing dan 

membantu peserta didik dalam menghadapi dan melewatimasa-masa sulit dalam usia 

yang dialami anak pada setiap priode. Guru memiliki pengetahuan dan pemahaman 

terhadap latar belakang pribadi peserta didik, sehingga dapat mengidentifikasi 

problem-problem yang dihadapi peserta didik serta menentukan solusi dan 

pendekatan yang tepat. 

2.2  Pengembangan Kurikulum atau Silabus. 

Pengembangan kurikulum dan silabus adalah kemampuan seorang guru dalam 

mengembangkan kedua hal tersebut. Ketika seorang guru dapat mengembangan 

kurikulum dan silabusnya maka proses pembelajaran dapat berjalan dapat 

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. 

Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti 

pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan 

pengembangan sistem penilaian.  

Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik 

rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. 
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Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan 

pengajaran secara klasikal, kelompok kecil atau secara individual. 

Guru menempati kedudukan sentral, sebab peranannya sangat menentukan, ia harus 

mampu menterjemahkan dan menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum, 

kemudian mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada siswa melalui 

prosespengajaran di sekolah. Guru tidak membuat atau menyusun kurikulum, tapi ia 

menggunakan  kurikulum, menjabarkannya, serta melaksanakannya melalui suatu 

proses pengajaran. Kurikulum di peruntukkan bagi siswa,melalui guru yang  secara 

nyata memberikan pengaruh kepada siswa pada saat terjadinya proses pengajaran. 

Dengan adanya kurikulum, sudah tentu tugas guruatau pendidik sebagai pengajar dan 

pendidik lebih terarah.Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang 

sangatmenentukan dan sangat penting dalam proses pendidikan dan merupakan salah 

satu komponen yang berinteraksi secara aktif dengan anak didik dalam pendidikan. 

 

2.3  Rencana 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 maka akan memperoleh hasil yang lebih baik pula. Oleh 

karena kemampuan seorang guru dalam merancang pembelajaran haruslah 

dipersiapkan dengan baik agar memperoleh hasil yang lebih baik 
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Menurut E. Mulyasa (2008: 100) berpendapat bahwa sedikitnya perancangan 

pembelajaran mencakup tiga kegiatan, yaitu: 

1. Identifikasi Kebutuhan. 

Pada bagian ini seorang guru memberi tahukan, mengenali, menyatakan serta 

mengrumuskan tentang kebutuhan belajar, sumber-sumber pembelajaran, serta 

hambatan-hambatan yang akan dihadapi agar terpenuhinya kebutuhan belajar kepada 

peserta didik. Identifikasi kebutuhan akan mendatangkan menfaat yang besar 

terhadap kelancaran keberhasilan peserta didik, agar lebih termotivasi dalam belajar 

dan lebih mengetahui halangan dan rintangan yang akan ia hadapi. 

1. Identifikasi Kompetensi. 

Kompetensi merupakan komponen yang harus dirumuskan dalam pembelajaran dan 

memiliki peran yang penting dan menentukan arah pembelajaran. Oleh karena itu 

seorang guru haruslah merencanakan kompetensi pembelajaran yang akan dipakai 

sebelum melakukan pembelajaran. 

2. Identifikasi Program Pembelajaran. 

Pada bagian ini seorang guru merancangkan program pembelajaran yang akan 

dikerjakan. Perancangan ini bermuara pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

sebagai produk pembelajaran jangka pendek. 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran jangka pendek, yang 
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mencakup komponen program kegiatanbelajar dan proses pelaksanaan program. 

Komponen program mencakup kompetensi dasar, materi standar, metode dan teknik, 

media dan sumber belajar, waktu belajar dan daya dukung lainnya. 

Pengembangan program pengajaran dimaksud adalah rumusan-rumusan tentang apa 

yang dilakukan guru dan peserta didik dalam proses Pembelajaran untuk mencapai 

tujuan,sebelum kegiatan belajar mengajar sesungguhnya dilaksanakan. 

Pengembangan program ini merupakan suatu sistem yang menjelaskan adanya 

analisis atas semua komponen yang benar-benar harus saling terkait secara fungsional 

untuk mencapai tujuan. 

2.4   Berkomunikasi secara efektif dan empatik. 

Mulyasa (2007: 37) mengidentifikasikan sedikitnya sembilan belas peran guru dalam 

pembelajaran. Kesembilan belas peran guru dalam pembelajaran yaitu, guru sebagai 

pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (innovator), model 

dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja 

rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansivator, evaluator, pengawet, 

dan sebagai kulminator. 

Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses hasil belajar. 

Guru menjalin hubungan dengan peserta didik dilandasi dengan rasa kasih sayang dan 

menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan. 

Pertanyaan peserta didik dalam kelas ataupun di luar kelas sebaiknya didengarkan 
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dan direspon dengan baik oleh guru kelas, sebagai pendekatan emosional antara guru 

dan murid, dan adanya sikap saling menghargai. 

 

2.5   Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran 

Dengan semakin majunya perkembangan zaman, menimbulkan teknologi-teknologi 

baru yang bertujuan membantu dan memudahkan seseorang dalam menjalani 

kehidupannya. Begitu pula dengan teknologi pembelajaran, semakin mudahnya 

seseorang dalalm mendapatkan materi pembelajaran. Hal tersebut menuntut agar 

seseorang dapat memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut. Guru mampu 

audio‐visual (termasuk tik) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang 

dengan kondisi kelas.seorang guru dituntut agar dapat memanfaatkan teknologi 

tersebut agar memudahkan dan mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Hal ini pun 

digunakan untuk membiasakan peserta didik untuk berinteraksi dengan 

memanfaatkan teknologi pembelajaran. 

Menurut Karti Soeharto (1992:114),media adalah sumber belajar yang dikembangkan 

atau dipilih secara khusus agar dapat menyalurkan pesan atau ransangan tertentu 

kepada siswa agar terjadi proses belajar. 

3. Guru 

3.1 Pengertian Guru 

Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Guru 

berati seorang yang memiliki keahlian khusus dalam tiap bidang kependidikannya. 
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Guru memegang peranan penting karena baik buruknya suatu kurikulum pada ahirnya 

bergantung pada aktivitas dan kreatifitas guru dalam menjabarkan dan merealisasikan 

kurikulum.dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

tahun 2005  tentang guru dan dosen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan guru 

adalah pendidik profesional dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan 

usia dini dan jalur pendidikan formal (pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah).dari pengertian diatas guru mempunyai makna yang sangat penting dalam 

dunia pendidikan.oleh karena itu seorang guru wajib memiliki kualifikas 

akademik,kompetensi,sertifikasi pendidikan,sehat jasmani dan rohani serta memiliki 

kemampuan untuk mewujutkan tujuan pendidikan.  

3.2  Peran Guru 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Peserta didik 

memerlukan peran seorang guru untuk membantunya dalam proses perkembangan 

diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Tanpa 

adanya seorang guru, mustahil seorang peserta didik dapat mewujudkan tujuan 

hidupnya secara optimal. Hal ini berdasar pada pemikiran manusia sebagai makhluk 

sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi semua 

kebutuhannya. 

Mulyasa (2007: 37) mengidentifikasikan sedikitnya sembilan belas peran guru dalam 

pembelajaran. Kesembilan belas peran guru dalam pembelajaran yaitu, guru sebagai 



 32 
 

pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (innovator), model 

dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja 

rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansivator, evaluator, pengawet, 

dan sebagai kulminator. 

 

4. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan 

pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. 

jadi,pembelajaran adalah suatu aktifitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi 

berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan,yaitu tercapainya 

tujuan kurikulum (Nurfuadi, 2012: 134).  

Pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk membelajarkan siswa 

dalam belajar bagaimana memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan dan 

sikap (Dimyati dan Mudjiono, 1994:142). 

Secara umum pembelajaran digambarkan sebagai upaya orang yang tujuannya ialah 

membantu orang belajar. Artinya adalah pembelajaran dan bukan hanya mengajar 

sebab titik beratnya ialah pada semua kejadian yang berpengaruh secara langsung 

pada belajar orang (Gagne dan Briggs dalam Ngalim Purwanto, 1990:205). 

Kemudian Ngalim Purwanto (1990:207) mendefinisikan pembelajaran sebagai 

perangkat peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa 

proses belajar yang sifat eksternal. 



 33 
 

B. KERANGKA PIKIR 

 

Kompetensi pedagogik guru dipandang sebagai satuan yang mencerminkan 

kemampuan seorang  dalam menjalankan profesinya.kemampuan guru mengajar 

dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan guru baik dalam kelas maupun 

luar kelas.kompetensi pedagogik guru kelas selain dapat dilihat dari kegiatan belajar 

mengajar didalam kelas.kegiatan belajar mengajar di lakukan oleh guru berupa 

perencanaan atau persiapan,prosesbelajar mengajar, dan evaluasi belajar.persiapan 

adalah suatu rencana yang dilakukan oleh guru sebelum proses belajar mengajar. 

 

Seorang guru khususnya harus memiliki persiapan mengajar baik kesiapan materi 

maupun kesiapan siswa,kemudian setelah perencanaan yang matang dan baik guru 

juga harus melakukan proses pembelajaran yang baik dan benar serta melakukan 

evaluasi baik bagi didri pribadi guru maupun evaluasi sisiwa,sehingga hasil dari 

pembelajaran tersebut dapat dilihat dari keluaran atau output nilai siswa yang 

semakin baik.kegiatan yang dilakukan tersebut dapat diketahui apakah dapat 

mendukung kompetensi pedagogik guru atau tidak,sehingga peninigkatan profesional 

guru dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran dengan melihat kompetensi-kompetensi 

guru tersebut.kompetensi yang harus dimiliki oleh guru untuk pembelajaran adalah 

kopentensi pedagogik,yang berkaitan dengan pembelajaran berupa kompetensi 

pedagogik dalam kegiatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),kompetensi 

pedagogik dalam kegiatan proses pembelajaran,dan kompetensi peagogik dalam 

kegiatan evaluasi pembelajaran.untuk lebih jelasnya mengenai kompetensi pedagogik 
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guru kelas yang mendukung kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada gambar 1 

sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

 

        Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian  

 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif menurut 

Nana Syaodih Sukmadinata (2007:72) menjelaskan  metode deskriptif adalah suatu 

bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa 

berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya 

Menurut Sugiyono (2012:35) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang 

lain. Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan 

untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan 

fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta 

bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencarai 

pemahaman observasi.dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan 

permasalahan dari penelitian ini yang dikemukakan dapat terjawab dengan analisis 

berdasarkan data yang terkumpul. 
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B. Populasi 

Populasi adalah suatu komponen terpenting dalam sebuah penelitian untuk 

menentukan validitas data dalam penelitian. Menurut Moh. Pabundu Tika (2005:24), 

populasi adalah himpunan individu atau subyek yang banyaknya terbatas atau tidak 

terbatas. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2006:130),populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian.berdasarkan pendapat tersebut, populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh guru MTs Guppi Kecamatan Banjit Kabupaten Way 

kanan Tahun 2016 yaitu berjumlah 33 orang guru terdiri dari 3 orang guru berstatus 

PNS dan 30 orang guru berstatus swasta.jadi penelitian ini merupakan penelitian 

populasi.  

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:116), Variabel Penelitian adalah objek penelitian 

yang bervariasi. Berdasarkan pendapat tersebut, variabel dalam penelitian ini 

pemahaman kompetensi pedagogik. 

2. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Masri Singarimbun (2006:46) bahwa: 

“Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana 

cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah 

semacam petunjuk pelaksana bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi 

operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu penelitian lain 

yang ingin menggunakan variabel yang sama” 

 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah : 
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a. Pemahaman Peserta didik 

Pemahaman peserta didik dalam penelitian ini adalah seberapa paham dan mengerti 

guru terhadap pserta didik.indikatornya adalah memahami berbagai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik,menerapkan berbagai peendekatan, 

strategi,metode,dan teknik pembelajaran dan menerapkan pendekatan pembelajaran 

tematis,khususnya di kelas-kelas awal.untuk memperoleh data tentang pemahaman 

peserta didik yang dimiliki oleh guru khususnya digunakan angket yang di jawab oleh 

resopnden.daftar pertanyaan yang dibuat berjumlah 3 soal.setiap pertanyaan terdiri 

dari 3 pilihan, 

a. Dikatakan baik apabila: 

- Guru memahami dan mengerti karaktrestik peserta didik dari berbagai aspek 

- Guru mengidentifikasi potensi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

- Guru mengidentifikasi bekal ajar awal peserta dalam pembelajaran. 

- Guru paham dan mengerti perkembangan belajar peserta didik dalam 

pembelajaran.  

b. Dikatakan cukup baik apabila: 

- Guru memahami karaktrestik peserta didik tapi dari aspek intelektual saja. 

- Guru mengidentifikasi potensi peseta didik dalam pembelajaran tapi hanya 

dalam potensi belajar saja. 

- Guru mengidentifikasi kesulitan belajar peseta didik dalam pembelajaran. 

c. Dikatakan kurang baik apabila: 

- Guru kurang paham dan mengerti isi landasan pendidikan. 
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- Guru kurang paham dan mengerti tentang kebijakan pendidikan. 

- Guru kurang paham dan mengerti pendekatan pembelajaran yang sesuai 

dengan materi pembelajaran. 

 

b. Pengembangan kurikulum 

Pengembangan kurikulum dalam penelitian ini adalah seberapa paham dan mengerti 

guru terhadap pengembangan kurikulum.indikatornya adalah memahami prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum,menentukan tujuan pembelajaran,menentukan 

pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran,memilih materi 

pembelajaran,menata materi pembelajaran,mengembangkan indikator dan instrumen 

penilaian.untuk memperoleh data tentang pemahaman peserta didik yang dimiliki 

oleh guru khususnya digunakan angket yang di jawab oleh resopnden.daftar 

pertanyaan yang dibuat berjumlah 6 soal.setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan, 

a. Dikatakan baik apabila: 

- Guru memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 

- Guru menentukan pembelajaran yang di ampunya. 

- Guru menetukan pengalaman pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

- Guru memilih dan menata materi pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan 

pembelajaran.  

b.Dikatakan cukup baik apabila: 

 -   Guru memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum,tetapi hanya sebatas  

pengetahuan saja. 
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 -  Guru menentukan tujuan pembelajaran tetapi hanya sebatas teori. 

 -   Guru memilih materi pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. 

c. Dikatakan kurang baik apabila   

- Guru kurang memahami dan mengerti prinsip-prinsip pengembangan 

kurikulum. 

- Guru kurang menentukan tujuan pembelajaran yang di ampunya. 

- Guru kurang memilih materi pembelajaran yang berkaitan dengan tujuaan 

pembelajaran.  

 

c. Rencana Perancangan Pembelajaran 

rencana perancangan pembelajaran dalam penelitian ini adalah rancangan 

pembelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas.artinya guru harus mempersiapkan seperangakat rencana yang akan di gunakan 

dalam pembelajaran.indikatornya adalah memahami prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran,mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran dan 

menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap. untuk memperoleh data tentang 

pemahaman peserta didik yang dimiliki oleh guru khususnya digunakan angket yang 

di jawab oleh resopnden.daftar pertanyaan yang dibuat berjumlah 3 soal.setiap 

pertanyaan terdiri dari 3 pilihan, 
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a. Dikatakan baik apabila guru membuat rencana pembelajaran sesuai dengan 

indikator pembelajaran,membuat sekanerio,media sumber belajar serta 

menentukan teknik penilaian secara sempurna.  

b. Dikatakan cukup baik apabila guru hanya memebuat tujuan,sekanerio 

pembelajaran dan media serta sumber belajar saja. 

c. Dikatakan kurang baik apabila  guru hanya membuat tujuan pembelajaran tetapi 

tidak di lengkapi dengan sumber dan teknik penilaian. 

 

d. Berkomunikasi secara efektif dan impatik. 

Berkomunikasi secara efektif dan impatik dalam penelitian ini indiatornya adalah 

memahami berbagai strategi berkomnikasi secara efektif,impatik dan santun dengan 

peserta didik dengan bahasa khas dalam intraksi,baik secara lisan maupun 

tulisan.untuk memperoleh data tentang pemahaman peserta didik yang dimiliki oleh 

guru khususnya digunakan angket yang di jawab oleh resopnden.daftar pertanyaan 

yang dibuat berjumlah 2 soal.setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan, 

a. Dikatakan baik apabila guru berkomunikasi dengan cara santun,tegas,jelas 

sehingga sehingga peserta didik mudah memahami dalam pembelajaran. 

b. Dikatakan cukup  baik apabila guru berkomunikasi dengan cara santun serta 

mengayomi peserta didik. 

c. Dikatakan kurang baik apabila guru berkomunikasi kurang santun serta tidak 

mengayomi peserta didik. 

 



 41 
 

e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dalam penelitian ini indikatornya adalah 

memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 

untuk memperoleh data tentang pemahaman peserta didik yang dimiliki oleh guru 

khususnya digunakan angket yang di jawab oleh resopnden.daftar pertanyaan yang 

dibuat berjumlah 1 soal.setiap pertanyaan terdiri dari 4 pilihan, 

d. Dikatakan  baik apabila: 

- Guru memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran 

- Guru memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai media pembelajaran. 

- Guru menyediakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk kreativitas peserta 

didik.   

e. Dikatakan cukup baik apabila: 

- Guru memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran tetapi hanya 

seperlunya saja. 

- Guru memenfaatkan teknologi komunikasi dalam pembelajaran tetapi hanya 

beberapa kali saja. 

- Guru menyediakan satu kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik 

mendapat prestasi optimal. 

f. Dikatakan kurang baik apabila: 

- Guru kurang memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. 

- Guru kurang memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai media pembelajaran. 
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- Guru kurang menyediakan satu kegiatan pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik. 

 

D. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan 

teknik observasi, angket dan dokumentasi. 

a. Teknik Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau penomena yang ada pada objek 

penelitian (Moh.Pabundu Tika, 2005:44). 

 

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik ini peneliti langsung melihat 

kesekolah untuk mengetahui secara lebih rinci alat-alat media dan sarana prasarana 

untuk pembelajaran sebagai bagian dari kompetensi pedagogik guru di MTs Guppi. 

b. Teknik Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan 

sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara tertulis oleh responden (Moh. Pabundu 

Tika, 2005:54). Angket ini akan diberikan kepada seluruh guru MTs Guppi berjumlah 

33 guru. Tujuan menggunakan angket untuk mengetahui pemahaman kompetensi 

pedagogik guru. 

c. Teknik Dokumentasi 
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Teknik pengumpulan data mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan,trankrip,buku,surat kabar,majalah,prasasti,notulen rapat,foto,agenda dan 

sebagainya (Suharmi Arikunto. 2006:206) 

 

Pengumpulan data ini berupa foto kegiatan pembelajaran guru, peserta didik, sarana 

dan prasarana yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu 

pengolahan dan analisis data. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan 

sebagai berikut: 

 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing 

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data 

di sekolah. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang 

terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, diantaranya kurang atau 

terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan 

tersebut diperbaiki melalui editing ini. 

b. Skoring 

Skoring merupakan tahap pemberian skor terhadap butir-butir soal pernyataan yang 

terdapat dalam angket dan setiap pernyataan angket terdapat empat butir jawaban 



 44 
 

yang harus dipilih responden. Dalam menentukan skoring hasil penelitian untuk 

masing-masing jawaban diberi nilai sebagai berikut: 

Untuk jawaban selalu (SL) : 4 

Untuk jawaban sering (SR) : 3 

Untuk jawaban kadang-kadang (KD) : 2 

c. Tabulasi 

Tabulasi adalah bagian akhir dari pengelolahan data. Maksudnya adalah memasukan 

data pada tabel tertentu  dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. 

2. Teknik Analisis Data 

Tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap inilah data dikerjakan dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat 

dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat 

gambaran yang dilakukan dengan cara redukasi data, model data (data display), 

penarikan/verifikasi kesimpulan. 

1. Redukasi data merujuk pada merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Redukasi data dilakukan selama 

penelitian berlangsung dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data. 

Peneliti sudah mengetahui data mana yang harus diambil dan yang berkaitan dengan 

kompetensi pedagogik di MTs Guppi kecamatan banjit. 

2. Langkah kedua adalah Model data, disini “model” diartikan adalah suatu 

informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 
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pengambilan tindakan. Model data disini dengan mengumpulkan informasi melalui 

angket, observasi, wawancara. 

3. Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis 

dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan dengan 

analisis deskriptif. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya persentase jawaban angket dari 

responden.  

Rumus yang digunakan adalah: 

P  =   
N

F
x 100% 

Keterangan: 

P = Besar Persentase 

F = Jumlah Alternatif jawaban 

N = Jumlah responden 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian menggunakan analisis 

deskriptif mengenai Deskripsi Kompetensi Pedagogik Guru dalam pelaksanaan 

Pembelajaran di MTs Guppi Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan Tahun 

2015/2016, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Guru MTs Guppi Kecamatan Banjit memiliki kompetensi pedagogik tentang 

pemahaman terhadap peserta didik  yang rendah kualitas kompetensi dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran. ini ditunjukan dari skor distribusi frekuensi 

yaitu sebanyak 16 orang (48,48%) guru MTs Guppi memiliki pemahaman 

terhadap peserta didik yang rendah dilihat dari klasifikasi <50%, Hal ini berarti 

guru kurang menguasai pemahaman terhadap peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Guru MTs Guppi Kecamatan Banjit memiliki kompetensi pedagogik tentang 

pengembangan kurikulum atau silabus  yang cukup baik dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran.ini ditunjukan dari skor distribusi frekuensi yaitu 

sebanyak 20 orang (60,60%) guru MTs Guppi memiliki pemahaman terhadap 

peserta didik yang tinggi dilihat dari klasifikasi persentasi >50%, Hal ini berarti 

guru menguasai pengembangan kurikulum atau silabus dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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3. Guru MTs Guppi Kecamatan Banjit memiliki kompetensi pedagogik tentang 

rencana perancangan pembelajaran yang cukup baik dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran. ini ditunjukan dari skor distribusi frekuensi yaitu sebanyak 20 

orang (60,60%) guru MTs Guppi memiliki pemahaman terhadap peserta didik 

yang tinggi dilihat dari klasifikasi persentasi >50%,  Hal ini berarti guru 

menguasai rencana perancangan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Guru MTs Guppi Kecamatan Banjit memiliki kompetensi pedagogik tentang 

komnikasi yang efektif dan empatik  yang cukup baik dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran. ini ditunjukan dari skor distribusi frekuensi yaitu 

sebanyak 17 orang (51,51%) guru MTs Guppi memiliki komunikasi secara 

empatik dan impatik yang tinggi dilihat dari klasifikasi persentasi >50%,  ,Hal ini 

berarti guru menguasai komnikasi yang efektif dan empatik  dalam kegiatan 

pembelajaran. 

5. Guru MTs Guppi Kecamatan Banjit memiliki kompetensi pedagogik tentang 

pemanfaatan teknologi pembelajaran  yang cukup baik dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran. ini ditunjukan dari skor distribusi frekuensi yaitu 

sebanyak 21 orang (63,63%) guru MTs Guppi memiliki teknologi pembelajaran 

tinggi dilihat dari klasifikasi persentasi >50%,  Hal ini berarti guru menguasai 

pemanfaatan teknologi pembelajaran  dalam kegiatan pembelajaran. 
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B. Saran 

 

Dari penelitian ini terdapat saran yang dapat disampaikan yaitu: 

1. Bagi peneliti: penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai kompetensi 

pedagogik guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran 

2. Bagi guru: dapat memperbaiki dan meningkatkan kompetensi pedagogik guru 

kelas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas sehingga permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa maupun guru dapat teratasi dengan baik. 

3. Bagi sekolah: hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik bagi 

sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik guru kelas dalam 

pelaksanaan pembelajaran 
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