
  
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

   Kompetensi Guru 

a. Pengertian Kompetensi 

Guru adalah sosok yang paling bertanggungjawab 

mencerdaskan anak bangsa. Pribadi dengan ketinggian intelektual yang 

dibalut karakter luluh dan kokoh, adalah harapan orang tua.Setidaknya 

harapan itu sudah diangan-angankan para orang tua, jauh-jauh sebelum 

menitipkan putra-putrinya ke sekolah.Para gurupun juga berharap agar 

semua anak didiknya menjadi orang berguna didalam masyarakat, 

bukan malah menjadi biang masalah (problem makers) di masyarakat.
9
 

Menurut Oemar Hamalik, guru akan mampu mengemban dan 

melaksanakan tanggungjawabnya tersebut, jika memiliki kompetensi 

yang relevan. Misalnya guru harus menguasai cara belajar yang efektif, 

harus mampu membuat model satuan pelajaran, mampu memahami 

kurikulum secara baik, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi 

model bagi siswa, mampu memberi nasehat dan petunjuk yang 

berguna, menguasai teknik-teknik memberikan bimbingan-bimbingan 

dan penyuluhan, mampu menyusun dan melaksanakan prosedur 

penilaian kemampuan belajar, dan sebagainya.
10
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Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari 

bahasa Inggris, competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. 

Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan 

yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

pendidikan.Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan 

belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar.Pemaknaan 

kompetensi dari sudut istilah mencakup beragam aspek, tidak saja 

terkait dengan fisik dan mental, tetapi juga aspek spiritual.Kompetensi 

terkait dengan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan kerja 

baru, dimana seseorang dapat menjalankan tugasnya dengan baik 

berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.Pengertian lainnya tentang 

kompetensi merujuk pada hasil kerja (out put), individu maupun 

kelompok.Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai 

dengan tugas yang diberikan kepada seseorang.Kompetensi terkait erat 

dengan standar.Seseorang disebut kompetensi dalam bidangnya jika 

pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya, serta hasil kerjanya sesuai 

standar (ukuran) yang ditetapkan dan/atau diakui oleh 

lembaganya/pemerintah. Disisi lain, kompetensi merupakan tugas 

khusus yang berarti hanya dapat dilakukan oleh orang-orang 

spesial/tertentu. Artinya, tidak bisa sembarang orang dapat melakukan 

tugas tersebut. Kompetensi tidak hanya terkait dengan kesuksesan 

seseorang dalam menjalankan tugasnya, tetapi apakah ia juga berhasil 

bekerja sama dalam sebuah tim, sehingga tujuan lembaganya tercapai 



   
 

 
 

sesuai harapan. Menurut Kenezevich yang dikutip dari Jejen Musfah 

dalam bukunya peningkatan kompetensi guru berpendapat bahwa, 

“Kompetensi adalah kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi”.
11

 

Menurut Abdul Majid, kompetensi itu merupakan seperangkat 

tindakan inteligen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-

tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sementara itu menurut 

Moh.Uzer Usman kompetensi dimaknai sebagai suatu hal yang 

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik secara 

kualitatif maupun secara kuantitatif. Hamzah B Uno memandang 

kompetensi mengacu pada kemampuan seseorang melaksanakan 

sesuatu, yang kemampuan itu  diperoleh melalui pelatihan atau 

pendidikan. Husaini Usman, memandang kompetensi sebagai 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
12

 

Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai 

tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 

dipersyaratkan.Dengan kata lain, kompetensi dapat dipahami sebagai 

kecakapan atau kemampuan.
13

 

Kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa 

yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari 

                                                             
11

 Jejen Musfah, Op.Cit, hal. 27- 8 
12

 Agus Wibowo dan Hamrin, Op.Cit, hal. 102-    
13

 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengemangkan profesionalisme Guru, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 70 



   
 

 
 

pekerjaan tersebut yang dapat terlihat. Untuk dapat melakukan suatu 

pekerjaan, seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relevan dengan bidang 

pekerjaannya.
14

 

Kompetensi secara harfiah dapat diartikan sebagai 

kemampuan.Kemampuan seorang guru dalam mentransfer ilmu yang 

dimiliki kepada anak didik.Dengan kemampuan tersebut tentulah 

mudah pula anak didik menerima ilmu yang disajikan oleh 

guru.Kompetensi bukan hanya dalam penguasaan bahan ajar, namun 

juga kompetensi dalam berperilaku baik dalam lingkungan sekolah 

maupun di luar sekolah.Kompetensi dapat pula berarti kapabilitas yang 

dimiliki oleh seseorang guru dalam menangani berbagai tugas dan 

memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Guru 

yang kompeten akan memberikan inspirasi dan kepercayaan diri 

terhadap rekan kerja, orang tua anak didik dan anak didik itu sendiri. 

Makna penting dalam kompetensi dalam dunia pendidikan didasarkan 

atas pertimbangan rasional bahwasanya proses pembelajaran 

merupakan proses rumit dan kompleks. Ada beragam aspek yang 

saling berhubungan dan saling mempengaruhi, berhasil atau tidaknya 

sebuah kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh kompetensi yang 

dimiliki seorang guru. Kompetensi adalah benih-benih kemampuan 

yang senantiasa dipupuk dan disiram melalui berbagai proses 
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pembelajaran dan pelatihan menekuni pekerjaan dengan sungguh-

sungguh dan mengatasinya dengan berbagai cara bahkan berani 

mengambil resiko untuk menghadapi tantangan. Kompetensi dibangun 

tidak dalam sehari, namun merupakan sebuah mata rantai dari sebuah 

rasa yang mendalam.Menurut Hal dan Jones yang dikutip dari siti 

suwadah rimang dalam bukunya meraih predikat guru dan dosen 

paripurna mengatakan kompetensi (competence) adalah pernyataan 

yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara 

bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan 

yang dapat diamati dan diukur.
15

 

Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan disekolah, namun 

kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor 

latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya 

mengajar.Kompetensi guru dapat dinilai penting sebagai alat seleksi 

dalam penerimaan calon guru, juga dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga guru.Selain itu, 

juga penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar 

dan hasil belajar siswa.
16

 

Penjelasan sebagaimana yang telah dikemukakan dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang 

yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat 
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diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan 

lingkungannya. 

b. Pengertian Kompetensi Guru 

Menurut Mulyasa yang dikutip dari Jejen Musfah dalam 

bukunya peningkatan kompetensi guru berpendapat bahwa kompetensi 

guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, 

teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk 

kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, 

pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, 

pengembangan pribadi dan profesionalitas.
17

 

Kompetensi guru, yaitu merupakan kemampuan seorang guru 

dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab 

dan layak.
18

 

Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa 

yang harus dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, 

baik berupa kegiatan, perilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan 

dalam proses belajar mengajar.
19

 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru 

adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang 

banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

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

dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. 
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c. Jenis-Jenis Kompetensi guru 

Menurut Sudjana yang dikutip dari Jejen Musfah dalam 

bukunya peningkatan kompetensi guru, membagi kompetensi guru 

dalam tiga bagian, yaitu: “bidang kognitif, sikap, dan perilaku 

(performance). Ketiga kompetensi ini tidak berdiri sendiri, tetapi 

saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.
20

 

Terdapat tiga jenis kompetensi guru berikut ini penjelasannya. 

   Kompetensi profesional, yaitu memiliki pengetahuan yang luas 

pada bidang studi yang diajarkan, memilih dan menggunakan 

berbagai metode mengajar didalam proses belajar-mengajar yang 

diselenggarakan. 

   Kompetensi kemasyarakatan, yakni mampu berkomunikasi dengan 

siswa, sesama guru, dan masyarakat luas dalam konteks sosial 

   Kompetensi personal, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan 

patut diteladani. Dengan demikian, seorang guru akan mampu 

menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran: ing ngarso 

sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
21

 

Perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah 

merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum 

dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, yaitu: 
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   Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap 

anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan 

sebagai potensi yang dimilikinya.Kompetensi pedagogik ini juga 

sering dimaknai sebagai kemampuan mengelola pembelajaran.Ini 

mencangkup konsep kesiapan mengajar, yang ditunjukkan oleh 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar.Mengajar 

merupakan pekerjaan yang kompleks, dan sifatnya 

multidimensional.
22

Adapun indikatornya antara lain: 

a) Memahami siswa secara mendalam. 

b) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. 

c)  Melaksanakan pembelajaran 

d) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 

e) Mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya.
23

 

   Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian dari seorang guru merupakan 

modal dasar bagi yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya 

secara profesional.Kegiatan pendidikan pada dasarnya merupakan 

pengkhususan komunikasi personal antara guru dan anak didik. 
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Kompetensi kepribadian ini, berupa kepribadian yang mantap dan 

stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan akhlak mulia, sehingga dapat 

menjadi teladan. Menurut Alexander yang dikutip dari Agus 

Wibowo dan Hamrin dalam bukunya menjadi guru berkarakter 

berpendapat bahwa “ No one can be a genuine teacher unless he is 

himself actively sharing in the human attempt to understand men 

and their word.” Berdasarkan pendapat Meikeljoh tersebut, dapat 

diketahui bahawa tidak seorang pun yang dapat menjadi guru yang 

sejati (mulia) kecuali bila dia menjadikan dirinya sebagai bagian 

dari anak didik yang berusaha untuk memahami semua anak didik 

dan kata-katanya. Guru yang dapat memahami kesulitan anak 

didik dalam belajar dan kesulitan lainnya di luar masalah belajar, 

yang bisa menghambat aktivitas belajar anak didik, maka guru 

tersebut akan disenangi anak didiknya.
24

Sementara menurut Ibn 

Sahnun, kepribadian guru mempunyai pengaruh langsung dan 

kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar anak 

didik.Dalam hal ini kepribadian dimaknai adalah keseluruhan dari 

individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Secara ringkas, 

Ibn Sahnun berpandangan bahwa seluruh sikap dan perbuatan 

seseorang guru merupakan suatu gambaran dari kepribadian guru 

tersebut, asal dilakukan secara sadar meliputi pengetahuan, 
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keterampilan, ideal dan sikap dan juga persepsi yang dimilikinya 

tentang orang lain. 

Menurut Buchari Alma, guru yang memiliki kompetensi 

kepribadian akan menjadi sosok teladan. Guru demikian, lanjut 

Buchari, akan mengubah perilaku anak didiknya, di samping 

dihormati dan disegani oleh anak didiknya. Guru yang telah 

memiliki kompetensi kepribadian juga akan disenangi. Guru yang 

disenangi ini akan berkontribusi pada mata pelajaran yang ia, dan 

siswa akan bergairah dan termotivasi sendiri mendalami mata 

pelajaran tersebut. Sebaliknya guru yang dibenci oleh murid, akan 

tidak senang dengan mata pelajaran yang dipegang oleh guru, dan 

membentuk sikap anti pati terhadap mata pelajaran yang dipelajari 

tersebut.
25

Adapun indikatornya antara lain:  

a) Kepribadian yang mantap dan stabil. 

b) Kepribadian yang dewasa. 

c) Kepribadian yang arif. 

d) Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. 

e) Kepribadian yang berwibawa.
26

 

   Kompetensi sosial 

Kompetensi ini adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi, menjalin kerja sama dan berinteraksi secara efektif 

dan efisien, baik itu dengan anak didik, sesama pendidik, orang 
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tua/wali, maupun dengan masyarakat sekitar. Menurut Buchari 

Alma, kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sekolah. Guru profesional berusaha untuk mengembangkan 

komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga terjalin komunikasi 

dua arah yang berkelanjutan antara sekolah dan orang tua, serta 

masyarakat pada umumnya.
27

Adapun indikatornya antara lain: 

a) Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta 

didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, dan masyarakat. 

b) Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah 

dan masyarakat. 

c) Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat 

lokal, regional, nasional, dan global. 

d) Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi (ICT)   

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
28

 

   Kompetensi profesional 

Menurut para ahli pendidikan, sebuah pekerjaan dikatakan 

profesi jika dilakukan untuk mencari nafkah, sekaligus dilakukan 

dengan tingkat keahlian tinggi.
29

Kompetensi profesional adalah 

penguasaan guru atas materi pembelajaran secara luas dan 
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mendalam. Menurut Wina Sanjaya, kompetensi profesional 

merupakan kompetensi atau kemampuan yang berhubungan 

dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan.
30

Adapun indikatornya 

antara lain: 

a) Menguasai substansi bidang studi dan metodologi 

keilmuannya. 

b) Menguasai struktur dan materi kurikulum. 

c) Menguasai dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan 

informasi dalam pembelajaran. 

d) Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. 

e) Meningkatkan mutu pembelajaran melalui penelitian tindakan 

kelas.
31

 

 

A. Penelitian yang Relevan 

     Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah dan 

menguatkan bahwa penelitian yang diteliti adalah belum diteliti oleh orang 

lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah: 

 . Kompetensi mengajar guru IPS Sekolah Menengah Atas kabupaten 

purworejo oleh Eko Putro Widoyoko, penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap: (1) tingkat kompetensi mengajar guru IPS Sekolah 
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Menengah Atas kabupaten purworejo, (2) sumbangan latar belakang 

pendidikan, pengalaman mengajar dan etos kerja terhadap kompetensi 

mengajar guru IPS Sekolah Menengah Atas kabupaten purworejo.
32

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

kompetensi guru. perbedaan dengan penelitian Eko Putro Widoyoko tidak 

ada Variabel Y, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah kompetensi guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 

B. Konsep Operasional 

     Konsep operasional ini digunakan untuk memberi batasan terhadap 

kerangka teoritis.Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian 

dalam memahami tulisan ini.Konsep operasional menjabarkan teori-teori 

dalam bentuk kongkrit agar mudah diukur di lapangan dan mudah dipahami. 

 . Kompetensi pedagogik 

a. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial memahami siswa secara 

mendalam. 

   Memahami siswa dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif. 

   Memahami siswa dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. 

   Mengidentifikasi bekal-ajar siswa. 
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b. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial merancang pembelajaran, 

termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan 

pembelajaran. 

   Memahami landasan pendidikan. 

   Menerapkan teori belajar dan pembelajaran. 

   Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa. 

   Menetapkan kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar. 

   Serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang 

dipilih. 

c. Guru rumpun IPS melaksanakan pembelajaran dengan baik 

   Menata latar pembelajaran. 

   Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

d. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial melaksanakan evaluasi 

pembelajaran kepada siswanya. 

e. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial mengembangkan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya. 

 . Kompetensi kepribadian 

a. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai kepribadian yang 

mantap dan stabil. 

   Bertindak sesuai dengan norma hukum. 

   Bertindak sesuai dengan norma sosial. 

   Bangga sebagai guru. 



   
 

 
 

   Memiliki konsisten dalam bertindak yang didasarkan sesuai dengan 

norma. 

b. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai kepribadian yang 

dewasa. 

   Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik. 

   Menampilkan etos kerja sebagai guru. 

c. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai kepribadian yang 

arif. 

   Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta 

didik, sekolah, dan masyarakat. 

   Menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak.  

d. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai akhlak mulia dan 

dapat menjadi teladan untuk siswanya. 

   Bertindak sesuai dengan norma religious (iman, takwa, jujur, ikhlas, 

dan suka menolong) 

   Memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

e. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai kepribadian yang 

berwibawa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

   Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik. 

   Memiliki perilaku yang disegani. 

 

 

 



   
 

 
 

 . Kompetensi sosial. 

a. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial berkomunikasi secara efektif dan 

empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, dan masyarakat. 

   Mengkaji hakikat dan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan 

empatik. 

   Berlatih komunikasi secara efektif dan empatik. 

   Berlatih mengevaluasi komunikasi yang efektif dan empatik 

b. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial berkontribusi terhadap 

pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. 

   Berlatih merancang berbagai program untuk pengembangan 

pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. 

   Berlatih berperan serta dalam penyelenggaraan berbasis program 

disekolah dan lingkungannya. 

c. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial berkontribusi terhadap 

pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan 

global. 

   Berlatih mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah 

pendidikan pada tataran lokal, regional, nasional, dan global. 

   Berlatih mengembangkan alternatif pemecahan masalah-masalah 

pendidikan pada tataran lokal, regional, dan nasional. 

   Berlatih merancang program pendidikan pada tataran lokal, regional, 

dan nasional. 



   
 

 
 

d. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial memanfaatkan teknologi 

komunikasi dan informasi (ICT) untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

   Mengkaji berbagai perangkat ICT. 

   Berlatih mengoperasikan berbagai peralatan ICT untuk 

berkomunikasi. 

   Berlatih memanfaatkan ICT untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan kemampuan professional. 

 . Kompetensi professional. 

a. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial harus menguasai substansi 

bidang studi dan metodologi keilmuannya yang diajarkan pada saat 

proses belajar mengajar kepada siswanya. 

   Mengkaji substansi bidang studi. 

   Mengkaji metodologi keilmuan bidang studi. 

b. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial menguasai struktur dan materi 

kurikulum yang ada disekolah. 

   Mengkaji struktur kurikulum bidang studi. 

   Mengkaji materi bidang studi dalam kurikulum. 

   Mengkaji bahan ajar bidang studi. 

   Berlatih mengembangkan bahan ajar bidang studi. 

 



   
 

 
 

c. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial menguasai dan menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi dalam pembelajaran untuk 

siswanya. 

   Mengkaji berbagai jenis teknologi komunikasi dan informasi dalam 

pembelajaran. 

   Memilih berbagai jenis teknologi komunikasi dan informasi dalam 

pembelajaran secara kontekstual. 

   Berlatih memanfaatkan berbagai jenis teknologi komunikasi dan 

informasi dalam pembelajaran. 

d. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial mengorganisasikan materi 

kurikulum bidang studi yang diajarkan kepada siswanya. 

   Berlatih memilih substansi, cakupan, dan tata urut materi pelajaran 

secara kontekstual. 

   Berlatih mengidentifikasi substansi materi bidang studi yang sesuai 

dengan perkembangan dan potensi peserta didik. 

e. Guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial meningkatkan mutu 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. 

   Mengkaji hakikat penelitian tindakan kelas. 

   Berlatih mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan 

pembelajaran. 

   Berlatih menyusun rancangan penelitian tindakan kelas. 

   Berlatih merancang upaya-upaya peningkatan mutu pembelajaran. 


