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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tuntutan era globalisasi menekankan peningnya upaya peningkatan 

kualitas pendidikan sebagai wahana dalam membangun dan menempa sumber 

daya manusia. Kualitas sumber daya manusia tersebut dihasilkan melalui 

penyelenggaraan pendidikan yang terencana, teratur dan bermutu. Aktifitas 

pendidikan bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

kompetitif dan mampu survive (bertahan) dalam perkembangan zaman. 

Sebagaimana tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yangn beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 Sedikitnya terdapat tiga 

syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar 

dapat berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM), yaitu: 

(1) sarana gedung, (2) buku yang berkualitas, (3) guru dan tenaga 

kependidikan yang profesional.
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Guru merupakan komponen paling menentukan dalam system 

pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian utama. Guru 

akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah 

pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam 

sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan 

pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru 

juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya 

dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling 

berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang 

berkualitas.
3
 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pada pasal 8 

disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat mendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Kemudian dalam pasal 10 

disebutkan bahwa ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

guru yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
4
  

Kompetensi guru diperlukan dalam rangka mengembangkan dan 

mendemonstrasikan perilaku pendidikan, bukan sekedar mempelajari 

keterampilan-keterampilan mengajar, tetapi merupakan penggabungan 

aplikasi suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling bertautan dalam 

bentuk perilaku nyata. Perilaku pendidikan tersebut harus ditunjang oleh 
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aspek-aspek lain seperti bahan yang dikuasai, teori-teori kependidikan, serta 

kemampuan mengambil keputusan yang situasional berdasarkan nilai, sikap 

dan kepribadian.
5
  

Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku dan keterampilan 

yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

pendidikan.
6
. Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari 

penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan.
7
 Memiliki kompetensi artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalannya.
8
 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah 

kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini dalam Standar Nasional 

Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir (a) adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yaitu meliputi pemahaman peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
9
 Dalam RPP tentang Guru dikemukakan bahwa kompetensi 

pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:  
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1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.  

2. Pemahaman terhadap peserta didik  

3. Pengembangan kurikulum/ 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.
10

  

Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, guru yang mempunyai 

kompetensi pedagogik akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif, menyenangkan dan mampu mengelola kelas dengan baik.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 247:  

                                        

                                      

                                   

Atinya : Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah 

mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut 

memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan 

daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi 

(mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan 

menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah 
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memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah 

Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui. 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat bahwasanya guru merupakan 

suatu komponen yang paling penting dalam penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar, melatih, mengembangkan, mengelola dan memberikan petunjuk 

dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, guru harus menguasai ilmu 

pendidikan yang akan diajarkan kepada peserta didik.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru bahwa guru ekonomi merupakan lulusan 

kependidikan keguruan, artinya  guru ekonomi sudah memiliki pengetahuan 

tentang kompetensi pedagogik, namun pada kenyataannya masih ada sebagian 

guru yang terlihat seperti gejala-gejala berikut:  

1. Masih ada guru ekonomi yang kurang memahami perkembangan peserta 

didik 

2. Masih ada guru ekonomi yang kurang mampu merencanakan pengelolaan  

kelas  dan mengatur tempat duduk peserta didik   

3. Masih ada guru ekonomi yang kurang  mampu merencanakan penggunaan 

media pembelajaran  

4. Masih ada guru ekonomi yang kurang mampu menyusun macam-macam 

instrument evaluasi pembelajaran  

5. Masih ada guru ekonomi yang kurang mampu melibatkan peserta didik 

dalam kegiatan belajar mengajar  
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Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kompetensi Pedagogik Pada 

Guru Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru”  

B. Penegasan Istilah  

1. Analisis 

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

seringnya (sebab musabab, duduk perkara).
11

 

2. Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan dan 

landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, 

pengembangan kurikulum/ silabus, perancangan pembelajaran, evaluasi 

proses dan hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
12

 

3. Guru  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi 

peserta didik pada jalur pendidikan formal (sekolah).
13

 Guru yang penulis 

maksud dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi.  
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C. Permasalahan  

1. Fokus Masalah  

Fokus masalah diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian ini 

lebih terarah, dari identifikasi masalah tersebut maka penulis 

memfokuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis 

kompetensi pedagogik pada guru bagaimana analisis kompetensi 

pedagogik pada guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 

Pekanbaru.  

2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Kompetensi Pedagogik Pada 

Guru Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis 

Kompetensi Pedagogik Pada Guru Ekonomi di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 11 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi peserta didik 

Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru ekonomi dalam 

proses pembelajaran. 
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b. Bagi guru 

Untuk lebih  meningkatkan kompetensi  pedagogik dalam 

proses pembelajaran bagaimana memahami peserta didik dengan baik 

agar tujuan dari proses pembelajaran bisa tercapai dengan baik. 

berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan peserta didik, dalam 

proses pembelajaran agar guru diteladani oleh peserta didik.  

c. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, 

keterampilan penulis dalam membuat karya ilmiah, serta memenuhi 

syarat menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 


