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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Kompetensi  

Secara luas kompetensi mencakup semua kecakapan, “kebiasaan” 

(ableness), keterampilan yang diperlukan seseorang dalam kehidupannya, 

baik sebagai pribadi, warga masyarakat, siswa, dan karyawan (termasuk di 

dalamnya pimpinan). Dalam arti umum kompetensi mempunyai makna 

yang hampir sama dengan keterampilan hidup atau “life skill” yaitu 

kecakapan-kecakapan, keterampilan untuk menyatakan, memelihara, 

menjaga, dan mengembangkan diri. Kecakapan dan keterampilan-

keterampilan tersebut tidak sekedar berkenaan aspek fisik-biologis, tetapi 

aspek-aspek intelektual, sosial, dan afektif (perasaan, sikap, dan nilai).
14

 

Kompetensi dalam bahasa arab kompetensi disebut dengan kaffah, 

dan juga al ahliyah yang berarti memiliki kemampuan dan keterampilan 

dalam bidangnya sehingga ia mempunyai kewenangan dan otoritas untuk 

melakukan sesuatu dalam ilmunya tersebut.
15

 Menurut Abdul Majid dalam 

buku E.Mulyasa, kompetensi itu merupakan seperangkat tindakan 

inteligen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai 

syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang 

                                                             
14

Nana Sy. Sukmadinata, dkk, Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi, Bandung: Refika 

Aditama, 2012,hal. 18 
15

Nasrul HS, Profesi & Etika Keguruan, Yogyakarta : Aswa ja Pressindo, 2012, hal. 37 

9 
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pekerjaan tertentu.
16

 Menurut Suparno dalam buku Martinis menjelaskan 

bahwa kata kompetensi biasanya diartikan sebagai kecakapan yang 

memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan 

dan kecakapan yang disyaratkan.
17

 

Menurut Samana dalam buku Martinis kompetensi guru adalah 

kemampuan yang di tampilkan oleh guru dalam melaksanakan 

kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
18

 

Menurut Kunandar kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan 

kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan 

kinerjanya secara tepat dan efektif.
19

  Undang-undang Guru dan Dosen 

Bab IV Pasal 8 dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi 

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

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Pasal 10 dinyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud pasal 

8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial dan kompetensi profesional yang di peroleh melalui pendidikan 

profesi.
20

 

Berdasarkan uraian  di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

adalah seperangkat penguasaan kemampuan, keterampilan, sikap dan 

kecakapan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasi oleh seseorang, 

                                                             
16

 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013, hal. 26 
17

 Martinis Yamin,Standarisasi Kinerja Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya,2013, hal. 5 
18

Ibid, hal. 7 
19

Kunandar, Op., Cit., hal. 55 
20

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009,  hal. 360 
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terutama seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugasnya sebagai 

pengajar dan agar tujuan yang diharapkan dalam proses pembelajaran 

dapat tercapai secara maksimal.  

2. Macam-macam Kompetensi Guru 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, menyebutkan ada empat (4) kompetensi guru yaitu: 

a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya.  

b. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

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

dan berakhlak mulia.  

c. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi  yang 

ditetapkan dalam standar pendidikan.  

d. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 
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peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau 

wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
21

 

Suharsimi Arikunto dalam buku Sudarwan Danim mengatakan 

bahwa secara garis besarnya kompetensi guru dapat dibedakan menjadi 

tiga bagian yaitu  

a. Kompetensi personal atau kepribadian guru adalah kemampuan guru 

untuk memiliki sikap/kepribadian yang ditampilkan dalam prilaku 

yang terbaik dan terpuji sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri 

dan dapat menjadi panutan atau teladan bagi orang lain terutama bagi 

siswanya. 

b. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru yang berhubungan dengan 

partisipasi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar 

baik di tempat kerja maupun di tempat tinggalnya. 

c. Kompetensi profesional adalah kemampuan yang terfokus pada 

pelaksanaan proses belajar mengajar dan yang terkait dengan hasil 

belajar peserta didik.
22

 

 

 

 

 

                                                             
21

Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan Konsep dan Implementasi, 

Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 31 
22

 Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, Bandung: Alfabeta, 2013, 

hal. 58-59 
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Menurut Ramayulis dalam bukunya menyebutkan kompetensi guru 

dibagi atas 4 (empat) bagian yaitu : 

a. Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berhubungan 

dengan pengembangan kepribadian sebagai seorang guru. Kompetensi 

kepribadian diantaranya:  

1) Kemampuan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran islam 

2) Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat 

beragama 

3) Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan 

sistem nilai agama dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat 

4) Menghilangkan sifat tercela, dan menggantinya dengan sifat terpuji 

(lakhalki dan tahalki) 

5) Bersifat demokratis, dan terbuka dari segala kritikan dan saran 

yang bersifat positif dan konstruktif 

b. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran siswa. Kompetensi pedagogik diantaranya: 

1) Memahami landasan kependidikan. 

2) Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses 

pembelajaran. 

3) Memahami mengembangan potensi siswa. 
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4) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, 

misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan, dan 

konseling. 

5) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah 

untuk meningkatkan kinerja sebagai guru. 

c. Kompetensi sosial 

Kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan guru 

sebagai dari anggota masyarakat. Kompetensi sosial  diantaranya: 

1) Kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan orang lain baik 

dengan individu maupun dengan kelompok masyarakat. 

2) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap 

lembaga kemasyarakatan. 

d. Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan 

yang berhubungan dengan keahlian yang dimilikinya. Kompetensi 

profesional diantaranya: 

1) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan 

bidang studi yang diajarkannya secara mendalam. 

2) Kemampuan dalam menguasai ilmu-ilmu secara generalis yang 

berhubungan dengan keahliannya. 

3) Kemampuan dalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran.
23

 

                                                             
23

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam ,Jakarta: Kalam Mulia, 2013,  hal.131 
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Cooper dalam Hamzah B. Uno (model pembelajaran), 

mengemukakan empat kompetensi guru, yakni : 

a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia 

b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya 

c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah teman 

sejawat, dan bidang studi yang dibinanya 

d. Mempunyai keterampilan teknik mengajar.
24

 

 Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru  dalam buku Hamzah 

B. Uno (Profesi Kependidikan) terdiri dari 3 yaitu : 

a. Kompetensi pribadi  

Kompetensi pribadi yang harus dimiliki oleh seorang guru 

yaitu memiliki pengetahuan yang dalam tentang materi pembelajaran 

yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, mempunyai pengetahuan 

tentang perkembangan peserta didik serta kemampuan untuk 

memperlakukan mereka secara individual. 

b. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru 

adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi, dengan peserta didik 

dan lingkungan mereka (seperti orang tua, teatangga, dan sesama 

teman). 

 

 

                                                             
24

 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran:Mencipatakan Proses Belajar Mengajar  yang 

Kreatif dan Edukatif, Jakarta:Bumi Aksara,2011,hal. 80 
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c. Kompetensi profesional mengajar 

Berdasarkan peran guru sebagai pengelola proses 

pembelajaran, harus memiliki kemampuan: 

1) Merencanakan sistem pembelajaran  

2) Melaksanakan sistem pembelajaran  

3) Mengevaluasi sistem pembelajaran  

4) Mengembangkan system pembelajaran.
25

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan 

bahwa seorang guru yang profesional diharuskan memiliki kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional. Dari macam-macam kompetensi guru, penulis akan 

menjelaskan salah satu kompetensi diantaranya yaitu kompetensi pedaogik 

3. Kompetensi Pedagogik Guru  

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 

3 butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.
26

 

Menurut Rudduck dan Flutter guru yang memiliki kompetensi 

pedagogik yang baik, ia mampu memahami apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan siswa dalam proses pembelajaran, ia mengetahui seluas dan 

                                                             
25

Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan:Problema,solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia,Jakarta: Bumi Aksara,2011, hal. 16-17 
26

 Undang-Undang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 209  
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sedalam apa materi yang akan diberikan pada siswanya sesuai dengan 

perkembangan kognitifnya. Guru memiliki pengetahuan tetapi juga 

mengetahui bagaimana cara menyampaikannya kepada siswa.
27

  

Menurut Kusnadi, kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengajar yang dimiliki seorang guru.
28

 Menurut Mulyasa, kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
29

 Menurut 

J.B Situmorang dan Winarno, kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan 

pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
30

 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik 

guru adalah kemampuan guru dalam menyelenggarakan proses belajar 

mengajar secara efektif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. 

4. Indikator-indikator Kompetensi Pedagogik  

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik sekurang-kurang nya meliputi: 

                                                             
27

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi& kompetensi 

Guru, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2013), h.104  
28

 Kusnadi, Profesi dan Etika Keguruan, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011, hal. 41  
29

 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2012, hal. 75  
30

 J.B Situmorang dan Winarno, Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik, Saka Mitra 

Kompetensi, 2008, hal. 23  
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a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

b. Pemahaman terhadap peserta didik  

c. Pengembangan kurikulum atau silabus 

d. Perencanaan pembelajaran  

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis  

f. Pemanfaatan tekhnologi pembelajaran  

g. Evaluasi hasil belajar  

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi 

yang dimilikinya.
31

 

Indikator Kompetensi pedagogik guru menurut Martinis Yamin 

yaitu:  

a. Kemampuan dalam memahami peserta didik, dengan indikator antara 

lain;  

1) Memahami karakteristik perkembangan peserta didik, seperti 

memahami tingkat kognisi peserta didik sesuai dengan usianya. 

2) Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta 

didik, seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik, 

mengenali tahapan-tahapan perkembangan kepribadian peserta 

didik, dan lainnya.  

3) Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik, seperti 

mengukur potensi awal peserta didik, mengenali perbedaan potensi 

yang dimiliki peserta didik, dan lain sebagainya.  

                                                             
31

 Wina Sanjaya, Kurikululm dan Pembelajaran, Kencana: Bandung, 2008, hal. 279  
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b. Kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran, dengan 

indikator antara lain:  

1) Mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, 

seperti mampu menelaah dan menjabarkan materi yang tercantum 

dalam kurikulum, mampu memilih bahan ajar yang sesuai dengan 

materi, mampu menggunakan sumber belajar yang memadai, dan 

lainnya.  

2) Mampu merencanakan pengelolaan pembelajaran, seperti 

merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai, memilih jenis strategi/ metode 

pembelajaran yang cocok, menentukan langkah-langkah 

pembelajaran, menentukan cara yang dapat digunakan untuk 

memotivasi peserta didik, menentukan bentuk-bentuk pertanyaan 

yang akan diajukan kepada peserta didik, dan lainnya.  

3) Mampu merencanakan pengelolaan kelas, seperti penataan ruang 

tempat duduk peserta didik, mengalokasikan waktu, dan lainnya. 

4) Mampu merencanakan penggunaan media dan sarana yang bisa 

digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi, dan 

lainnya.  

5) Mampu merencanakan model penilaian proses pembelajaran, 

seperti menentukan bentuk, prosedur, dan alat penilaian.  
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c. Kemampuan melaksanakan pembelajaran, dengan indikator antara 

lain:  

1) Mampu menerapkan keterampilan dasar mengajar, seperti 

membuka pelajaran, menjelaskan, pola variasi, bertanya, memberi 

penguatan, dan menutup pelajaran.  

2) Mampu menerapkan berbagai jenis pendekatan, strategi, metode 

pembelajaraan, seperti aktif learning, CTL, pembelajaran 

portofolio, pembelajaran kontekstual dan lainnya.  

3) Mampu menguasai kelas, seperti mengaktifkan peserta didik dalam 

bertanya, mampu menjawab dan mengarahkan pertanyaan siswa, 

kerja kelompok, kerja mandiri, dan lainnya.  

4) Mampu mengukur tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung.  

d. Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, dengan indikator 

antara lain;  

1) Mampu merancang dan melaksanakan assessment, seperti 

memahami prinsip-prinsip assessment, mampu menyusun macam-

macam instrumen evaluasi pembelajaran, mampu melaksanakan 

evaluasi, dan lainnya.  

2) Mampu menganalisis hasil assessment, seperti mampu mengolah 

hasil evaluasi pembelajaran, mampu mengenali karakteristik 

instrumen evaluasi.  
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3) Mampu memanfaatkan hasil assessment untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran selanjutnya, seperti memanfaatkan hasil analisis 

instrumen evaluasi dalam prooses perbaikan instrumen evaluasi, 

dan mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan 

perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pembelajaran.  

e. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi akademik yang dimilikinya, 

dengan indikator antara lain;  

1) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi 

akademik, seperti menyalurkan potensi akademik peserta didik 

sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan 

mengembangkan potensi akademik peserta didik.  

2) Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi 

non-akademik, seperti menyalurkan potensi non-akademik peserta 

didik sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan 

mengembangkan potensi non-akademik peserta didik.
32

   

Menurut E.Mulyasa Indikator Kompetensi Pedagogik Guru yang 

harus dimiliki adalah sebagai berikut:  

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan  

Guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki peran 

penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dinegara ini, 

terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami wawasan dan 

                                                             
32

 Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 9-
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landasan kependidikan sebagai pengetahuan dasar. Pengetahuan awal 

tentang wawasan dan landasan kependidikan ini dapat diperoleh ketika 

guru mengambil pendidikan keguruan diperguruan tinggi.  

b. Pemaham terhadap peserta didik 

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari 

sesorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan 

pendidikan. Tujuan guru mengenal peserta didik adalah agar guru 

dapat membantu pertumbuhan dan perkembangannya secara efektif, 

selain itu guru dapat menentukan dengan seksama bahan-bahan yang 

akan diberikan, menggunakan prosedur mengajar yang serasi, 

mengadakan diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, 

membantu siswa mengatasi masalah-masalah pribadi dan sosial, 

mengatur disiplin kelas dengan baik.  

c. Pengembangan kurikulum/silabus  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan silabus adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan untuk membantu 

mengembangkan seluruh potensi yang meliputi kemampuan fisik, 

intelektual, emosional, moral agama serta optimal dalam lingkungan 

pendidikan yang kondusif, demokratis, dan kooperatif. Dalam proses 

belajar mengajar, kemampuan guru dalam mengembangkan 
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kurikulum/ silabus sesuai dengan kebutuhan peserta didik sangat 

penting, agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan 

menyenangkan. 

d. Perancangan pembelajaran Perancangan pembelajaran sedikitnya 

mencakup tiga kegiatan, yaitu:  

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis  

Tekhnis pelaksanaan kegiatan pembelajaran menampakkan 

pada beberapa hal yaitu pengelolaan tempat belajar/ruang kelas, 

pengelolaan bahan pelajaran, pengelolaan kegiatan dan waktu, 

pengelolaan siswa, pengelolaan sumber belajar dan pengelolaan 

perilaku mengajar.  

f. Pemanfaatan tekhnologi pembelajaran  

Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan 

tekhnologi sebagai media. Menyediakan bahan belajar dan 

mengadministrasikan dengan menggunakan tekhnologi informasi. 

Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan tekhnologi. 

Menurut Mulyasa penggunaan tekhnologi dalam pendidikan dan 

pembelajaran (e-Learning) dimaksudkan untuk memudahkan atau 

mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru dituntut 

untuk memiliki kemampuan menggunakan dan mempersiapkan materi 

pembelajaran dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat 

diakses oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru dan calon guru 

dibekali dengan berbagai kompetensi yang berkaitan dengan 
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penggunaan tekhnologi informasi dan komunikasi sebagai tekhnologi 

pembelajaran.  

g. Evaluasi hasil belajar  

Mulyasa berpendapat bahwa evaluasi bertujuan menjamin 

kinerja yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah 

diterapkan. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang akurat, diperlukan 

kriteria keberhasilan dan kriteria tertentu, terutama bagi evaluator. 

Berikut ini adalah kriteria tersebut:  

1) Memahami materi, yaitu memahami seluk beluk program yang 

dievaluasi 

2) Menguasai tekhnik, yaitu menguasai cara atau tekhnik yang 

digunakan dalam melaksanakan evaluasi.  

3) Objektif dan cermat  

4) Jujur dan dapat dipercaya. 
33

 

Indikator kompetensi pedagogik menurut Syaiful Sagala adalah 

sebagai berikut:  

a. Memahami peserta didik  

Guru harus memahami peserta didik. Yang mana indikatornya 

yaitu:  

1) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif 
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2) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

kepribadian  

3) Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik  

b. Merancang pembelajaran  

Guru harus mampu merancang pembelajaran yang akan 

dipelajari, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran. Adapun sub indikatornya yaitu:  

1) Menerapkan teori belajar dan pembelajaran 

2) Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 

peserta didik  

3) Kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar  

4) Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang 

dipilih 

c. Melaksanakan pembelajaran  

Guru harus melaksanakan pembelajaran setelah merancang 

pembelajaran di atas terkuasai. Adapun indikatornya yaitu menata latar 

(setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif 

d. Evaluasi hasil belajar  

Guru harus merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran. Adapun sub indikatornya sebagai berikut:  

1) Melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan berbagai metode  
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2) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar  

3) Memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan 

kualitas program pembelajaran secara umum  

e. Pengembangan peserta didik  

Guru harus mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub 

indikatornya yaitu, memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan 

berbagai potensi akademik dan non akademik.
34

 

B. Penelitian yang Relevan  

Penelitian relevan adalah suatu penelitian yang terdahulu yang relevan 

dengan judul yang akan ditelilti, untuk menghindari pengulangan penelitian 

pada permasalahan yang sama, yang perlu ditampilkan dalam setiap 

penyusunan karya ilmiah penelitian.  

1. Penelitian yang dilakukan Jumlis Apriyanto dengan judul "Pengaruh 

Kompetensi Pedagogik Guru IPS Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 

VIII Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 9 Benai Kabupaten Kuantan Singingi". Hasil penelitian ini adalah 

adanya pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik guru IPS 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran IPS terpadu 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Benai Kabupaten Kuantan 

Singingi.  
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2. Penelitian yang dilakukan Khairul amin pada tahun 2011dengan judul  

"Kompetensi Guru Mata Pelajaran Fiqih Dalam Mengelola Pelajaran di 

Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Kecamatan Kampar 

Timur Kabupaten Kampar". Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi guru mata pelajaran fiqih dalam mengelola 

pembelajaran di Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar 

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar di kategorikan "cukup". 

Hal ini dapat diketahui dari frekuensi jumlah "ya" dengan jumlah 235 

(58,75%) dana jawaban "tidak" dengan jumlah (41,25%).  

3. Penelitian yang dilakukan Darmawati pada tahun 2013 dengan judul 

"Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Ekonomi Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Darel Hikmah 

Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi 

pedagogik guru ekonomi terkategori "tinggi" dengan persentase 78,93% 

dan motivasi belajar siswa terkategori "baik" dengan persentase 73,93%.  

Berdasarkan  kajian di atas yang menerangkan bahwa ada perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis kali ini akan mencoba 

meneliti permasalahan yakni analisis kompetensi pedagogik guru mata 

pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas negeri 11 Pekanbaru.  

C. Fokus Penelitian  

Fokus Penelitian merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan 

dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis ke dalam bentuk 

konkrit agar mudah dipahami dan sebagai acuan di lapangan. Adapun yang 
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menjadi Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu kompetensi pedagogik 

guru, diantaranya sebagai berikut:  

1. Guru memiliki pengetahuan awal tentang wawasan dan landasan 

pendidikan  

2. Guru menentukan dengan saksama bahan-bahan yang akan diberikan 

kepada peserta didik  

3. Guru menggunakan prosedur mengajar yang serasi  

4. Guru melakukan diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami oleh siswa  

5. Guru membantu siswa mengatasi masalah-masalah pribadi dan sosial  

6. Guru mengatur kedisiplinan kelas dengan baik  

7. Guru memahami karakteristik perkembangan peserta didik  

8. Guru memahami perkembangan kepribadian peserta didik  

9. Guru mampu  mengukur potensi awal peserta didik 

10. Guru mampu mengenali perbedaan potensi peserta didik  

11. Guru mampu menelaah dan menjabarkan  materi yang tercantum dalam 

kurikulum  

12. Guru mampu memilih bahan ajar sesuai dengan materi 

13. Guru melibatkan dan memotivasi peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar  

14. Guru mampu menggunakan sumber belajar yang memadai   

15. Guru menggunakan media dalam proses pembelajaran  

16. Guru mampu merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai  
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17. Guru mampu memilih strategi/ metode pembelajaran yang cocok untuk 

memotivasi peserta didik  

18. Guru mampu merencanakan pengelolaan  kelas  dan mengatur tempat 

duduk peserta didik   

19. Guru mampu merencanakan penggunaan media dan sarana yang bisa 

digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi  

20. Guru mampu merencanakan model penilaian proses pembelajaran  

21. Guru mampu menerapkan keterampilan dasar  mengajar   

22. Guru mampu menerapkan berbagai jenis pendekatan, strategi, metode 

dalam proses pembelajaran  

23. Guru mampu menguasai kelas serta mengaktifkan siswa dalam proses 

pembelajaran  

24. Guru mampu mengukur tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik 

selama proses  pembelajaran berlangsung  

25. Guru mampu merancang dan melaksanakan  assessment  

26. Guru mampu menyusun macam-macam instrument evaluasi pembelajaran  

27. Guru mampu menganalisis hasil assessment  untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran  

28. Guru mengetahui perkembangan kemajuan yang dicapai peserta didik  

29. Guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi 

akademik 

30. Guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potenssi 

non-akademik.  


