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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kompetensi pedagogik, secara etimologi kata pendagogi berasal dari 

bahasa yunani, paedos dan agogos (paedos artinya anak sedangkan agogos 

artinya mengantar atau membimbing). Oleh karena itu paedagogiberarti 

membimbing anak. Tugas membimbing ini melekat dalam tugas seorang 

pendidik, apakah itu guru atau orang tua.Ketika peran pendidik dari orang tua 

digantikan dengan peran guru di sekolah maka tuntunan kemampuan 

paedagogis ini juga beralih kepada guru.
1
 

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.
2
 

Salah satu kemampuan yang berada dalam ruang lingkup kompetensi 

pedagogik adalah menyusun rencana sebelum proses pembelajaran dilakukan. 

dalam membuat suatu rencana guru juga harus memiliki suatu tujuan yang

                                                           
1
Marselus, Sertifikasi Profesi Guru (Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya), 

Jakarta: Indeks, 2011, hlm. 28-29. 
2

Agus Wibowo dan Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter (Strategi Membangun 

Kompetensi dan Karakter Guru), Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2017, hlm. 110. 

 



2 

 

 
 

ingin di capai. Dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 18 Allah telah 

menjelaskan sebagai berikut:  

َ َخبِ يٌر بَِما  َ إِوَّاَّللَّ َ َوْلتَْىظُْر وَْفٌس َما قَدََّمْت لَِغٍد َواتَّقُىا َّللاَّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا اتَّقُىا َّللاَّ

 تَْعَملُىَن 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah. Sengguh, 

Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. 

 

Menurut Tafsir Al Qurthubi menjelaskan bahwa firman Allah Ta’ala, 

 َ  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada“ يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا اتَّقُىا َّللاَّ

Allah,” pada perintah dan larangannya, melaksanakan apa yang diwajibkan-

nya dan menjauhi kemaksiatan terhadapnya.  ٍَوْلتَْىظُْر وَْفٌس َما قَدََّمْت لَِغد “Dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok akhirat,” maksudnya hari kiamat. Sebab, orang-orang Arab 

mengkiaskan. Masa yang akan datang dengan esok. Menurut satu pendapat, 

disebutkan kata esok sebagai peringatan bahwa kiamat sudah dekat. Al Hasan 

dan Qatadah mengatakan bahwa kiamat sudah dekan sehingga Allah 

menjadikannya seperti hari esok, tidak diragukan lagi bahwa masa yang akan 

datang adalah sesuatu yang dekat, dan kematian itu merupakan hal yang pasti 

akan datang. Yang dimaksud firman Allah,  َْما قَدََّمت “Apa yang telah 

diperbuatnya adlah kebaikan dan keburukan.
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 َ  Dan bertaqwalah kepada Allah.”Allah Mengulangi kalimat“ َواتَّقُىا َّللاَّ

ini, karena hendak memberikan pengulangan, seperti ucapanmu a’jil a’jil 

(cepat-cepat!) irmi-irmi (panah-panah!). 

Menurut satu pendapat, yang dimaksud takwa yang pertama adalah 

bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu, sedangkan yang dimaksud dengan 

takwa yang kedua menghindari kemaksiatan di masa yanga akan datang. 

Firmann,  ََخبِيٌر بَِما تَْعَملُىن َ  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang“ إِوَّاَّللَّ

kamu kerjakan,” Sa’id bin Jubair berkata maksudnya, Maha Mengetahui apa 

yang akan terjadi pada kalian.”
4
 

Berdasarkan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa hendaknya setiap 

kita manusia memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok 

ketika hendak merencanakan serta melakukan sesuatu, hendaklah sebelumnya 

memikirkan apa tujuan kita melakukannya, dan apa yang kita lakukan 

hendaklah sesuai  dan dapat mencapai tujuan dari rencana yang kita inginkan. 

Dengan demikian kompetensi pedagogik terkait erat dengan kemampuan 

taktik atau metode yang harus dimiliki guru sehingga guru harus memiliki 

kopetensi agar dapat berperan sebagai pendidik dan pembimbing yang baik. 

Di dalam sumber lain mengatakan bahwa kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran 

peserta didik. Menurut Permendiknas Nomor 17 Tahun 2007, kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran terdiri atas 37 buah kompetensi yang 

dirangkum dalam 10 kompetensi inti seperti dari disajikan sebagai berikut ini: 
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1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spriritual, 

sosial, cultural, emosional, dan intelektual. 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 

diampuh. 

4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

6. Menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 

8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
5
 

Sedangkan menurut PP tentang guru, bahwasanya kompetensi 

pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Guru memiliki latar 

belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara 

akademik dan intelektual. 
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b. Pemahaman terhadap peserta didik. Guru memiliki pemahaman akan 

pisikologi perkembangan anak, sehingga mengetehui dengan benar 

pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak didiknya. 

c. Pengembangan kurikulum/silabus. Guru memiliki kemampuan 

mengembangkan kurukulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan 

kondisi spesifik lingkungan sekolah. 

d. Perancangan pembelajaran. Guru memiliki merencanakan sistem 

pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada. 

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Guru menciptakan 

situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif, dan menyenangkan. 

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dalam menyelenggarakan 

pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media. 

g. Evaluasi hasil belajar. Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi 

pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil 

belajar anak, metode dan pendekatan. 

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak, 

menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan melatih 

untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.
6
 

Adapun indikator dari kompetensi pedagogik adalahsebagai berikut: 

1. Pemahaman wawasan dan kependidikan 

2. Pemahaman peserta didik 
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3. Pengembangan kurikulum atau silabus 

4. Perancangan pembelajaran 

5. Pelaksanaan pembelajaran 

6. Evaluasi hasil belajar 

7. Pengembangan peserta didik.
7
 

Menurut Fachrudin Saudagar, 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.
8
 

Salah satu bentuk persiapan guru dalam memberikan pelayanan 

pendidikan kepada para siswa adalah dengan membuat rancangan bahan 

kegiatan pembelajaran yang mana nantinya kegiatan pembelajaran dikelas 

pada dasarnya terdiri dari : 1) Penyusunan program semester dan tahunan,  2) 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 3) silabus, dan 4) penilaian, dan 

initerdapat dalam salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

guru, adapun kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pendagogi.
9
 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan 

aktualisasi kemampuan professional guru dalam mengembangkan 

kurikulum.RPP juga menjadi sisi teknis dan aplikatif dari suatu pembelajaran, 
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sehingga antara satu guru dengan lainnya mempunyai karakteristik dalam 

menyusun RPP nya.
10

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disingkat RPP termasuk 

rencana pengembangan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran, 

sehingga tercapai satu kompetensi dasar yang ditetapklan dalam standar isi 

(SI) setiap mapel, seperti yang sudah dijabarkan dalam silabus.RPP dimaknai 

juga sebagai RPP, yaitu rencana pembelajaran yang dikembangkan secara 

perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada 

silabus. RPP mencakup: (1) data sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau 

semester, (2) materi pokok, (3) alokasi waktu (4) tujuan pembelajaran, (KD) 

dan indikator pencapaian kompetensi, (5) materi pelajaran, metode 

pembelajaran (6) media, alat dan sumber belajar, (7) langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran, (8) penilaian.
11

 

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP 

secara lengkap sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efesien, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau 

subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.Jika dikaji 

dari lingkup RPP, paling luas mencangkup satu kompetensi dasar (KD) yang 
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terdiri dari satu indikator, sehingga beberapa indikator untuk satu kali 

pertemuan atau bahkan lebih.
12

 

Adapun indikator dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yaitu: 

1. Menyusun identitas mata pelajaran 

2. Menyusun standar kompetensi 

3. Menyusun kompetensi dasar 

4. Menyusun indikator pencapaian kompetensi 

5. Menyusun tujuan pembelajaran 

6. Menyusun materi ajar 

7. Menyusun alokasi waktu 

8. Menyusun metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran 

9. Menyusun sumber belajar 

10. Menyusun penilaian hasil belajar.
13

 

Berdasarkan pengamatan awal yang telah penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Kota yang diantaranya adalah SMAN 2 Pekanbaru, 

SMAN 7 Pekanbaru, SMAN 9 Pekanbaru, SMAN 10 Pekanbaru, SMAN 12  

Pekanbaru, peneliti melihat kompetensi pedagogik guru ekonomi  dari segi 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman 

wawasan kependidikan, pemahaman terhadap siswa, pengembangan 

kurikulum dan silabus, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik sudah baik. Namun, 
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pada kenyataannya masih ada guru yang menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga dapat 

dilihat ada beberapa gejala-gejala yang peneliti temukan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Kota Pekanbaru antara lain: 

1. Masih ada guru yang belum mencantumkan indikator yang akan 

disampaikan di dalam RPP. 

2. Masih ada guru yang tidak menuliskan tema dan subtema di dalam RPP. 

3. Masih ada guru yang belum dapat membedakan antara tema dengan 

materi pembelajaran yang terdapat dalam RPP. 

4. Masih ada guru yang kurang mengsingkronkan alat dan media 

pembelajaran yang ada di RPP pada saat pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka peneliti tertarik  untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kompetensi Pedagogik 

Guru Ekonomi terhadap Penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota 

Pekanbaru.” 

B. Penegasan Istilah  

Penelitian ini berkaitan dengan Kompetensi Pedagogik Guru Ekonomi 

terhadap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), untuk 

menghindari agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah yang 

dipakai dalam penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan penjelasan 

terhadap istilah-istilah tersebut yaitu: 
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1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, 

seperti orang yang turut membentuk waktu, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
14

Jadi yang dimaksud dengan pengaruh dalam penelitian ini 

yaitu daya yang timbul dari kompetensi pedagogik guru ekonomi terhadap 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Kota Pekanbaru. 

2. Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru 

terhadap peseta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.
15

 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai saru kompetensi ajar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah 

dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pelaksanaan 

pembelajaranpaling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas 

satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih.
16
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka 

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan pembelajaran belum maksimal. 

b. Kompetensi pedagogik guru ekonomi sudah maksimal tapi penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran belum maksimal. 

c. Langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

belum maksimal. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian 

membatasi masalah dengan menfokuskan menfokuskan penelitian di lima 

sekolah Menengah Atas Negeri Kota Pekanbaru diantaranya SMAN 2 

Pekanbaru, SMAN 7 Pekanbaru, SMAN 9 Pekanbaru, SMAN 10 

Pekanbaru, dan SMAN 12 Pekanbaru dikarenakan adanya keterbatasan 

pada saat penelitian. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya 

adalah: “Seberapa besarkah pengaruh kompetensi pedagogik guru 

ekonomi terhadap penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di 

Sekolah Menengah Atas Negeri KotaPekanbaru ?” 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

kompetensi pedagogik guru ekonomi terhadap penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota 

Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan proses 

pembelajaran karena rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) telah 

dibuat dengan baik oleh guru. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah 

pengambilan tindakan perbaikan untuk selanjutnya dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan dalam 

rangka upaya meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh 

kompetensi pedagogik guru terhadap penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

 

 



13 

 

 
 

d. Bagi penulis 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengalaman dalam 

pemecahan masalah serta mengaplikasikan ilmu yang didapat di 

bangku perkuliahan dan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana pada jurusan Pendidikan Ekonomi di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 


