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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Kompetensi Pedagogik Guru 

a. Pengertian Kompetensi Guru 

Kompetensi adalah suatu kata yang berasal dari bahasa ingris 

yaitu competency yang mempunyai arti kecakapan atau kemampuan 

dan wewenang. Kompetensi juga sesuatu yang menggambarkan 

kemampuan seseorang baik secara kualitatif maupun kuantitatif atau 

kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam 

melakukan profesinya. Kompetensi juga kemampuan melaksanakan 

sesuatu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang bersifat 

koniktif, apektif dan psikomotor.Kompetensi mencakup tugas, 

keterampilan sikap dan apresiasi yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari – hari.
17

 

Menurut MC. Ashan sebagaimana dikutip Abdul Majid dan 

Dian Andayani mengatakan bahwa: Kompetensi merupakan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diperoleh seseorang 

untuk dapat melakukan sesuatu dengan baik termasuk menyangkut 

perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotor.
18
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Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, 

dandiaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Bedasarkan peraturan pemerintah (PP) NO.18 

Tahun 2007 tentang guru, dinyatakan bahwasanya kompetensi yang 

dimiliki oleh guru meliputi kompetensi pendagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional, yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru tersebut 

bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama 

lain saling berhubungan dan saling mendukung. Kompetensi 

pendagogik yang dimaksud yakni kemampuan tentang pemahaman 

tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan 

pelajaran yang mendidik. Pemahaman tentang peserta didik meliputi 

pemahaman tenteng psikologi perkembangan anak sedangkan 

pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang 

pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses 

dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara 

berkelanjutan.
19

 

Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan 

pengetahuan keterampilan dan sikap yang ditampilkan dalam bentuk 

perilaku cerdas, dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang 

guru dalam menjalankan profesinya.Jelas bahwa seorang guru 

                                                           
19

Nasrul HS, Op.Cit, hlm. 38 



 

 

 
 

16 

dituntut memiliki kompetensi atau kemampuan dalam ilmu yang 

dimilikinya, kemampuan penguasaan mata pelajaran, kemampuan 

berinteraksi sosial dengan baik dengan sesame peserta didik maupun 

dengan sesama guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat 

luas.
20

 

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan 

yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya 

secara tepat dan efektif. 

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Guru 

dan Dosen 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. Pada pasal 5 masing – masing 

kompetensi dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Kompetensi pedagogik yang meliputi kemampuan merancang, 

mengelola, dan menilai pembelajaran serta memanfaatkan hasil – 

hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2) Kompetensi kepribadian yang meliputi kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, beribawa, teladan bagi peserta didik, 

berakhlak mulia. 

3) Kompetensi professional yang meliputi kemampuan merancang, 

melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian, kemampuan 
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mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi dalam bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, kemampuan 

merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada 

masyarakat. 

4) Kompetensi sosial yang meliputi kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar.
21

 

Jadi, dikarenakan luasnya permaslahan dan pembahasan 

yang terdapat pada kompetensi guru, peneliti memfokuskan 

penelitian pada pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap 

penyusunan rencana pelaksanaan pembalajaran (RPP). 

b. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru  

Kompetensi pendagogik 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.
22

 

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis 

kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru.Kompetensi pedagogik 

pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola 
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pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan 

kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainya 

dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil 

pembelajaran peserta didiknya.
23

 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud 

dengan kompetensi pendagogik adalah kemampuan dalam 

pengelolaan peserta didik yang meliputi : (a) Pemahaman wawasan 

atau landasan kependidikan; (b) Pemahaman tentang peserta didik; 

(c) Pengembangan kurikulum atau silabus; (d) Perancangan 

pembelajaran; (e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis; (f) Evaluasi hasil belajar; (g) Pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
24

 

Kompetensi pendagogik meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, merancang, dan melaksanakan pembelajaran, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya kompetensi ini adalah kompetensi utama 

yang harus dimiliki guru agar pembelajaran yang dilakukan efektif 

dan dinamis. Kompetensi pendagogik dalam standar nasional 

pendidikan, Pasal 28 ayat 3 butir a adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yaitu meliputi pemahaman peserta didik, 

rancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
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pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya.
25

 

Sedangkan menurut Ramayulis kompetensi pendagogik 

merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

peserta didik.Kompetensi tersebut diantaranya: 

a) Memahami landasan kependidikan 

b) Mampu merencanakan, melaksanakan dan evaluasi proses 

pembelajaran 

c) Memahami, mengembangkan kompetansi peserta didik 

d) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang 

misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan dan 

konseling.
26

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola dan 

menyelenggarakan proses belajar mengajar secara efektif agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

c. Indikator Kompetensi Pendagogik Guru 

Kompetensi pedagogik guru mempunyai indikator – indikator 

sebagai berikut: 

1) Pemahaman wawasan dan kependidikan 

2) Pemahaman peserta didik 

3) Pengembangan kurikulum atau silabus 
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4) Perancangan pembelajaran 

5) Pelaksanaan pembelajaran 

6) Evaluasi hasil belajar 

7) Pengembangan peserta didik.
27

 

2. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

a. Pengertian Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

merupakan aktualisasi kemampuan professional guru dalam 

mengembangkan kurikulum.RPP juga menjadi sisi teknis dan 

aplikatif dari suatu pembelajaran, sehingga antara satu guru dengan 

lainnya mempunyai karakteristik dalam menyusun RPP-nya.
28

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana 

yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran 

untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan salam standar 

isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaranan 

paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu 

indikator dan beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau 

lebih.
29

 

Pada hakekatnya penyusunan RPP bertujuan merancang 

pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Tidak ada alur pikir (algoritma) yang spesifik untuk menyusun suatu 

RPP, karena rancangan tersebut seharusnya kaya akan inovasi sesuai 
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dengan spesifikasi materi ajar dan lingkungan belajar peserta didik 

(sumber daya alam dan budaya local, kebutuhan masyarakat serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
30

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di jabarkan dari silabus 

untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai 

kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, 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. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran disusun untuk setiap kompetensi dasar 

yang dapat dilaksanakan dalam satu  kali pertemuan atau lebih. Guru 

merancang penggalan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk 

setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan 

pendidikan.
31

 

Sehingga penyusunan RPP mempunyai manfaat yang besar 

bagi seorang pendidik antara lain: Pertama, guru dapat menerapkan 

pembelajaran secara terprogram, sehingga mempermudah, 

memperlancar, dan meningkatkan hasil proses pembelajaran. Kedua, 

guru dapat merancang situasi emosional yang ingin dibangun, 
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suasana belajar yang menyenagkan, keterlibatan siswa yang aktif, 

sehingga terjadi dialogis dan model komunikasi dua arah.Ketiga, 

guru memiliki acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

agar lebih terarah, efektif, dan efesien.Meskipun begitu, tidak 

menutup kemungkinan dilakukan penyesuaian dan adaptasi.Sebab 

itu, acuan yang disusun sebaiknya memiliki fleksibilitas.
32

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah perencanaan 

kegiatan pembelajaran dikelas yang disusun oleh guru sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang disusun secara 

sistematis dan lengkap. 

b. Prinsip-Prinsip Penyusunan RPP 

Dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

seorang guru harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini: 

1) Memperhatikan perbedan individu peserta didik. 

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis 

kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi 

belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, 

kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, 

norma, nilai dan/atau lingkungan peserta didik. 
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2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada 

peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, 

inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. 

3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan 

kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

4) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. 

RPP memuat rancangan program pemberian umapan balik 

positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. 

5) Keterkaitan dan keterpaduan. 

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan 

keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan 

sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.RPP 

disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, 

keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan 

keragaman budaya. 

6) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, 

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
33
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c. Unsur-unsur yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran adalah: 

1) Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus 

dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, 

pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. 

2) Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi 

yang memberikan kecakapan hidup (life skills) sesuai dengan 

permasalahan dan lingkungan sehari-hari. 

3) Menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan 

siswa dengan pengalaman langsung. 

4) Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan 

didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras 

dengan pengembangan silabus.
34

 

d. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Perlu diperhatikan bahwa untuk menyusun RPP pengajar 

perlu menentukan batas lingkup materi sub pokok bahasan mana saja 

yang akan diajarkan setiapkali pertemuan dengan melihat estimasi 

waktu dalam silabusnya. Bila suatu subpokok bahasan dalam silabus 
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membutuhkan waktu lebih dari sekali pertemuan atau beberapakali 

pertemuan, maka sub pokok bahasan itu perlu dirinci lagi.
35

 

Adapun langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran meliputi beberapa hal berikut:
36

 

1) Mencantumkan identitas mata pelajaran, meliputi satuan 

pendidikan, kelas, semester, program studi, mata pelajaran atau 

tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. 

2) Standar kompetensi 

Merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik 

yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/ atau 

semester pada suatu mata pelajaran. 

3) Kompetensi dasar 

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus 

dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai 

rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu 

pelajaran.Dengan kata lain kompetensi dasar merupakan 

seperangkat kemampuan yang dapat dilakukan oleh pederta didik 

setelah proses pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan 

penjabaran standar kompetensi berupa tujuan yang hendak 

dicapai untuk 1 (satu) pertemuan atau lebih.Kompetensi dasar 

berbentuk pernyataan tentang maksud yang menggambarkan 
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kemampuan tertentu pada peserta didik setelah menyelesaikan 

pengalaman belajar tertentu.kompetensi dasar dibuat dengan 

menggunakan kata kerja yang mengandung rumusan tingkah 

laku yang bersifat umum, mencakup materi yang luas dan 

dicapai dalam beberapa tahap. 

4) Indikator pencapaian kompetensi. 

Indikator adalah prilaku yang dapat diukur dan / atau 

diobserfasi untuk menunjukkan ketercapaiin kompetensi dasar 

tertentu yang menjadi acuan penilaiaan mata pelajaran.Indikator 

pencapaiaan kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata 

kerja oprasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

5) Materi ajar 

Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran, dapat 

diacu dari indikator. 

6) Metode pembelajaran 

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi 

dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan 

pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan atau 

strategi yang dipilih tentukan metode pembelajaran yang akan 

diterapkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta 

didik selama proses pembelajaran, mulai dari tahap pendahuluan, 

penyajian sampai tahap penutup. 
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7) Kegiatan pembelajaran 

Urutan tahap pembelajaran terdiri dari komponen kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.Masing – 

masing kegiatan pembelajaran juga hendaknya memuat karakter 

yang diharapkan muncul dari peserta didik. 

8) Pemilihan media pembelajaran 

Tuliskan media yang akan digunakan dalam melaksanakan 

pembelajaran media hendaknya dipilih yang sesuai dengan 

metode pembelajaran yang akan digunakan. Pemilihan media 

pembelajaran yang tepat dapat menjadikan pembelajaran lebih 

menarik, sehingga akan mempermudah untuk mencapai KD yang 

telah ditetapkan. 

9) Memilih sumber belajar 

Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang 

ada dalam silabus yang dikembangkan.Sumber belajar mencakup 

sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat dan bahan. 

Sumber belajar dituliskan secara lebih oiprasional dan bisa 

langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. 

10) Menentukan penilaiaan 

Penilaiaan dijabarkan atas teknik penilaiaan, bentuk 

intrumens, dan intrumens yang dipakai untuk mengumpulkan 

data.Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik 

horizontal atau vertical.Apabila penilaiaan menggunakan teknik 
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tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa 

proyek harus disertai rubrik penilaian. 

e. Indikator penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

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.
37

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis 

dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Febri Febriana (2016) dengan judul kompetensi guru dalam perencanaan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa guru kelas di SD Negeri 2 Banda Aceh telah memiliki 

kompetensi dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan perencanaan 

disusun dalam program perencanaan pembelajaran yang berdasarkan 

kurikulum 2013. 
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a. Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

berdasarkan silabus sesuai dengan kurikulum 2013 yang meliputi 

komponen identitas, komponen inti, komponen dasar, indikator, 

tujuan, materi pembelajaran, pendekatan, model dan metode 

pembelajaran, langkah pembelajaran (pendahuluan, inti dan penutup), 

alat media, sumber belajar dan penilaian sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 

b. Materi yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), hanya materi pokok pembelajaran, media yang digunakan 

sudah bervariasi. 

c. Metode pembelajaran sudah bervariasi namun terkadang hanya 

menggunakan model yang sering digunakan saja yang dianggap 

mudah pengaplikasiannya dikelas, penilaian yang dilakukan guru 

adalah penialain yang berbasis autentik. 

d. Guru memiliki kompetensi pendagogik yaitu bagaimana guru sudah 

mengelola perencanaan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan 

kurikulum hanya saja terdapat kesulitan bagi guru- guru yang baru 

dalam menghadapi kurikulum 2013.
38

 

2. Feralys Nouvauli(2012) dengan judul pengaruh kompetensi guru 

terhadap peningkatan prestasi belajar pada SMP Negeri di Kota Banda 

Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: 
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1) melakukan suatu sistem pengujian terhadap kompetensi guru oleh 

dinas pendidikan kota untuk mengetahui kualitas dan standar 

kompetensi guru di SMP Negri kota Banda Aceh bedasarkan hasil 

uji dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana 

yang perlu ditingkatkan, dan siapa yang perlu mendapat pembinaan 

secara kontiniu, serta siapa yang telah mencapai standar 

kemampuan minimal. 

2) Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan 

kerena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan a learning 

person, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan, pembinaan 

profesi guru secara terus menerus (continuous profesional 

development) menggunakan wadah guru yang sudah ada  yaitu 

musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Aktifitas guru di 

(MGMP) tidak hanya menyelesaikan persoalan pengajaran yang 

dialami guru dan berbagai pengalaman mengajar antar guru, tetapi 

dengan strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan 

refleksi diri. 

3) Dinas pendidikan kota perlu melakukan seleksi instruktur mata 

pelajaran tingkat kota dan membentuk guru inti per mata pelajaran 

dengan tugas : 

a. Motivator bagi guru untuk aktif dalam MGMP 

b. Menjadi fasilitator pada kegiatan MGMP 

c. Mengembangkan inovasi pembelajaran 
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d. Menjadi narasumber pada kegiatan MGMP 

e. Menelaah dan mengembangkan materi untuk kegiatan MGMP 

f. Mengembangkan model – model pembelajaran.
39

 

3. Faizuz Sa’bani (2017) dengan judul peningkatan kompetensi guru 

dalam menyusun RPP. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah hasil 

observasi  yang dilakukan melalui dialog, dengan menggunakan 

instrumen pengumpulan data sebagaimana terlampir pada bagian 

lampiran, yang disusun secara sistematik dalam bentuk pernyataan 

yang terkait dengan pembinaan kompetensi profesional guru MTS 

Muhammadiyah  wonosari dalam pemahaman terhadap standar proses 

pembelajaran dan penyusunan RPP melalui pelatihan guru. 

Dengan instrumen pengumpulan data tersebut, didapat data 

penelitian yang disebut dengan data penelitian. Proses pengkajian data 

adalah proses menganalisis data hasil penelitian (data penelitian) 

sebagaimana telah disebutkan diatas, yaitu data hasil kegiatan 

pembinaan kompetensi profesional guru MTs Muhammadiyah 

Wonosari dalam penyusunan RPP melalui pelatihan guru. Proses 

pengkajian data ini menggunakan metode analisis data sebagaimana 

sudah dijelaskan pada BAB 3, yaitu ditetapkan berdasarkan rasio antara 

skor perolehan dengan skor perolehan maksimum yang dinyatakan 

dalam persen dan predikat. 
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Dari lembar analisis diperoleh data bahwa kegiatan pada siklus I  

memperoleh total skor sebesar 483 atau nilai sebesar 805. Skor rata – 

rata  perolehan sebesar 34,5 atau 57,4% dengan predikat rata – rata 

kurang. Sedangkan kegiatan pada siklus II memperoleh total skor 

sebesar 767 atau jumlah nilai 1278,333. Skor rata-rata perolehan 

sebesar 54,785 atau 91,03%, dengan predikat rata-rata sangat baik.
40

 

 

C. Konsep Oprasional 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, pertama adalah kompetensi 

pedagogik guru ekonomi yang di kenal dengan variable mempengaruhi yang 

dilambangkan dengan symbol X. Variable kedua adalah penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dikenal dengan variabel yang dipengaruhi 

dilambangkan dengan simbol Y 

Indikator dari variabel X (Kompetensi Pedagogik Guru Ekonomi) 

adalah: 

1. Pemahaman wawasan dan kependidikan. 

a. Guru memahami landasan kependidikan. 

b. Guru memahami kebijakan kependidikan. 

c. Guru menerapkankerjasama dalam memanfaatkan kemajuan IPTEK 

terutama untuk word processor dan spread sheet (cth: Ms. Word, excel) 

2. Pemahaman peserta didik. Yaitu seorang guru yang mampu memahami 

peserta didik apabila: 
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a. Guru memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

kognitif. 

b. Guru peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. 

c. Guru mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik 

3. Pengembangan kurikulum atau silabus 

a. Guru mengembangkan kurikulum yang telah ditetapkan pada proses 

pembelajaran. 

b. Guru membuat silabus sesuai dengan standar kurikulum yang 

ditetapkan. 

c. Guru menyusun silabus berdasarkan materi yang dipelajari. 

4. Merancang pembelajaran 

a. Guru menerapkan teori belajar dan pembelajaran . 

b. Gurum menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 

peserta didik, kompetensi yang akan dicapai dan materi ajar. 

c. Guru menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang 

dipilih. 

5. Melaksanakan pembelajaran 

a. Guru menata tempat duduk siswa 

b. Guru melaksanakan pembelajaran yang kondusif  

c. Guru dalam proses pembelajaran melakukan dialog dengan peserta 

didik. 
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6. Evaluasi hasil belajar 

a. Guru merancang dan melaksanakan evaluasi hasil belajar secara 

berkesinambungan 

b. Guru menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar. 

c. Guru memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk kebaikan 

kualitas program pembelajaran secara umum 

7. Pengembangan peserta didik 

a. Guru membimbing peserta didik untuk mampu mengembangkan karya 

kreatif dan inovatif 

b. Guru memotivasi peserta didik agar lebih giat dalam belajar 

c. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

Indikator dari variabel Y (Pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah : 

1. Menyusun identitas mata pelajaran 

a. Guru mencantumkan satuan pendidikan, kelas dan semester  pada 

RPP. 

b. Guru mencantumkan mata pelajaran atau tema pelajaran pada RPP 

c. Guru mencantumkan alokasi waktu banyaknya pertemuan pada 

RPP. 
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2. Menyusun Standar Kompetensi 

a. Guru mencantumkan standar kompetensi yang hendak dicapai pada 

RPP. 

b. Guru membuat standar kompetensi yang menggambarkan 

penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik 

pada RPP. 

c. Guru membuat standar kompetensi sesuai dengan materi yang di 

ajarkan pada RPP. 

3. Menyusun kompetensi dasar 

a. Guru menjabarkan kompetensi dasar dari standar kompetensi yang 

hendak dicapai untuk satu kali pertemuan pada RPP. 

b. Guru membuat kompetensi dasar berupa pernyataan yang 

menggambarkan kemampuan tertentu pada peserta didik dengan 

menggunakan kata kerja pada RPP. 

c. Guru menyusun kompetensi dasar sebagai rujukan penyusunan 

indikator kompetensi pada RPP. 

4. Menyusun indikator pencapaian kompetensi 

a. Guru membuat indikator pencapaian kompetensi berdasarkan 

kompetensi dasar pada RPP. 

b. Guru membuat indikator pencapaian kompetensi untuk menjadi 

acuan penilaian mata pelajaran pada RPP. 

c. Guru mencantumkan indikator pencapaian kompetensi pada RPP. 
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5. Menyusun tujuan pembelajaran 

a. Guru selalu mencantumkan tujuan pembelajaran pada RPP. 

b. Guru selalu menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dapat dicapai oleh siswa pada tujuan pembelajaran. 

c. Guru membuat tujuan pembelajaran berdasarkan indikator 

pencapaian kompetensi pada RPP. 

6. Menyusun materi ajar 

a. Guru menetapkan materi pembelajaran mengacu dari indikator 

pada RPP. 

b. Guru mencantumkan materi pembelajaran pada RPP. 

c. Guru menyusun materi ajar sesuai dengan urutan dari umum ke 

khusus pada RPP. 

7. Menyusun alokasi waktu 

a. Guru selalu mencantumkan alokasi waktu pada RPP. 

b. Guru selalu menyesuaikan alokasi waktu dengan banyaknya 

materi ajar setiap pertemuan pada RPP. 

8. Menyusun metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran 

a. Guru menyusun metode pembelajaran yang sesuai dengan materi 

ajar pada RPP. 

b. Guru menggunakan metode yang mudah dipahami oleh peserta 

didik pada RPP. 

c. Guru menyusun kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan penutup pada RPP. 
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9. Menyusun sumber belajar 

a. Guru memilih sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada 

dalam silabus pada RPP. 

b. guru membuat sumber belajar mencakup sumber rujukan, 

lingkungan, media, narasumber, alat dan bahan pada RPP. 

10. Menyusun penilaian hasil belajar 

a. Guru menjabarkan penilaian atas teknik penilaian, bentuk 

instrument, dan instrument yang dipakai untuk mengumpulkan 

data pada RPP. 

b. Guru membuat penilaian yang mengacu pada standar penilaian. 

c. Guru membuat penilaian hasil belajar sesuai materi ajar.  

 

D. Asumsi dan hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Berdasarkan kerangka konseptual, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

a. Kompetensi pedagogik guru ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

penyusunan  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Menengah 

Atas Negeri Kota Pekanbaru. 

b. Kompetensi pedagogik guru ekonomi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Kota Pekanbaru. 
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2. Hipotesis 

Ha : Adanya pengaruh signifikan antara kompetensi pedagogik guru 

ekonomi terhadap penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran di 

Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Pekanbaru. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik 

guru ekonomi terhadap penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Pekanbaru 


