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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada proses pembelajaran guru merupakan sosok yang memiliki 

peran yang sangat menentukan keberhasilan. Guru memang bukan 

merupakan satu-satunya penentu keberhasilan ataupun kegagalan 

pembelajaran, tetapi posisi dan peranannya sangatlah penting. Oleh karena 

itu, untuk mewujudkan kesuksesan dalam proses pembelajaran guru 

haruslah memiliki sebuah kompetensi. Untuk menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan dan dapat berhasil mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien, guru mesti mempunyai perencanaan atau desain yang matang 

sebelum memulai aktivitas mengajar.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa Inti dari proses pendidikan adalah proses pembelajran. Tentu saja 

pembelajaran sebagai sebuah proses harus didesain oleh guru agar 
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penyelenggaraannya dapat menghantarkan peserta didik meraih tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.
1
 

Guru berperan sebagai pengelola kelas dituntut untuk mampu 

menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif yang 

memungkinkan semua peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Lingkungan yang baik ialah yang menantang dan 

merangsang peserta didik untuk belajar, memberi rasa aman, 

menyenangkan dan kepuasan dalam mencapai kompetensi yang 

diharapkan. 

Guru adalah pekerjaan profesional yang membutuhkan kemampuan 

khusus hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan 

keguruan. 
2
Semua usaha yang harus dilakukan guru di dalam pembelajaran 

mengacu bagaimana memfasilitasi anak dalam mencapai kompentensi yang 

sudah ditetapkan. Pencapaian kompentensi tidak akan tercapai tanpa 

melibatkan secara langsung dalam pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan 

firman Allah yang terdapat didalam Al-Qur’an Surah ali- Imran ayat 79 yang 

berbunyi: 

ةَ ثُمه يَقُوَل لِلنهاسِ  َب َوٱۡلُحۡكَم َوٱلنُّبُوه ُ ٱۡلِكتََٰ َما َكاَن لِبََشٍر أَن يُۡؤتِيَهُ ٱَّلله

نِيِّ  ُكونُوْا ِعبَاٗدا لِّي ِمن ِكن ُكونُوْا َربهَٰ ِ َولََٰ وَن  ُۧدوِن ٱَّلله َُ لِّ ََ ا ُكنتُۡم تُ ََ َن بِ

َب  ا ُكنتُۡم تَۡدُرُسوَن ٱۡلِكتََٰ ََ   ٩٧َوبِ
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“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al- 

Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: 

"Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah 

Allah." Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang 

rabbani
[208]

, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan 

kamu tetap mempelajarinya”
3
. 

Guru sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu yang harus kreatif 

didalam mencipkan suasana belajar mengajar didalam kelas, artinya guru 

harus mengetahui suasana atau kondisi seperti apa kondusif  untuk 

melakukan pembelajaran agar semua informasi dan materi pembelajaran 

dapat ditangkap dengan baik.  

Kompetensi pedagogik seorang guru ditandai dengan 

kemampuannya menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu, 

serta sikap dan tindakan yang dapat dijadikan teladan.  Pemahaman terhadap 

peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologis perkembangan anak. 

Sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang 

pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, dan melakukan 

perbaikan secara berkelanjutan.
4
 

Kualitas belajar didalam kelas bergantung pada kemampuan guru 

dalam mendesain pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, upaya perbaikan 

apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan 
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memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang 

berkompeten. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus 

berpangkal dari guru dan berujung pada guru. Perbaikan pendidikan yang 

terletak pada guru yaitu perbaikan terhadap kompetensi guru tersebut.  

Pembelajaran yang akan didesaian memerlukan berbagai teori 

untuk merancangnya agar desain pembelajaran yang disusun benar-benar 

dapat memenuhi harapan dan tujuan pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan mutu dan perbaikan pembelajaran. Ketika seorang guru 

mendesain pembelajran, ada beberapa ansumsi yang harus dipahami yaitu 

: perbaikan kualitas pembelajaran, pembelajaran di rancang dengan 

pendekatan sistem, desain pembelajaran mengacu pada bagaimana 

seseorang itu belajar, desain pembelajaran di arahkan pada kemudahan 

belajar, desain pembelajaran melibatkan variabel pembelajaran, desain 

pembelajaran penetapan metode untuk mencapai tujuan.
5
 

Dari adanya pemahaman dari seorang guru mengenai desain 

pembelajaran nantinya diharapkan guru mampu mengaplikasikannya, 

sehingga dapat memberikan peningkatan mutu pendidikan di indonesia. 

Namun, tidak hanya sekedar dengan memahami saja, mengaplikasikannya 

saja perlu juga usaha sungguh-sungguh yang dilakukan guru, siswa, orang 

tua, masyarakat dan juga pemerintah untuk merubah pendidikan untuk 

mencapai pendidikan yang ideal. Dengan adanya desain bagi seorang guru, 

                                                             
5
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akan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dan akhirnya 

akan menjadikan pembelajaran lebih berkualitas dan bermakna bagi peserta 

didik.
6
 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar adalah salah satu Sekolah 

Menengah Atas yang ada di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Di 

sekolah tersebut terdapat dua orang guru ekonomi. Setelah penulis 

melakukan studi pendahuluan observasi ke Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Kampar tersebut, penulis melakukan wawancara dengan kepala sekolah, 

peneliti memperoleh informasi bahwa kompetensi pedagogik guru dalam 

mendesain pembelajaran ekonomi kurang baik. Seperti kurang lengkapnya 

perencanaan pembelajaran yang disusun guru dan guru juga belum mampu 

merancang RPP sendiri sehingga pembelajaran yang dilaksanakan guru 

kurang sesuai dengan RPP yang dibuat. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Kampar, penulis menemukan gejala-gejala yaitu 

sebagai berikut: 

1. Guru merancang perangkat pembelajaran tujuan pembelajarannya 

masih ada yang belum sesuai 

2. Guru dalam mendesain pembelajaran masih kurang dalam 

mempertimbangkan karakteristik peserta didik 

 

                                                             
6
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3. Guru tidak rutin dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

4. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kurang sesuai dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat 

5. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ketika akan 

direvisi oleh kepala sekolah atau pengawas 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan  penelitian dengan judul Analisis  Kompetensi Pedagogik 

Guru Dalam Mendesain Pembelajaran Ekonomi Di Sekolah Menegah 

Atas Negeri 2 Kampar. 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

terhadap judul ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka penulis 

menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu sebagai 

berikut:  

1. Analisis 

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari 

kaitannya dan di tafsirkan maknanya.  

Dalam pengertian lain, analisis adalah sikap atau perhatian 

terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan 

menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut 
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dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan 

memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi 

komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. 

2. Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam 

pengelolaan peserta didik.
7
 Kompetensi pedagogik seorang guru 

ditandai dengan kemampuannya menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta sikap dan tindakan yang dapat di 

jadikan teladan.  Pemahaman terhadap peserta didik meliputi 

pemahaman tentang psikologis perkembangan anak. Sedangkan 

pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang 

pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, dan melakukan 

perbaikan secara berkelanjutan.
8
 

3. Desain Pembelajaran 

Desain pembelajaran adalah perencanaan atau persiapan untuk 

melaksanakan pembelajaran yang akan dimanifestasikan bersama 

peserta didik dalam rangka pencapaian kompetensi yang diharapkan.
9
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan gejala-gejala masalah yang telah dikemukakan 

dalam latar belakang masalah, dapat diketahui bahwa masalah tersebut 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Kompetensi pedagogik guru ekonomi di Sekolah Menegah Atas 

Negeri 2 Kampar dalam mendesain pembelajaran 

b. Kompetensi yang dimiliki guru ekonomi dalam mendesain 

pembelajaran di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Kampar 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi guru dalam mendesain 

pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Kampar 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan 

memfokuskan penelitian ini kepada : Analisis Kompetensi Pedagogik 

Guru Dalam Mendesain Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam 

mendesain pembelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Kampar? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

kompetensi pedagogik guru dalam mendesain pembelajaran ekonomi 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 

mempermudah guru mengambil tindakan perbaikan dalam 

meningkatkan pembelajaran mata pelajaran ekonomi. 

b. Bagi sekolah 

sebagai informasi tentang seorang pendidik yang akan 

mengajar pada lembaga tersebut. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan memberikan keterampilan dalam 

menyusun karya ilmiah, dan sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan IPS Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar 

Strata 1 (Sarjana Pendidikan atau S.Pd). 

 

 


