
10 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoretis 

1. Kompetensi Guru  

a. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi bersal dari bahasa inggris competency yang 

berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang.
10

 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.
11

 

Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di 

jelaskan bahwa : “kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dikhayati, dan 

dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya”.
12

 

Menurut Hamzah B Uno “kompetensi adalah kemampuan dan 

kecakapan. Seseorang yang di nyatakan kompeten di bidang tertentu 

adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian 

selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan”.
13

 

                                                             
10

 Djaman Satori,dkk,Profesi Keguruan, Jakarta: Universitas Terbuka,2007,hlm:2 
11

 Nasrul HS, Profesi & Etika Keguruan, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012, hlm:37 
12

 Redaksi Sinar Grafika. Undang-Undang Guru dan Dosen, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 

hlm: 4 
13

Hamzah B Uno, Profesi Kependidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm: 62 
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Kompetensi menurut Samana adalah kemampuan yang 

ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajiannya 

memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
14

 

Menurut Abdul Majid dalam buku E.Mulyasa, kompetensi 

itu merupakan seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung 

jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap 

maupun melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan 

tertentu.
15

 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.
16

 

Dari beberapa pendapat dan uraian  tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan, keterampilan, 

atau kecakapan yang harus dimiliki oleh seseorang, terutama sorang 

guru agar dia dpat melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan 

pendidik siswa agar tujuan yang diharapkan dalam proses 

pembelajaran dpat tercapai secara maksimal. 

b. Macam-macam kompetensi 

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, menyebutkan ada empat kompetensi guru 

yatu: 

                                                             
14

 Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja Guru, Jakarta: Gaung Persada,2010,hlm:7 
15

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

2013, hlm:26 
16

  Martinis Yamin, Standarisasi Kinera Guru, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013, 

hlm:5 
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1) Kompetensi Pedagogik 

Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik 

yang meliputi pemahaman mengelola pembelajaran, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

2) Kompetensi Kepribadian 

Adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewaa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik 

dan berakhlak mulia. 

3) Kompetensi Profesional 

Adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar pendidikan. 

4) Kompetensi Sosial 

Adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
17

 

 

                                                             
17

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

Bandung: alfabeta,2012,  hm:31 
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Berdasarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang 

guru yang profesional diharuskan memiliki kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. Penelitian ini, penulis memfokuskan pada kompetensi 

pedagogik guru. 

2. Kompetensi Pedagogik  

Pedagogik secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu 

padeos dan aogogos (padaeos = anak, agogos = membimbing/ 

mengatur). Secara harfiah dapat diartikan ilmu pendidikan anak. 

Secara istilah pedagogik adalah teori tentang apa dan bagaimana 

mendidik anak.
18

 Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, 

istilah kompetensi pedagogik disebut dengan kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik.
19

 

Kompetensi utama yang harus dimiliki guru agar 

pembelajaran yang dilakukan efektif dan dinamis adalah 

kompetensi pedagogik. Guru harus belajar secara maksimal untuk 

menguasai kompetensi ini secara teori dan praktik. Dari sinilah 

perubahan dan kemajuan akan terjadi dengan pesat dan prouktif. 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan pemahaman 

tentang pserta didik secara mendalam dan menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik. Kompetensi pedagogik seorang guru 

                                                             
18

 Hamzah B.Uno,Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta:Bumi Aksara, 2007, 

hlm:16 
19

 Fachruddin Saudagar,dkk, Pengembangan Personalitas Guru, Jakarta: Rineka cipta , 

2010, hlm:33 
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di tandai dengan kemampuannya menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta sikap tindakan yang dapat di 

jadikan teladan. Pemahaman tentang peserta didik meliputi 

pemahaman tetang psikologis perkembangan anak, sedangkan 

pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang 

pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses 

dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara 

berkelanjutan.
20

 

Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi 

pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pegembangan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
21

 

Lebih lanjut Kunandar menjelaskan, bahwa komponen-

komponen kompetensi pedagogik antara lain: 

1) Memahami peserta didik secara mendalam, indikatornya antara 

lain: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian dan 

mengidentifikasi bekal awal peserta didik. 

2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, indikatornya 

antara lain: memahami landasan pendidikan, menerapkan teori 

belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, dan menyusun 

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

3) Melaksanakan pembelajaran, indikatornya anatara lain: menata 

latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif. 

4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

indikatornya anatara lain: merancang dan melaksanakan 

evaluasi proses dari hasil belajar secara berkesinambungan 

dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan 

                                                             
20

Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, Jakarta: Kalam Mulia, hlm: 90 
21

Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional, Esensi, 2013, hlm: 41 
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hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar dan 

memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan 

kualitas program pembelajaran secara umum. 

5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya, indikatornya antara lain: 

memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai 

potensi akademik dan pengembangan potensi non-akademik.
22

 

Berdasarkan defenisi kompetensi pedagogik guru tersebut  

maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya kompetensi 

pedagogik guru dapat diartikan sebagai sejumlah kemampuan dan 

pengalaman guru dalam menggunakan teknik mengajar yang baik 

sehingga menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu. 

3. Desain Pembelajaran  

a. Pengertian Desain Pembelajaran  

Kata desain berasal dari bahasa inggris, yaitu design desain. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata desain diartikan sebagai 

kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, serta corak. Kata kerjanya 

adalah mendesain yang berarti membuat rancangan. Orang yang 

merancang disebut dengan istilah desainer. 

Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan 

pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya 

termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. 

Sementara sebagai proses menurut Herbert Simon, desain 

pembelajaran adalah proses pemecahan masalah. Tujuan dari sebuah 

desain menurutnya adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam 

                                                             
22 Kunandar, Guru Profesional, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm:76-77 
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memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi 

yang tersedia. Jadi, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia 

untuk memecahkan suatu masalah. Dengan suatu desain, orang 

dapat melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk 

memecahkan persoalan tersebut. Dengan demikian, suatu desain 

pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bersifat linear yang 

diawali dari menentukan kebutuhan, mengembangkan rancangan 

untuk merespon kebutuhan, kemudian mengujicobakan rancangan 

tersebut dan akhirnya menentukan proses evaluasi untuk 

menentukan hasil terkait dengan efektifitas rancangan yang telah 

disusun. 

Menurut Wina Sanjaya, dalam konteks pembelajaran, desain 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematis 

untuk memecahkan masalah pembelajaran melalui proses 

perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta kegiatan-kegiatan 

yang harus dilakukan, prencanaan sumber-sumber belajar yang 

dapat digunakan serta perencanaan evaluasi keberhasilan belajar.
23

 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan 

diatas tentang desain pembelajaran sebelumnya penulis 

menyimpulkan bahwa desain pembelajaran dapat diartikan sebagai 

proses merancang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

                                                             
23

Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013, hlm: 21-22 
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pengalaman belajar, sumber-sumber belajar, dan evaluasi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik agar peserta 

didik mau dan mampu untuk belajar. 

b. Makna Desain Pembelajaran 

Setelah di ulas makna desain dan makna pembelajaran, maka 

dapat dikatakan bahwa Desain pembelajaran adalah perencanaan 

atau persiapan untuk melaksanakan pem-belajaran yang akan di 

manifestasikan bersama peserta didik dalam rangka pencapaian 

kompetensi yang diharapkan. 

Pembelajaran yang akan didesain 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 pembelajaran, ada beberapa 

asumsi yang harus di pahami: 

1) Perbaikan kualitas pembelajaran 

2) Pembelajaran dirancang dengan pendekatan sistim;  

3) Desain pembelajaran mengacu pada bagaimana 

seseorang itu belajar 

4) Desain pembelajaran diarahkan kepada kemudahan 

belajar 
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5) Desain pembelajaran melibatkan variabel 

pembelajaran
24

 

c. Fungsi dan Peran Desain Pembelajaran 

1) Fungsi Desain Pembelajaran 

Adapun fungsi dan kegunaan desain pembelajaran adalah: 

a) Sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

b) Menjadikan guru lebih siap dan percaya diri dalam 

menjalankan tugas mengajar. 

c) Meningkatkan kemampuan guru. 

2) Peran Desain Pembelajaran 

Peranan desapin pembelajaran dalam suksesnya proses 

belajar mengajar, antara lain: 

a) Agar belajar dapat bermakna dan efektif, karena adanya 

desain yang matang, otomatis guru akan lebih lancar dan 

menerapkan prinsip-prinsip yang seharusnya dilakukan 

selama pembelajaran berlangsung. Dengan demikian 

pembelajaran akan lebih terarah dan efektif. 

b) Agar tersedia atau termanfaatkan sumber belajar. 

c) Agar dapat dikembangkan kesempatan/pola belajar. 
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 Mardiya Hayati dan Nurhasna wati, Desain Pembelajaran, Pekanbaru:CV. Mutiara 
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d) Agar belajar dapat dilakukan leh siapa saja secara 

berkelanjutan.
25

 

d. Komponen-komponen Desain Pembelajaran 

1) Peserta Didik 

Peserta didik sendiri merupakan pembelajar (pihak yang 

menjadi fokus pembelajaran) yang sedang mengikuti proses 

pembelajaran pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan 

tertentu. Sebelum mendesain pembelajaran, guru harus dapat 

menganalisis katakteristik maupun perkembanagan peserta 

didiknya. 

2) Tujuan Pembelajaran  

Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang paling 

penting dalam desain pembelajaran setelah komponen peserta 

didik sebagai pembelajar. Seorang guru yang membelajarkan 

peserta didik tanpa menetapkan tujuan pembelajaran terlebih 

dahulu dan membelajarkan peserta didik tanpa tujuan 

pembelajaran diibartkan seperti nahkoda yang berlayar tanpa 

menggunakan kompas yang mengakibatkan dia meraba-raba 

dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai dan celakanya, 

dalam kenyataan di lapangan para guru masih ada yang 

menghabiskan hal ini. 
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3) Pengalaman Belajar 

Dalam proses pembelajaran guru menciptakan kondisi yang 

merupakan pengalaman belajar yang dirancang agar peserta 

didik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalaman 

belajar tersebut harus dapat mendorong peserta didik untuk aktif 

di dalam belajar, baik secara fisik maupun non-fisik. 

4) Sumber-sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang 

memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman 

belajar. Di dalamnya meliputi lingkungan fisik seperti tempat 

belajar, bahan dan alat yang dapat digunakan dan personal, 

seperti guru, petugas perpustakaan, laboran dan siapa saja yang 

berpengaruh, baik secara langsung maupun tak langsung untuk 

keberhasilan dalam pengalaman belajar. 

5) Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen 

dalam desain pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran di 

lakukan peramcangan dan pengembangan alat evaluasi 

pembelajaran sebagai sebagian integral dari komponen desain 

pembelajaran. Itulah sebabnya komponen evaluasi 

pembelajaran ini memiliki fungsi untuk mengetahui apakah 

tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan sudah tercapai.
26
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 Novan Ardy Wiyani,OP Cit, hlm: 26-28 
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4. Ilmu Ekonomi 

a. Pengertian Ilmu Ekonomi 

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos, 

oikos berarti rumah tangga sedangkan nomos berarti aturan, kaidah 

dan pengelolaan. Dengan demikian ekonomi dapat diartikan 

sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau pengelolaan suatu rumah 

tangga.
27

  

Ilmu ekonomi merupakan suatu disiplin ilmu-ilmu sosial 

yang juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

sebagaimana tumbuh dan berkembangnya disiplin ilmu-ilmu sosial 

lainnya, seperti sejarah, politik, sosiologi, antropologi, dan 

geografi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai 

bagaimana caranya untuk mencapai kemakmuran.
28

 

Berdasarkan definisi ilmu ekonomi di tersebut dapat penulis 

simpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu pengelolaan atau 

menggunakan sumber daya yang akan diproduksi untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Ataupun ilmu yang mempelajari cara-cara 

manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
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 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm: 2 
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 Nurasmawi dan Akmal, Penghantar Ilmu Pengetahuan Sosial, Pustaka riau, 2009, 
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b. Macam-macam Ilmu Ekonomi 

1) Ekonomi penguraian adlah suatu ilmu yang bertugas 

mengambarkan kejadian ekonomi yang timbul dalam suatu 

rangkaian kejadian-kejadian yang telah berlalu. 

2) Ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang menerangkan 

hubungan antara kejadian-kejadian ekonomi satu sama lain, 

dan merumuskan dlam suatu pengertian umum, yang disebut 

dengan dalil atau hukum ekonomi. 

3) Ekonomi terapan adalah penerapan teori ekonomi dlam 

kejadian-kejadian yang konkrit. 

4) Sejarah ekonomi adalah suatu ilmu yang bertugas 

menggambarkan perkembangan pendapatan ekonomi dalam 

masyarakat. 

5) Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari 

ekonomi secara khusus, misalnya masalah upah buruh, dan 

sebagainya. 

6) Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari masalah 

ekonomi secara keseluruhan, misalnya masalah pendapatan 

negara, pendapatan penduduk dan sebagainya.
29

 

c. Ciri-ciri Ilmu Ekonomi 

1) Usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam 

rangka memperoleh hidup makmur. 
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 Nurasmawi dan Akamal, Op., Cit,hlm:88 
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2) Kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

3) Usaha itu dalam susunan masyarakat tertentu. 

4) Alat-alat pemuas terbatas jumlahnya.
30

 

5. Analisis Kompetensi Pedagogik Guru dalam Mendesain 

Pembelajaran Ekonomi 

Istilah pengembangan sistem instruksional (instructional 

system development) dan desain instruksional (instructional design) 

sering dianggap sama, atau setidak-tidaknya tidak dibedakan secara 

tegas dalam penggunaannya, meskipun menurut arti katanya ada 

pebedaan diantara “desain” dan “pengembangan”. Kata “desain” 

berarti sketsa atau pola atau otline atau rencana pendahuluan. Sedang 

“pengembangan” berarti membuat tumbuh secara teratur atau untuk 

dijadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, lebih efektif, dan 

sebagainya.
31

 

Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut 

pandang, misalnya sebagai disiplin, sebgai ilmu, sebagai sistem, dan 

sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas 

berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses 

pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebgai ilmu, 

desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi 

pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi 

                                                             
 

30
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yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala 

mikro dan makro untuk betbagai mata pelajaran pada berbagai 

tingkatan kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran 

merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem 

pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan 

mutu belajar. Desain pembelajaran sebagai proses merupakan 

pengembangan sistematis tentang spesifikasi pembelajaran dengan 

menggunakan teori pembelajaran dan teori belajar untuk menjamin 

mutu pembelajaran. 

Ada beberapa komponen desain pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Pembelajar (pihak yang menjadi fokus) yang perlu 

diketahui meliputi; karakteristik mereka, kemampuan 

awal dan pra syarat. 

b. Tujuan Pembelajaran (umum dan khusus) adalah 

penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh 

pembelajar. 

c. Analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis 

topik atau materi yang akan dipelajari 

d. Strategi pembelajaran, dapat dilakukan secara makro 

dalam kurun satu tahun atau mikro dalam kurun satu 

kegiatan belajar mengajar. 
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e. Bahan ajar, adalah format materi yang akan diberikan 

kepada pembelajar 

f. Penilain belajar, tentang pengukuran kemampuan atau 

kompetensi yang sudag dikuasai atau belum. 

Dari kajian sebelumnya, kompetensi pedagogik dapat juga 

dimaknai sebagai penguasaan seperangkat kemampuan atau 

keterampilan menerapkan metode/teknik mengajar yang harus ada 

dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan 

efektfi. Sehubungan dengan itu, menurut Daryanto keterampilan 

mengajar yang harus ada dalam diri guru meliputi: 

a. Keterampilan membuka pelajaran 

Yaitu kegiatan guru untuk menciptakan suasana yang 

menjadikan siswa siap mental sekaligus menimbulkan 

perhatian siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipeajari. 

b. Keterampilan menutup pelajaran 

Yaitu kegiatan untuk mengakhiri proses belajar 

mengajar. 

c. Keterampilan menjelaskan 

Yaitu usaha penyajian materi pembelajaran yang 

diorganisasikan secara sistematis. 

d. Keterampilan mengelola kelas 

Yaitu kegiatan guru untuk menciptakan siklus belajar 

yang kondusif. 
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e. Keterampilan bertanya 

Yaitu usaha guru untuk mengoptimalkan kemampuan 

menjelaskan melalui pemberian pertanyaan kepada 

siswa. 

f. Keterampilan memberikan penguatan 

Yaitu suatu respon positif yang diberikan guru kepada 

siswa yang akan melakukan perbuatan baik dan kurang 

baik. 

g. Keterampilan memberi variasi 

Yaitu usaha guru untuk menghilangkan kebosanan 

siswa dalam menerima pelajaran melalui gaya mengajar, 

penggunaan media, pola intersaksi kegiatan siswa dan 

komunikasi nonverbal (suara, mimic, kontak mata, da 

semangat).
32

 

Untuk mendukung keterampilan mengajar diatas, guru perlu 

mengetahui indikator komptensi pedagogik guru. Tabel berikut ini 

dikutip dari Sudarwan Danim yang berisi ruang lingkup beserta 

indikator kompetensi pedagogik guru. 
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 Daryanto, Paduan Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif: Teori dan Praktik dalam 

Pengembangan Profesionalisme bagi Guru, Jakarta: AV Publisher, 2009, hlm:266 
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Tabel II.1  Kompetensi pedagogik guru.
33

 

Kompetensi Sub Kompetensi Indikator 

Pedagogik  1. Memahami peserta 

didik secara 

mendalam 

 

 

 

2. Merancang 

pembelajaran, 
termasuk 

memahami 

landasan 

pendidikan untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

 

3. Melaksanakan 

pembelajaran 

 

 

4. Marancang dan 

melaksanakan 

evaluasi 

pembelajaran 

 

 

 

 

5. Mengembangkan  

a. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip perkembangan kognitif 

b. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip kepribadian 

c. Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik 

 

a. Memahami landasan pendidikan 

b. Menerapkan teori belajar dan pembelajaran 

c. Menetukan strategi pembelajaran berdasarkan 

karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan di 

capai dan materi ajar 

d. Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi 

yang dipilih 

 

 

a. Menata latar (setting) pembelajaran 

b. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif 

 

 

a. Merancang dan melaksanakan evaluasi (assesment) 

proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan 

berbagai metode 

b. Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar 

untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery 

learning) 

c. Memanfaatkan hasil nilai penilaian pembelajaran untuk 

perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

 

a. Memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan 

berbagai potensi akademik 

b. Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

berbagai potensi akademik 

c. Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

berbagai potensi non-akademik. 
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Dari Tabel II.1, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru dalam 

mendesain pembelajaran merupakan sub kompetensi pedagogik. Yang 

menjadi indikator dari kompetensi pedagogik guru dalam mendesain 

pembelajaran adalah memahami landasan pendidikan, menerapkan 

teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan di capai 

dan materi ajar, dan menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan 

strategi yang dipilih. 

B. Penelitian yang Relavan 

Penelitian mendapatkan penelitian yang relavan dengan 

mencantumkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Happy Laksanawati tahun 

2008 Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Sutan Syarif Kasim Riau dengan judul, 

“Kemampuan Guru dalam Membuat Desain Pembelajaran di 

SLTP Swasta Lembaga Ketuhanan Masyarakat Desa (LKMD) 

Indrasaksi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar“. Dengan 

hasil penelitiannya di ketahui bahwa secara keseluruhan guru 

tidak mendapatkan kendala-kendala yang berarti dalam 

membuat desain pembelajaran karena mendapat pelatihan, 

bimbingan dan arahan dari kepala sekolah, waka kurikulum dan 

guru inti. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tri Happy 

Laksanawati dengan judul penulis adalah sama-sama meneliti 
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tentang desain pembelajaran, sedangkan perbedaan dengan 

penelitian penulis menekankan kepada analisis kompetensi 

pedagogik guru dalam mendesain pembelajaran ekonomi di 

Sekolah Menengah atas Negeri 2 Kampar 
34

  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indra tahun 2014 Jurusan 

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Sutan Syarif Kasim Riau dengan judul, tentang 

“Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Motivasi 

Belajar Pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi kelas XI di Pondok 

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar”. Adapun hasil 

pennelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil analisis data  

dan pembahasan dalam penelitian tersebut ada pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran ips ekonomi kelas xi di 

pondok pesantren islamic centre al-hidayah kampar. Hal ini di 

buktikan dengan hasil r (product moment) yang di peroleh dari 

tabel correlation sebesar 0,557 lebih besar dari rtabel dengan taraf 

signifikan 5% sebesar 0,413 dan hasil dari rumus regresi dimana 

thitung lebih besar dari pada ttabel yaitu 0,557 > 0,413. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan diterima. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh adalah 

                                                             
34

 Tri happy Laksanawati tahun 2008 dengan judul, “ Kemampuan Guru dalam Membuat 

Desain Pembelajaran di SLTP Swasta Lembaga Ketuhanan Masyarakat Desa (LKMD) Indrasaksi 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar “ (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2008). 
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keduanya melakukan penelitian dalam ranah yang sama yaitu 

kompetensi pedagogik. Perbedaannya terletak pada masalah 

yang diteliti dimana penelitian yang dilakukan oleh indra 

memfokuskan pada pengaruh kompetensi pedagogik guru 

terhadap motivasi belajar. Sedangkan peneliti sendiri dalam 

penelitian yang dilakukan membahas kompetensi pedagogik 

guru dalam mendesain pembelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Kampar.
35

 

3. Penelitian yang di lakukan oleh Ruba’i tahun 2012 Jurusan 

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Sutan Syarif Kasim Riau dengan judul tentang 

“Pengaruh Kompetensi Guru dalam Mendesain Pembelajaran 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Kampar Timur”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa berdasarkan hasil analisis data, hasil perhitungannya 

dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana yang di 

peroleh nilai Fhitung adalah 11,27 dan Ftabel untuk taraf signifikansi 

1% dan N=40 adalah 22,27 dan perhitungan korelasi dengan 

rumus product moment diperoleh hasil thitung 0,479 dan rtabel 

0,393 berarti thitung > rtabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 
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 Indra tahun 2014 dengan judul,” Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap 

Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi kelas XI di Pondok Pesantren Islamic Centre 

Al-Hidayah Kampar”, (Pekanbaru : UIN SUSKA RIAU, 2014). 

 



31 

  

pengaruh kompetensi guru dalam Mendesain Pembelajaran 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran 

Ekonomi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar 

Timur. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah keduanya melakukan penelitian 

dalam ranah yang sama yaitu kompetensi guru dalam mendesain 

pembelajaran. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang 

diteliti, dimana pada penelitian yang dilakukan Ruba’i 

memfokuskan pada pengaruh mendesain pembelajaran. 

Sedangkan peneliti sendiri dalam penelitian yang dilakukan 

membahas penelitian tentang permasalahan kompetensi 

pedagogik guru dalam mendesain pembelajaran di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Kampar.
36

 

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian digunakan untuk memusatkan konsentrasi terhadap 

tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memfokuskan penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam 

memahami konsep-konsep yang ada selain itu juga dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam pengukurannya.  
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 Ruba’i tahun 2012 dengan judul, “Pengaruh Kompetensi Guru dalam Mendesain 

Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran Ekonomi di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Timur” ”, (Pekanbaru : UIN SUSKA RIAU, 2012). 
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Penelitian ini berkenaan dengan Analisis Kompetensi Pedagogik 

Guru dalam Mendesain Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Kampar. Adapun indikator kompetensi pedagogik guru dalam 

mendesain pembelajaran penulis menggunakan teori dari Kunandar yaitu 

sebagai berikut:  

1. Memahami landasan pendidikan 

a. Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan 

sehingga memiliki keahlian secara akademik dan 

intelektual 

b. Guru memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan 

dengan subjek yang dibina 

c. Guru memiliki pengetahuan dan pegalaman dalam 

penyelenggaraan pembelajaran dikelas 

2. Menerapkan teori belajar dan pembelajaran 

a. Guru mendesain pembelajaran yang mementingkan 

pembentukan reaksi atau respon peserta didik 

b. Guru mendesain pembelajaran yang mementingkan 

pembentukan kognitif peserta didik 

c. Guru mendesain pembelajaran yang mendorong peserta 

didik untuk peka berfikir kritis, memaknai proses 

pembelajaran secara mandiri 
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3. Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 

peserta didik 

a. Guru menggunakan berbagai teknik/strategi untuk 

memotivasi kemauan belajar peserta didik 

b. Guru memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap 

materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman 

tersebut 

c. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling 

terkait satu sama lain dengan memperhatikan tujuan 

pembelajaran maupun proses belajar peserta didik 

d. Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum / 

kurang memahami materi pembelajaran yang diajarakan dan 

menggunakananya untuk memperbaiki rancanagan 

berikutnya 

4. Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang 

dipilih 

a. Guru menyusun silabus sesuai dengan kurikulum 

b. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan isi 

kurikulum dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan 

sehari-hari 
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c. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan 

silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta 

didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan  

d. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan 

memperhatikan tujuan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


