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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Proses pembelajaran adalah proses yang didalamnya terdapat kegiatan 

interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar.
1
 Dalam proses 

pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak bisa 

dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling 

menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. 

Proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan hasil pembelajaran 

yang baik pula. Keberhasilan dari suatu pembelajaran tidak terlepas dari 

kompetensi seorang guru. Guru merupakan komponen yang berpengaruh 

dalam terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.
2
 Peningkatan 

mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat 

dalam proses pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi 

rendahnya mutu hasil pendidikan mempunyai posisi strategis maka setiap 

usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada 

peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Guru sebagai 

tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan 

pendidikan, karena guru yang langsung bersinggungan dengen peserta didik, 

untuk memberikan bimbingan yang akan menghasilakan tamatan yang 
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diharapkan. Sehingga, guru juga merupakan suatu profesi yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang 

diluar pendidikan.
3
 

Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan 

bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan.
4
 

Kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan profesinya, 

pemerintah mengeluarkan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang 

kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru. Standar kompetensi guru ini 

dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu: 

1) Kompetensi pedagogik. kompetensi pedagogik meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan penegmbangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

2) Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan 

kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, 

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

dan berakhlak mulia. 

3) Kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru 

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

dan masyarakat sekitar. 

4) Dan kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang 

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 

subtansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metode keilmuan.
5
 

Kompetensi pedagogik adalah salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki oleh tenaga pendidik, tentang segala sesuatu yang berkaitan dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, hal 

yang terpenting adalah bagaimana proses pembelajarannya yang mana 

mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta 

evaluasi pembelajaran. Maka seorang guru haruslah memiliki kompetensi 

pedagogik dalam proses pembelajaran tersebut.  

Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, baik 

tersurat maupun tersirat telah banyak memberikan inspirasi terkait konsep 

pendidikan, tidak terkecuali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kompetensi 

guru khususnya surat An-Najm ayat 5-10  : 

                          

                        

 
Artinya : Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. Yang 

mempunyai akal yang cerdas, dan (Jibril itu) menampakan diri 
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dengan rupa yang asli.Sedang dia berada diufuk yang 

tinggi.Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi.Maka 

jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busar 

panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan hamba-Nya 

(Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan. (Q.S. An-Najm 5-

10).
6
 

 

Dari ayat diatas, Kompetensi yang harus dimiliki guru menurut Al-

Qur’an surat An-Najm ayat 5-10 adalah memiliki kepribadian seperti yang 

telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW, menguasai dan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi guna pengembangan diri dan ilmu 

pengetahuan dan media komunikasi dengan orang lain. Adapun kompetensi 

guru dalam surat An-Najm ayat 5-10 yakni: kompetensi kepribadian, 

kompetensi pedagogik, kompetensi social, dan kompetensi profesional.
7
 

Dengan demikian, tampak bahwa kemampuan pedagogik bagi guru 

bukanlah hal yang sederhana, karena kualitas guru haruslah diatas rata-

rata.Untuk menghadapi tantangan tersebut, guru perlu berpikir secara 

antisipatif dan proaktif. Guru secara terus-menerusbelajar sebagai upaya 

melakuakan pembaharuan atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Caranya 

sering melakukan penelitian baik melalui kajian pustaka, maupun melakukan 

penelitian seperti penelitian tindakan kelas.
8
 

Penulis melakukan studi pendahuluan di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 10 Pekanbaru. Dalam studi pendahuluan tersebut, penulis masih 
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menemukan gejala-gejala terkait kompetensi pedagogik guru ekonomi dalam 

proses pembelajaran sebagai berikut: 

1. Masih terdapat guru ekonomi yang memiliki RPP yang bukan disusun 

sendiri 

2. Masih terdapat guru ekonomi yang melaksanakan kegiatan 

pembelajaran tidak berdasarkan kepada RPP. 

3. Masih terdapat guru ekonomi yang tidak memberikan kesempatan 

yang sama kepada semua peserta didik 

4. Masih terdapat guru ekonomi yang tidak mampu menyelenggarakan 

pembelajaran dengan menggunakan teknologi  

5. Masih terdapat guru yang melakukan evaluasi tidak berdasarkan 

standar kurikulum yang diterapkan. 

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kompetensi 

Pedagogik Guru Ekonomi Dalam Proses Pembelajaran Di SMA Negeri 

10 Pekanbaru”.Sehingga masalah yang diuraikan diatas dapat ditemukan 

pemecahannya. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Implementasi  

Implementasi artinya pelaksanaan, penerapan sesuatu yang 

memberikan dampak atau efek.
9
Menurut penulis bahwa implementasi 
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merupakan suatu penerapan ide yang dilaksanakan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. 

2. Kompetensi Pedagogik  

Menurut E Mulyasa, Kompetensi Pedagogik merupakan 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.
10

 Sementara itu, menurut Badan 

Standar Nasional Pendidikan Kompetensi Pedagogis adalah kemampuan 

dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan 

atau landasan kependidikan; (b) pemahaman tentang peserta didik; (c) 

pengembangan kurikulun/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil 

belajar dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.
11

 

Jadi, dapat disimpulkan kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

yang harus dimiliki guru yang mana mencakup beberapa aspek yang 

berkaitan dalam mengelola kegiatan pembelajaran siswa. 

3. Proses Pembelajaran.  

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar 

menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan 

proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik dan sumber belajar 
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dalam suatu lingkungan belajar dalam rangka keterlaksanaan program 

pendidikan.
12

 Sementara itu, Pendapat menurut Winkel “proses 

pembelajaran adalah suatu aktivitas psikis atau mental yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-

perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap”.
13

 

Jadi, dari pendapat diatas dapat disimpulkan proses pembelajaran 

adalah sebuah aktivitas pembelajaran yang didalamnya terdapat pendidik 

dan peserta didik yang memiliki tujuan akan menghasilkan perubahan-

perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dll. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Persoalan dalam penelitian ini adalah dapat di identifikasi sebagai 

berikut: 

a. Kompetensi pedagogik guru ekonomi belum maksimal 

b. Implementasi kompetensi pedagogik guru ekonomi dalam proses 

pembelajaran belum  maksimal 

2. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi kompetensi 

pedagogik guru ekonomi dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 10 

Pekanbaru.  

  

                                                             
12

Heri Rahyubi, Teori-Teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik. (Bandung: 

Nusa Media, 2014) h. 24 
13

Ibid, h. 24-25 



8 

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimanakah implementasi kompetensi Pedagogik guru Ekonomi dalam 

Proses Pembelajaran di SMA Negeri 10 Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi kompetensi Pedagogik guru Ekonomi dalam proses 

pembelajaran di SMA Negeri 10 Pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi sekolah yang dijadikan objek 

penelitian ini dalam upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya 

berkaitan dengan kemampuan guru dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. 

2. Bagi kepala sekolah 

Sebagi bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan 

3. Bagi guru 

Menjadi tambahan pengetahuan baru bagi guru dalam memahami 

factor-faktor yang mempengaruhi guru dalam implementasi 
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kompetensi pedagogik dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran 

ekonomi. 

4. Bagi peneliti 

Sebagai bahan pemahaman penulis dalam menambah ranah 

pengetahuan tentang penelitian dan menjadi salah satu syarat untuk 

dapat meraih gelar sarjana pendidikan. 


