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KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Pengertian Kompetensi Guru

Pada dasarnya tugas seorang guru tidak dapat dianggap mudah, karena tugas dan

tanggung jawab mereka sangatlah berat. Oleh karena itu, sebagai seorang guru haruslah

memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses pengajaran, sehingga apa yang

diinginkan untuk siswa dapat diraih dengan baik dan optimal.

Tugas seorang guru bukanlah suatu tugas yang ringan. Bahwa guru mempunyai

tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk

mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang

terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak.1

Oemar Hamalik menyatakan pekerjaan guru adalah pekerjaan yang profesional karena
itu diperlukan kompetensi dan kewenangan. Kompetensi itu dapat dilihat dari
kesanggupan menjalankan perannya sebagai guru, pengajar, pembimbing,
administrator dan Pembina.2

Kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari

proses belajar. Selama proses belajar, stimulus akan bergabung dengan isi memori dan

menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Apabila individu

sukses mempelajari cara melakukan satu pekerjaan yang komplek dari sebelumnya, maka

pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi perubahan kompetensi. Perubahan

kompetensi tidak akan tampak apabila selanjutnya tidak ada kepentingan atau

kesepakatan untuk melakukannya.

1 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, Hal. 97
2 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, Bandung: Astra Aditya, 1994, Hal. 5
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Berdasarkan pendapat diatas, maka disimpulkan bahwa kompetensi merupakan

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan

dikuasai oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.3

Pengembangkan profesi pada dasarnya menuntut guru untuk selalu mencintai,

menjaga dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. Guru harus sadar

bahwa tugas dan tanggung jawab tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali dirinya

sendiri. Demikian pula ia harus sadar bahwa dalam melaksanakan tugas, guru selalu

dituntut untuk bersungguh-sungguh dan tidak menjadikan tugasnya sebagai sambilan.

Tugas yang dilakukan guru sangatlah berat maka faktor guru dan cara

mengajarnya merupakan faktor yang penting. Bagaimana sikap dan kepribadian guru,

tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru, dan bagaimana cara guru itu

mengajarkan pengetahuan itu kepada siswa-siswanya, turut menentukan bagaimana hasil

belajar yang dapat dicapai siswa.4

2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi utama yang harus dimiliki guru agar pembelajaran yang dilakukan

efektif dan dinamis adalah kompetensi pedagogik. Guru harus belajar secara maksimal

untuk menguasai kompetensi pedagogik ini secara teori dan praktik. Dari sinilah

perubahan dan kemajuan akan terjadi dengan pesat dan produktif.

Perubahan dan kemajuan akan terjadi jika guru mampu dalam hal mendidik maka

harus menguasai ilmu mendidik yang disebut pedagogik. Secara umum istilah pedagogik

adalah dapat diberi makna sebagai ilmu dan seni mengajar anak-anak. Berdasarkan

3 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, Bandung: Alvabeta, 2011, Hal.
23

4 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, Hal. 104-105



pengertian di atas maka yang dimaksud pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak

yang ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara guru dengan siswa.

Kompetensi pedagogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan

ilmu dan seni mengajar siswa.5 Kompetensi pedagogik ialah kemampuan guru dalam

pengolahan pembelajaran siswa yang meliputi :

a. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan.

b. Pemahaman terhadap siswa.

c. Pengembangan kurikulum atau silabus.

d. Perancangan pembelajaran.

e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran.

f. Evaluasi proses dan hasil belajar.

g. Pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.6

Berdasarkan beberapa pengertian seperti diatas dengan kompetensi pedagogik

maka ada indikator kompetensi pedagogik, sebagai berikut :

a. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural,

emosional, dan intelektual.

b. Menguasai teori belajar dalam proses pembelajaran.

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran.

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

f. Memfasilitasi pengembangan potensi siswa.

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun.

5 Fachruddin Saudagar, dkk, Op. Cit, Hal. 33
6 Wina sanjaya, Op. Cit, Hal. 19



h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi.

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.7

3. Desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berkarakter

Guru dalam melakukan sesuatu harus merencanakan apa yang ingin kita lakukan,

apa tujuan kita melakukannya, apa strategi kita untuk melakukannya, dengan kata lain

sebelum kita melakukan sesuatu kita harus merancang atau merencanakannya terlebih

dahulu agar yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Desain Rencana

pelaksanaan pembelajaran berkarakter adalah upaya memperkirakan tindakan-tindakan

yang akan dilakuakan dalam kegiatan pembelajaran untuk membina, dan

mengembangkan karakter siswa, sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi

dasar.8

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan

pembelajaran berkarakter adalah :

a. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta

materi dan sub materi pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di

dalam silabus.

b. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan

kecakapan hidup (life skills) sesuai dengan permasalahan dan lingkup sehari-hari.

c. Menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan

pengalaman langsung.

7 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional. Jogjakarta: Power Books
(IHDINA), Hal. 73-100

8 E. Mulyasa, M.Pd, Manajemen Pendidikan Karakter,  Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, Hal. 78



d. Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada

sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus.9

Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran terintegrasi dapat dilakukan

dengan cara melakukan adaptasi terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah

ada. Bentuk adaptasinya adalah:

a. Penambahan dan modifikasi tujuan pembelajaran sehingga pembelajaran tidak hanya

membantu siswa mencapai kompetensi dasar, tetapi juga mengembangkan

karakternya.

b. Penambahan dan modifikasi kegiatan pembelajaran sehingga ada kegiatan

pembelajaran yang mengembangkan karakternya.

c. Penambahan dan modifikasi indikator pencapaian sehingga ada indikator yang terkait

dengan pencapaian siswa dalam hal karakter.

d. Penambahan dan modifikasi teknik penilaian sehingga ada teknik penilaian yang

dapat mengembangkan atau mengukur perkembangan karakter.10

4. Komponen-komponen dalam Mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Berkarakter

Rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter dijabarkan dari silabus yang

berfungsi untuk mengarahkan kegiatan bealajar siswa dalam upaya mencapai suatu

kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan yang berkewajiban menyusun

rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter secara lengkap dan sistematis agar

pembelajaran berlangsung secara aktif, kreatif, dan menyenangkan secara efektif dan

efisien. Adapun komponen rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu :

a. Identitas mata pelajaran

9 Kunandar, Guru Profesional, Jakarta: PT Raja Grafindo, Hal. 265
10 Endah Sulistyowati, Kurikulum 2013, Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2013, Hal. 112-113



Identitas mata pelajaran, meliputi : satuan pendidikan, kelas, semester, mata

pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan, alokasi waktu.

b. Standar kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang

menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan

dicapai pada setiap kelas dan semester pada mata pelajaran tertentu.

c. Kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa

dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi.

d. Indikator pencapaian kompetensi

Indikator dimaksudkan sebagai indikator pencapaian kompetensi. Indikator

pencapaian kompetensi adalah prilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk

menunjukkan ketercapaiaan kompetensi dasar tertentu. Indikator merupakan ciri atau

tanda yang menunjukkan penguasaan kompetensi dasar oleh siswa.

e. Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang

diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Selain itu, tujuan

pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam

merencanakan pembelajaran. Sebab segala kegiatan pembelajaran muaranya pada

tercapainya tujuan tersebut. Penuangan tujuan pembelajaran ini bukan saja

memperjelas arah yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan belajar, tetapi dari segi

efisiensi yang diperoleh hasil yang maksimal.

Keuntungan yang dapat diperoleh melalui penuangan tujuan pembelajaran

adalah :



1) Waktu mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat.

2) Pokok bahasan dapat dibuat seimbang, sehingga tidak ada materi pelajaran yang

dibahas terlalu mendalam atau terlalu sedikit.

3) Guru dapat menetapkan berapa banyak materi pelajaran yang dapat disajikan

dalam setiap jam pelajaran.

4) Guru dapat menetapkan urutan rangkaian materi pelajaran secara tepat.

5) Guru dapat dengan mudah menetapkan dan mempersiapkan strategi belajar yang

paling cocok dan menarik.

6) Guru dapat dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan peralatan maupun

bahan dalam keperluan belajar.

7) Guru dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam belajar.

8) Guru dapat menjalin bahwa hasil belajarnya akan lebih baik dibandingkan dengan

hasil belajar tanpa tujuan yang jelas.11

f. Materi ajar (materi pokok)

Materi ajar merupakan materi yang akan dibahas, berupa konsep, data atau

fakta, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai

rumusan indikator.

g. Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian

kompetensi dasar dan bahan ajar.

h. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan strategi kegiatan belajar yang dilakukan

siswa untuk mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah

11 Hamzah B Uno, Perencanaan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, Hal. 34



ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi

siswa, dan karakteristik kompetensi dasar yang hendak dicapai dari setiap mata

pelajaran.

i. Kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan proses pembelajaran siswa untuk mencapai

kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran meliputi:

1) Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan

perhatian siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

2) Inti atau pembahasan

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi

dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis siswa. Kegiatan ini

dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan

konfirmasi.

3) Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan,

penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

j. Sumber belajar



Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator.

k. Penilaian atau evaluasi

Prosedur dan penilaian dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator

pencapaian kompetensi dasar dan mengacu pada standar penilaian. Evaluasi

merupakan komponen terakhir dalam proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja

berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga

berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan

pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan

berbagai komponen sistem pembelajaran.

Prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter

adalah :

a. Memperhatikan perbedaan individu siswa.

b. Mendorong partisipasi aktif siswa.

c. Mengembangkan budaya membaca dan menulis.

d. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.

e. Keterkaitan dan keterpaduan.

f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.12

5. Manfaat dalam Mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berkarakter

a. Waktu mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat.

b. Pokok bahasan dapat dibuat seimbang, sehingga tidak ada materi pelajaran yang

dibahas terlalu mendalam atau terlalu sedikit.

12Dra. Loeloek Endah P. M.pd, Panduan Memahami Kurikulum 2013, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal.152-
153



c. Guru dapat menetapkan berapa banyak materi pelajaran yang dapat atau sebaiknya

disajikan dalam setiap jam pelajaran.

d. Guru dapat menetapkan urutan dan rangkaian materi pelajaran secara tepat.

e. Guru dapat dengan mudah menetapkan dan mempersiapkan strategi belajar mengajar

yang paling cocok dan menarik.

f. Guru dapat dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan peralatan maupun

bahan dalam keperluan belajar.

g. Guru dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam belajar.

h. Guru dapat menjamin bahwa hasil belajarnya akan lebih baik dibandingkan dengan

hasil belajar tanpa tujuan yang jelas.13

6. Perbedaan Antara Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Konvensional dengan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berkarakter

Rencana pelaksaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran mata pelajaran per

unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas, sedangkan Rencana

pelaksaan pembelajaran berkarakter adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang

menuntut penanaman karakter pada murid seperti: disiplin, rasa hormat dan perhatian,

tanggung jawab maupun karakter lainnya yang diharapkan bisa dimiliki oleh murid saat

proses pembelajaran berlangsung maupun setelah Pembelajaran berlangsung.

7. Kompetensi Guru dalam Mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Berkarakter

13 Hamzah B Uno, Op. Cit, Hal. 34



Kemampuan mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter

merupakan langkah awal yang harus dimiliki guru dan sebagai muara dari segala

pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek

belajar dan situasi belajar.14

Guru berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter jika

tidak mempunyai persiapan pembelajaran yang baik, maka peluang untuk tidak terarah

terbuka lebar, bahkan mungkin cenderung untuk melakukan improvisasi sendiri tanpa

acuan yang jelas. Mengacu dari hal tersebut, guru diharapkan dapat melakukan persiapan

pembelajaran baik menyangkut materi pembelajaran maupun kondisi psikis dan psikologi

yang kondusif bagi berlangsungnya proses pembelajaran.15 Sehingga apa yang disajikan

menjadi efektif dan tercerna oleh siswa.

Desain pembelajaran yang disiapkan dan disusun oleh guru disebut dengan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran

berkarakter merupakan rencana aksi yang disusun dan disiapkan oleh guru setiap kali

akan melakukan proses pembelajaran di kelas. Rencana pelaksanaan pembelajaran

berkarakater disusun dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran agar

proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, sehingga siswa dapat mencapai

kompetensi dasar yang diharapkan.

Langkah-langkah kompetensi guru dalam mendesain rencana pelaksanaan

pembelajaran berkarakter adalah :

a. Mengisi Kolom Identitas

14 E. Mulyasa, Op.Cit,  Hal. 155
15 Dra. Tutik Rachmawati, M.Pd., dan Drs Daryanto, Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka Kreditnya,

Yogyakarta: Gava Media, 2013, Hal. 107



Terdiri dari :1) Nama sekolah, 2) Mata pelajaran, 3) Kelas, 4) Semester, 5)

Standar kompetensi, 6) Kompetensi Dasar, 7) Indikator mencakup (nilai-nilai dan

karakter), dan 8) Alokasi waktu.

b. Merumuskan tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan standar kompetensi,

kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan.

c. Menentukan materi pelajaran

Identifikasi materi pelajaran didasarkan pada materi pokok/ pembelajaran

yang terdapat dalam silabus. Materi pelajaran merupakan uraian dari materi

pokok/pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran, dapat

diacu dari indikator.

d. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan

Metode dapat diartikan sebagai metode tetapi bisa juga sebagai model atau

pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan strategi yang

dipilih. Oleh karena itu pada bagian ini dicantumkan pendekatan pembelajaran dan

metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran siswa.

e. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran

Berdasarkan Permendiknas No. 41/2007 tentang standar proses untuk satuan

pendidikan dasar dan menengah, pelaksanan pembelajaran meliputi : Kegiatan

Pendahuluan, Kegiatan Inti (Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi) dan Kegiatan

Penutup.

f. Menentukan 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.

g. Menyusun kriteria penilaian



Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk intrumen, dan instrument

yang dipakai.16

8. Indikator Kompetensi Guru dalam Mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Berkarakter

Indikator persiapan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran:

a. Mampu mendeskripsikan tujuan/kompetensi pembelajaran.

b. Mampu memilih/menentukan materi.

c. Mampu mengorganisir materi.

d. Mampu menentukan metode/strategi pembelajaran.

e. Mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pelajaran.

f. Mampu menyusun perangkat penilaian.

g. Mampu menentukan teknik penilaian.

h. Mampu mengalokasi waktu.17

9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Guru dalam Mendesain Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran Berkarakter

Faktor yang mempengaruhi kompetensi guru dalam mendesain rencana

pelaksanaan pembelajaran berkarakter dalam hal ini yaitu faktor internal dan faktor

eksternal.

a. Faktor internal, yaitu :

1) Tingkat pendidikan.

2) Pengalaman.

3) Pengetahuan.

b. Faktor eksternal, yaitu :

16 Isdisusilo, Op. Cit, Hal. 29-36
17 Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja Guru, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, Hal. 16



1) Pembinaan.

2) Fasilitas.

3) Biaya.18

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan yang penulis lakukan adalah :

1. Nuraini pada tahun 2008 dengan judul “Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

dalam Mendayagunakan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Dasar Negeri Kerumutan Kabupaten Pelalawan”. Dari penelitiannya disimpulkan bahwa

kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dalam mendayagunakan metode pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Kerumutan pada kategori sedang dengan

presentase 60%.

2. Siti Mutiah pada tahun 2010 dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru dalam Proses

Pembelajaran Agama Islam di MTS Hidayatul Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa guru-guru agama islam kurang

berkompetensi dalam proses pembelajaran. Dengan kategori kurang baik dengan

presentase sebesar  45,5%

3. Linda Delawati pada tahun 2009 dengan judul “Implementasi Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan

Gaung Kabupaten Indragiri Hilir”. Hasil penelitiannya menunjukkan kemampuan guru

disekolah menengah atas negeri 1 Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri hilir

implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam tersebut secara

umum tergolong pada kategori sangat baik dengan presentase 83,9%.

18 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, Hal. 56-57



Penelitian yang penulis lakukan kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian

sebelumnya. Perbedaannya terletak pada judul, objek dan lokasi penelitiannya. Dari keterangan

di atas menerangkan bahwa ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti kali

ini akan mencoba meneliti permasalahan yakni “Kompetensi Guru dalam Mendesain Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran Berkarakter Pada Mata Pelajaran Akuntansi di Sekolah Menengah

Kejuruan Negeri 1 Kerinci Kanan Kabupaten Siak”.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberikan batasan

terhadap konsep teori. Hal ini digunakan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan

penulisan dalam penelitian ini. Kajian yang peneliti lakukan adalah terkait dengan kompetensi

guru dalam mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter pada mata pelajaran

akuntansi di SMK Negeri 1 Kerinci Kanan. Berdasarkan kajian tersebut, maka yang menjadi

indikator dalam kompetensi guru dalam mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran

berkarakter pada mata pelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Kerinci Kanan adalah:

1. Guru mampu mencantumkan nilai-nilai karakter yang ada pada rencana pelaksanaan

pembelajaran berkarakter.

2. Guru mampu membuat isi rumusan standar kompetensi sesuai dengan materi pelajaran

pada rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter.

3. Guru mampu membuat isi rumusan standar kompetensi dan indikator pencapaian yang

berbeda pada rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter.

4. Guru mampu membuat pencapaian kompetensi dasar dengan perubahan prilaku, sikap,

pengetahuan dan keterampilan siswa.



5. Guru mampu membuat isi rumusan kompetensi dasar sesuai dengan materi pelajaran

pada rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter.

6. Guru mampu membuat indikator rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter sesuai

karakteristik siswa.

7. Guru mampu membuat alokasi waktu secara efektif dan efisien sesuai rencana

pelaksanaan pembelajaran berkarakter.

8. Guru mampu membuat tujuan pembelajaran sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran

berkarakter.

9. Guru mampu membuat materi pelajaran sesuai silabus pada rencana pelaksanaan

pembelajaran berkarakter.

10. Guru mampu membuat penjabaran materi pembelajaran sesuai indikator pada rencana

pelaksanaan pembelajaran berkarakter.

11. Guru mampu membuat metode yang bervariasi.

12. Guru mampu membuat metode yang efektif dan efisien.

13. Guru mampu membuat siswa ikut serta dalam penggunaan metode pembelajaran yang

ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter.

14. Guru mampu membuat pembelajaran yang bersifat kontekstual.

15. Guru mampu membuat siswa menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembelajaran.

16. Guru mampu membuat siswa menunjukkan sikap yang terbuka dalam pembelajaran.

17. Guru mampu membuat siswa menumbuhkan antusiasime dalam belajar.

18. Guru mampu membuat sumber belajar sesuai materi pelajaran yang ada pada rencana

pelaksanaan pembelajaran berkarakter.



19. Guru mampu membuat sumber belajar tambahan dalam menunjang tercapainya proses

belajar mengajar di rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter.

20. Guru mampu membuat teknik penilaian belajar siswa dalam aspek nilai-nilai karakter.


