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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam Bab I Pendahuluan ini akan dibahas: (a). Latar belakang, (b). 

Rumusan masalah, (c). Tujuan penelitian, dan  (d). Kegunaan hasil penelitian.   

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan saat ini terus diuji oleh berbagai perubahan  sesuai 

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan pendidikan dapat 

menjawab berbagai persoalan yang terjadi baik pada skala lokal maupun global 

yang terjadi semakin cepat (Mulyasa, 2009: 3). Bangsa indonesia sedang 

dihadapkan pada fenomena yang sangat dramatis yaitu rendahnya daya saing 

generasi muda sebagai indikator bahwa pendidikan di Indonesia belum mampu 

menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.  

Tuntutan kualitas pendidikan di Indonesia telah diamanatkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yang 

menjelaskan bahwa, “Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki tujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis  serta bertanggung 

jawab”, olehnya itu peranan lembaga pendidikan Formal/ Sekolah  diharapkan 

sebagai sarana yang tepat dalam pencapaian tujuan pendidikan secara Nasional. 
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Guru merupakan jabatan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu 

dari setiap orang yang menekuninya sehingga tidak semua orang dapat menjadi 

guru. Konsep di dalam mengajar adalah bukan sekedar menyampaikan materi 

pelajaran, akan tetapi suatu proses mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan 

yang harapkan. Makna dalam proses belajar-mengajar yaitu adanya kegiatan 

membimbing siswa agar siswa dapat berkembang sesuai dengan tugas-tugas 

perkembangannya, melatih ketrampilan baik ketrampilan intelektual, afektif, 

motorik dan memotivasi siswa, membentuk siswa untuk memiliki kemampuan 

inovatif dan kreatif agar mereka dapat memecahkan berbagai persoalan hidup  

serta mampu berinteraksi di masyarakat.  

Seorang guru perlu memiliki kemampuan merancang dan 

mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang dianggap cocok 

dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf perkembangan siswa termasuk 

di dalamnya memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran untuk 

menjamin efektivitas pembelajaran (Sanjaya, 2011: 14-15). Menurut (Mulyasa, 

2012: 37) Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi 

bagi para peserta didik, dan lingkungannya sehingga guru harus memiliki standar 

kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan 

disiplin.  

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

pendidikan menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 
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kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Standar Nasional 

pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir a). Menurut Gagne dalam (Amri & Ahmadi, 

2010: 2) mengatakan bahwa guru bertugas mengalihkan seperangkat pengetahuan 

yang terorganisasikan sehingga pengetahuan itu menjadi bagian dari sistem 

pengetahuan siswa.  

 Uji kompetensi guru yang diatur dalam standar kompetensi dan sertifikasi 

guru baik secara teoritis maupun praktis memililiki manfaat yang sangat penting, 

terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas 

guru. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

(Sisdiknas) menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional sehingga 

dipersyaratkan minimal memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV  dalam bidang 

yang relevan dengan bidang yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai 

agen pembelajaran (Muslich, 2007: 4-5). Kompetensi yang harus dimiliki oleh 

guru terdiri atas empat bagian yaitu, (1). Kompetensi Pedagogik, (2). Kompetensi 

Kepribadian, (3). Kompetensi Sosial, dan (4). Kompetensi Profesional (UU No 14 

Thn 2005 tentang guru dan dosen).  

Kompetensi  utama yang harus dimiliki oleh setiap guru adalah 

kompetensi Pedagogik yaitu berkaitan dengan kemampuan  guru dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik di kelas mulai dari memahami karakteristik siswa, 
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merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, serta melakukan 

penilaian dan Evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Kompetensi Pedagogik Guru merupakan Kompetensi teknis bagi setiap 

guru yang harus menjiwai di dalam pribadi masing-masing guru untuk 

melaksanakan tugasnya dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan. Kompetensi Pedagogik guru memberikan prioritas kepada 

aktifitas pembelajaran yang berkualitas  harus terus dibenahi dan ditingkatkan 

agar mencapai hasil pendidikan siswa menjadi semakin baik. Pengelolaan proses 

pembelajaran yang kurang memenuhi standar pengelolaan pendidikan 

mengakibatkan tujuan dari proses pembelajaran tidak tercapai dengan baik 

(Mulyasa, 2009: 36). 

 Kemampuan guru bersertifikat pendidik dalam Standar Proses 

pembelajaran meliputi: (1). Perencanaan proses pembelajaran yang mencakup 

pembuatan RPP (Rencana pelaksanaan pembelajaran), menyusun bahan ajar, 

merencanakan kegiatan pembelajaran, sumber belajar/ media pembelajaran serta 

strategi pembelajaran; (2). Pelaksanaan proses pembelajaran, mencakup  

mengawali pembelajaran dengan efektif, menerapkan pendekatan/ strategi 

pembelajaran, memanfaatkan sumber belajar/ media dalam pembelajaran, 

mengaktifkan interaksi  siswa dalam pembelajaran, menggunakan bahasa yang 

tepat dan benar dalam pembelajaran, dan mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan efektif;  (3). Penilaian pembelajaran, mencakup merancang alat evaluasi, 

menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian, memanfaatkan berbagai 

hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang 
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kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya; 

(4). Pengawasan proses pembelajaran, mencakup pemantauan, supervisi, evaluasi, 

pelaporan dan tindak lanjut (PP No  41 Tahun  2007 pasal 1 tentang standar proses 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah). 

 Kompetensi serta fungsi seorang guru  berperanan penting terutama 

kepada para guru yang telah  bersertifikat pendidik sehingga diharapkan memiliki 

kemampuan dalam memunculkan iklim belajar yang kondusif  dengan tujuan 

dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, interaktif dan 

menyenangkan di kelas. Selain  itu guru diharapkan mampu memberikan motivasi 

dan memacu semangat setiap siswa untuk meningkatkan kualitas belajarnya 

secara mandiri (Mulyasa, 2009: 46). Peningkatan kompetensi guru dalam 

menciptakan iklim pembelajaran yang berkualitas dapat tercapai jika para guru 

memiliki kompetensi untuk merancang, mengimpelemetasikan dan melakukan 

penilaian serta evaluasi hasil belajar siwa untuk kepentingan pembelajaran dan 

hasil belajar yang berkualitas.  

Kebijakan peningkatan kompetensi pedagogik Guru bersertifikat pendidik 

oleh sekolah SMA Negeri I Tehoru telah diimplementasikan  sejak Tahun 2007 

sehingga penerapan kompetensi Pedagogik Guru diharapkan mampu 

meningkatkan Kualitas pendidikan pada tingkat  sekolah serta peningkatan secara 

Nasional baik kualitas Guru maupun Siswa seperti yang telah tertuang pada 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (pasal 3) tentang sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas). Kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda sekolah untuk 

mendukung pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi pedagogik guru 
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berupa kegiatan workshop, seminar pendidikan, Musyawarah  Guru Mata 

Pelajaran (MGMP), dan lain-lain.  

Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa dari delapan guru bersertifikat 

pendidik di SMA Negeri I Tehoru belum maksimal melaksanakan komponen-

komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar-mengajar baik membuat 

rancangan pembelajaran (RPP dan Silabus, memilih bahan ajar, media 

pembelajaran, model dan srategi belajar-mengajar), kemampuan 

mengimplementasikan (mengoperasikan media pembelajaran, penggunaan model 

dan strategi yang tepat) serta proses penilaian dan evaluasi hasil belajar siswa  

untuk kepentingan kegiatan pembelajaran yang baik dan berkualitas. 

Guru yang telah bersertifikat pendidik yang berjumlah delapan orang di 

SMA Negeri 1 Tehoru harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mengevaluasi 

diri sendiri agar dijadikan sebagai bahan masukan dalam melakukan perbaikan-

perbaikan kedepan untuk meningkatkan mutu layanan yang berkualitas  kepada 

siswa. Kegiatan yang dilakukan oleh guru berupa pelatihan-pelatihan peningkatan 

professional guru harus terus dikembangkan agar menjadikan setiap guru 

memiliki jiwa inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan proses layanan 

pembelajaran kepada siswa  yang lebih bermutu (Aspek kognitif, Afektif dan 

Physikomotor). 

 Permasalahan seperti ini sangat membutuhkan adanya perbaikan-

perbaikan baik dari internal guru, sekolah dan pemerintah sebagai lembaga resmi 

yang bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan di indonesia terutama 

kompetensi pedagogik guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam 
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mendukung proses kegiatan belajar-mengajar di kelas sehingga peningkatan 

kompetensi guru dan siswa akan semakin baik kedepan.  

Hasil Evaluasi dari pengawas UPT Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah menemukan data bahwa dari 

delapan guru  Guru bersertifikat pendidik di SMA Negeri I Tehoru maka ada 

sebagian guru yang belum memiliki perangkat pembelajaran  yang lengkap, 

sedangkan beberapa guru yang lainnya sudah mempunyai perangkat pembelajaran 

yang lengkap mulai dari penyiapan RPP, Silabus dan lain-lain walaupun masih 

terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, data yang ditemukan juga 

sebagian besar para guru bersertifikat pendidik belum maksimal dalam 

mengoperasikan media IT untuk kepentingan pembelajaran serta beberapa 

kekurangan-kekurangan yang lain ( Sumber: Pengawas UPT Kecamatan Tehoru, 

Kabupaten Maluku Tengah). 

Adapun perangkat pembelajaran Guru yang di supervisi adalah pada 

standar ketuntasan Minimal, Rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, Analisis 

dan Kisi-kisi soal Ujian semester, soal Ulangan harian dan soal Ujian tengah 

semester. Di samping temuan di sekolah SMA Negeri I Tehoru, Kabupaten 

Maluku Tengah tentang perangkat pembelajaran yang belum memadai/ belum 

lengkap, selain itu dari data hasil ujian Nasional dua Tahun terakhir (Tahun 2010/ 

2011, 2011/ 2012) dari segi kualitas tidak mengalami peningkatan yang positif, 

hal ini dibuktikan dengan data rata-rata NEM  yang diperoleh para siswa SMA 

Negeri I Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah  berkisar antara 6,60-7, 20 dari target 
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pencapaian 8, 25 (Sumber: Kepala SMA Negeri 1 Tehoru tentang data hasil Unas 

tahun 2010/ 2011 & 2011/ 2012). 

Gambaran di atas membuktikan bahwa perlu adanya perhatian yang serius 

bagi Guru bersertifikat pendidik di dalam memahami pentingnya kompetensi 

pedagogik  Guru baik persoalan memahami karakter peserta didik, metode yang di 

gunakan, penguasaan bahan ajar dalam pembelajaran, sampai pada tahapan 

penilaian dan evaluasi. Komponen untuk menunjang proses  pembelajaran sangat 

diperlukan sebab setiap proses belajar-mengajar di kelas Guru akan selalu 

dipertemukan dengan pengelolaan pembelajaran sehingga hal ini menuntut Guru 

agar menguasai kompetensi Pedagogik guru sebagai  komponen penting di dalam 

mempengaruhi keberhasilan proses pengelolaan pembelajaran. Kompetensi 

Pedagogik memberikan penekanan agar selain  Guru mampu untuk menguasai 

bahan ajar yang menjadi bidang keahliannya atau materi yang akan disampaikan 

juga yang tidak kalah penting di dalam menunjang keberhasilan penyampaian isi 

materi adalah pandai dalam mengelola pembelajaran di kelas sehingga peserta 

didik dapat menerima setiap isi dari materi yang disampaikan dan pada akhirnya 

besar harapan tujuan pembelajaran itu akan tercapai dengan maksimal. 

Hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Sulistyani (2013) dengan judul 

Kemampuan guru bersertifikat pendidik dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

di SMP Negeri 1 Karangploso, Kabupaten Malang  menyatakan bahwa 

Kemampuan guru bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Karangploso pada 

umumnya mengalami peningkatan dalam membuat perencanaan yang baik untuk 

pelaksanaan proses pembelajaran, guru sudah menggunakan metode yang 
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bervariasi, para guru terus meningkatkan kompetensinya dengan membaca dan 

melengkapi referensi untuk menambah wawasan, memanfaatkan sumber belajar/ 

media dalam pembelajaran, para guru telah menggunakan strategi dan metode 

penilaian berupa tes lisan dan tulisan serta unjuk kerja untuk memantau 

perkembangan belajar siswa. 

Selain itu sekolah telah mengalokasikan anggaran untuk kepentingan 

peningkatan kompetensi  guru yaitu untuk kegiatan diklat, seminar, workshop, dan 

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), masih banyak guru yang belum 

menguasai  IT, minat dan disiplin siswa untuk belajar masih kurang. Selanjutnya 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutini (2013) dengan judul Implementasi 

Kompetensi pedagogik Guru bersertifikat pendidik professional dalam penerapan 

KBM di SMA Yos Sudarso Kepanjen, menyatakan bahwa terjadi peningkatan 

cara guru mengimplentasikan kompetensi pedagogik dalam menerapkan KBM 

walaupun ada sedikit perbedaan antara guru dalam mengidentifikasi peserta didik, 

sebagian guru dalam penggunaan metode PAIKEM masih kurang tekun dan 

kreatif, penyampaian metode pembelajaran, belum semua guru menguasai IT 

untuk kepentingan pembelajaran, ada sebagian guru yang tidak melakukan 

refleksi sebelum mengakhiri pembelajaran, minat dan disiplin siswa untuk belajar 

masih kurang.   

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian terdahulu 

dalam mendukung penelitian ini adalah adanya data yang diperoleh bahwa guru  

bersertifikat pendidik memiliki peningkatan kompetensi pedagogik yang cukup 

baik terutama dalam hal pengelolaan pembelajaran di kelas bersama siswa 
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walaupun masih terdapat sejumlah kekurangan-kekurangan yang perlu untuk terus 

diperbaiki dengan tujuan meningkatkan kompetensi pedagogik guru agar semakin 

lebih baik lagi ke depan untuk menciptakan proses pembelajaran yang semakin 

berkualitas. Perbedaaan  penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada 

penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

bagaimana kompetensi pedagogik guru di SMA Negeri 1 Tehoru dalam 

merencanakan dan mengimplementasikan kompetensi pedagogik guru pada 

kegiatan pembelajaran sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat pendidik.  

 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas  maka penulis tertarik 

untuk mengajukan judul dalam usulan Tesis  sebagai berikut:  

Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Bersertifikat Pendidik  

di  SMA Negeri I Tehoru,  Kabupaten Maluku Tengah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Perencanaan kebijakan peningkatan Kompetensi Pedagogik 

Guru bersertifikat pendidik  di SMA Negeri I Tehoru, Kabupaten  Maluku 

Tengah? 

2. Bagaimanakah Implementasi kebijakan peningkatan Kompetensi 

Pedagogik Guru bersertifikat pendidik  di SMA Negeri I Tehoru, 

Kabupaten  Maluku Tengah? 
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3. Bagaimanakah Evaluasi kebijakan peningkatan Kompetensi Pedagogik 

Guru bersertifikat pendidik di SMA Negeri I Tehoru, Kabupaten Maluku 

Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan penelitian ini     

adalah  sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan kebijakan 

peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru bersertifikat pendidik  di SMA 

Negeri I Tehoru, kabupaten  Maluku Tengah? 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan 

peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru bersertifikat pendidik  di SMA 

Negeri I Tehoru, kabupaten  Maluku Tengah? 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi kebijakan peningkatan 

Kompetensi Pedagogik Guru bersertifikat pendidik di SMA Negeri I 

Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah? 

D. Kegunaan hasil penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian sejenis maupun sebagai salah satu bahan kajian dalam rangka 

peningkatan kompetensi pedagogik guru di dalam mengelola pembelajaran 

khususnya Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada SMA Negeri 

I Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan Evaluasi 

bagi stakeholder sekolah terutama para Guru yang telah memiliki sertifikat 

pendidik (Sertifikasi) di dalam memperbaiki serta meningkatkan 

kompetensi pedagogik Guru di SMA Negeri I Tehoru, Kabupaten Maluku 

Tengah sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

menjadi lebih baik dan berkualitas.   


