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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap

Negara. Karena melalui pendidikan, karakter manusia dapat dibentuk sehingga

memberikan kontribusi terhadap kemajuan karakter yang menujang perkembangan

suatu bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan pendidikan adalah

peran guru.

Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melakukan

kegiatan pembelajaran, melihat hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Mulyasa,

2013).

Mengutip dari UU Guru dan Dosen Pasal 10 Bab IV bahwa guru juga merupakan

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing serta

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak

usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sehingga untuk menjadi seorang guru yang profesional harus memiliki 4 (empat)

kompetensi wajib, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

sosial, dan kompetensi profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi penting dari keempat

kompetensi yang menjadi persyaratan untuk menjadi seorang guru professional.

Sehingga kompetensi pedagogik dapat di definisikan sebagai suatu kemampuan guru

dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi pemahaman terhadap

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan

perkembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan kompetensi yang dimilikinya.
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Kompetensi pedagogik juga meliputi penguasaan karakteristik masing-masing

peserta didik, penguasaan pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam

mendidik, pengembangan kurikulum, pengelolaan kegiatan pembelajaran yang

mendidik, pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi

secara baik dengan peserta didik, serta penilaian dan evaluasi proses hasil belajar

(Mulyasa, 2013).

Sebuah hasil penelitian yang dilakukan Oleh Yulianti (2012:119) pada guru

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Kota Indramayu menyatakan bahwa

kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru erat hubungannya dengan prestasi

belajar peserta didik, sehingga semakin tinggi kompetensi pedagogik yang dimiliki

guru maka semakin tinggi pula tingkat prestasi belajar peserta didiknya.

Sebuah hasil penelitian untuk mengetahui metode untuk mengembangkan

kompetensi pedagogik yang dilakukan oleh Yasin (2011:178) pada guru pendidikan

agama islam di Madrasah menyatakan bahwa metode untuk mengembangkan

kompetensi pedagogik dapat dilakukan antara lain dengan cara (a) menyusun

perencanaan pengembangan yang di dasarkan pada evaluasi diri terhadap kemampuan

guru, (b) melaksanakan pengembangan kompetensi pedagogik guru pendidikan

agama islam melalui berbagai pelatihan, workshop, seminar, diskusi, lokakarya,

mendatangkan ahli, pertemuan rutin antar guru yang berkaitan dengan tema dan aspek

pengelolaan pembelajaran, aktif melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) guna

meningkatkan kualitas pembelajaran dan sekaligus melanjutkan ke jenjang pendidikan

S2, (c) pengembangan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama islam tersebut

dilakukan oleh pihak pemerintah, madrasah dan terutama oleh guru yang

bersangkutan.
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Pendidikan sekolah dasar merupakan jenjang paling dasar pada pendidikan

formal di Indonesia. Pendidikan sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah

ataupun swasta sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2011. Pendidikan

sekolah dasar juga merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan

menengah.

Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di salah satu SD Negeri di

Kabupaten Pasuruan, tepatnya di SDN Parerejo 3 Purwodadi, menyatakan bahwa

selama proses pembelajaran guru kurang dalam menguasai kondisi kelas dan metode

yang digunakan kurang bervariasi, sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih

mendalam mengenai kompetensi pedagogik yang dimiliki guru sekolah dasar.

Penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi mengenai kompetensi pedagogik guru

sekolah dasar yang ada di Kabupaten Pasuruan. Adapun permasalahan yang dimaksud

dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, didapatkan

rumusan masalah adalah bagaimana kompetensi pedagogik guru kelas di Sekolah

Dasar Negeri Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kompetensi pedagogik

guru kelas Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak, antara lain sebagai

berikut :

1. Bagi Sekolah



4

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah untuk

mengevaluasi kemampuan pedagogik guru dalam proses pembelajaran, sehingga

dapat meningkatkan proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Guru

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

pentingnya kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru untuk menjadi guru

profesional serta meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam proses

pembelajaran.

3. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana dan

sarana pembelajaran dalam pengembangan penelitian selanjutnya serta menambah

wawasan dalam penulisan karya ilmiah.

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini pada Guru kelas

Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pasuruan kelas atas, diantaranya SDN Parerejo

01 Purwodadi Pasuruan, SDN Parerejo 02 Purwodadi Pasuruan, SDN Parerejo 03

Purwodadi Pasuruan, SDN Gajahrejo 01 Purwodadi Pasuruan.

1.6 Definisi Istilah dan Definisi Operational

1. Kompetensi

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku

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

melaksanakan tugas keprofesionalan dalam proses pembelajaran.
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2. Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan,

teknologi, sosial, dan spiritual yang membentuk standar profesionalisme seorang

guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik,

pembelajaran yang mendidik, dan pengembangan pribadi professional.

3. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam 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.
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