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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Landasan teori dari suatu penelitian atau sebuah karya ilmiah biasa disebut juga

tinjauan pustaka. Pada bagian landasan teori ini, pertama akan disajikan kerangka

teori. Hal pertama yang akan diuraikan adalah kompetensi dari guru itu sendiri.

Karena kompetensi mengacu pada kemampuan melakukan suatu hal yang diperoleh

dari proses pendidikan. Penelitian ini menekankan pada kompetensi yang dimiliki

guru, diantaranya adalah kompetensi pedagogik. Sehingga dapat dilihat kerangka

teori mengenai kompetensi adalah sebagai berikut :

2.1 Kompetensi

Kompetensi Guru

Kompetensi

Pedagogik

Kompetensi

Profesional

Kompetensi

Sosial

Kompetensi

Kepribadian

Guru Sekolah Dasar

1. Memahami karakteristik peserta didik.

2. Merancang pembelajaran.

3. Melaksanakan pembelajaran.

4. Evaluasi hasil belajar.

Gambar 2.1 Kompetensi Guru
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Broke and Stone (2005) mengemukakan bahwa kompetensi sebagai

descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely

meaningful. Artinya, kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari

perilaku guru atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti. Dengan

demikian, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan,

nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Johnson (2004) mengemukakan competency as rational performance

which satisfactorily meets the objective for a desired condition. Artinya,

kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Memahami uraian di

atas, ternyata kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu

yang diperoleh melalui pendidikan; kompetensi menunjuk kepada performa

dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam

melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Dikatakan rasional karena

mempunyai arah atau tujuan, sedangkan performa merupakan perilaku nyata

dalam arti tidak hanya dapat diamati saja, tetapi meliputi sesuatu yang lebih

jauh dari itu, bahkan menembus sesuatu yang tidak kasat mata.

Memahami uraian di atas, beberapa aspek atau ranah yang terkandung

dalam konsep kompetensi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.

Misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan

belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik

sesuai dengan kebutuhannya.
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2. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang

dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan

pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik

dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara

efektif dan efisien.

3. Kemampuan (skill), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya

kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana

untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.

4. Nilai (value), yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku

guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-

lain).

5. Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang/tidak senang, suka/tidak suka)

atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya

reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/gaji, dan

sebagainya.

6. Minat (interest), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu

perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.

Analisis di atas, sesuai dengan Kepmendiknas No. 045/U/2002, yang

mengungkapkan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas,

penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap
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mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan

tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimbulkan bahwa

kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam pengetahuan,

keterampilan, dan sikap yang direfleksikan dalam melakukan suatu tugas

pekerjaannya. Kompetensi bukanlah suatu titik akhir suatu upaya, melainkan

suatu proses yang berkembang dan belajar sepanjang hayat. Artinya pada

dewasa ini, Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi sumber kekuatan

yang makin penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila SDM,

termasuk dalam pendidikan, memiliki kompetensi yang handal dan relevan

dengan tuntutan pekerjaan yang akan dikerjakan, maka tujuan pencapaian

organisasi akan tercapai secara efektif dan efisisen yang terwujud dalam

kinerja yang dijalaninya atau peran dan tugas organisasi yang

dilaksanakannya (Mulyasa,2009).

2.2 Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam

melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak (Hermawan,

2010). Sedangkan menurut Mubarok (2013), kompetensi guru merupakan

perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan

spiritual yang secara kaffah membentuk standar profesi guru yang mencakup

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang

mendidik, pengembangan pribadi dan professional. Guru sebagai learning

agent berkewajiban memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui
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perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki kompetensi. Kompetensi

sebagaimana yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

1. 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 (Darmawan dan Supriadie, 2012).

Kemampuan pedagogik merupakan kemampuan guru dalam

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya

meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.

b. Pemahaman terhadap peserta didik.

c. Pengembangan kurikulum atau silabus.

d. Perancangan pembelajaran.

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran.

g. Evaluasi hasil belajar.

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya.

Kompetensi tersebut hendaknya dimiliki guru sebelum menjadi guru

profesional dengan kompetensi sebagai berikut: guru memiliki
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kemampuan merencanakan program pembelajaran, melaksanakan

program pembelajaran, mendiagnosis berbagai hambatan dan masalah

yang dihadapi peserta didik, dan menyempurnakan program pembelajaran

berdasarkan umpan balik yang telah dikumpulkan secara sistematik.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan

dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang

mendidik dan dialogis. Secara subtansif kompetensi ini mencakup

kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

(PP Nomer 19 tahun 2005) secara rinci masing-masing elemen dari

kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan sub kompetensi dan

indikator diantaranya:

a. Memahami Peserta Didik

Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial yakni memahami

peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan

kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip kepribadian dan dengan mengidentifikasi bekal ajar awal

peserta didik.

b. Merancang Pembelajaran Termasuk Memahami Landasan Pendidikan

untuk Kepentingan Pembelajaran

Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial untuk menerapkan

teori-teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran
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berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai

dan materi ajar serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan

strategi yang terpilih.

c. Melaksanakan Pembelajaran

Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial yakni menata setting

pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran secara kondusif.

d. Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran

Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial melaksanakan

assesment proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan

berbagai metode melalui menganalisis hasil penilaian proses dan hasil

belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar dan

memanfaatkan hasil penilaian hasil pembelajaran secara umum.

e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya.

Slamet PH (2006) mengatakan bahwa kompetensi pedagogik terdiri

dari beberapa Sub kompetensi, yaitu berkontribusi dalam pengembangan

KTSP yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan,

mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi

(SK) dan kompetensi dasar (KD), merencarakan rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan,

merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas, melaksanakan

pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, kreatif, inovatif, eksperimentif,

efektif dan menyenangkan), menilai hasil belajar peserta didik secara
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otentik, membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya:

pelajaran, kepribadian, bakat, minat, dan karir, dan mengembangkan

profesionalisme diri sebagai guru.

Dengan demikian tampak bahwa kemampuan pedagogik bagi guru

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

rata. Kualitas ini dapat dilihat dari aspek intelektual meliputi aspek (1)

logika sebagai pengembangan kognitif mencakup kemampuan intelektual

mengenal lingkungan terdiri atas enam macam yang disusun secara

hierarkis dari yang sedehana sampai yang kompleks. Yaitu pengetahuan

(kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari),

pemahaman (kemampuan menangkap makna atau arti sesuatu hal),

penerapan (kemampuan menggunakan hal-hal yang telah dipelajari untuk

menghadapi situasi-situasi baru dan nyata), analysis (kemampuan

menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur

organisasinya dapat dipahami), sintesis (kemampuan memadukan bagian-

bagian menjadi satu keseluruhan yang berarti), dan penilaian (kemampuan

memberikan harga suatu hal berdasarkan kriteria intern, kelompok,

ekstern atau yang telah ditetapkan terlebih dahulu); (2) etika sebagai

pengembangan afektif mencakup kemampuan emosional dalam

mengalami dan menghayati sesuatu hal meliputi lima macam kemampuan

emosional disusun secara hierarkis. Yaitu: kesadaran (kemampuan untuk

ingin memperhatikan sesuatu hal), partisipasi (kemampuan untuk turut

serta atau terlibat dalam sesuatu hal), penghayatan nilai (kemampuan
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untuk menerima nilai dan terikat kepadanya), pengorganisasian nilai

(kemampuan untuk memiliki sistem nilai dalam dirinya), dan karakterisasi

diri (kemampuan untuk memiliki pola hidup dimana sistem nilai yang

terbentuk dalam dirinya mampu mengawasi tingkah lakunya); dan (3)

estetika sebagai pengembangan psikomotorik yaitu kemampuan motorik

menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan. Yaitu terdiri dari: gerakan

refleks (kemampuan melakukan tindakan-tindakan yang terjadi secara tak

sengaja menjawab sesuatu perangsang), gerakan dasar (kemampuan

melakukan pola-pola gerakan bersifat pembawaan, terbentuk dari

kombinasi gerakan-gerakan refleks). Kemampuan perseptual (kemampuan

menterjemahkan perangsang yang diterima melalui alat indera menjadi

gerakan-gerakan yang tepat). Kemampuan jasmani (kemampuan dan

gerakan-gerakan dasar merupakan inti memperkembangkan gerakan-

gerakan telatih). Gerakan terlatih (kemampuan melakukan gerakan-

gerakan canggih dan rumit dengan tingkat efisiensi tertentu) dan

komunikasi nondiskursif (kemampuan melakukan komunikasi dengan

isyarat gerakan badan). Untuk menghadapi tantangan tersebut, guru perlu

berfikir antisipatif dan proaktif. Guru secara terus-menerus belajar sebagai

upaya melakukan pembaharuan atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian guru yang

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

didik dan berakhlak mulia (Darmawan dan Supriadie, 2012).
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Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan,

mempengaruhi perilaku etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai

anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses

pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak, dan kepribadian yang

kuat. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 2 sekurang-

kurangnya kepribadian mencakup hal-hal sebagai berikut: Beriman dan

bertaqwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap,

berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta

didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri,

mengembangakan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kriteria kompetensi kepribadian meliputi:

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan

kebudayaan nasional Indonesia.

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan

teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif,

dan berwibawa.

d. Menunjukkan etos kerja, bertanggung jawab, rasa bangga menjadi

guru, dan rasa percaya diri.

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan
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membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan

dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Darmawan dan supriadie,

2012). Kompetensi profesional meliputi:

a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program

satuan pendidikan, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang

akan diampu

b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang

relevan yang secara konseptual menaungi program satuan pendidikan,

mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Menurut Mulyasa (2013) mengemukakan bahwa kompetensi profesional

meliputi:

a. Mengerti dan dapan menerapkan landasan kependidikan, baik filosofis

maupun psikologis.

b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat

perkembangan perilaku peserta didik.

c. Mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan

kepadanya.

d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang tepat.

e. Mampu menggunakan berbagai media, fasilitas, dan sumber-sumber

belajar lainnya yang efektif.

f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.

g. Mampu melaksanakan evaluasi belajar.

h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.
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4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat

sekitar (Darmawan dan Supriadie, 2012).

Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam

rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dikatakan demikian,

karena dengan dimilikinya kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah

dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan

dengan orang tua, maka peserta didik tidak akan mendapat kesulitan. Dalam

kemampuan bersosialisasi tersebut meliputi kemampuan guru dalam

bekomunikasi, bekerja sama, bergaul, dan mempunyai jiwa yang

menyenangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria kompetensi sosial

meliputi:

a. Bertindak obyektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis

kelamin, ras, agama, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status

sosial ekonomi.

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan

masyarakat.

c. Beradaptasi ditempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia

yang memiliki keragaman sosial budaya.
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d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara

lisan dan tulisan atau bentuk lain.

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Guru

2.3.1 Tugas Guru

Tugas guru adalah memberikan pendidikan, pengajaran dan pelatihan

kepada peserta didik, karena guru dituntut untuk terampil dalam menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi (Rusman, 2012).

Adapun tugas guru terdiri dari tiga jenis, yaitu: guru kelas, guru

bimbingan dan konseling, dan guru mata pelajaran. Adapun tugas masing-

masingnya di uraiakan sebagai berikut:

1. Tugas Guru Kelas

a. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan

b. Menyusun silabus pembelajaran

c. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran

d. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

e. Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran

f. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada pelajaran di

kelasnya

g. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran

h. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan

memanfaatkan hasilpenilaian dan evaluasi

i. Melaksanakan bimbingan dan konseling dikelas yang menjadi

tanggung jawabnya
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j. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil

belajar tingkat sekolah dan nasional

k. Membimbing guru pemula dalam program induksi

l. Membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakulikuler proses

pembelajaran

m. Melaksanakan pengembangan diri

n. Melaksanakan publikasi ilmiah

o. Membuat karya inovatif

2. Tugas Guru Bimbingan dan Konseling

a. Menyusun kurikulum bimbingan dan konseling

b. Menyusun bimbingan dan konseling

c. Menyusun layanan bimbingan dan konseling

d. Melaksanakan bimbingan dan konseling persemester

e. Menyusun alat ukur/lembar kertas program bimbingan dan konseling

f. Mengevaluasi proses hasil bimbingan dan konseling

g. Menganalisis hasil bimbingan dan konseling

h. Melaksanakan pembelajaran/perbaiakan tindak lanjut bimbingan dan

konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi

i. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil

belajar tingakat sekolah dan nasional

j. Membimbing guru pemula dalam program induksi

k. Membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakulikuler proses

pembelajaran
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l. Melaksanakan pengembangan diri

m. Melaksanakan publikasi ilmiah

n. Membuat karya inovatif

3. Tugas Guru Mata Pelajaran

a. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan

b. Menyusun silabus pembelajaran

c. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran

d. Menyusun kegiatan pembelajaran

e. Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran

f. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran

yang di ampunya

g. Menganalisis penilaian hasil pembelajaran

h. Melakasanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi

i. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar

tingkat sekolah dan nasional

j. Membimbing guru pemula dalam program induksi

k. Membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakulikuler proses

pembelajaran

l. Melaksanakan pengembangan diri

m. Melaksanakan publikasi ilmiah

n. Membuat karya inovatif
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2.3.2 Tanggung jawab Guru

Sebagai pendidik guru bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai

dan norma-norma kepada generasi berikutnya, karena melalui proses

pembelajaran yang kreatif, efektif, dan akan menciptakan nilai-nilai baru.

Setiap tanggung jawab memerlukan sejumlah kompetensi dan setiap

kompetensi dapat dijabarkan dalam sub-sub kompetensi sebagai berikut.

a. Tanggung jawab moral, bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi

untuk menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral agama dan

pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta mengamalkannya dalam

kehidupan sehari-hari. Selain itu, dituntut untuk menanamkan tanggung

jawab moral tersebut dikalangan peserta didik.

b. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, bahwa setiap guru

harus menguasai pembelajaran yang efektif (PAKEM), mampu membuat

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta melaksanakannya secara

efektif, produktif, dan akuntabel, memahami kurikulum dengan baik,

mampu memahami karakteristik peserta didik dan menjadi model dalam

perilaku, mampu memberikan nasehat, menguasai teknik-teknik layanan

bimbingan dan konseling, serta mampu merancang dan melaksanakan

evaluasi pembelajaran secara valid dan reliabel.

c. Tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan, bahwa guru harus

turut serta menyukseskan pembangunan masyarakat. Untuk itu, guru harus

kompeten dalam membimbing, melaksanakan pengabdian, dan

memberikan layanan kepada masyarakat, serta duduk dalam berbagai
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organisasi sosial kemasyarakatan untuk melakukan berbagai perubahan

kearah yang lebih baik.

d. Tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan, bahwa guru sebagai ilmuan

bertanggung jawab dan turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menjadi spesifikasinya,

dengan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.4 Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Dasar

Sekolah Dasar merupakan satuan pendidikan yang paling penting

keberadaannya. Setiap orang mengakui bahwa tanpa menyelesaikan

pendidikan pada sekolah dasar atau yang sederajat, secara formal seseorang

tidak mungkin dapat mengikuti pendidikan di SLTP. Apabila didasarkan pada

PP Nomor 28 Tahun 1990, khususnya Pasal 3, paling tidak ada dua fungsi

sekolah dasar. Pertama, melalui sekolah dasar anak didik dibekali

kemampuan dasar. Kedua, sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang

memberikan dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya.

Sekolah dasar sebagai satuan pendidikan tidak akan menjadi bermutu baik

atau unggul dengan sendirinya, melainkan melalui berbagai upaya

peningkatan mutu pendidikannya, salah satunya yaitu dengan cara

peningkatan mutu guru.

Untuk menjadi guru profesional, seorang guru diwajibkan memiliki 4

(empat) kompetensi, salah satunya adalah Kompetensi Pedagogik.

Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan
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dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi Pedagogik menuntut guru untuk memiliki kemampuan

merencanakan program pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran,

mendiagnosis berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi peserta didik,

menyempurnakan program pembelajaran berdasarkan umpan balik yang telah

dikumpulkan secara sistematis.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi

pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran

peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut :

1. Kemampuan mengelola pembelajaran

Secara operasional, kemampuan mengelola pembelajaran menyangkut tiga

fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

a. Perencanaan menyangkut penetapan tujuan, dan kompetensi, serta

memperkirakan cara mencapainya. Guru sebagai manajer

pembelajaran harus melakukan berbagai pilihan seperti mengaitkan

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, guru tidak hanya

menjelaskan secara monoton sehingga membentuk kompetensi dan

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

b. Pelaksanaan atau sering juga disebut implementasi adalah proses yang

memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki

sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, sehingga

dapat membentuk kompetensi dan mencapai tujuan yang diinginkan.
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Dalam fungsi pelaksanaan ini termasuk pengorganisasian dan

kepemimpinan yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti

pembagian pekerjaan kedalam berbagai tugas khusus yang harus

dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, misalnya

memberi motivasi dan iliustrasi kepada peserta didik agar mereka

dapat mencapai tujuan pembelajaran.

c. Pengendalian atau disebut juga evaluasi dan pengendalian, bertujuan

menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang

telah ditetapkan. Dalam hal ini guru harus mengambil langkah-

langkah atau tindakan apabila terdapat peserta didik yang mulai tidak

nyaman dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

Guru diharapkan membimbing dan mengarahkan pengembangan

kurikulum dan pembelajaran secara efektif, serta melakukan pengawasan

dalam pelaksanaannya. Guru merupakan manajer dalam pembelajaran

yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, penilaian

perubahan atau perbaikan program pembelajaran (Mulyasa, 2008).

2. Pemahaman terhadap peserta didik

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi

pedagogik yang dimiliki seorang guru (Mulyasa, 2008). Sekurangnya ada

empat hal yang perlu diperhatikan guru dalam memahami peserta

didiknya, yaitu:

a. Tingkat kecerdasan

b. Kreativitas
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c. Cacat fisik

d. Perkembangan kognitif

3. Perancangan pembelajaran

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi

pedagogik yang harus dimiliki seorang guru (Mulyasa, 2008).

Sekurangnya ada tiga hal yang mencakup kegiatan perancangan

pembelajaran, yaitu:

a. Identifikasi kebutuhan

b. Perumusan kompetensi dasar

c. Penyusunan program pembelajaran

4. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Pembelajaran yang mendidik dan dialogis merupakan respon

terhadap praktek pendidikan anti realitas, harus diarahkan pada proses

masalah. Titik tolak penyusunan program pendidikan harus beranjak

dari kekinian, eksistensial, dan konkrit yang mencerminkan aspirasi-

aspirasi masyarakat (Mulyasa, 2008).

Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran adalah

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan

perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Umumnya

pelaksanaan pembelajaran mancakup tiga hal, yaitu Pre tes, Proses, dan

Post tes.
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5. Pemanfaatan teknologi pembelajaran

Penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran (e-

learning) dimaksudkan untuk memudahkan atau mengefektifkan

kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini guru dituntut untuk memiliki

kemampuan menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran

dalam suatu proses jaringan computer yang dapat di akses oleh peserta

didik. Oleh karena itu, seyogianya guru dan calon guru di bekali dengan

berbagai kompetensi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi sebagai teknologi pembelajaran. Guru

dituntut untuk memiliki kemampuan mengorganisir, menganalisis, dan

memilih informasi yang paling tepat dan berkaitan langsung dengan

pembentukan kompetensi peserta didik serta tujuan pembelajaran

(Mulyasa, 2008).

6. Evaluasi hasil belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan

perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik yang dapat

dilakukan dengan:

a. Penilaian kelas

b. Tes kemampuan dasar

c. Penilaian akhir satuan pendidikan

d. Benchmarking
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7. Pengembangan peserta didik

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi

pedagogik yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Pengembangan peserta didik

dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara. Misalnya antara lain:

a. Kegiatan ekstrakulikuler

b. Pengayaan dan remedial

c. Bimbingan dan konseling

2.5 Kerangka Pikir

Permasalahan

Kurangnya penguasaan

kondisi kelas dan metode

belajar yang digunakan oleh

guru sekolah dasar kelas

atas.

Tindakan

Melakukan penelitian lebih

mendalam mengenai

kompetensi pedagogik yang

dimiliki oleh guru sekolah

dasar kelas atas.

Tujuan

Mendeskripsikan

kompetensi pedagogik guru

kelas atas Sekolah Dasar

Negeri di Kabupaten

Pasuruan.

Hasil

Perlu adanya peningkatan

kualitas kompetensi

pedagogik guru kelas atas

dalam memahami

karakteristik peserta didik.


	



