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MOTTO 

 

 يُْسًرا اْلعُْسِر َمَع فَإِن   (٥) يُْسًرا اْلعُْسِر َمَع إِن   (٦)

 فَانَصْب فََرْغَت فَإِذَا (٧) فَاْرَغْب َرب َِك َوإِلَى (٨)

 

Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan (5) 

Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan (6) 

Maka Apabila Kamu Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan), Kerjakanlah Dengan 

Sungguh-Sungguh (Urusan) Yang Lain (7), Dan Hanya Kepada Tuhanmulah 

Hendaknya Kamu Berharap (8). 

(Terjemahan Al-Qur’an Surah Al-Insyirah Ayat 5-8) 

 

Di Mana Ada Kemauan Di Situ Ada Jalan  

Dari Tidak Ada Menjadi Sesuatu Yang Berarti 

 

Orang-Orang Yang Berhenti Belajar Akan Menjadi Pemilik Masa Lalu. Orang-

Orang Yang Masih Terus Belajar, Akan Menjadi Pemilik Masa Depan 

(Mario Teguh) 
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ABSTRAK 

 

FENNY BUDIYANTI. (101630583). Analisis Kompetensi Pedagogik Guru IPA 

Di SMP Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dibimbing Oleh ARIF 

DIDIK KURNIAWAN, M.Pd  dan MAHWAR QURBANIAH, M.Si. 

 

Kompetensi padagogik guru IPA SMP Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu 

Raya terkait dengan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran sudah terlaksana, akan tetapi dalam merencanakan pembelajaran 

guru sulit menentukan metode pembelajaran, dalam melaksanakan pembelajaran 

guru sering kekurangan waktu sehingga evaluasi pembelajaran tidak maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru IPA 

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran di SMP 

Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif . Hasil analisis menunjukkan kompetensi 

pedagogik guru IPA dalam merencanakan pembelajaran di SMP Negeri 2 Sungai 

Raya Kabupaten Kubu Raya pada guru I (Kelas VIII) dan guru II (Kelas IX), 

ketiga RPP yang dibuat guru sudah sesuai dengan RPP Dirjen Pendidikan Dasar, 

tetapi ada beberapa aspek yang masih belum lengkap, dalam melaksanakan 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pelaksanaan 

dari ketiga RPP yang dibuat guru I (Kelas VIII) dan guru II (Kelas IX) pada RPP 

pertama, kedua dan ketiga guru sudah melakukan semua aspek sesuai RPP yang 

dibuat, tetapi alokasi waktu kegiatan pendahuluan pada RPP tidak sesuai dengan 

pelaksanaan. Kemudian, pada tahap kegiatan inti metode pembelajaran sudah 

dilaksanakan. Selanjutnya pada kegiatan penutup guru telah melakukan semua 

aspek di RPP. Sedangkan pada tahap evaluasi pembelajaran guru I (Kelas VIII) 

dan guru II (Kelas IX) sudah melakukan semua aspek yang tercantum dalam 

pedoman observasi evaluasi pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi pendagogik guru IPA yaitu merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sudah terlaksana. Namun, ada 

beberapa aspek yang belum lengkap. 

 

Kata Kunci : Analisis, Kompetensi Pedagogik Guru, KTSP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Guru merupakan jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian 

khusus.  Guru memiliki pengaruh luas dalam dunia pendidikan, di sekolah 

guru  adalah pelaksana administrasi pendidikan yaitu bertanggung jawab agar 

pendidikan dapat berlangsung dengan baik (Suyanto, 2013:6). Jadi guru 

adalah salah satu komponen yang sangat penting di dalam organisasi sekolah, 

karena guru adalah orang yang langsung berhadapan dengan siswa dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus memiliki 

kompetensi pedagogik dalam mengajar.  

Berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi guru berkaitan dengan kompetensi 

pedagogik dalam merencanakan pembelajaran yaitu, mengembangkan 

kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kemudian dalam 

melaksanakan pembelajaran yaitu, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, memfasilitasi pengembangan potensi peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, 

berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 

Selanjutnya dalam mengevaluasi pembelajaran yaitu, menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian 

dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 

Rencana pembelajaran adalah konsep mengajar yang terdiri dari 

identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, 

metode, media, dan skenario pembelajaran (Daryanto, 2013:53). Rencana 

pembelajaran dibuat untuk memperlancar dan mempermudah proses 

pembelajaran. Kemampuan dalam merencanakan pembelajaran adalah 

kemampuan yang sangat penting yang harus dimiliki seorang guru. 

Perencanaan  juga merupakan salah satu tahap dari kompetensi pedagogik 

   1 



2 

 

yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan 

pembelajaran mencakup tiga kegiatan antara lain identifikasi kebutuhan 

siswa, perumusan masalah, kompetensi dasar, dan penyusunan program 

pembelajaran (Fatah Yasin, 2011-170). 

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran merupakan 

kemampuan seorang guru untuk menciptakan dan menumbuhkan kegiatan 

sesuai dengan rencana yang telah di susun oleh guru. Melaksanakan 

pembelajaran memiliki indikator esensial, menata latar pembelajaran dan 

melaksanakan pembelajaran yang kondusif (Suyanto, 2013:49). Kemampuan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran memiliki peran penting, hal tersebut 

sesuai dengan tujuan dari proses pelaksanaan pembelajaran yaitu membantu 

perkembangan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 

Selanjutnya kemampuan guru dalam melakukan evaluasi 

pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan perencanaan 

kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan dilaksanakan. Keberadaan 

evaluasi wajib untuk dilakukan oleh setiap guru karena mempunyai tujuan 

yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Pertama sebagai 

sarana untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa, kedua sebagai alat 

motivasi semangat belajar siswa, ketiga sebagai penilaian ketercapaian tujuan 

pembelajaran, keempat sebagai informasi guru BK (bimbingan konseling), 

dan kelima dasar perubahan kurikulum (Pramono, 2014:15). 

Berdasarkan wawancara kepada guru SMP Negeri 2 Sungai Raya 

pada tanggal 8 April 2015, ada beberapa kendala dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kendala dalam merencanakan 

pembelajaran, guru sering kali bingung untuk menentukan metode 

pembelajaran yang cocok dengan materi. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

ialah dalam pengelolaan kelas pada saat guru melaksanakan metode 

pembelajaran, selain itu guru juga sering kekurangan waktu sehingga pada 

saat pelaksanaan pembelajaran tidak terlaksana sesuai dengan alokasi waktu 

yang ditetapkan pada perencanaan pembelajaran. Selanjutnya kendala 

evaluasi pembelajaran ialah akibat tidak maksimalnya realisasi perencanaan 
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dan pelaksanaan pembelajaran akhirnya berdampak dengan evaluasi 

pembelajaran. Untuk itu guru harus mempelajari metode-metode 

pembelajaran kemudian dipraktekkan agar guru dapat mengetahui metode 

pembelajaran apa yang sesuai dengan materi yang disampaikan, selain itu 

guru juga harus pandai mengatur waktu pada saat pelaksaan metode. 

Dampak evaluasi pembelajaran yang dimaksud ialah pada saat tes 

evaluasi. Dalam hal ini alokasi waktu perencanaan tidak sesuai dengan 

pelaksanaan pembelajaran sehingga pada saat tes siswa kekurangan waktu 

dan akhirnya siswa tidak maksimal mengerjakan tes tersebut. Kemudian pada 

tanggal 29 April 2015 dilakukan observasi di kelas VIII B dan IX G hasil 

observasi ternyata sesuai dengan hasil wawancara bahwa kendala guru di 

dalam kelas kekurangan waktu sehingga evaluasi pembelajaran (tes) tidak 

dilaksanakan. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan pembelajaran (RPP) 

ada yang tidak terlaksanakan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui kemampuan yang 

harus dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka dari itu 

penulis melakukan penelitian berkenaan dengan “Bagaimana kompetensi 

pedagogik guru IPA di SMP Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”. 

 

B. Fokus Penelitian 

       Adapun fokus pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru IPA dalam merencanakan 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya? 

2. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru IPA dalam melaksanakan 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Sungai Kabupaten Kubu Raya? 

3. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru IPA dalam mengevaluasi 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini ialah: 

1. Mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru IPA dalam merencanakan 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

2. Mendeskrpsikan kompetensi pedagogik guru IPA dalam melaksanakan 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Sungai Kabupaten Kubu Raya. 

3. Mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru IPA dalam mengevaluasi 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Sungai Kabupaten Kubu Raya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat, antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang 

bermanfaat sebagai bahan informasi tambahan untuk pengembangan 

kompetensi pedagogik guru IPA dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk Sekolah 

Sebagai bahan referensi, informasi, pertimbangan dan acuan 

kerangka berfikir bagi pengelolaan sekolah demi tercapainya 

pendidikan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, bangsa dan 

negara. 

b. Untuk guru 

 Sebagai acuan guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi yang 

dilakukan dalam proses belajar mengajar. 

c. Untuk Peneliti 

Menambahkan wawasan dalam kompetensi pedagogik guru dalam 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi khususnya pada 
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pelajaran biologi sehingga nantinya berguna ketika menghadapi 

persoalan pendidikan khususnya pada pembelajaran biologi. 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

sama antara penulis dan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional juga bertujuan untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan penjelasan istilah-istilah 

sebagai berikut: 

1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, 

karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, 

sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya). Analisis dalam penelitian 

ini adalah penyelidikan terhadap kompetensi pedagogik guru IPA untuk 

mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara 

keseluruhan. 

2. Kompetensi pedagogik Guru 

Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi 

pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Pada 

penelitian ini yang diamati ialah kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi 

pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran yang dinilai pada penelitian ini ialah 

dilihat dari kesesuaian pembuatan RPP yang sesuai dengan panduan yang 

disusun oleh Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud. Pelaksanaan 

pembelajaran yang dinilai pada penelitian ini ialah dilihat dari kesesuaian 

perencanaan RPP dan pelaksanaannya di dalam kelas, sesuai dengan 

perencanaan pembelajaran atau tidak. Selanjutnya evaluasi pembelajaran 
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yang dinilai pada penelitian ini ialah dilihat dari kesesuaian kisi-kisi soal 

evaluasi dengan soal evaluasi yang telah dibuat oleh guru, selain itu dilihat 

dari kesesuaian alokasi waktu evaluasi yang ditentukan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Kemudian dilihat juga dari kesesuaian standar kompetensi 

dan kompetensi dasar pada perencanaan evaluasi pembelajaran. 


