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Lampiran D-2

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka

menyerah.

- Thomas Alva Edison

Al-Qur’an surat al-Mujadalah ayat 11

“ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan

kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,

“Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi

kelapangan untukmu. Dan apabila dikataka, “Berdirilah

kamu, “ maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat

(derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan

Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
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indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya

hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus

memerlukan pengorbanan.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada
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ABSTRAK

SURIYANI (111630611), Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Biologi dalam
Mendorong Motivasi Belajar Siswa di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu
Raya. Dibawah bimbingan: MAHWAR QURBANIAH, M. Si dan ARIF DIDIK
KURNIAWAN, M. Pd

Penelitian ini dilatarbelakangi akan pentingnya kompetensi pedagogik yang
dimiliki oleh seorang guru karena akan membantu terwujudnya tujuan
pembelajaran yang baik, dan guru yang mempunyai kompetensi pedagogik akan
mampu menciptakan lingkungan belajar efektif, menyenangkan dan akan lebih
mampu mengelola kelas serta mampu mendorong motivasi belajar siswa.
Kompetensi ini harus dimiliki setiap guru agar tercapai keberhasilan dalam proses
belajar dan mengajar. Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana kompetensi
pedagogik guru dalam mendorong motivasi belajar biologi siswa SMA Taruna
Bumi Khatulistiwa Kubu Raya yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran
berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Metode penelitian yang
digunakan yaitu pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, sumber data primer
dalam penelitian ini adalah guru biologi di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan
angket. Hasil penelitian diperoleh, Yaitu 1). Guru dapat menguasai karakteristik
peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan
intelektual, 2). Guru dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran
yang mendidik, 3). Guru sudah memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pembelajaran, 4). Guru sudah mengembangkan potensi peserta
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, 5). Guru dapat
berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, pada
umumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Hasil angket motivasi belajar siswa
terkait pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu sangat baik
diketahui dari hasil angket yang telah disebar ke seluruh siswa kelas X, dimana
kelas sains 1 dengan rata-rata 77.62%, sains 2 78.73%, dan kelas sosial (lintas
minat) 83.09%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa guru telah menguasai
kompetensi pedagogik sehingga dapat mendorong motivasi belajar siswa.

Kata kunci: Kompetensi pedagogik, Guru biologi, Motivasi belajar
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai tanggung jawab besar dalam menyiapkan sumber

daya manusia untuk pembangunan. Sumber daya manusia Indonesia yang

berkualitas tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu oleh pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan

tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik professional

mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam

penyelengaraan proses pendidikan.

Sekolah merupakan suatu lembaga formal yang mempunyai tanggung

jawab untuk mendidik siswanya. Proses belajar mengajar diadakan di sekolah

sebagai suatu realisasi tujuan pendidikan yang diharapkan. Penanggung jawab

proses belajar mengajar di sekolah khususnya di kelas adalah guru. Kegiatan

belajar mengajar dirancang mengikuti prinsip-prinsip belajar mengajar.

Guru sebagai pendidik dan pembimbing dituntut untuk memiliki

kemampuan dan keterampilan yang memadai, karena pada saat mengajar guru

akan berhadapan dengan anak didik sedangkan tiap-tiap anak didik memiliki

potensi yang berbeda. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru

dan dosen pasal 1 ayat (10) kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,

keterampilan perilaku yang harus dimiliki oleh guru dan dosen dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan. Undang-Undang Guru dan Dosen pasal

8 menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,

sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 10 juga disebutkan

bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
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kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh

melalui pendidikan profesi.

Salah satu kompetensi wajib yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi

pedagogik. Didi Supriadie (2012: 62) mengemukakan akan pentingnya

kompetensi pedagogik dalam penentu keberhasilan proses belajar karena telah

menyentuh kegiatan pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Mencakup konsep

kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan

keterampilan mengajar. Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh

seorang guru antara lain pemahaman terhadap peserta didik, perancangan,

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik akan mampu menciptakan

lingkungan belajar efektif, menyenangkan dan akan lebih mampu mengelola

kelas. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi

akademik dan potensi guru, menyebutkan secara rinci kompetensi pedagogik

mencakup 1) Memahami karateristik peserta didik dari aspek fisik, moral,

spiritual, sosial, kultural emosional, dan intelektual, 2) Menguasai teori belajar

dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 3) Mengembangkan

kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, 4)

Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, 5) Memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, 6) Memfasilitasi

pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimiliki, 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun

dengan peserta didik, 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses

hasil belajar, 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan

pembelajaran, 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas

pembelajaran.. Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik akan dapat

meningkatkan motivasi peserta didik.
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Guru dan siswa merupakan dua komponen yang dapat dianalogikan

seperti teori simbiosis mutualisme yaitu peran yang saling menguntungkan

satu dengan yang lain. Jika salah satu komponen saja yang aktif tentunya tidak

akan menghasilkan dampak yang maksimal. Hubungan timbal balik seperti itu

memerlukan kemampuan komunikasi yang baik dari guru dan siswa sebagai

peserta didik hendaknya juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

kepada guru. Interaksi komunikatif seperti inilah yang akan mendatangkan

kenyamanan siswa dalam belajar dan guru dalam mengajar sehingga

mendatangkan dampak positif salah satunya menambah kemauan siswa untuk

aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Tugas guru dalam mengajar di kelas tidak hanya menyajikan bahan

pelajaran, tetapi juga menciptakan situasi kelas, interaksi, kerjasama,

memberikan arahan, petunjuk, penjelasan, serta dorongan, rangsangan,

motivasi agar peserta didik belajar secara optimal. Tercapainya tujuan dari

belajar siswa tergantung pada kuat tidaknya motivasi yang mendorongnya.

Salah satu yang berperan dalam mendorong motivasi belajar siswa adalah

peran seorang guru. Sistem pendidikan dan pembelajaran dewasa ini

kehadiran guru dalam proses belajar mengajar masih tetap memegang peranan

penting.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya

merupakan salah satu SMA terbaik di Kabupaten Kubu Raya dan terakreditasi

A dimana sekolah ini merupakan sekolah yang melakukan penyeleksian ketat

pada tiap calon siswa yang akan masuk, memiliki disiplin yang tinggi, serta

ditunjang dengan fasilitas sekolah dan tenaga pengajar yang memadai. Latar

belakang pendidikan guru biologi di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu

Raya adalah S1 Pertanian. Hasil observasi pada bulan Oktober 2014, di dalam

kegiatan belajar guru biologi di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya

cukup baik mendesain program salah satunya adalah dengan menggunakan

powerpoint dan dalam mengajar selalu mengajar dengan penuh antusias.
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Output yang diharapkan yaitu siswa menjadi aktif sehingga tercipta sebuah

suasana belajar mengajar yang kondusif dan menyenangkan. Peranan dari

guru salah satunya adalah memotivasi siswa dalam belajar. Karena itu,

kompetensi pedagogik yang dimiliki guru sangat penting dan akan membantu

terwujudnya tujuan pembelajaran yang baik, karena dengan kompetensi

pedagogik yang dimiliki guru akan mampu mendorong motivasi belajar siswa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti

bagaimana kompetensi pedagogik guru biologi SMA Taruna Bumi

Khatulistiwa Kubu Raya dalam mendorong motivasi belajar siswa, karena

kompetensi pedagogik merupakan salah satu bagian penting dari kompetensi

yang harus dimiliki guru.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui akan pentingnya

kompetensi pedagogik guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Serta

dengan kompetensi pedagogik yang dimiliki guru dapat mendorong motivasi

belajar siswa. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam mendorong motivasi belajar

biologi siswa SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya yang terkait

dengan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun

2007. Dengan masalah yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah:

1. Memahami karateristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual,

sosial, kultural emosional, dan intelektual.

2. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran.

4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan tersebut, maka

penelitian ini bertujuan:

Mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam mendorong motivasi

belajar biologi siswa SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya yang terkait

dengan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun

2007 tentang standar kualifikasi akademik dan potensi guru meliputi:

1. Memahami karateristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual,

sosial, kultural emosional, dan intelektual.

2. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran.

4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana bagi penulis dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan

sekaligus untuk menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan yang diterima

selama kuliah.

2. Bagi Sekolah dan Guru

Bagi pihak sekolah penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan

penentuan kebijakan atau perencanaan dalam pengembangan kompetensi

pedagogik agar proses belajar mengajar lebih optimal. Penelitian ini

diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan bagi guru

untuk mengembangkan kompetensi sebagai guru yang professional.
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3. Bagi Pembaca

Sebagi referensi tambahan bagi pengembangan pendidikan khususnya

dalam bidang pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi mahasiswa FKIP

khususnya atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam rangka

menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan gambaran yang sama

antara penulis dan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan

dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Djam’an Satori (2010: 40) analisis adalah “Penyelidikan suatu

peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui apa

sebabnya, bagaimana duduk perkaranya”. Dalam penelitian ini yang

dianalisis adalah kompetensi pedagogik guru Biologi dalam mendorong

motivasi  belajar siswa di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya.

2. Kompetensi Pedagogik

Didi Supriadie (2012: 62) mengemukan akan pentingnya kompetensi

pedagogik dalam penentu keberhasilan proses belajar karena telah

menyentuh kegiatan pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Kompetensi

pedagogik guru biologi diukur dengan cara wawancara, angket  dan

observasi. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi

akademik dan potensi guru, menyebutkan secara rinci kompetensi

pedagogik mencakup:

1. Memahami karateristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual,

sosial, kultural emosional, dan intelektual.
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2. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran.

4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

3. Motivasi Belajar

Menurut Sudarwan (2011: 171) menegaskan motivasi adalah

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya

“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Makna

motivasi sangatlah berperan dalam meningkatkan aktivitas seseorang untuk

tujuan yang diinginkan. Motivasi belajar merupakan hasrat untuk belajar

dari seseorang individu, seorang siswa dapat belajar secara lebih efisien

apabila ia berusaha untuk belajar secara maksimal. Motivasi belajar siswa

diukur dengan menggunakan angket. Aspek motivasi belajar yang diukur

adalah motivasi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan

oleh guru.
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