
 

11 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen menyebutkan bahwa yang dimaksud 

'guru' adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hal ini 

sekaligus merupakan pengakuan terhadap profesi 

guru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi-

dikan Nasional (Depdiknas, 2003). Ada sembilan tuju-

an dikeluarkannya UU No. 14 tahun 2005 ini yang 

dijelaskan dalam bagian penjelasannya, di antaranya: 

meningkatkan martabat guru, meningkatkan kompe-

tensi guru, dan meningkatkan mutu pembelajaran. 

Berdasarkan UU tersebut dan kenyataan di 

lapangan tampak bahwa guru memiliki peran yang 

sangat penting dalam menentukan kuantitas dan 

kualitas pengajaran yang dilaksanakan sehingga pada 

akhirnya berperan dalam meningkatkan mutu pendi-

dikan nasional. Guru berperan sebagai pengelola 

proses belajar mengajar, bertindak selaku fasilitator 
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yang berusaha menciptakan proses belajar mengajar 

yang efektif, mengembangkan bahan pelajaran dengan 

baik dan meningkatkan kemampuan peserta didik 

untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-

tujuan pendidikan yang harus mereka capai.  

Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam 

pengorganisasian kelas, pengelolaan kelas, pengguna-

an metode mengajar, strategi belajar mengajar, 

maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola 

proses belajar mengajar. Untuk memenuhi hal terse-

but di atas, guru harus mampu mengelola proses 

belajar mengajar yang memberikan rangsangan kepa-

da peserta didik sehingga ia mau belajar, karena 

memang peserta didiklah subjek utama dalam belajar. 

Guru yang mampu melaksanakan perannya sesuai 

dengan tuntutan seperti tersebut di atas merupakan 

seorang guru yang memiliki kompetensi. 

Sebagai standar kompetensi yang perlu dimiliki 

oleh guru dalam melaksanakan profesinya, pemerintah 

mengeluarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara 

utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Menilik pada Standar Kompetensi Guru yang 

dikeluarkan tersebut, pertanyaan-pertanyaan berikut 

ini cukup menggoda untuk sama-sama direnungkan, 

Apakah "kita" para guru sudah memiliki kompetensi 
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tersebut? Bagaimana menyikapinya? Bagaimana 

lembaga In-service menyikapinya? Bagaimana lembaga 

pre-service menyikapinya? dan berbagai pertanyaan 

lainnya. 

Kompetensi Pedagogik guru merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari empat kompetensi utama 

yang harus dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam 

kinerja guru saat melaksanakan profesinya. Kompe-

tensi Pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam 

mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain 

itu kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam 

membantu, membimbing dan memimpin peserta didik. 

Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 

Kompetensi Pedagogik guru mata pelajaran terdiri atas 

37 buah kompetensi yang dirangkum dalam 10 kom-

petensi inti seperti disajikan berikut ini:  

1. Menguasai karakteristik 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 men-

didik; 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan ko-

munikasi untuk kepentingan pembelajaran; 
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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 dan hasil belajar; 

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan pembelajaran; 

10. Melakukan tindakan reflektif untuk pening-

katan kualitas pembelajaran. 

 

1. Kompetensi Pedagogik Guru 

Guru adalah kunci keberhasilan pendidikan dan 

pengajaran. Tanpa pengajaran yang baik, pendidikan 

tidak akan berhasil. Ada banyak faktor yang turut 

menentukan pengajaran yang baik: (1) Silabus atau 

kurikulum yang baik; (2) Sumber pengajaran yang 

tepat; (3) Metoda pengajaran baru; (4) Alat bantu baru; 

(5) Masa depan guru yang baik (http://bio-sanjaya. 

Blogspot.com/2012/02/guru-kompetensi-pedagogik-

guru.html). 

Namun semuanya tidak dapat menjamin pendi-

dikan yang baik jika guru tidak dapat mengajar 

dengan baik. Dengan demikian guru adalah kunci 

keberhasilan dari pendidikan yang baik. Guru yang 

kompeten dapat menjalankan kurikulum meskipun 

kekurangan sumber maupun alat bantu. Guru yang 

kompeten dapat mengatasi kekurangan-kekurangan. 

Guru yang tidak kompeten tidak akan berhasil meski-

pun segala sesuatu sudah tersedia. 

http://bio-sanjaya/
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Beberapa waktu yang lalu, dilakukan riset 

sederhana dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

terhadap beberapa guru dalam berbagai kesempatan. 

Kepada mereka ditanyakan hal-hal berkaitan dengan 

perkembangan peserta didik serta teori-teori belajar. 

Dari jawaban yang diberikan guru, ternyata lebih dari 

90% sudah tidak menguasai lagi teori-teori perkem-

bangan peserta didik dan teori-teori belajar, padahal 

kalau dirujuk pada 10 kompetensi pedagogik guru, 

penguasaan terhadap teori perkembangan dan teori-

teori belajar mutlak ada pada guru. Ini adalah fakta 

yang mengkhawatirkan. 

Kepada guru, perlu ditumbuhkan kesadaran 

bahwa penguasaan terhadap materi perkembangan 

peserta didik, teori-teori belajar, pengembangan kuri-

kulum, teknik evaluasi, penguasaan terhadap model-

model dan metode pengajaran, adalah perlu, di 

samping penguasaan terhadap mata pelajaran dan 

iptek yang berkaitan dengan pengajaran. Dengan 

kesadaran bahwa kompetensi ini belum dikuasai 

secara maksimal, maka hendaklah 'guru' berinisiatif 

untuk terus menerus mencari informasi hal-hal yang 

disebutkan di atas, serta memperbaharui dirinya 

melalui penyegaran dengan mengikuti berbagai forum 

ilmiah. 

Pelaksanaan kegiatan KKG, KKGO, KKGA adalah 

salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru 

dalam rangka menyikapi kurangnya penguasaan ter-
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hadap kompetensi pedagogik ini. KKG, KKGO, KKGA 

tidak hanya sekedar lembaga musyawarah, tetapi 

dapat dijadikan forum ilmiah sesama guru atau nara-

sumber serta dapat pula dijadikan lembaga supervisi 

teman sejawat. Kegiatan lain yang harus dilakukan 

oleh 'guru' zaman sekarang adalah aktif berselancar di 

dunia maya. Banyak situs serta mailing list tempat 

memperoleh dan berbagi informasi yang berkaitan 

dengan persoalan-persoalan pengajaran ataupun 

penguasaan bidang studinya, 

2. Lembaga Pre-service dan Kompetensi Pedagogik 

Guru 

Lembaga pre-service guru adalah Lembaga Pen-

didikan Tenaga Kependidikan yang bisa berupa IKIP, 

FKIP atau lembaga keguruan lainnya. Langkah yang 

dapat diambil oleh LPTK untuk menyikapi ini adalah 

melaksanakan pendidikan sebagaimana pendidikan 

profesi lainnya, dimana dilaksanakan model pendidik-

an berurutan (consecutive model). Pada pendidikan 

profesi lainnya, pendidikan profesi ditempuh setelah 

pendidikan bidang studi selesai. Hal ini dapat kita 

lihat contohnya dalam pendidikan dokter. Jadi, kalau 

di pendidikan fisika misalnya, akan terjadi pendidikan 

untuk bidang studinya lebih dulu, baru pada semes-

ter-semester akhir diberikan materi kependidikan dan 

pengajaran sebagai bekal kompetensi pedagogiknya. 

Muslimin Ibrahim (Hasil wawancara dalam 

Trianto, 2006) menyebutkan bahwa LPTK diproyek-
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sikan akan menyelenggarakan consecutive model 

dalam melaksanakan pendidikan profesi guru pada 

periode 2007. Namun kenyataannya, sampai saat ini 

persiapan ke arah itu belumlah tampak. LPTK masih 

disibukkan oleh kegiatan sertifikasi guru, sehingga 

pemikiran ke arah bagaimana pendidikan guru men-

datang akan dilakukan belumlah menguat. 

Selain itu, untuk menyikapi kompetensi peda-

gogik guru ini, LPTK juga harus pro aktif untuk 

menyesuaikan isi kurikulumnya dengan perkembang-

an yang terjadi di lapangan. Kerjasama dengan alumni 

'para guru' untuk mendapatkan masukan yang 'up to 

date' langsung dari lapangan juga sangat perlu dila-

kukan oleh LPTK. Hubungan timbal balik ini akan 

saling menunjang penguasaan kompetensi pedagogik 

guru, baik oleh mahasiswa calon guru ataupun oleh 

'guru' yang sedang aktif di lapangan. 

3. Lembaga In-service dan Kompetensi Pedagogik 

Guru 

Lembaga in-service training guru adalah lemba-

ga user guru, dalam hal ini dapat berupa Pemda yang 

diwakili Dinas Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP) serta sekolah (kepala sekolah dan 

lembaga komite sekolah) sebagai user langsung guru. 

Lembaga berkewajiban memberikan pendidikan lanjut-

an kepada guru sebagai langkah pembinaan karirnya. 
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Pembinaan karir seorang guru seharusnya di-

mulai sejak 6 tahun s/d 60 tahun. Pendidikan lanjut-

an setelah pre-service adalah sangat penting untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas penga-

jaran selama guru berkarir. Kesempatan harus diberi-

kan agar guru yang baik menjadi lebih baik, sedang-

kan guru yang kurang kompeten dapat meningkatkan 

kemampuannya. Pembinaan karir antara lain dapat 

dilakukan melalui: media publikasi, penataran in-

service, dan konferensi atau seminar. Tiga strategi 

tersebut belumlah dikembangkan secara optimal oleh 

lembaga in-service. Dengan keterbatasan yang ada, 

tidak ditemukan media yang khusus disebarkan di 

kalangan guru untuk tujuan peningkatan kompeten-

sinya. Yang ada hanyalah media publikasi seremonial 

yang berisi kegiatan-kegiatan dengan tujuan lain. Hal 

ini juga disebabkan masih rendahnya minat dan 

kemampuan 'guru' dalam menulis.  

Begitu juga dengan kegiatan penataran-penatar-

an atau workshop yang diadakan. Sangat sedikit yang 

memfokuskan pada peningkatan kemampuan pengu-

asaan teori belajar, pengembangan kurikulum, metode 

pengajaran dan bidang pendidikan lainnya. Penataran 

yang ada kebanyakan berisi sosialisasi dan peningkat-

an penguasaan bidang studi. Demikian juga dengan 

animo guru dalam mengikuti seminar atau forum 

ilmiah lainnya masih sangat kurang. Yang berharga 

bagi sebagian 'guru' adalah sertifikatnya, bukan pada 

apa yang diperolehnya dari seminar tersebut. Padahal 
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seminar dan lokakarya adalah salah satu tempat bagi 

guru untuk mencari solusi atas persoalan yang diha-

dapi di lapangan. 

Dari ketiga komponen tadi, yakni guru, lembaga 

pre-service, dan lembaga in-service ini, jika terjadi 

sinergi yang bagus, maka dapat diharapkan hasil yang 

bagus pula. Guru menguasai kompetensi pedagogik, 

dan kompetensi lainnya, sehingga dapat disebut guru 

profesional. Hal ini akan berdampak pada meningkat-

nya mutu pendidikan nasional seperti yang dicita-

citakan oleh segenap bangsa ini. Guru yang baik tentu 

adalah guru yang kompeten, yaitu yang menguasai 

seluruh kompetensinya. Guru seperti inilah yang 

sangat diharapkan peserta didik. 

  

2.1.2 Pengertian Kompetensi 

Surya (2003) menyatakan bahwa, ”kompetensi 

adalah keseluruhan pengetahuan, sikap, dan keteram-

pilan yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitannya 

dengan suatu tugas tertentu”. Kompetensi guru ialah 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus ada 

pada seseorang agar dapat menunjukkan perilakunya 

sebagai guru. Kompetensi guru meliputi kompetensi 

personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial, 

kompetensi intelektual, dan kompetensi spiritual. 

Spencer dan Spencer (1993) mengemukakan 

bahwa kompetensi merupakan karakteristik mendasar 
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seseorang yang berhubungan timbal balik dengan 

suatu kriteria efektif, dan atau kecakapan terbaik 

seseorang dalam pekerjaan atau keadaan. 

Sejalan dengan pengertian di atas, Hamalik 

(2002) berpendapat, bahwa masalah kompetensi guru 

profesional merupakan salah satu dari kompetensi 

yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang apa 

pun. Kompensasinya adalah kompetensi kepribadian 

dan kompetensi kemasyarakatan. Secara teoritis 

ketiga jenis kompetensi tersebut dapat dipisah-pisah-

kan satu sama lain, akan tetapi secara praktis sesung-

guhnya ketiga jenis kompetensi tersebut tidak 

mungkin dipisah-pisahkan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan menentukan 

bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 

jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan Nasional (pasal 28 

ayat 1). Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendi-

dikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. Pasal 29 Peraturan Pemerintah ini 

menentukan bahwa kualifikasi akademik guru mulai 

dari TK sampai sekolah menengah ditetapkan S1 atau 

Diploma IV. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh 

Undang-Undang Guru dan Dosen yang terbit kemu-

dian sebagaimana disebut dalam pasal 8 dan pasal 9. 
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Terhadap empat kompetensi yang dipersyarat-

kan bagi seorang guru, Undang-Undang Guru dan 

Dosen memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud 

dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta 

menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional 

adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran 

secara luas dan mendalam, sedangkan kompetensi 

sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan 

peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta 

didik, dan masyarakat sekitar (Kementerian Pendidik-

an Nasional Direktorat Jendral Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2010). 

Menurut Sudarto (2007), kompetensi merupakan 

seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktuali-

sasikan oleh guru dalam rangka pelaksanaan tugas 

profesi. 

Spencer dan Spencer (1993: 9-11) menjelaskan 

bahwa lima tipe kompetensi yaitu: motif, sesuatu yang 

dimiliki seseorang untuk berpikir secara konsisten 

atau keinginan untuk melakukan suatu aksi. Contoh: 

seseorang yang mempunyai motivasi akan menen-

tukan tantangan bagi dirinya sendiri kemudian ber-

tanggung jawab mencapai tantangan untuk memper-
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baiki. Motif bekerja secara intrinsik dimulai dengan 

diri sendiri (self-starting). Motif menguasai pembawaan 

yang dapat memperkirakan apa yang dikerjakan 

seseorang dalam jangka panjang tanpa pengawasan 

yang ketat. Pembawaan, karaktersitik fisik yang me-

respon secara konsisten berbagai situasi atau infor-

masi. Contoh: reaksi terhadap waktu dan sudut 

pandang yang baik adalah kompentensi bawaan dari 

seorang pilot pesawat tempur. Kontrol emosi dan 

inisiatif merupakan respon konsisten yang lebih 

kompleks. Kompetensi bawaan yang dapat mengontrol 

emosi dan menumbuhkan suatu inisiatif merupakan 

kompetensi dari seorang manajer yang berhasil. 

Konsep diri, tingkah laku, nilai, atau citraan 

(image) seseorang. Contoh: percaya diri. Seseorang 

yang percaya diri akan efektif pada berbagai situasi. 

Rasa percaya diri ini sudah bagian dari jati dirinya 

sehingga dapat diterapkan dalam situasi yang ber-

beda. Pengetahuan, informasi khusus yang dimiliki. 

Contoh: ahli bedah memiliki pengetahuan mengenai 

saraf dan tulang pada tubuh manusia. Hasil tes 

pengetahuan sering salah dalam memperkirakan  

kinerja seseorang. Tes pengetahuan sering gagal meng-

ukur pengetahuan dan keterampilan yang digunakan 

dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena: (a) Tes yang 

digunakan mengukur ingatan seseorang, padahal yang 

diperlukan adalah kemampuan mencari pengetahuan, 

(b) Tes pengetahuan mengukur respon seseorang ter-

hadap pilihan-pilihan jawaban bukan apakah tindak-
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annya dalam menggunakan pengetahuan tersebut. 

Kemampuan memilih pilihan jawaban benar sangat 

berbeda dengan kemampuan menentukan keberpi-

hakan terhadap suatu situasi konflik atau kemam-

puan memberikan argumen untuk diterima. Penge-

tahuan meramalkan apa yang dikerjakan seseorang, 

bukan apa yang akan dikerjakannya setelah tes. 

Keterampilan, kemampuan untuk melakukan tugas 

secara fisik atau mental. Contoh: dokter gigi memiliki 

kemampuan fisik dalam menambal gigi tanpa merusak 

saraf. Programmer komputer memiliki kemampuan 

untuk mengorganisir 50.000 barisan kode dengan 

perintah yang berurutan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpul-

kan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengeta-

huan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan oleh 

seseorang dalam kaitannya dengan suatu tugas, dalam 

hal ini proses belajar mengajar. 

 
2.1.3 Macam-macam Kompetensi 

Menurut Sudarto (2007), kompetensi mencakup 

empat macam yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesi-

onal (Pidato Ilmiah Dies Natalis ke 26 IKIP PGRI 

Semarang):  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran yang sekurang-

kurangnya mencakup: (a) Pemahaman wawasan 

atau landasan pendidikan; (b) Pemahaman terha-
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dap peseta didik; (c) Pengembangan kurikulm yang 

Silabus; (d) Perancangan pembelajaran; (e) Pelak-

sanaan pembelajaran yang mendidik dan dialog;   
(f) Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran;     

(g) Evaluasi hasil belajar; (h) Pengembangan peser-

ta didik untuk mengaktualisasikanya sebagai 

potensi yang dimiliki. 

Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan guru 

dalam pengelolaan pembelajaran yang mencakup 
kepribadian yang meliputi: (a) Beriman dan Ber-

taqwa; (b) Berakhlak mulia; (c) Arif dan Bijaksana; 

(d) Demokratis; (e) Mantap; (f) Berwibawa;           

(g) Stabil; (h) Dewasa; (i) Jujur; (j) Sportif; (k) Men-

jadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;   
(l) Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri; (m) 

Mengembangkan diri secara mandiri dan ber-

kelanjutan. 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru 

sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-

kurangnya meliputi kompetensi untuk: (a) Berko-
munikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat secara 

santun; (b) Menggunakan teknologi komunikasi 

dan informasi secara profesional; (c) Bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, sesama pen-

didik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan 
pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;     

(d) Bergaul secara santun dengan masyarakat 

sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem 

nilai yang berlaku; (e) Menerapkan prinsip-prinsip 

persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan 
guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, 

teknologi, dan atau seni yang diampunya yang 

sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: (a) Ma-

teri pelajaran secara luas dan mendalam sesuai 

dengan standar isi program satuan pendidikan, 
mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran 

yang diampu; (b) Konsep-konsep dan metode di-

siplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan 

yang secara konseptual menaungi atau koheren 

dengan program atauan pendidikan, mata pelajar-

an, dan atau kelompok mata pelajaran yang 
diampu. 
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Di lain pihak Suparlan (2005) menjelaskan 

bahwa macam-macam kompetensi guru adalah:  

memiliki kepribadian sebagai guru, menguasai 

landasan pendidikan, menguasai bahan pelajaran, 

menyusun program pegajaran, melaksanakan 

proses belajar mengajar, melaksanakan penilaian 
pendidikan, melaksanakan administrasi sekolah, 

menjalin kerja sama dan interaksi dengan guru 

dan masyarakat, dan melaksanaksan penelitian 

sederhana. 

 
Berdasarkan kedua pendapat di atas, macam-

macam kompetensi guru dapat dimiliki guru secara 

maksimal agar proses belajar mengajar yang dilaksa-

nakan menjadi lebih efektif dan menghasilkan peserta 

didik yang kompeten. Ada beberapa kompetansi yang 

minimal dimiliki oleh guru, misalnya penguasaan 

materi pelajaran, metode, dan sistem penilaian pen-

didikan. Namun jika kemampuan itu tidak dilandasi 

oleh penguasaan pendidikan, kepribadian guru, dan 

kemampuan lainnya, maka guru tidak akan dapat 

melaksanakan tugasnya secara profesional. Jika guru 

menguasai dan melaksanakan sepuluh kompetensi 

tersebut dalam proses pembelajaran, baik di dalam 

maupun di luar sekolah, maka guru itu dapat menjadi 

guru efektif, yaitu guru yang telah mampu melak-

sanakan tugas profesionalnya dengan baik. 

 
2.1.4 Kompetensi Pedagogik Guru SD 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang 
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Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelas-

kan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan 

secara utuh dari empat kompetensi utama yaitu:       

(1) Kompetensi Pedagogik; (2) Kompetensi Kepribadian; 

(3) Kompetensi Sosial; (4) Kompetensi Profesional. 

 Keempat kompetensi terintegrasi dalam kinerja 

guru. Kompetensi pedagogik guru SD yaitu kemam-

puan yang harus dimiliki guru SD berkenaan dengan 

karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti 

fisik, moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut 

berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu 

menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, 

karena siswa memiliki karakter, sifat, dan interest 

yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksaan kuriku-

lum seorang guru SD harus mampu mengembangkan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing 

dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.  

 Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian 

Kinerja Guru, guru SD harus mampu mengoptimalkan 

potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan ke-

mampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan 

kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

 Kemampuan yang harus dimiliki guru SD 

berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati, yaitu 

(Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jendral 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependi-

dikan, 2010):  
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(1) Penguasaan terhadap karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, moral, sosial, cultural. Emo-

sional, dan intelektual; (2) Penguasaan terhadap 
teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik; (3) Mampu mengembangkan kuri-

kulum yang terkait dengan bidang pengembangan 

yang diampu; (4) Menyelenggarakan kegiatan 

pengembangan yang mendidik; (5) Memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk kepen-
tingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan 

yang mendidik; (6) Memfasilitasi pengembangan 

potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki; (7) Berkomunikasi 

secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta 
didik; (8) Melakukan penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian 

dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran;    

(9) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkat-
an kualitas pembelajaran (www.bermutu-profesi. 

org) 

 
2.1.5 Aspek dan Indikator Kompetensi Pedagogik 

Guru 

Kompetensi Pedagogik merupakan salah satu 

jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. 

Kompetensi Pedagogik guru pada dasarnya adalah 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik. Kompetensi Pedagogik merupakan kom-

petensi khas, yang akan membedakan guru dengan 

profesi dengan lainnya dan akan menentukan tingkat 

keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta 

didiknya (Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru, 2010). 

Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba tetapi 

melalui upaya belajar secara terus menerus dan 

sistematis, baik pada masa pra jabatan (pendidikan 

http://www.bermutu-profesi/
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calon guru) maupun selama dalam jabatan, yang 

didukung oleh bakat, minat dan potensi keguruan 

lainnya dari masing-masing individu yang bersang-

kutan. 

Berkaitan dengan kegiatan penilaian kinerja 

guru terdapat tujuh aspek dan 45 indikator yang 

berkenaan penguasaan kompetensi pedagogik. Beri-

kut ini disajikan ketujuh aspek kompetensi pedagogik 

beserta indikatornya yang bersumber pada Pedoman 

Pelaksanaan Kinerja Guru (PK Guru) (Pedoman 

Pelaksanaan Kinerja Guru, 2010): 

1. Menguasai Karakteristik Peserta Didik  

  Guru mampu mencatat dan menggunakan infor-

masi tentang karakteristik peserta didik untuk mem-

bantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait 

dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, 

moral, dan latar belakang sosial budaya (Pedoman 

Pelaksanaan Kinerja Guru, 2010): 

1. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik 

belajar setiap peserta didik di kelasnya; 

2. Guru memastikan bahwa semua peserta didik 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembela-

jaran; 

3. Guru dapat mengatur kelas untuk memberi-
kan kesempatan belajar yang sama pada 

semua peserta didik dengan kelainan fisik dan 

kemampuan belajar yang berbeda; 

4. Guru mencoba mengetahui penyebab penyim-

pangan perilaku peserta didik untuk mencegah 

agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta 
didik lainnya; 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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5. Guru membantu mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan peserta didik; 

6. Guru memperhatikan peserta didik dengan 
kele-mahan fisik tertentu agar dapat mengikuti 

aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik 

tersebut tidak termarjinalkan (tersisihkan, 

diolok-olok, minder, dsb). 

 

2. Menguasasi Teori Belajar dan Prinsip-prinsip 

Pembelajaran yang Mendidik  

Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang men-

didik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi 

guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembela-

jaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik 

dan memotivasi mereka untuk belajar (Pedoman 

Pelaksanaan Kinerja Guru, 2010): 

1. Guru memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk menguasai materi pembelajaran 

sesuai usia dan kemampuan belajarnya mela-
lui pengaturan proses pembelajaran dan aktivi-

tas yang bervariasi, 

2. Guru selalu memastikan tingkat pemahaman 

peserta didik terhadap materi pembelajaran 

tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembela-
jaran berikutnya berdasarkan tingkat pema-

haman tersebut, 

3. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan 

kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, baik 

yang sesuai maupun yang berbeda dengan 

rencana, terkait keberhasilan pembelajaran, 

4. Guru menggunakan berbagai teknik untuk 

memotiviasi kemauan belajar peserta didik, 

5. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran 

yang saling terkait satu sama lain, dengan 
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memperhatikan tujuan pembelajaran maupun 

proses belajar peserta didik, 

6. Guru memperhatikan respon peserta didik 
yang belum/kurang memahami materi pembe-

lajaran yang diajarkan dan menggunakannya 

untuk memperbaiki rancangan pembelajaran 

berikutnya. 

 

3. Pengembangan Kurikulum 

Guru mampu  menyusun silabus sesuai dengan 

tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP 

sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. 

Guru  mampu memilih, menyusun, dan menata materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik (Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru, 2010): 

1. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai 

dengan kurikulum, 

2. Guru merancang rencana pembelajaran yang 

sesuai dengan silabus untuk membahas materi 

ajar tertentu agar peserta didik dapat menca-

pai kompetensi dasar yang ditetapkan, 

3. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran 

dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, 

4. Guru memilih materi pembelajaran yang:       

(1) sesuai dengan tujuan pembelajaran,          

(2) tepat dan mutakhir, (3) sesuai dengan usia 

dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, 

(4) dapat dilaksanakan di kelas dan (5) sesuai 
dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta 

didik. 

 

4. Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik   

Guru mampu menyusun dan melaksanakan 

rancangan pembelajaran yang mendidik secara 

lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pem-
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belajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan 

berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar 

sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika rele-

van, guru memanfaatkan teknologi informasi komuni-

kasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran (Pedoman 

Pelaksanaan Kinerja Guru, 2010): 

1. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran 

sesuai dengan rancangan yang telah disusun 

secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas 

tersebut mengindikasikan bahwa guru me-
ngerti tentang tujuannya, 

2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran 

yang bertujuan untuk membantu proses bela-

jar peserta didik, bukan untuk menguji sehing-

ga membuat peserta didik merasa tertekan, 

3. Guru mengkomunikasikan informasi baru 
(misalnya materi tambahan) sesuai dengan 

usia dan tingkat kemampuan belajar peserta 

didik, 

4. Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan 

peserta didik sebagai tahapan proses pembela-
jaran, bukan semata-mata kesalahan yang 

harus dikoreksi. Misalnya: dengan mengetahui 

terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju/ 

tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum 

memberikan penjelasan tentang jawaban yamg 

benar, 

5. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya 

dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta 

didik, 

6. Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara 
bervariasi dengan waktu yang cukup untuk 

kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

usia dan tingkat kemampuan belajar dan 

mempertahankan perhatian peserta didik, 
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7. Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa 

mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya 

sendiri agar semua waktu peserta dapat ter-
manfaatkan secara produktif, 

8. Guru mampu audio-visual (termasuk TIK) 

untuk meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang 

dirancang dengan kondisi kelas, 

9. Guru memberikan banyak kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya, mempraktikkan 

dan berinteraksi dengan peserta didik lain, 

10. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembe-

lajaran secara sistematis untuk membantu 
proses belajar peserta didik. Sebagai contoh: 

guru menambah informasi baru setelah meng-

evaluasi pemahaman peserta didik terhadap 

materi sebelumnya, dan 

11. Guru menggunakan alat bantu mengajar, 

dan/atau audio-visual (termasuk TIK) untuk 
meningkatkan motivasi belajar pesertadidik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 

5.  Pengembangan Potensi Peserta Didik 

Guru mampu menganalisis potensi pembelajar-

an setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengem-

bangan potensi peserta didik melalui program pem-

belajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan 

potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya 

sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktu-

alisasikan potensi mereka (Pedoman Pelaksanaan 

Kinerja Guru, 2010):  

1. Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan 

segala bentuk penilaian terhadap setiap peser-

ta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan 

masing-masing; 

2. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang mendorong peserta didik 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan 

pola belajar masing-masing; 

3. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas 
pembelajaran untuk memunculkan daya krea-

tivitas dan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik; 

4. Guru secara aktif membantu peserta didik 

dalam proses pembelajaran dengan membe-

rikan perhatian kepada setiap individu; 

5. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar 

tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan 

belajar masing-masing peserta didik; 

6. Guru memberikan kesempatan belajar kepada 

peserta didik sesuai dengan cara belajarnya 
masing-masing; 

7. Guru memusatkan perhatian pada interaksi 

dengan peserta didik dan mendorongnya untuk 

memahami dan menggunakan informasi yang 

disampaikan. 

 

6. Komunikasi dengan Peserta Didik 

Guru mampu berkomunikasi secara efektif, 

empati dan santun dengan peserta didik dan bersikap 

antusias dan positif. Guru mampu  memberikan 

respon yang lengkap dan relevan kepada komentar 

atau pertanyaan peserta didik (Pedoman Pelaksanaan 

Kinerja Guru, 2010): 

1. Guru menggunakan pertanyaan untuk menge-
tahui pemahaman dan menjaga partisipasi 

peserta didik, termasuk memberikan perta-

nyaan terbuka yang menuntut peserta didik 

untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan 

mereka; 

2. Guru memberikan perhatian dan mendengar-

kan semua pertanyaan dan tanggapan peserta 

didik, tanpamenginterupsi, kecuali jika diper-
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lukan untuk membantu atau mengklarifikasi 

pertanyaan/tanggapan tersebut; 

3. Guru menanggapi pertanyaan peserta didik 
secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai 

tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa 

mempermalukannya; 

4. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang 

dapat menumbuhkan kerja sama yang baik 

antar peserta didik; 

5. Guru mendengarkan dan memberikan perha-

tian terhadap semua jawaban peserta didik 

baik yang benar maupun yang dianggap salah 

untuk mengukur tingkat pemahaman peserta 

didik; 

6. Guru memberikan perhatian terhadap perta-

nyaan peserta didik dan meresponnya secara 

lengkap danrelevan untuk menghilangkan 

kebingungan pada peserta didik. 

 

7. Penilaian dan Evaluasi 

Guru mampu menyelenggarakan penilaian 

proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. 

Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan 

hasil belajar dan menggunakan informasi hasil peni-

laian dan evaluasi untuk merancang program remedial 

dan pengayaan. Guru mampu menggunakan hasil 

analisis penilaian dalam proses pembelajarannya 

(Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru, 2010): 

1. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam 
RPP; 

2. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai 

teknik dan jenis penilaian, selain penilaian 

formal yang dilaksanakan sekolah, dan me-

ngumumkan hasil serta implikasinya kepada 
peserta didik, tentang tingkat pemahaman 
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terhadap materi pembelajaran yang telah dan 

akan dipelajari; 

3. Guru menganalisis hasil penilaian untuk 
mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui kekuatan dan kele-

mahan masing-masing peserta didik untuk 

keperluan remedial dan pengayaan; 

4. Guru memanfaatkan masukan dari peserta 

didik dan merefleksikannya untuk mening-
katkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat 

membuktikannya melalui catatan, jurnal pem-

belajaran, rancangan pembelajaran, materi 

tambahan, dan sebagainya; 

5. Guru memanfatkan hasil penilaian sebagai 
bahan penyusunan rancangan pembelajaran 

yang akan dilakukan selanjutnya. 

 

 

2.2  Wawasan Kependidikan 

Wawasan kependidikan memberi perspektif 

filosofis yang seyogyanya merupakan “kacamata” yang 

dikenakan dalam memandang, menyikapi, serta 

melaksanakan tugasnya oleh karena itu maka ia harus 

dibentuk bukan dengan mempelajari tentang filsafat, 

sejarah dan teori pendidikan, psikologi, sosiologi, 

prinsip-prinsip serta pendekatan-pendekatannya kepa-

da kerangka konsep pendidikan. Dengan demikian 

maka wawasan kependidikan harus tercermin di 

dalam semua keputusan serta perbuatan pelaksanaan 

tugas-tugas baik instruksional maupun non instruk-

sional dengan perkataan lain semua keputusan serta 

perbuatan yang dimaksud harus bersifat mendidik    
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(T. Raka Joni, Dirto Hadisusanto, M. Oemar, Wasis, 

Jakarta, 1985). 

Implementasi dari wawasan kependidikan dapat 

diwujudkan dengan cara memandang sekolah sebagai 

lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Untuk itu 

penulis berasumsi dan membatasi pembahasan dalam 

penelitian ini bahwa wawasan kependidikan dalam 

penerapannya di sekolah sama dengan wawasan wiya-

ta mandala. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, 

konsepsi cara pandang; Wiyata (Jawa) pengajaran 

yang juga berarti pendidikan; Mandala berarti lingkar-

an, bundaran, atau lingkungan. Wiyata Mandala 

berarti lingkungan pendidikan tempat berlangsung 

proses belajar-mengajar. Wawasan Wiyata Mandala 

adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan 

pendidikan dan pembelajaran. 

Secara formal Wawasan Wiyata Mandala ditetap-

kan dalam Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar 

dan Menengah (Dikdasmen) nomor: 13090/CI.84 

tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan 

sekolah. Wawasan Wiyata Mandala merupakan kon-

sepsi atau cara pandang; bahwa sekolah adalah ling-

kungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. 

Tujuan pendidikan seperti termaktub dalam pasal 3, 

UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). 

Sekolah mengemban misi pendidikan oleh karena itu 

sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di 

luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar 

menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya.  
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Wawasan Wiyata Mandala 7K 

1. Keamanan/Kenyamanan 

2. Kekeluargaan 

3. Kedisiplinan 

4. Kerindangan 

5. Kebersihan 

6. Keindahan 

7. Ketertiban 

 
a. Komponen Peran Wawasan Wiyata Mandala 

1. Peran Kepala Sekolah: Berwenang dan bertanggung 

jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan 

di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati 

dan berwibawa artinya siapa pun yang berkepen-

tingan dengan sekolah harus melalui kepala 

sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertin-

dak sendiri-sendiri melainkan atas seijin kepala 

sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-

program yang telah disusun bersama komite 

sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah 

yang melibatkan pendidik, osis, komite sekolah, 

tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. 

Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berben-

tuk peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat 

koordinasi yang bersifat insidentil interen antara 

guru, wali murid, maupun siswa. Menyelenggara-

kan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan 
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sekolah seperti Pramuka, PKS, PMR, Kesenian, 

Olah raga, dll; 

2. Peran Guru: Menjunjung tinggi martabat dan citra 

Guru dengan sikap dan tingkah laku; Menjadi 

teladan (pamong) di masyarakat; Guru mampu 

memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di 

luar lingkungan sekolah; Guru dipercaya oleh diri 

sendiri dan warga sekolah; 

3. Peran Civitas Akademika: Tata Usaha Sekolah 

harus mendukung kepentingan administrasi dalam 

rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perang-

kat sekolah yang lain seperti pegawai,  Satpam, 

Tukang Kebun, piket dll, harus melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-

masing. Semua warga sekolah menjalin rasa 

persaudaraan demi kenyaman warga sekolah; 

4. Peran Murid: Mentaati tata tertib yang berlaku di 

sekolah tanpa kecuali; Hormat dan sopan kepada 

guru dan warga sekolah yang lain; Hormat dan 

sopan kepada teman; Belajar yang tekun; Menyele-

saikan tugas yang diberikan oleh guru; Menjaga 

nama baik keluarga dan sekolah di mana pun 

berada; Menjaga dan memelihara fasilitas belajar 

dan mengajar; Menjaga keamanan sekolah; 

Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah 

kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau 

Kepala sekolah. Memelihara lingkungan sekolah; 



 
39 

 

5. Peran masyarakat sekitar: Mendukung  program 

dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan 

Proses belajar mengajar; Memberi saran dalam 

pemajuan proses belajar dan mengajar; Ikut men-

jaga keamanan lingkungan sekolah; Mengadakan 

kerjasama dengan pihak sekolah melalui Komite 

sekolah.  

 

Mekanisme pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala 

Tahap Preventif: 

1. Memelihara sekolah melalui 7 K. 

2. Menciptakan suasana harmonis antar warga 

dan lingkungan sekolah. 

3. Membentuk jaring pengawasan. 

4. Menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. 

5. Mengisi jam kosong dengan  kegiatan 

ekstrakurikuler. 

6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat 

masuk dan usai sekolah. 

 

b. Tahap Represif  

1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan; 

2. Menetralisisr isu negatif yang berkembang; 

3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila 

ada kriminal di Sekolah; 

4. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap 

kasus yang melibatkan pihak luar sekolah; 

5. Mengadakan Bimbingan dan Penyuluhan; 
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6. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. 

(http://lenterakecil.com/wawasanwiyata-

Mandala). 

Secara etimologi Wawasan adalah: Pandangan,  

penglihatan, tinjauan, tanggapan. Wawasan dalam arti 

yang lebih luasadalah suatu pandangan selain menun-

jukkan kegiatan untuk mengetahui isi, juga melukis-

kan cara pandang, cara tinjau atau cara pandang 

indrawi. Wiyata secara bahasa artinya pelajaran atau 

pendidikan. Mandala artinya bundaran, lingkaran, 

lingkungan daerah atau kawasan. 

 Wiyata Mandala adalah lingkungan pendidikan 

atau pengajaran. Secara keseluruhan Wawasan Wiyata 

Manadala adalah suatu pandangan atau tinjauan 

mengenal lingkungan pendidikan dan pengajaran. 

Pada hakikatnya Wawasan Wiyata Mandala merupa-

kan: (a) Suatu sikap pandangan dan kesadaran serta 

tanggungjawab terhadap lingkungan pendidikan yang 

fungsinya sebagai tempat kegiatan proses belajar 

mengajar dan tidak untuk kegiatan yang lain yang 

tidak mendukung pendidikan; (b) Suatu sikap meng-

hargai dan bertanggung jawab terthadap, lingkungan 

sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan, 

tehnologi, ketrampilan dan pembentukan kepribadian, 

memberikan peran kepada semua pengelola pendi-

dikan agar mampu mewujudkan pembentukan manu-

sia Indonesia Seutuhnya. 

 

http://lenterakecil.com/wawasanwiyata-Mandala
http://lenterakecil.com/wawasanwiyata-Mandala
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Sekolah sebagai Wiyata Mandala adalah suatu  

lingkungan tempat pendidikan yang mempunyai 

makna: (a) Sekolah harus benar-benar menjadi tempat 

diselenggarakan proses belajar mengajar, tempat di 

mana ditanamkan nilai-nilai pangdangan hiadup dan 

kepribadian, agama, berbagai macam Ilmu pengeta-

huan dan tehnologi serta keretampian; (b) Sekolah 

sebagai tempat diselenggarakannya proses belajar 

belajar mengajar harus diamankan dan dilindungi dari 

segala macam pengaruh yang bersifat negative yang 

dapat mengganggu pelaksanaan proses belajar menga-

jar; (c) Sekolah sebagai masyarakat belajar, tempat 

diselenggarakannya proses belajar mengajar yaitu 

interaksi antar siswa,guru dan lingkungan sekolah. 

Dalam kehidupan sekolah terdapat berbagai unsur 

utama yaitu: Kepala Sekolah, guru, Orang tua, siswa, 

serta fungsi lembaga sekolah itu sendiri, dalam 

lingkungan kehidupan masyarakat dimana sekolah itu 

berada. 
 

Wawasan Wiyata Mandala mengandung prinsip-

prinsip yang terdiri dari: (a) Sekolah merupakan 

lingkungan pendidikan tidak digunakan untuk tujuan 

diluar bidang pendidikan; (b) Kepala Sekolah mem-

punyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas 

penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya; (c) Antara 

guru dan orang tua siswa harus bada saling penger-

tian dan kerjasama yang erat untuk mengemban 

pendidikan; (d) Para warga sekolah didalam maupun 
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diluar lingkungan sekolah, harus senantiasa menjun-

jung tinggi martabat dan citra guru; (e) Sekolah harus 

bertumpu pada masyarakat sekitarnya dengan tetap 

menjaga terbinanya kerukunan antara warga sekolah 

(http://lets-belajar.blogspot.com/2012/01/pengerti-

an-wawasan-Wiyata Mandala.html). 

 

2.3  Keterampilan Guru 

Keterampilan guru adalah kemampuan guru 

dalam melaksanakan  tugas pokok sebagai guru dalam 

proses belajar mengajar, dan sebelum mengajar, 

mempersiapkan bahan ajar sampai pada akhir pem-

belajaran dan penilaian (evaluasi). 

Kemampuan-kemampuan tersebut adalah ke-

mampuan merencanakan pembelajaran. Perencanaan 

pembelajaran dibuat oleh guru sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pembelajaran.  

Menurut Anderson (1989):  

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses atau kegiatan dimana para guru mem-

visualisasikan masa depan dan menciptakan suatu 

bingkai kerja guna menuntun tindakan mereka di 
masa yang akan datang. Tujuan pembelajaran akan 

lebih mudah tercapai apabila guru sudah mem-

punyai persiapan secara matang untuk merenca-

nakan dan melaksanakan pembelajaran. 

 

Raka Joni (1984:1) membedakan pengorgani-

sasian bahan pengajaran dalam tiga bagian yaitu: 

(1) Bahan pengajaran yang tercantum dalam 

kurikulum; (2) Bahan pengayaan bidang studi;      

http://lets-belajar.blogspot.com/2012/01/
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(3) Bahan pengajaran sesuai dengan tahap-tahap 

kemampuan. Bahan pengajaran yang tercantum di 

dalam kurikulum yang sudah tersusun secara 
sistematis disesuaikan dengan perkembangan 

siswa dan kebutuhan masyarakat. Merencanakan 

bahan pengayaan dapat dibedakan menjadi dua 

bagian yaitu pengayaan yang bersifat vertikal di-

maksudkan untuk menambah pengetahuan kepada 

siswa agar mereka lebih mantab dan lebih meyakini 
materi yang dipelajari. Sedangkan pergayaan 

horizontal dimaksudkan untuk memberikan kegiat-

an-kegiatan lain yang berhubungan dengan konsep 

atau prinsip dalam materi yang telah dipelajari 

(Usman dan Setiawati: 108). 

 

Penyusunan bahan pembelajaran harus disesu-

aikan dengan jenjang kemampuan murid mulai dari 

tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang 

paling tinggi. Usman dan Setiawati (1993:11) menye-

butkan sebagai berikut: 

(1) Pengetahuan merupakan ingatan terhadap 

materi atau bahan yang telah dipelajari sebelum-

nya; (2) Pemahaman adalah kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan yang di-

pelajari; (3) Aplikasi adalah kemampuan untuk 
menggunakan apa yang telah dipelajari dalam 

situasi konkrit yang baru; (4) Analisa adalah 

kemampuan untuk menguraikan suatu materi 

atau bahan dalam bagian-bagian sehingga 

struktur organisasinya dapat dipahami; (5) Sin-
tesis adalah kemampuan untuk menggabungkan 

bagian-bagian untuk membentuk keseluruhan 

yang baru; (6) Evaluasi adalah kemampuan mem-

pertimbangkan nilai susatu  materi untuk tujuan-

tujuan yang telah ditentukan. 

 
 

Dalam perencanaan pengelolaan pembelajaran 

dapat dibedakan menjadi lima bagian yaitu (Joni: 984):  
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(1) merumuskan tujuan pembelajaran; (2) Me-

nentukan materi pembelajaran; (3) mentukan 

metode mengajar; (4) menentukan langkah-
langkah mengajar; dan (5) menentukan cara 

memotifasi siswa. 

Dari beberapa hal di atas dapat dikembangkan 

menjadi beberapa kemampuan yaitu: 

1. Kemampuan Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Di dalam Garis-Garis Besar Program Pembelajar-

an (GBPP) terdapat dua macam tujuan pembelajaran, 

yaitu Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) dan Tujuan 

Pembelajaran Khusus (TPK). Isi dari TPU adalah 

pesan-pesan intelektual yang masih bersifat umum 

dan abstrak. Oleh karena itu perlu dijabarkan menjadi 

tujuan yang lebih khusus. Teknik merumuskan tujuan 

pembelajaran khusus adalah sebagai berikut 

(Depdiknas 1996/1997): 

a. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus 

harus bersifat operasional; 

b. Dapat mengukur apa yang harus diukur; 

c. Perumusannya mengandung unsur: A 
(audience) adalah siswa peserta didik, B 
(behaciour) adalah perubahan tingkah laku 

setelah siswa mengikuti pembelajaran, C 
(condition) adalah situasi yang diinginkan, D 

(degre) adalah tingkatan kemampuan intelek-

tual. 

 

2. Kemampuan Menentukan Bahan Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang akan disajikan oleh 

guru kepada murid secara umum sudah tergantung 
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dalam GBPP. Pada dasarnya isi materi pembelajaran 

dibedakan menjadi 4 yaitu yang berupa fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur. 

Masalah yang dihadapi guru dalam pemilihan 

bahan pembelajaran adalah: (1) Terlalu banyaknya 

materi yang harus diajarkan pada setiap semester;     

(2) Kemampuan guru dalam mengorganisasikan bahan 

pembelajaran; (3) Terbatasnya fasilitas dukung;         

(4) Alokasi waktu yang terbatas. 

Sehubungan dengan masalah di atas maka guru 

harus dapat memilih dan menentukan materi pem-

belajaran yang esensial. Dalam kaitannya dengan 

pemilihan materi pengajaran dasar yang dipakai 

sebagai strandar adalah: (1) tujuan pembelajaran,      

(2) keadaan siswa, (3) situasi tempat, (4) tersedianya 

waktu dan fasilitas (Arikunto 1983: 61). 

Ibrahim dan Syaodih (1991/1992:71) mengata-

kan bahwa dasar pemilihan materi pembelajaran 

adalah: (1) tujuan pengajaran, (2) pentingnya bahan, 

(3) nilai praktis, (4) tingkat perkembangan siswa,      

(5) tata urutan. 

3. Kemampuan Menentukan Kegiatan Pembelajaran 

Dalam pembelajaran guru harus dapat mencip-

takan kondisi belajar siswa aktif dan kreatif dalam arti 

phisik maupun mental. Siswa tidak hanya mende-

ngarkan ceramah guru, siswa tidak hanya disuruh 
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mencatat bahan sampai habis tetapi siswa harus 

didorong agar berani mengemukakan pendapat, dilatih 

untuk merumuskan dan memecahkan masalah serta 

didorong kreativitasnya untuk melakukan kegiatan 

penelitian. 

Prinsip kegiatan belajar mengajar menurut 

kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagaimana 

yang dikeluarkan oleh Puskur Balitbang Depdiknas 

lebih menkankan hal-hal sebagai berikut (Sujianto, 

2003:16): 

(a) Belajar berpusat pada siswa; (b) belajar dengan 
melakukan (learning by doing); (c) mengembang-

kan kemampuan sosial; (d) mengembangkan ke-

terampilan dan memecahkan masalah; (e) me-
ngembangkan keingintahuan, imajinasi, dan 

fitrah; (g) mengembangkan kemampuan menggu-

nakan ilmu dan teknologi; (h) perpaduan dan 

saling kompetisi, kerjasama, dan solidaritas. 

 

4. Kemampuan Memilih Metode Pembelajaran 

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai guru 

dituntut kreatif untuk dapat memilih metode pem-

belajaran yang tepat. Menurut Karo-Karo (1975: 12-28) 

ada sebanyak 25 metode mengajar dan yang lazim 

dipraktikkan adalah metode ceramah, tanya jawab, 

diskusi, sosiodrama, resitasi, kerja kelompok, dikte, 

karya wisata, eksperimen, meniru dan menyimak, 

melatih (drill). 

Menurut Ahmadi (1990:11) dan Karo-Karo 

(1975:96) pemilihan metode mengajar didasarkan 

pada: (1) relefansi dengan tujuan, (2) relefansi dengan 
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bahan, (3) relefansi dengan kemampuan guru, (4) rele-

fansi dengan situasi pembelajaran, (5) pelajar, (6) fasi-

litas, (7) partisipasi, (8) kebaikan dan kelemahan,      

(9) filsafat. 

5. Kemampuan Menentukan Langkah Mengajar 

Dalam kegiatan pembelajaran guru memperhati-

kan langkah-langkah pembelajaran. Secara garis 

besarnya langkah-langkah pembelajaran dapat dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu: (1) bagian pendahuluan,    

(2) kegiatan inti, dan (3) penutup.  

Menurut Usman dan Setiawati (1993:49), 

langkah-langkah mengajar meliputi:  

Pendahuluan: (1) guru memotifasi siswa untuk 

memusatkan perhatiannya dengan cara memberi-

kan beberapa pertanyaan dari bahan pelajaran 

yang akan dibahas, (2) apresiasi, melaksanakan 

evaluasi proses dengan beberapa pertanyaan 
secara lesan;  

Kegiatan inti: (3) memberikan penjelasan tentang 

bahasan yang akan dijadikan bahan diskusi;      

(4) membentuk kelompok diskusi; (5) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk diskusi kelom-

pok; (6) membimbing dan mengarahkan pembica-
raan siswa dalam diskusi;  

Penutup: (7) bersama-sama dengan siswa membuat 

kesimpulan; 8) pada akhir pelajaran diadakan 

tanya jawab dari materi yang sudah di bahas;      

9) siswa diberi tugas pekerjaan rumah dan mem-

buat laporan diskusi. 
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6. Kemampuan Menentukan Cara Memotifasi Siswa 

Dalam kegiatan pembelajaran guru sering men-

jumpai beberapa siswa yang mempunyai masalah 

motivasi. Siswa yang motivasi belajarnya rendah perlu 

segera dicari pemecahannya dengan cara merumuskan 

sebab-sebab rendahnya motivasi belajar. Selanjutnya 

guru memberikan beberapa alternatif pemecahan 

kepada siswa untuk dicoba atau dilaksanakan. 

Secara umum tujuan memberikan motifasi 

adalah untuk menggerakkan atau mengubah sese-

orang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil 

atau mencapai tujuan tertentu. Bagi guru tujuan 

motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu 

para siswanya agar timbul keinginan dan kemampuan 

untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga 

tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pada 

umumnya cara-cara yang dilakukan oleh guru untuk 

memotivasi siswa adalah (Sujianto 2003:18): 

(1) Guru memberikan penghargaan kepada siswa 

yang berprestasi; (2) guru memberikan petunjuk, 

pengarahan dan penguatan kepada siswa; (3) guru 

memberikan contoh-contoh orang yang berhasil 

dalam usaha atau karir; (4) guru menberikan 
kemudahan fasilitas siswa untuk mengembangkan 

kemampuan dan keterampilannya; (5) guru se-

baiknya membuka persaingan sehat dengan ber-

tindak secara terbuka dan adil. 

7. Kemampuan Merencanakan Pengelolaan Kelas 

Dalam pengertian tradisional istilah pengelolaan 

kelas diartikan secara sempit yaitu segala sesuatu 
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mengenai teknik dan strategi yang dilakukan oleh 

guru untuk menambah keindahan/keselarasan/ke-

gairahan, sehingga siswa merasa senang belajar. 

Menurut Joni (1984:9) merencanakan pengelola-

an kelas terdiri dari tiga indikator yaitu: “menentukan 

pengaturan tempat duduk siswa dan penataan ruang 

kelas, menentukan lokasi waktu belajar mengajar dan 

menetukan cara pengorganisasian kegiatan belajar 

mengajar”. 

8. Kemampuan Merencanakan Penggunaan Media 

dan Sumber Belajar 

Dalam proses pembelajaran siswa tidak hanya 

diajak memahami konsep-konsep teoritis tanpa harus 

mengamati dan mengenali objek yang dipelajari tetapi 

siswa harus diberikan kesempatan yang seluas-luas-

nya untuk mengamati objek yang dipelajari sehingga 

siswa akan mendapatkan pemahaman secara kompre-

hensif. 

 Dalam sistem pengajaran modern guru tidak 

hanya memberikan atau menjelaskan materi pembe-

lajaran secara verbalistis tetapi guru dituntut dapat 

menggunakan fasilitas berbagai media dan sumber 

pembelajaran agar pencapaian tujuan lebih efektif dan 

efisien (Subari, 2003). 

 Raharjo dalam Wahyono (1992:121) menegaskan 

bahwa fungsi media pembelajaran adalah: 



 

50 

(a) membuat kongkrit konsep yang astrak;           

(b) mampu membawa objek studi yang berbahaya 

atau yang sukar diperoleh masuk ke dalam kelas; 
(c) menyajikan miniatur objek belajar; (d) menam-

pilkan objek yang tidak bias diamati dengan peng-

lihatan bebas; (e) mampu menyajikan objek belajar 

yang bergerak sangan lambat, (f) mengkondisikan 

keseragaman presepsi; (g) pambengkitan motivasi 

belajar; (h) menyajikan pesan secara serempak. 

 

Bratz dalam Arumanadi (1992:6) membedakan: 

macam-macam media pembelajaran berdasarkan 

cirri utama media yaitu: suara, bentuk dan gerak 

dengan kalsifikasi sebagai berikut: 1) media audio 

motion visual; 2) media audio still visual; 3) media 

audio semiotion; 4) media motion visual; 5) media 
still visual; 6) media semi motion; 7) media audio; 

8) media cetak. 

 

Gerlach dan P. Ely (1971:282) mengemukakan:  

delapan kategori media pengajaran yaitu: (1) ma-
nusia; (2) media tulis dan cetak; (3) diagram 

gambar atau lukisan; (4) foto, slide, film, overhead 

projector transparenci; (5) film, televisi; (6) pita 

kaset; (7) kumoulan informasi yang berurutan;    

(8) gambar tiruan. 

 
 Dari berbagai macam media yang ada guru 

harus dapat memilih media yang tepat dan efektif 

dalam pencapaian tujuan. Secara umum ada beberapa 

criteria untuk memilih media pembelajaran yaitu:      

(1) ekonomis, (2) praktis, (3) mudah diperoleh, (4) ber-

sifat fleksibel, (5) sesuai dengan tujuan. Menurut 

Arikunto (1983:199). Pemilihan media pembelajaran 

didasarkan pada tiga kondisi: (1) Kondisi kemampuan 

dan minat siswa; (2) Tersedianya fasilitas lain; (3) Alo-

kasi waktu. 
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Sumber belajar yang digunakan oleh guru 

maupun murid tidak hanya terbatas pada buku teks 

tapi juga meliputi nara sumber, museum, kebun 

sekolah, laboraturium, data, peristiwa-peristiwa atau 

kejadian-kejadian di sekitar. Dengan peranan media 

pembelajaran yang optimal memungkinkan individu 

berubah dari tidak tahu menjadi tahu dari tidak 

mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil men-

jadi terampil. 

Penggunaan sacara optimal sumber belajar 

dalam proses pembelajaran memiliki banyak manfaat 

di antaranya adalah (Depdiknas 1996/1997:4-5):  

(1) dapat menimbulkan kegairahan belajar,         

(2) meningkatkan interaksi langsung yang lebih 

aktif; (3) memberikan kesempatan kepada anak 

didik untuk mencari pengalaman; (4) memungkin-
kan anak didik agar belajar mandiri; (5) menghi-

langkan kekacauan penafsiran. 

9. Kemampuan Menentukan Teknik Evaluasi 

Dalam proses pembelajaran penilaian atau eva-

luasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk memperoleh, menganalisis, menafsir-

kan data tentang proses dan hasil belajar siswa. 

Penilaian itu seharusnya dilakukan secara sistematis 

dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi 

yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 

Tujuan diadakan penilaian adalah (Depdiknas, 

1996/97-19):  
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(1) sebagai umpan balik bagi guru maupun murid; 

(2) untuk mennetukan tingkat keberhasilan siswa; 

(3) menempatkan proses kegiatan belajar mengajar 
yang tepat; (4) mengetahui latar belakang kesulit-

an belajar dengan berpegangan pada prinsip 

menyeluruh atau komprehensif, berkelanjutan, 

objektif, sahih (valid), terpercaya, edukatif, berori-

entasi pada tujuan, kebermanaan dan kesesuaian. 

Menurut Purwanto (1989:33):  

Teknik-teknik yang digunakan untuk penilaian 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik tes dan 

non tes. Teknik tes dapat dibedakan menurut 

materi yang akan dinilai, bentuknya dan cara 
membuat. Manurut materinya tes dapat dibedakan 

menjadi tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes 

bakat, tes minat dan kepribadian. Sedangkan 

menurut bentuknya tes dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu tes subjektif dan tes non subjektif. 

Untuk tekik non tes dapat dibedakan melalui 
pengamatan, wawancara, angket laporan, karang-

an dan skala sikap. 

 

10. Kemampuan Membuat Perangkat Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran di kelas guru tidak 

hanya melaksanakan yang bersifat edukatif saja tetapi 

guru juga harus melaksanakan tugas administratif 

sesuai dengan bidangnya. Tugas itu antara lain 

menyusun perangkat pembelajaran berupa (Sujianto, 

2003): 

(1) Menyusun program tahunan; (2) menyusun 

program semester; (3) menyusun satuan pembela-

jaran; (4) menyusun analisis materi pembelajaran; 
(5) menyusun kisi-kisi; (6) menyusun alat evaluasi; 

(7) membuat catatan kehadiran siswa; (8) men-

catat hasil penilaian siswa. 
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11. Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran 

Inti dari pelaksanaan pembelajaran adalah 

terjadinya interaksi antara guru dan murid, antara 

murid dengan murid, dan antara murid dengan media 

dan sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas 

Pendidikan dan Dinas Kebudayaan mengeluarkan 7 

komponen tentang kemampuan dalam melaksanakan 

pembelajaran yang meliputi:  

(1) kemampuan mengelola ruang, waktu; (2) ke-

mampuan menggunakan strategi pembelajaran 

dan sumber belajar; (3) mengelola interaksi kelas; 
(4) penampilan guru di depan kelas; (5) kemam-

puan mendemontrasikam kemampuan khusus;   

(6) melaksanakn evaluasi proses dan hasil belajar; 

(7) kesan umum  pelaksanaan pembelajaran. 

 

12. Kemampuan Mengelola Ruang dan Waktu 

Ruang kelas merupakan tempat belajar siswa 

perlu ditata yang rapi menarik dan dapat memudah-

kan siswa berkomunikasi dan berinteraksi dengan se-

sama teman-teman, memudahkan komunikasi dengan 

guru. Di samping itu posisi tempat duduk perlu dise-

suaikan dengan kondisi fisik dan mental anak. Untuk 

anak yang mempunyai kekurangan pendengaran atau 

mungkin penglihatan sebaiknya ditempatkan pada 

posisi duduk yang tepat. 

Dalam kegiatan pembelajaran guru harus dapat 

menggunakan alokasi waktu secara efisien, artinya 

setiap langkah kegiatan pembelajaran perhitungan 
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waktunya harus tepat sesuai dengan alokasi waktu 

mengajar yang tersedia. 

13. Kemampuan Menggunakan Strategi Pembela-

jaran dan Sumber Belajar 

Menurut Joni (1992/1993:13)  

strategi pembelajaran merupakan garis besar 

haluan bertindak untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Pada umumnya strategi pembe-
lajaran dapat dibedakan menjadi dua yaitu strategi 

induktif dan strategi deduktif. Strategi pembela-

jaran yang bersifat induktif memulai pelajaran dari 

hal-hal yang khusus berulah menuju ke hal-hal 

yang bersifat umum. Sedangkan strategi pembe-

lajaran yang bersifat deduktif memulai pembela-
jaran dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke 

hal-hal khusus. Kedua strategi pembelajaran ter-

sebut dalam penerapannya harus memperhatikan 

tujuan pembelajaran khusus, perkembangan dan 

kebutuhan siswa, situasi lingkungan dan terpe-
liharanya kondisi kelas yang tertib dan disiplin.  

 

Agar strategi pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik guru seharusnya dapat memilih dan me-

nerapkan media yang cocok dan tepat sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula seharusnya 

guru mampu memilih sumber bahan yang bervariasi 

dan sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus, 

kemampuan serta situasi lingkungan siswa. Dalam 

menyampaikan informasi atau penjelasan guru perlu 

memperhatikan urutan materi yang logis yaitu pe-

nyampaian materi dari yang sederhana ke arah materi 

yang lebih kompleks atau dari materi yang mudah 
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menuju ke arah materi yang sulit, dari aspek ingatan 

sampai ke aspek evaluasi. 

14. Kemampuan Mengelola Interaksi Kelas 

Interaksi siswa di dalam kelas akan terjadi apa-

bila ada hubungan timbal balik antara guru dengan 

murid atau antara murid dengan guru serta murid 

dengan murid sehingga proses pembelajaran lebih 

bersifat aktif dan dinamis. Pada saat berlangsungnya 

interaksi pembelajaran antara guru dengan murid 

atau murid dengan murid, masing-masing pihak dapat 

menyampaikan atau menjelaskan ide-ide, konsep atau 

prosedur yang berhubungan dengan isi pembelajaran. 

Sehubungan dengan itu guru seharusnya bisa membe-

rikan pelayanan yang baik kepada semua siswa 

dengan menunjukkan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 

dan gerak badan atau mimik yang menyenangkan. 

Dalam kesempatan ini siswa dapat menanyakan 

kepada guru tentang konsep-konsep yang belum 

dipahami, mendiskusikan masalah-masalah dengan 

sesama teman sekelasnya. 

15. Kemampuan Penampilan Guru di Kelas 

Penampilan guru di depan kelas sebagai penga-

rah belajar (direction of learning), guru berperan untuk 

senantiasa menimbulkan, mendorong, memelihara, 

dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Di 

depan kelas guru mempunyai peranan sebagai 
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“motivator” keseluruhan kegiatan belajar siswa. Seba-

gai motivator siswa, guru harus mampu untuk:          

(1) Membangkitan dorongan siswa untuk belajar;      

(2) Menjelaskan secara konkrit kepada siswa apa yang 

dapat dilakukan pada akhir pembelajaran; (3) mem-

berikan ganjaran untuk prestasi yang dicapai di 

kemudian hari; (4) membuat regulasi (aturan) perilaku 

siswa. 

Penampilan guru di depan kelas sangat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Oleh karena itu sudah selayak-

nya guru tampil dengan penuh percaya diri, persa-

habatan, sopan dalam kata dan santun tindakan, 

tertib dalam berpakaian, berdisiplin, selalu menunjuk-

kan kegairahan dalam mengajar, menghormati dan 

menghargai perbedaan pendapat serta selalu berusaha 

menghindarkan diri dari perbuatan tercela, sehingga 

guru benar-benar menjadi tauladan serta menjadi 

panutan bagi para siswa dan masyarakat. 

16. Kemampuan Mendemontrasikan Pembelajaran 

Guru sekolah dasar sebagai guru kelas artinya 

guru itu mengajar mulai jam pelajaran pertama 

sampai jam pelajaran terakhir. Dia bertanggung jawab 

penuh dengan kelas yang dipegangnya, mulai dari 

kehadiran siswa sampai pembagian rapor. Adminis-

trasi kelas dan kadang-kadang adsminitrasi sekolah 

juga dikerjakan oleh guru. 



 
57 

 

Guru Sekolah Dasar (SD) berbeda dengan guru 

SMP atau guru SMA, karena guru SD tidak mengajar 

satu mata pelajaran tertentu tetapi harus mampu 

mengajar seluruh mata pelajaran yang tercantum di 

dalam kurikulum kecuali mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan Jasmani. Konsekuensinya, guru SD harus 

menguasai semua materi yang ada padahal setiap 

materi pelajaran memiliki kekhasan masing-masing 

sehingga pembelajaran pun tentu berbeda antara mata 

pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang 

lainnya. 

17. Kemampuan melaksanakan Evaluasi Pembela-

jaran 

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian 

tujuan pembelajaran khusus maka guru harus melak-

sanakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi atau penilai-

an dilihat dari prosedurnya dapat dibedakan menjadi 

tiga yaitu: (1) evaluasi pada awal pembelajaran atau 

yang sering disebut pre test yang berguna untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa menguasi 

materi yang akan diajarkan; (2) evaluasi proses yaitu 

evaluasi yang dilaksanakan pada proses, yaitu evalua-

si yang dilaksanakan pada proses pembelajaran yang 

berguna untuk mengetahui pemahaman materi selama 

berlangsungnya proses pembelajaran dapat ditangkap 

atau dimengerti siswa; (3) Evaluasi post test atau 

formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 
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ketuntasan belajar untuk setiap indikator dan sub 

indikator pokok bahasan. 

 

2.3.1 Hubungan Wawasan Kependidikan dengan 

Kompetensi Pedagogik Guru 

Menurut penulis hubungan kependidikan 

dengan kompetensi pedagoik guru sangatlah erat, hal 

ini dikarenakan bahwa wawasan kependidikan meru-

pakan cara memandang sekolah sebagai lingkungan 

pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan kompetensi 

pedagoik guru merupakan kemampuan guru di dalam 

menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar 

yang di dalamnya harus menguasai karakter peserta 

didik, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik. Hal ini dikarenakan pendidikan adalah 

proses yang direncanakan agar semua berkembang 

melalui proses pembelajaran. 

 

2.3.2 Hubungan Keterampilan dengan Kompetensi 

Pedagogik Guru 

Menurut penulis, hubungan keterampilan 

dengan kompetensi pedagogik guru adalah merupakan 

hubungan erat. Hal ini dikarenakan keterampilan 

merupakan kemampuan guru di dalam mengaplikasi-

kan segala kemampuannya dalam proses pendidikan 

dari merencanakan pembelajaran sampai menilai hasil 

dari proses pembelajaran. Dalam hal ini guru harus 

terampil dalam memanfaatkan peluang-peluang, alat-
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alat bantu pembelajaran, metode pembelajaran dan 

lain-lain yang dapat mensukseskan dari apa yang 

sudah direncanakan dalam berpraktik sebagai seorang 

pendidik yang profesional. 

 

2.4 Kerangka Pikir 

Seperti telah diuraikan pada landasan teori di 

atas bahwa pemahaman wawasan kependidikan dan 

keterampilan berpengaruh terhadap kompetensi peda-

gogik guru SD. Penelitian ini mengkaji tentang 

seberapa besar pemahaman wawasan kependidikan 

dan keterampilan terhadap kompetensi pedagogik 

guru SD di gugus Kenanga Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang. 

 
2.4.1 Pengaruh Pemahaman Wawasan Kependidik-

an 

Pemahaman wawasan kependidikan sangatlah 

diperlukan oleh guru. Hal ini dikarenakan guru 

sebagai bagian dari komunitas berperan sebagai agen 

pembelajaran yang secara otomatis ikut mewarnai 

sukses dan tidaknya dalam ikut serta menciptakan 

suasana kondusif di dalam lingkungan pendidikan. 

Dengan kata lain pemahaman wawasan kependidikan 

berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru 

yang notabene sebagai pendidik. 
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2.4.2 Keterampilan  

Keterampilan merupakan kemampuan guru 

yang juga sangat esensial di dalam proses pembelajar-

an. Behasil tidaknya pembelajaran sangatlah ditentu-

kan oleh kemampuan guru di dalam merencanakan 

pembelajaran, penyampaian pembelajaran, pemilihan 

metode pembelajaran, kemampuan menggunakan alat 

bantu pembelajaran, mengadakan hubungan baik dan 

pemahaman tentang kerakter siswa. Dalam hal ini 

guru dituntut terampil untuk menunjukkan tugas-

tugas pokoknya sebagai pendidik dan agen pembela-

jaran. 

 

 

 

 

2.4.3 Pengaruh Pemahaman Wawasan Kependidikan 

dan Keterampilan terhadap Kompetensi Peda-

gogik Guru SD 

Pemahaman wawasan kependidikan dan ke-

terampilan berpengaruh terhadap kompetensi peda-

gogik guru SD. Hal ini berdasarkan kerangka pikir di 

Pemahaman 
wawasan 

kependidikan (X1) 

Kompetensi 
Pedagogik guru SD 

Keterampilan (X2) 
Kompetensi Pedagogik 

Guru SD 
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atas maka uji hipotesis diduga bahwa pemahaman 

wawasan kependidikan dan keterampilan berpengaruh 

terhadap kompetensi pedagogik guru SD. 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis 

Menurut Soegiono (2005), hipotesis diartikan 

sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masa-

lah penelitian. Rumusan masalah itu dapat berupa 

pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, 

perbandingan (komperasi), atau variabel mendiri 

(deskripsi) berdasarkan kerangaka penelitian di atas 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis I  

H0 = Tidak ada pengaruh signifikan antara pema-

haman wawasan kependidikan terhadap 

kompentensi pedagoik guru SD di gugus 

Kenanga Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang;  

Pemahaman 
Wawasan 

Kependididkan (X1) 

Keterampilan (X2) 

Kompentensi 

Pedagogik guru SD 

(Y) 



 

62 

H1  =    Ada pengaruh signifikan antara pemahaman 

wawasan kependidikan kompetensi peda-

gogik guru SD Negeri di gugus Kenanga 

Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang. 

 
2. Hipotesis II 

H0 = Tidak ada pengaruh signifikan antara 

keterampilan terhadap kompetensi peda-

gogik guru SD Negeri di gugus Kenanga 

Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang; 

H1  =    ada pengaruh signifikan antara keterampil-

an terhadap kompetensi pedagogik guru SD 

Negeri di gugus Kenanga Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang. 

 

3. Hipotesis III 

H0 =   Tidak ada pengaruh signifikan antara wa-

wasan kependidikan dan keterampilan 

terhadap kompetensi pedagogik guru SD 

Negeri di Gugus Kenanga Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang; 

H1=   Ada pengaruh signifikan antara wawasan 

kependidikan dan keterampilan terhadap 

kompetensi pedagogik guru SD Negeri di 

Gugus Kenanga Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang. 


