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SARI
Susmiati. 2011. Tingkat Kompetensi Pedagogik Guru Geografi SMA Negeri se
Kabupaten Batang Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
Kata Kunci : Tingkat Kompetensi Pedagogik, Guru Geogarfi
Tingkat kompetensi pedagogik guru pada dasarnya merupakan kualitas
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kualitas proses belajar
mengajar sangat dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik guru. Artinya kualitas
kompetensi pedagogik guru akan sangat menentukan keberhasilan suatu
pembelajaran yang akan berpengaruh pada kualitas hasil pendidikan, hal ini
dikarenakan guru merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan siswa
dalam proses pembelajaran di sekolah, begitu juga dengan guru geografi yang
memiliki peran besar dalam keberhasilan pembelajaran geografi. Berdasarkan
kondisi tersebut, peneliti ingin mengkaji bagaimana tingkat kompetensi pedagogik
guru geografi SMA Negeri di Kabupaten Batang.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru geografi SMA Negeri di
Kabupaten Batang berjumlah 9 guru, sampel dalam penelitian ini berjumlah 5
sekolah dengan 7 orang guru, dengan menggunakan teknik random sampling,
yaitu pemilihan secara acak. Variabel kompetensi pedagogik dalam penelitian ini
adalah 1) memahami karakteristik peserta didik, 2) menguasai teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 3) mengembangkan kurikulum yang
terkait dengan mata pelajaran geografi, 4) menyelenggarakan pembelajaran yang
mendidik, 5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
kepentingan pembelajaran, 6) memfasilitasi pengembangan 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. Metode pengumpulan data adalah
observasi, angket dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis menggunakan
deskriptif presentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pedagogik guru
geografi SMA Negeri di Kabupaten Batang secara keseluruhan berkriteria baik
dengan presentase 86%. Tetapi jika dilihat dari sub variabel, ada yang belum
tercapai secara maksimal yaitu 1) memahami karaktristik peserta didik, secara
keseluruhan berkriteria baik, tapi ada 2 sub variabel yang belum memenuhi
kriteria yaitu mengidentifikasai bekal ajar peserta didik serta mengidentifikasi
kesulitan belajar peserta didik, 2) dalam menguasai teori belajar dan prinsipprinsip pembelajaran yang mendidik, secara keseluruahan berkriteria baik, tapi
ada 2 sub variabel yang belum tercapai secara maksimal yaitu dalam penerapan
berbagai pendekatan, strategi, metode dan tehnik pembelajara, 3)
mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran geografi, secara
keseluruhan berkriteria baik, tapi ada sub variabel yang belum tercapai secara
maksimal yaitu menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai
tujuan pembelajaran geografi dan penataan materi belajar serta pengembangan
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indikator dan instrument penilaian, 4) menyelenggarakan pembelajaran yang
mendidik, secara keseluruhan berkriteria baik, ada 2 sub variabel yang belum
tercapai secara maksimal yaitu menyusun rancangan pembelajaran dan
penggunaan media pembelajaran 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, secara keseluruhan berkriteria baik,
ada sub variabel yang belum memenuhi kriteria yaitu memanfaatkan teknologi
yang ada dalam proses pembelajaran, 6) memfasilitasi pengembangan peserta
didik, secara keseluruhan berkriteria baik, tapi pada sub variabel menyediakan
kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik mencapai prestasi
secara maksimal, belum memenuhi kriteria, 7) Berkomunikasi secara efektif,
empatik dengan peserta didik, semua guru berkriteria baik, kemampuan guru satu
dengan guru yang lain sama, 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses
dan hasil belajar, secara keseluruhan berkriteria baik, tapi 2 sub variabel belum
maksimal yaitu mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar dan
evaluasi proses dan hasil belajar, 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi
untuk kepentingan pembelajaran, secara keseluruhan berkriteria baik, pada sub
variabel mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi belum maksimal.
Saran bagi guru geografi diharapkan dapat meningkatkan kompetensi
pedagogiknya, dalam memahami karakteristik peserta didik, diharapkan guru
dapat mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik, dan dapat
mengidentifikasai bekal ajar peserta didik. Dalam penguasaan teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, diharapkan guru mampu
menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran.
Dalam mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran geografi,
diharapkan guru agar mampu menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk
mencapai tujuan pembelajaran geografi, penataan materi belajar dan mampu
mengembangkan indikator dan instrument penilaian. Dalam menyelenggarakan
pembelajaran yang mendidik, diharapkan guru mampu menyusun rancangan
pembelajaran, serta dapat menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar
yang relevan. Dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
kepentingan pembelajaran, diharapkan guru dapat memanfaatkan teknologi yang
ada dalam proses pembelajaran, agar pembelajaran lebih mudah dipahami oleh
siswa.
Dalam
memfasilitasi
pengembangan
peserta
didik
untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, diharapkan guru mampu
menyediakan kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik
mencapai prestasi dengan maksimal. Dalam berkomunikasi secara efektif,
empatik, dan santun dengan peserta didik, diharapkan guru untuk lebih
meningkatkan komunikasi antara guru dengan siswa. Dalam menyelenggarakan
penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, diharapkan guru mampu
mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar serta evaluasi proses dan
hasil belajar agar guru mengerti kemampuan dari masing-masing siswa. Dalam
memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, guru
diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara. Jadi, pendidikan merupakan usaha untuk mempersiapkan
peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan agar mereka
dapat memainkan perannya di dalam masyarakat di masa yang akan datang. Oleh
karena

itu,

penyelenggaraan

pendidikan

menghendaki

perencanaan

dan

pelaksanaan yang matang agar hasil yang diharapkan dapat tercapai yaitu
meningkatkan mutu pendidikan.
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional pemerintah
khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai
perubahan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan. Lahirnya Undang-Undang
tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional
Pendidikan yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan pada dasarnya
merupakan kebijakan pemerintah sebagai upaya menata dan memperbaiki mutu
pendidikan di Indonesia. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan
keahlian khusus sebagai guru. Untuk menjadi guru, diperlukan syarat-syarat
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khusus, apalagi sebagai guru yang profesional harus menguasai benar seluk beluk
pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu
dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan pra
jabatan (Usman, 2009: 5).
Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Tahun 2005)
Pasal 1 bahwa 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. Guru yang profesional akan tercermin dalam
pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam
materi maupun metode pembelajaran. Selain itu, juga ditunjukkan melalui
tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya.
Seorang guru yang baik juga harus memiliki sikap serta kepribadian yang
dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Kepribadian tersebut
senantiasa melekat pada setiap perilaku yang melingkupi kompetensi yang
dimiliki. Berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2005, guru wajib memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi
akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang
pendidik yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian yang relevan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi guru yang
dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, kompetensi profesional.
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Dalam pelaksanaan tugas guru sebagai pendidik, kompetensi guru
tersebut harus saling mendukung satu sama lain. Meskipun guru harus memiliki
standar yang diharapkan melalui empat kompetensi tersebut, namun dalam
melaksanakan tugasnya, guru harus benar-benar memahami kompetensi mana saja
yang harus ditunjukkan secara nyata untuk mendukung perannya sebagai seorang
guru sehingga menunjukkan bahwa dia adalah guru yang profesional.
Berdasarkan pengamatan tentang realita kompetensi guru saat ini masih
beragam. Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab
guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru
untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan
kompetensinya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan
proses pembelajaran siswa. Guru di masa mendatang tidak lagi menjadi satusatunya orang yang paling well informed (pemberi informasi terbaik) terhadap
barbagai informasi dan pengetahuan yang sedang berkembang dan berinteraksi
dengan manusia di jagat raya ini. Di masa depan, guru bukan satu-satunya orang
yang lebih pandai di tengah-tengah siswanya. Jika guru tidak memahami
mekanisme dan pola penyebaran informasi yang demikian cepat, maka akan
terpuruk secara profesional yang berakibat hilangnya kepercayaan baik dari siswa,
orang tua maupun masyarakat. Untuk menghadapi tantangan profesionalitas
tersebut, guru perlu berfikir secara antisipatif dan pro-aktif. Artinya, guru harus
melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara terus
menerus. Di samping itu, guru masa depan harus melakukan penelitian guna
mendukung efektifitas pembelajaran yang dilaksanakannya, sehingga dengan
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dukungan hasil penelitian guru tidak terjebak pada praktek pembelajaran yang
menurut asumsi mereka sudah efektif, namun kenyataannya justru mematikan
kreativitas siswanya. Begitu juga dengan dukungan hasil penelitian yang mutakir
memungkinkan guru untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi dari tahun ke
tahun, sesuai dengan konteks pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
sedang berlangsung.
Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan hanya ditentukan oleh
sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar
ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru
yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif,
menyenangkan dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para
siswa berada pada tingkat optimal. Dengan demikian, terdapat cukup alasan
mengenai pentingnya kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam melakukan
pembelajaran.
Pedagogik adalah ilmu pendidikan anak atau ilmu mendidik anak.
Pedagogik sangat dibutuhkan dalam interaksi pembelajaran, meskipun pada
kenyataannya kadang berlainan dengan praktek dilapangan, ada dua alasan yang
melandasinya, yaitu 1) bahwa pedagogik sebagai suatu sistem pengetahuan
tentang pendidikan anak diperlukan, karena akan menjadi dasar bagi praktek
mendidik anak. Selain itu bahwa pedagogik akan menjadi standar atau kriteria
keberhasilan anak, 2) Manusia memiliki motif untuk mempertanggungjawabkan
secara ilmiah, praktek pendidikan akan memerlukan pedagogik sebagai landasan
agar tidak jadi sembarangan (Munirah Legiyanti Yusuf, 2009).
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Kompetensi pedagogik 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. Kompetensi pedagogik yaitu
kemampuan seorang guru dalam dalam megelola proses pembelajaran peserta
didik. Namun, kenyataannya pada saat ini setelah dilakukan riset sederhana
dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap guru tentang hal-hal berkaitan
dengan perkembangan peserta didik serta teori-teori belajar, berdasarkan jawaban
yang diberikan guru, ternyata lebih dari 50% sudah tidak menguasai lagi teoriteori perkembangan peserta didik dan teori-teori belajar. Padahal, jika dirujuk
pada 10 kompetensi pedagogik guru, penguasaan terhadap teori perkembangan
dan teori belajar mutlak ada pada guru. Ini adalah fakta yang mengkhawatirkan,
oleh karena itu, kepada guru perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa penguasaan
terhadap materi perkembangan peserta didik, teori-teori belajar pengembangan
kurikulum, teknik evaluasi penguasaan terhadap model-model dan metode
pengajaran. Pedagogik secara jelas memiliki kegunaan diantaranya bagi pendidik
untuk memahami fenomena pendidikan secara sistematis, memberi petunjuk
tentang yang seharusnya dilaksanakan dalam mendidik, menghindari kesalahankesalahan dalam praktek mendidik anak juga untuk ajang untuk mengenal diri
sendiri dan melakukan koreksi demi perbaikan bagi diri sendiri (Haryanto, 2008).
Pengajaran geografi memiliki tujuan memahami gejala lingkungan alam
dan kehidupan di muka bumi, ciri khas satuan wilayah, serta permasalahan yang
dihadapi sebagai akibat adanya saling pengaruh antara manusia dengan
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lingkungan (Sumaatmadja, 1997: 12). Pembelajaran geografi di SMA bukan
hanya sebagai penguasaan konsep dan prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan
proses pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar
peserta didik memahami dan tanggap dengan masalah lingkungan sekitar.
Pembelajaran geografi yang dimaksud adalah proses kegiatan yang dilaksanakan
guru untuk membantu siswa dalam melaksanakan proses belajar mata pelajaran
geografi.
Guru

yang

berkompeten

khususnya

pedagogik

harus

mampu

melaksanakan perannya sesuai dengan tuntutan yaitu mengelola proses
pembelajaran. Perbedaan lama mengajar, latar belakang pendidikan, juga
mempengaruhi tingkat kompetensi pedagogik yang dimiliki seorang guru. Realita
sekarang ini masih banyak guru yang kurang memiliki kompetensi pedagogik
dalam melaksanakan kewajibanya sebagai pengajar, banyak yang dalam PBM
nya tidak mengikuti teori-teori PBM yang semestinya. Hal ini juga dialami oleh
guru geografi.
Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
(Dindikpora) Kabupaten Batang Tahun 2010, terdapat 7 SMA Negeri yang
memiliki beragam kondisi yang berbeda. Guru geografi yang mengajar di SMA
Negeri se-Kabupaten Batang berjumlah 9 orang. Dari jumlah guru geografi
tersebut terdapat 7 diantaranya adalah guru PNS yang telah lulus sertifikasi dan 2
guru PNS yang belum lulus sertifikasi. Adanya perbedaan umur, lama mengajar
serta pengalaman juga menjadi penyebab adanya perbedaan dalam kompetensi
pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru, sehingga perlu dilakukan penelitian
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terhadap kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh
seorang guru geografi yang mengajar di SMA Negeri Kabupaten Batang.
Berdasarkan uraian diatas, muncul pemikiran untuk melakukan penelitian
dengan judul “Tingkat Kompetensi Pedagogik Guru Geografi SMA Negeri seKabupaten Batang Tahun Ajaran 2010/2011”.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini adalah bagaimana tingkat kompetensi pedagogik guru geografi di
SMA Negeri di Kabupaten Batang Tahun Ajaran 2010/2011?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kompetensi
pedagogik guru geografi SMA Negeri di Kabupaten Batang, yang meliputi:
1. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran geografi.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan
pembelajaran
6. Memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
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8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu
kependidikan.

2.

Manfaat Praktis
a) Bagi pihak sekolah, dapat dijadikan acuan untuk melakukan koreksi
terhadap kompetensi pedagogik guru, sehingga dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran.
b) Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan memberikan
motifasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
c) Bagi Universitas
Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau bahan masukan
bagi pihak-pihak yang berkompeten pengambilan keputusan.

E. Penegasan Istilah
Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian atau
kerancuan dalam penelitian ini. Adapun batasan-batasan istilah yang digunakan
sebagai judul penelitian sebagai berikut:
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1. Tingkat
Tingkat menyatakan kualitas atau keadaan, dipandang dari titik
tertentu. Tingkat disini adalah mengukur seberapa jauh tingkat kompetensi
yang dimiliki guru geografi di SMA Negeri di Kabupaten Batang.
2. Kompetensi
Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan
yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
3. Pedagogik
Pedagogik adalah ilmu pendidikan anak atau ilmu mendidik anak,
yang dimaksud ilmu mendidik anak di sini adalah ilmu seorang guru untuk
mendidik para siswanya di sekolah.
4. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola
pembelajaran peserta didik, yang terdiri dari kemampuan memahami
kemampuan peserta didik, kemampuan merancang dan melaksanakan
pembelajaran, kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran, kemampuan
membantu mengembangkan peserta didik dan kemampuan menaktualisasikan
berbagai potensi yang dimilikinya (UU Guru dan Dosen, 2005). Kompetensi
pedagogik disini merupakan kemampuan guru geografi dalam mengelola
proses pembelajaran.
5. Guru Geografi
Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan
fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan
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dalam konteks keruangan (Nursid Sumaatmadja, 2008: 11). Menurut UndangUndang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Tahun 2005), 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. Guru yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri se-Kabupaten Batang.
6. Tingkat Kompetensi Pedagogik Guru Geografi
Tingkat kompetensi pedagogik guru geografi adalah kemampuan guru
geografi dalam mengelola pembelajaran peserta didik, agar peserta didik
mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tingkat disini merupakan
tingkatan seberapa besar kemampuan guru geografi dalam mengelola proses
pembelajaran.

F. Sistematika Penulisan Skripsi
Sistematika skripsi bertujuan untuk memudahkan menyimak skripsi ini,
adapun sistematika skripsi ini sebagai berikut:
Bagian awal berisi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman
motto dan persembahan, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.
Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu: Bab I pendahuluan, yang
berisi halaman judul, permasalahan, tujuan penelitan, manfaat penelitian, kajian
pustaka, dan penegasan istilah. Bab II berisi landasan teori. Bab III berisi metode
penelitian yaitu berisi populasi, sampel, variabel penelitian dan metode analisis
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data. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab V penutup yang
berisi kesimpulan dan saran.
Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai masukan
dalam penelitian dan lampiran-lampiran yang memuat kelengkapan-kelengkapan
yang berkaitan dengan skripsi dan perhitungan analisis data.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kompetensi Guru
1. Pengertian Guru dan Kedudukannya
Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1) guru
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 2 ayat (1), guru
mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
2. Pengertian Kompetensi Guru
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan
atau kekuasaan untuk menentukan suatu hal. Menurut Mc. Leod (dalam
Usman, 2009: 14) kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk
mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu
pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah
orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di
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lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau/mushola, di
rumah tangga, dan sebagainya (Syaiful Bahri Djamarah, 2000: 31).
Menurut
kemampuan

Usman

(2010:

14),

kompetensi

guru merupakan

guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi

yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kwalitas guru dalam
mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan
pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang
guru.
Standar kompetensi guru meliputi empat komponen yaitu 1)
pengelolaan pembelajaran, 2) pengembangan potensi, 3) penguasaan
akademik, 4) sikap kepribadian. Secara keseluruhan standar kompetensi guru
terdiri dari tujuh kompetensi, yaitu 1) penyusunan rencana pembelajaran, 2)
pelaksanaan interaksi belajar mengajar, 3) penilaian prestasi peserta didik, 4)
pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar, 5) pengembangan
profesi, 6) pemahaman wawasan pendidikan, 7) penguasaan bahan kajian
akademik (Martinis Yamin & Maisah, 2010: 6).
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa
seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi
pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru terdiri dari empat
kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi
sosial, kompetensi kepribadian.
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a. Kompetensi Pedagogik
Dalam Standar Pendidikan Nasional, penjelasan Pasal 28 ayat (3)
dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam
mengelola pembelajaran peserta didik, yang terdiri dari kemampuan
memahami peserta didik, kemampuan merancang dan melakasanakan
pembelajaran,

kemampuan

melaksanakan

evaluasi

pembelajaran,

kemampuan membantu mengembangkan peserta didik dan kemampuan
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
b. Kompetensi Profesional
Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa
kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi
pembelajaran

secara

luas

dan

mendalam

yang

memungkinkan

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan
dalam standar nasional. Indikator yang termasuk dalam kompetensi
profesional adalah pengayaan materi pelajaran yang terdiri dari
penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep bahan
keilmuan dari bahan yang diajarkan, penguasaan dan penghayatan atas
landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, penguasaan prosesproses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.
c. Kompetensi Sosial
Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1)
disebutkan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk
berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta
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didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat. Guru
adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari
kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya, oleh karena itu, guru
dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang mewadahi, terutama
kaitannya dengan pendidikan, yang tidak terbatas dari pada pembelajaran
di sekolah, tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di
masyarakat.
d. Kompetensi Kepribadian
Kompetensi kepribadian merupakan kepribadian yang harus
melekat pada pendidik yang merupakan pribadi yang mantap, stabil,
dewasa, arif, berwibawa, berahlak mulia serta dapat dijadikan teladan bagi
peserta didik. Kompetensi ini mencakup penampilan/sikap yang positif
terhadap keseluruan tugas sebagai guru dan terhadap keseluruan situasi
beserta unsur-unsurnya.
3. Komponen Kompetensi Guru
Sardiman (2008: 163) menguraiakan sepuluh komponen kompetensi guru,
yaitu:
a. Menguasai Bahan
1)

Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah.

2)

Menguasai bahan pengayaan/penunjang bidang studi.

b. Mengelola Program Belajar-mengajar
1)

Merumuskan tujuan intruksional/pembelajaran.

2)

Mengenal dan dapat menggunakan intruksional yang tepat.
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3)

Melaksanakan program belajar-mengajar.

4)

Mengenal kemampuan anak didik.

5)

Merencanakan dan melaksanakan program remidial.

c. Mengelola Kelas
Guru dituntut mampu mengelola kelas, yakni menyediakan
kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya proses belajar mengajar.
Kegiatan mengelola kelas akan menyangkut dua hal yaitu:
1)

Mengatur tata ruang kelas yang memadahi untuk pengajaran.

2)

Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi.

d. Menggunakan Media/Sumber
1)

Mengenal, memilih dan menggunakan suatu media.

2)

Membuat alat-alat bantu pelajaran yang sederhana, agar tidak
menimbulkan penafsiran yang berbeda.

3)

Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses
belajar mengajar, misal untuk eksperimen.

4)

Menggunakan buku pegangan/buku sumber.

5)

Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar.

6)

Menggunakan unit microteaching dalam program pemgalaman
lapangan.

e. Menguasai Landasan-Landasan Kependidikan
Pancasila merupakan landasan idiil dan UUD 1945 merupakan
landasan konstitusional. Dalam UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 dijelaskan
bahwa:
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1)

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

2)

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional, yang diatur dalam undang-undang.

f. Mengelola Interaksi Belajar Mengajar
Berdasarkan kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar,
guru harus menguasai bahan/materi, mampu mendesain program belajar
belajar mengajar, mampu menciptakan kondisi kelas yang kondusif,
terampil memanfaatkan media dan memilih sumber serta memahami
landasan-landasan pendidikan sebagai dasar bertindak. Komponen dalam
interaksi belajar mengajar adalah guru, siswa, metode, alat/teknologi,
sarana, dan tujuan.
g. Menilai Prestasi Siswa untuk Kepentingan Pengajaran
Seorang guru harus mampu menilai prestasi siswa untuk
kepentingan pengajaran. Dengan mengetahui prestasi belajar siswa maka
guru akan dapat mengambil langkah-langkah intruksional yang konstuktif.
Secara kongkrit guru mangambil langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mengumpulkan data hasil belajar siswa.
2) Menganalisis data hasil belajar siswa.
3) Menggunakan data hasil belajar siswa
4) Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah
Dalam tugas dan peranannya di sekolah guru juga sebagai pembimbing
atau konselor. Itulah sebabnya guru harus mengenal fungsi dan
program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah serta harus
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menyelenggarakan program layanan bimbingan di sekolah, agar
kegiatan interaksi belajar mengajarnya bersama siswa menjadi lebih
tepat dan produktif.
5) Mengenal dan Menyelenggarakan Administrasi Sekolah
Administrasi diartikan sebagai kegiatan penyusunan keteranganketerangan secara sistematis dan pencatatan secara tertulis dengan
maksud untuk memperoleh sesuatu ikhtisar mengenai keteranganketerangan itu dalam keseluruhan dalam kaitannya satu sama lain.
Selain sebagai pengajar, guru berperan sebagai administrator. Guru
juga harus mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Hal
ini sebagai upaya pemuasan layanan terhadap para siswa.
6) Memahami

Prinsip-prinsip

dan

Menafsirkan

Hasil

Penelitian

Pendidikan bagi Keperluan Pengajaran
Seorang guru harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan
penelitian. Hal ini dalam rangka menumbuhkan penalaran dan
mengembangkan proses balajar mengajar. Guru harus dapat membaca
dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan.

B. Kompetensi Pedagogik
1. Pengertian Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola
pembelajaran peserta didik, yang terdiri dari kemampuan memahami peserta
didik, kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan
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melakukan evaluasi pembelajaran, kemampuan membantu mengembangkan
peserta didik dan kemampuan mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya.
Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3)
dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola
pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi
yang dimilikinya.
Menurut Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 (dalam Mahmudin,
2008), kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. Pemahaman Wawasan atau Landasan Pendidikan
Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga
memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem
pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek (mata pelajaran), guru
seharusnya memiliki kesesuaian antar latar belakang keilmuan dengan
subyek yang dibina. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan
pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Secara otentik
kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah
keahlian mengajar (akta mengajar) dari lembaga pendidikan yang
diakreditasi pemerintah.
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b. Pemahaman Terhadap Peserta Didik
Guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak
didiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam
usia yang dialami anak. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan
pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak, sehingga dapat
mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi anak serta menentukan
solusi dan pendekatan yang tepat.
c. Pengembangan Kurikulum/Silabus
Guru

memiliki

kemampuan

mengembangkan

kurikulum

pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan
sekolah.
d. Perancangan Pembelajaran
Guru

memiliki

merencanakan

sistem

pembelajaran

yang

memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari
awal sampai akhir telah dapat direncanakan secara strategis, termasuk
antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang
direncanakan.
e. Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis
Guru menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif dan
menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi anak untuk dapat
mengeksplor potensi dan kemampuannya sehingga dapat dilatih dan
dikembangkan.
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f. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran
Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan
teknologi

sebagai

mengadministrasikan

media.

Menyediakan

bahan

belajar

dengan

menggunakan

teknologi

dan

informasi.

Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi.
g. Evaluasi Hasil Belajar
Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran
yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak,
metode dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, guru harus dapat
merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran yang benar,
dan membuat kesimpulan dan solusi yang akurat.
h. Pengembangan Peserta Didik untuk Mengaktualisasikan Berbagai Potensi
yang Dimilikinya.
Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak, menciptakan
wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan melatih untuk
mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.
Berdasarkan uraian diatas, ditarik kesimpulan bahwa seorang guru,
khususnya guru geografi harus memiliki kompetensi pedagogik yaitu memiliki
kemampuan

pemahaman

tentang

peserta

didik

secara

mendalam

dan

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik dalam pembelajaran geografi.
Guru dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dituntut menguasai materi
dengan segala aspek yang berkaitan dengannya, menguasai hakikat perkembangan
anak yang menjadi subjek utama pada pendidikan. Guru juga harus menguasai
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dasar-dasar psikologi, khususnya psikologi anak dan psikologi perkembangan,
merupakan bagian yang secara mutlak dituntut dari seorang guru.
Berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007, tentang standar kualifikasi
akademik dan potensi guru, secara rinci kompetensi pedagogik mencakup:
a) Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial,
kultural emosional dan intelektual.
b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran mendidik.
c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dangan mata pelajaran yang diampu.
d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan
pembelajaran.
f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimiliki.
g) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik.
h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar.
i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
Kompetensi pedagogik untuk guru SD, MI, SMP, SMA, MA, SMK,
MAK, atau bentuk lain yang sederajat meliputi kemampuan antara lain
pemahaman

tentang

peserta

didik

secara

mendalam,

penyelenggaraan

pembelajaran yang mendidik yang meliputi kemampuan merancang pembelajaran
, mengimplementasi pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran dan
melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
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2. Indikator Kompetensi Pedagogik Guru Geografi
Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi guru mata
pelajaran geografi pada SMA/MA, SMK/MAK adalah sebagai berikut:
a. Menguasai hakekat struktur keilmuan, ruang lingkup dan objek geografi.
b. Membedakan pendekatan-pendekatan geografi.
c. Menguasai materi geografi secara luas dan mendalam.
d. Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi.
Wujud kompetensi guru geografi adalah kegiatan guru dalam proses
pembelajaran

yaitu

bagaimana

seorang

guru

dalam

merencanakan

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar
geografi.
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan
dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik
dan dialogis. Secara subtantif kompetensi ini mencakup kemampuan
pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Secara rinci masingmasing elemen kompetensi pedagogik

tersebut dijabarkan menjadi

subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut: (Trianto dan Titik
Triwulan Tutik, 2007: 85).
a. Kemampuan Memahami Peserta Didik
Subkompetensi:
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1) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip
perkembangan kognitif, yang dijabarkan ke dalam indikator esensial
sebagai berikut:
a) Mendeskripsikan prinsip-prinsip perkembangan kognitif.
b) Menerapkan

prinsip-prinsip

perkembangan

kognitif

untuk

memahami peserta didik.
2) Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik, yang dijabarkan ke
dalam indikator esensial sebagai berikut:
a) Menentukan tingkatan penguasaan kompetensi persyaratan peserta
didik.
b) Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik.
c) Mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan sosial kultural untuk
memahami peserta didik.
d) Mengidentifikasi gaya belajar (visual, auditif, dan kinestetik).
3) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip
kepribadian, yang dijabarkan ke dalam indikator esensial sebagai
berikut:
a) Mendeskripsikan prinsip-prinsip kepribadian.
b) Menerapkan prinsip-prinsip kepribadian untuk memahami peserta
didik.
b. Kemampuan Merancang Pembelajaran
Subkompetensinya sebagai berkut:
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1) Menerapkan teori belajar dan pembelajaran, yang dijabarkan ke dalam
indikator esensial sebagai berikut:
a) Membedakan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik,
sosial atau yang lain.
b) Menerapkan teori belajar tertentu dalam pembelajaran fakta,
konsep, prosedur, dan prinsip.
2) Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta
didik, yang dijabarkan ke dalam indikator esensial sebagai berikut:
a) Mendeskripsikan berbagai strategi pembelajaran.
b) Memilih strategi pembelajaran yang sesuai bidang studi dikaitkan
dengan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai,
dan materi ajar.
3) Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah
dipilih, yang dijabarkan dalam indikator esensial sebagai berikut:
a) Menyusun silabus dan rencana pembelajaran.
b) Merancang kerangka pengalaman belajar.
c) Memilih dan mengorganisasikan materi dan bahan ajar.
d) Memilih dan merancang media dan sumber belajar yang
diperlukan.
e) Membuat rancangan evaluasi proses dan penilaian hasil belajar.
c. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dikembangkan
berdasarkan subkompetensi:
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1) Menata latar (setting) pembelajaran yang dijabarkan ke dalam
indikator esensial sebagai berikut:
a) Menata sarana dan prasarana belajar yang akan digunakan secara
tepat guna.
b) Memanfaatkan sarana dan prasarana belajar yang tersedia atau
disediakan.
c) Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.
2) Melaksanakan pembelajaran secara kondusif, yang dijabarkan ke
dalam indikator esensial sebagai berikut:
a) Memotivasi

peserta

didik

melakukan

berbagai

kegiatan

pembelajaran yang bersifat interaktif.
b) Menjelaskan materi bidang studi.
c) Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan
belajar.
d) Memberi penguatan (reinforcement) dalam pembelajaran.
e) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan
pengalaman belajar yang telah dialami.
d. Kemampuan

guru

dalam

melaksanakan

evaluasi

hasil

belajar

dikembangkan berdasarkan subkompetensi:
1) Melaksanakan penilaian (assessment) proses dan hasil belajar secara
berkesinambungan dengan berbagai metode, yang dijabarkan ke dalam
indikator esensial sebagai berikut:
a) Melaksanakan penilaian dengan tes.
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b) Melaksanakan penialaian non-tes.
2) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk
menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level) yang dijabarkan
ke dalam indikator esensial sebagai berikut:
a) Menganalisis hasil penilaian proses belajar.
b) Menganalisis hasil penilaian hasil belajar.
c) Menginterpretasi hasil analisis pembalajaran.
d) Menggunakan hasil analisis pembelajaran untuk menentukan
ketuntasan belajar.
3) Menggunakan informasi ketuntasan belajar untuk merancang program
remidi atau pengayaan (enrichment) yang dijabarkan ke dalam
indikator esensial sebagai berikut:
a) Menentikan posisi peserta didik dilihat dari ketuntasan belajar yang
telah ditetapkan.
b) Merancang program remidi bagi peserta didik yang di bawah
ketuntasan belajar minimal.
c) Merancang program pengayaan bagi peserta diidk yang mencapai
ketuntasan optimal.
4) Memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan; kualitas
program secara umum, yang dijabarkan ke dalam indikator esensial
sebagai berikut:
a) Menganalisis kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
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b) Menentukan

bagian-bagian

pembelajaran

yang

memerlukan

perbaikan.
c) Merancang langkah-langkah perbaikan pembelajaran.
d) Mengembangkan diri secara terus menerus dalam peningkatan
profesi sebagai pendidik.
e. Kemampuan guru dalam mengembangkan potensi peserta didik
dikembangkan berdasarkan subkompetensi:
1) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai
potensi akademik, yang dikembangkan ke dalam indikator
esensial sebagai berikut:
a) Membimbing peserta didik mengembangkan karya kreatif dan
inovatif.
b) Membimbing peserta didik mengembangkan bakat dan minat.
c) Membimbing peserta didik mengembangkan bakat dan minat
d) Mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar
lanjut.
2) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai
potensi non-akademik yang dijabarkan ke dalam indikator esensial
sebagai berikut:
a) Membimbing peserta didik mengembangkan iman dan taqwa.
b) Membimbing peserta didik mengembangkan ketrampilan
sosial.
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C. Kompetensi Pedagogik Guru Geografi dalam Pembelajaran
Pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktifitas, yaitu aktifitas belajar
dan aktifitas mengajar. Pembelajaran adalah sebuah interaksi yang bernilai
normatif. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan
bertujuan. Pembelajaran akan berhasil bila hasilnya mampu membawa perubahan
dalam pengetahuan pemahaman, ketrampilan, dan nilai sikap dalam diri anak
didik (Syaiful Bahri Djamarah, 2000: 12). Sedangkan pengertian pembelajaran
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar.
Darsono (2003: 25) menyebutkan bahwa ciri-ciri pembelajaran yaitu
antara lain: a) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara
sistematis, b) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motifasi siswa
dalam belajar, c) Pembelajaran dapat menyediakan bahan ajar yang menarik dan
menantang bagi siswa, d) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu mengajar
yang tepat dan menarik, e) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang
aman menyenangkan bagi siswa, f) Pembelajaran dapat membuat siswa siap
menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis.
Geografi mengkaji tentang aspek ruang dan tempat pada berbagai skala di
muka bumi. Gejala alam dan kehidupan itu dapat dipandang sebagai hasil dari
proses alam yang terjadi di bumi, atau sebagai kegiatan yang dapat memberi
dampak kepada mahluk hidup yang tinggal diatas permukaan bumi (Depdiknas,
2003: 6). Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran
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geografi merupakan suatu kegiatan atau suatu proses yang melibatkan guru
dengan semua komponen tujuan, bahan, metode, dan alat serta penilaian untuk
membantu siswa dalam belajar geografi, sehingga pada diri siswa dapat tumbuh
sikap, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sumber daya serta
toleransi terhadap keragaman sosial budaya masyarakat.
Ruang lingkup dari mata pelajaran geografi meliputi:
a. Konsep dasar pendekatan dan prinsip dasar geografi.
b. Konsep dan karakteristik dasar serta dinamika unsur-unsur geosfer yang
mencakup litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer serta
pola persebaran spasialnya.
c. Jenis, karakteristik, unsur-unsur, kondisi (kualitas) dan variasi spasial
lingkungan hidup, pemanfaatan dan pelestariannya.
d. Kajian wilayah negara-negara maju dan sedang berkembang.
e. Konsep wilayah dan perwilayahan kriteria dan pemetaannya serta fungsi dan
manfaatnya dalam analisis geografi.
f. Pengetahuan dan ketrampilan dasar tentang seluk beluk dan pemanfaatan peta,
Sistem Informasi Geografiis dan citra penginderaan jauh.
Guru geografi bukan hanya dituntut untuk mampu mengajar dan belajar,
melainkan dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan anak didik untuk
belajar. Sebagai seorang guru khususnya geografi berkewajiban mengembangkan
kemampuan anak didik untuk belajar sehingga mereka mampu mengembangkan
potensi yang dimilikinya untuk belajar lebih lanjut, untuk berfikir secara bebas
terarah dan kritis kreatif, untuk mencintai tanah air dan dunia pada umumnya
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melalui bekerja secara kreatif, dan akhirnya mampu hidup sesuai dengan kondisi
lingkungan dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini.
Winarno

Surakhmad

memgemukakan bahwa

untuk

(dalam

Nursid

mencapai

Suraatmadja,

keberhasilan

2008:

interaksi

72)

edukatif

pelaksanaan PBM geografi harus memiliki ciri-ciri:
a. Ada tujuan yang jelas yang akan dicapai.
b. Ada bahan yang menjadi isi proses.
c. Ada pelajar yang aktif mengalami.
d. Ada guru yang melaksanakan.
e. Ada metode tertentu untuk mencapai tujuan.
f. Interaksi itu berlangsung dalam ikatan situsional.

D. Metode Pengajaran Geografi
Menurut Nursid Sumaatmadja (1997: 73) metode mengajar yang dapat
diterapkan pada PBM geografi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar
yaitu:
a. Metode di Dalam Ruangan (indoor study), yaitu:
1) Metode ceramah, pada PBM bidang pendidikan dan bidang pengajaran,
metode ceramah menjadi metode dasar yang sukar untuk ditinggalkan.
Salah satu kelemahan metode ceramah jika diterapkan secara murni adalah
“tidak melibatkan anak didik secara aktif” dalam proses. Oleh karena itu,
kita harus menerapkan metode “ceramah bervariasi” ataupun multimetode.
Dengan demikian, penerapan metode ceramah pada PBM, khususnya
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proses belajar mengajar geografi, harus diperkaya oleh penerapan metode
lain yang lebih mendorong keaktifan anak didik.
2) Metode Tanya jawab, dalam memupuk anak didik berani bertanya dan
menjawab pertanyaan, metode ceramah tadi dilengkapi oleh metode tanya
jawab. Anak didik diberi kesempatan untuk bertanya dan berlatih
mengajukan pertanyaan secara terarah. Penerapan metode Tanya jawab
selain memberikan kesempatan kepada anak didik untuk membiasakan diri
bertanya dan menjawab pertanyaan secara terarah, juga memupuk
keberanian dan keaktifan.
3) Metode demonstrasi dan eksperimen, pokok bahasan geografi yang
berkenaan dengan gejala fisis dan jagad raya, pada batas-batas tertentu
dapat

didemonstrasikan

atau

dieksperimenkan.

Penyelenggaraan

demonstrasi dan atau eksperimen ini tidak usah selalu dilakukan sendiri
oleh guru geografi, melainkan dapat bersama dengan anak-anak, oleh
anak-anak dan bahkan mengundang atau memanfaatkan orang yang ahli
pada bidangnya (demonstrasi penggunaan alat-alat meteorologi dan
astronomi). Dengan metode demontrasi dan eksperimen, misalnya
terjadinya hujan, erosi, pencemaran, dan lain-lain.
4) Metode diskusi, metode mengajar geografi yang membangkitkan motivasi
dan kreativitas berpikir serta keterlibatan dalam proses adalah metode
diskusi. Melalui diskusi, keterampilan berpikir dalam menanggapi sesuatu
persoalan dan mencari alternatif jalan keluar dari persoalan tadi, dapat
dibina dikembangkan. Sifat dan sikap demokrasi, menghargai pendapat
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orang lain, tenggang rasa, kemandirian, dan sebagainya, dapat dibina dan
dikembangkan melalui metode diskusi ini. Sifat dan bobot diskusi harus
disesuaikan dengan kemampuan, perkembangan mental pada batas-batas
yang serasi dengan tingkat umur anak didik. Keikutsertaan dan
keterlibatan anak didik dalam proses belajar-mengajar geografi pada
diskusi ini lebih terjamin.
5) Metode sosiodrama dan bermain peran, metode kerja kelompok, pada
batas tertentu PBM geografi dapat menerapkan metode sosiodrama dan
bermain peran, metode kerja kelompok. Hanya dalam hal ini, kita guru
geografi harus melakukan seleksi pokok bahasan yang tepat untuk
didramatisasikan dan untuk dijadikan kerja kelompok. Kedua metode itu
dapat memupuk keikutsertaan dan keterlibatan anak didik dalam PBM,
dan dapat mengembangkan penghayatan mereka terhadap proses
kehidupan bermasyarakat tertentu meskipun dalam bentuk mini.
b. Metode di Luar Ruangan:
1) Metode tugas, berbagai konsep, kenyataan, peristiwa, bahkan juga masalah
yang tidak ada kesempatan disajikan oleh guru geografi di sekolah, dapat
ditugaskan kepada anak didik untuk dicari dan dikumpulkan. Metode tugas
ini pada pengajaran geografi menjadi sarana memupuk kreatifitas, inisiatif,
kemandirian, kerja sama atau gotong royong, dan meningkatkan minat
pada geografi. Bentuk-bentuk tugas berupa pengumpulan artikel yang
berhubungan dengan pokok bahasan geografi, pengumpulan gambar dan
potret gejala-gejala geografi.
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2) Metode karyawista, melalui penerapan merode karyawisata pada PBM
geografi, dasar mental anak didik yang meliputi dorongan ingin tahu
(sense of curiosity), minat (sense of interest), ingin membuktikan
kenyataan (sense of reality), dan ingin menemukan sendiri gejala-gejala
geografi di lapangan (sense of discovery) dapat dibina dan dikembangkan.
Tekanan karyawisata pada pengajaran geografi adalah pada gejala atau
masalah apa yang menjadi materi geografi. Metode karyawisata dapat
memberikan suasana segar kepada anak didik dalam mengikuti PBM
geografi.

E. Karakteristik Pengajaran Guru Geografi
Tujuan pengajaran geografi adalah agar siswa memiliki pengetahuan,
sikap dan ketrampilan untuk mengembangkan kemampuan berfikir analitis
geografis dalam memahami gejala geosfer, memupuk rasa cinta pada tanah air,
menghargai keberadaan negara lain dan dalam menghadapi masalah-masalah yang
timbul sebagai akibat interaksi antara manusia dan lingkungannya. (Depdikbud,
1993). Sebagai seorang guru geografi yang berkompeten harus dapat
mengupayakan peningkatan kualitas pengajaran geografi, khususnya dalam hal
menerapkan pelajaran di lapangan, pemberian tugas-tugas, serta pemakaian media
esensial yang sesuai dengan tuntutan karakteristik pengajaran geografi (peta, peta
dinding, media visual/audo visual) (Suharyono, 1996: 11)
Mengingat hakikat geografi atau strukturnya sebagai cabang pengetahuan
yang berbeda dengan ilmu lain, kajian konsep, tema atau wilayah dalam geografi
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tidaklah cukup memadahi kalau dalam pengajarannya hanya dengan ceramah oleh
guru saja. Penggunaan peta dan dan berbagai media atau sumber informasi selain
buku pelajaran sangat diperlukan. Demikian pula dengan tugas-tugas pengamatan,
baik yang dilakukan di ruang kelas maupun yang perlu dilakukan dalam pelajaran
di lapangan.
Pengajaran geografi hakikatnya adalah pengajaran tentang gejala-gejala
geografi yang tersebar dipermukaan bumi. Untuk memberikan citra tentang
penyebaran dan lokasi gejala-gejala tadi kepada anak didik, guru tidak hanya
berceramah, ditanyajawabkan dan didiskusikan melainkan harus ditunjukkan dan
diperagakan. Menurut Nursid Sumaatmadja (1997: 79) menguraikan beberapa
media yang di gunakan oleh guru geografi dalam mengajar antara lain:
1)

Peta
Peta merupakan konsep (round earth on the flat paper) dan hakikat dasar
pada geografi dan pengajaran geografi, mengajar dan mempelajari tanpa peta
tidak akan membentuk citra dan konsep yang baik pada diri anak didik yang
mempelajarinya. Memperkenalkan peta pada anak didik mulai dari jenis,
ukuran (skala), kegunaan sampai kepada bagaimana cara membuat peta
tersebut, secara bertahap anak didik dibimbing menunjukkan, membedakan
dan menganalisis peta sesuai dengan tema dan gejala geografi yang
dipelajarinya.

2)

Atlas
Atlas adalah kumpulan peta dalam bentuk buku. Dalam atlas ini disajikan
berbagai peta berdasarkan kenegaraan, gejala dibimbing lebih dulu oleh guru,
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semuanya ini akan menjadi kemampuan dasar dalam menggunakan dan
memanfaatkan atlas.
3)

Globe
Globe merupakan model dan bentuk yang sangat mini dari bola bumi. Selain
fungsinya sama dengan peta dan atlas, globe dapat membina dan
mengembangkan citra serta konsep tentang waktu, iklim, musim dan gejalagejala alam lainnya baik yang berkenaan dengan atmosfer, hidrosfer, maupun
litosfer. Penggunaan dan pemanfaatan globe sebagai media pengajaran
geografi, dapat lebih meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan
psikomotorik

anak

tentang

relasi

keruangan

gejala-gejala

geografi

dipermukaan bumi.
Dalam pembelajaran geografi di sekolah, guru

dituntut harus bisa

menggunakan alat peraga guna menunjang keberhasilan pembelajaran misalnya
atlas, globe, peta, alat pengukur tanah dan alat peraga lain yang yang sesuai
dengan materi yang di ajarkan di sekolah. Adapun penjabaran materi pengajaran
geografi di sekolah meliputi aspek hakikat, nilai dan peranannya. Hakikat geografi
adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di geosfer,
dengan sudut pandang kelingkungan (ekologis) dan kewilayahan (regional) dalam
kontaks keruangan (spasial). Dalam mengajarkan geografi kepada para siswanya
di SMA guru diharapkan menguasai makna dari sepuluh konsep asasi yang
meliputi: a) lokasi, b) jarak, c) keterjangkauan, d) pola, e) morfologi, f)
aglomerasi, g) nilai kegunaan, h) interaksi /interdepedensi, i) diferensiasi areal, j)
keterkaitan keruangan.

37

Guru geografi yang baik tidak hanya terbatas pada pendidikan yang diikuti
sebelumnya yang menghasilkan ijazah dan wewenang bagi yang bersangkutan
untuk mengajar. Daldjoeni (1991: 115) menguraikan lima tuntutan yang perlu
dipenuhi oleh guru geografi antara lain:
1)

Harus mempunyai perhatian cukup banyak kepada permasalahan manusia.

2)

Mempunyai kemampuan untuk menemukan sendiri faktor-faktor lokatif,
pola-pola regional dan relasi keruangan yang terkandung oleh, ataupun
tersembunyi di belakang gejala-gejala sosial.

3)

Suka dan mampu mengadakan observasi pribadi di lapangan.

4)

Secara sederhana mensintesiskan data-data yang berasal dari berbagai
sumber-sumber.

5)

Mampu membedakan serta memisahkan kausalitas yang sungguh, dari hal
yang sifatnya hanya kebetulan belaka.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan.
Lokasi pada penelitian adalah SMA Negeri di Kabupaten Batang.

B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 2006: 130). Populasi
dalam penelitian ini adalah semua guru geografi yang mengajar di SMA
Negeri se-Kabupaten Batang yang berjumlah 9 orang, yang memiliki
karakteristik : 1) Guru tersebut guru mata pelajaran geografi; 2) Guru tersebut
mengajar di sekolah menengah atas negeri.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti (Arikunto,
2006:149). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 5 sekolah, yaitu
dengan menggunakan random sampling atau sampel acak.

C. Variabel Penelitian
Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian
suatu penelitian (Arikunto, 2006: 118). Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti
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adalah kompetensi pedagogik guru geografi, (Permen No. 16 Tahun 2007) dari
variabel tersebut , dijabarkan dalam indikator sebagai berikut:
1. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial,
kultural, emosional dan intelektual.
Sub-variabelnya:
a. Memahami peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual,
sosial-emosional, moral-spiritual, dan latar belakang sosial budaya.
b. Mengidentifikasi potensi peserta didik.
c. Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
d. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
Sub-variabelnya:
a. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik.
b. Menerapkan

berbagai

pendekatan,

strategi,

metode

dan

tehnik

pembelajaran yang mendidik secara kreatif.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran geografi.
Sub-variabelnya:
1.

Memahami prinsip-prinsip pegembangan kurikulum.

2.

Menentukan tujuan pembelajaran geografi.

3.

Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan
pembelajaran geografi.
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4.

Memilih materi pembelajaran geografi yang terkait dengan pengalaman
belajar dan tujuan pembelajaran.

5.

Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang
dipilih dan karakteristik peserta didik.

6.

Mengembangkan indikator dan instrument penilaian.

4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
Sub-variabelnya:
a. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
b. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
c. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di
dalam kelas, laboratorium maupun lapangan.
d. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium dan
di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang
dipersyaratkan.
e. Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan
dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran geografi untuk
mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
f. Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran geografi sesuai
dengan situasi yang berkembang.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan
pembelajaran.
Sub-variabelnya: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pembelajaran geografi
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6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimiliki.
Sub-variabelnya:
a. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta
didik mencapai prestasi secara optimal.
b. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan
potensi peserta didik, termasuk kreatifitasnya.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
Sub-variabelnya:
a. Memahami berbagai strategi komunikasi yang efektif, empatik, dan
santun, secara lisan, tulusan dan / atau bentuk lain.
b.

Berkomunikasi secara efektif , empatik, dan santun dengan peserta didik
dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan yang mendidik yang
terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta
didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh,
(b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respon peserta
didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respon peserta
didik dan seterusnya.

8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
Sub-variabelnya:
a. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
sesuai dengan karakteristik mata pelajaran geografi.
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b. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk
dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran geografi.
c. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
d. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil
belajar.
e. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara
berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
f. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai
tujuan.
g. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penialaan dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
Sub-variabelnya:
a. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan
ketuntasan belajar.
b. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang
program remidial dan pangayaan.
c. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku
kepentingan.
d. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.
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D. Rancangan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar
ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang
ada, baik yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia (Sukmadinata, 2009:
72). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kompetensi guru khususnya
kompetensi pedagogik guru geografi melalui pengamatan terhadap proses
pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan dan pengisian
kuesioner oleh guru.

E. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1) Angket/Kuesioner
Metode angket/koesioner adalah sejumlah

pertanyaan tertulis yang

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan
tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2006: 151).
Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kompetensi pedagogik,
digunakan untuk mengungkap informasi tentang tingkat kompetensi pedagogik
yang dimiliki oleh guru geografi. Dalam penelitian ini, dipandang dari cara
menjawab peneliti menggunakan kuesioner tertutup yaitu pertanyaan yang
sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih.
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2) Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung pada obyek penelitian.
Observasi dalam penelitian ini adalah dengan mengamati secara langsung
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru geografi. Peneliti menilai
tingkat kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan pembelajaran
menggunakan pedoman penilaian kinerja guru. Dengan observasi secara
langsung, peneliti dapat memperoleh gambaran tentang kompetensi dari
masing-masing guru.
3) Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan
tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian
dan sebagainya, selain itu sebagai bukti autentik penulis mengambil gambar
kegiatan pembelajaran guru dan siswa dalam bentuk foto. Dokomentasi disini
dengan mengambil foto guru geografi pada saat pelaksanaan pembelajaran
berlangsung.

F. Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu pra penelitian dan penelitian
1. Pra Penelitian
Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:
a. Observasi Awal
Langkah ini dilakukan untuk memperoleh daftar sekolah dan jumlah guru
geografi yang mengajar di SMA Negeri Kabupaten Batang.
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b. Pembuatan Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari angket untuk
guru geografi dan lembar observasi penilaian guru saat pelaksanaan
pembelajaran.
c. Pembagian dan Pengisian Angket
Angket dibagikan kepada guru geografi di SMA Negeri di Kabupaten
Batang. Angket disini berupa pertanyaan untuk mengungkap tingkat
kompetensi pedagogik guru geografi SMA Negeri di Kabupaten Batang
2. Pelaksanaan Penelitian
Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:
a.

Observasi Kelas
Merupakan observasi langsung terhadap guru geografi yang sedang
mengajar di kelas. Peneliti menilai kompetensi guru melalui pengamatan
dengan menggunakan pedoman penilaian kinerja guru.

b.

Pembagian dan Pengisian Angket
Angket dibagikan kepada guru geografi pada tiap sekolah. Angket disini
berupa pertanyaan untuk mengungkap tingkat kompetensi pedagogik guru
geografi SMA Negeri di Kabupaten Batang.

c.

Dokumentasi
Dokumentasi yang dalam penelitian ini yaitu berupa foto guru saat
melakukan pembelajaran serta perangkat pembelajaran yang dibuat oleh
guru (RPP, silabus, sumber belajar dan media pembelajaran).

46

G. Teknik Analisis Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif presentase.
Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif presentase. Hasil analisis data
yang berupa angka-angka dianalisis dan diberi makna berdasarkan catatan
lapangan sehingga dapat digunakan untuk merumuskan simpulan.
1. Analisis data penelitian dengan menggunakan deskriptif presentase untuk
mengetahui kompetensi pedagogik guru geografi dalam pembelajaran.
Rumus deskriptif presentase adalah sebagai berikut:
DP =

x 100%
(Ali, 1993: 104)

Keterangan:

n

= Jumlah nilai yang diperoleh

N

= Jumlah seluruh nilai

DP

= Deskriptif presentase

Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga
digunakan analisis presentase. Hasil analisis disajikan dengan kalimat yang
bersifat kualitatif.
Langkah-langkah

menentukan

kriteria

presentase

pedagogik guru geografi adalah sebagai berikut:
a) Mencari presentase maksimal =
=

X 100%
x 100%

=100%

tingkat

kompetensi
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b) Mencari presentase minimal =

X 100%

= X 100% =33%
c) Menghitung rentang presentase =
=
= 22
Kelas interval/rentang :
33% + 22% = 55%
55% + 22% = 77%
78% + 22% = 100
Tabel 3.1 Kriteria kompetensi pedagogik guru
Tingkat
Batas
No
Batas atas
penguasaan
Bawah

Nilai

Kriteria
Baik

1

78%-100%

100%

78%

3

2

56%-77%

77%

56%

2

3

33%-55%

55%

0%

1

Cukup
Baik
Tidak
Baik

Untuk masing-masing interval dari indikator kompetensi pedagogik akan
dirinci sebagai berikut:
1. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik
No

interval

Kriteria

1

4-6

Tidak baik

2

7-9

Cukup baik

3

10-12

Baik
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2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
No

interval

Kriteria

1

2-3

Tidak baik

2

4-5

Cukup baik

3

6

Baik

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran geografi
No

interval

Kriteria

1

6

Tidak baik

2

7-12

Cukup baik

3

13-18

Baik

4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
No

interval

Kriteria

1

6

Tidak baik

2

7-12

Cukup baik

3

13-18

Baik

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan
pembelajaran
No

interval

Kriteria

1

1

Tidak baik

2

2

Cukup baik

3

3

Baik
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6. Memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki
No

interval

Kriteria

1

2-3

Tidak baik

2

4-5

Cukup baik

3

6

Baik

7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
No

interval

Kriteria

1

2-3

Tidak baik

2

4-5

Cukup baik

3

6

Baik

8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
No

interval

Kriteria

1

7

Tidak baik

2

8-14

Cukup baik

3

15-21

Baik

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
No

interval

Kriteria

1

4-6

Tidak baik

2

7-9

Cukup baik

3

10-12

Baik
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Untuk indikator dari pelaksanaan pembelajaran interval dari masingmasing indikator akan dirinci sebagai berikut:
1. Kemampuan membuka pelajaran
No

interval

Kriteria

1

3

Tidak baik

2

4-6

Cukup baik

3

7-9

Baik

2. Sikap guru dalam proses pembelajaran
No

interval

Kriteria

1

4-6

Tidak baik

2

7-9

Cukup baik

3

10-12

Baik

3. Penguasaan bahan ajar
No

interval

Kriteria

1

3

Tidak baik

2

4-6

Cukup baik

3

7-9

Baik

4. Kegiatan belajar mengajar ( proses pembelajaran)
No

interval

Kriteria

1

4-6

Tidak baik

2

7-9

Cukup baik

3

10-12

Baik
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5. Kemampuan menggunakan media pembelajaran
No

interval

Kriteria

1

4-6

Tidak baik

2

7-9

Cukup baik

3

10-12

Baik

6. Evaluasi pembelajaran
No

interval

Kriteria

1

2-3

Tidak baik

2

4-5

Cukup baik

3

6

Baik

7. Kemampuan menutup kegiatan pembelajaran
No

interval

Kriteria

1

3

Tidak baik

2

4-6

Cukup baik

3

7-9

Baik

8. Tindak lanjut
No

Interval

Kriteria

1

3

Tidak baik

2

4-6

Cukup baik

3

7-9

Baik

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
Skripsi ini mengambil lokasi penelitian pada SMA Negeri di
Kabupaten Batang. Secara astronomis, Kabupaten Batang terletak antara 6o 51'
46" sampai 7o 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109o 40' 19" sampai 110o 03'
06" Bujur Timur, dengan luas 78.864,16 Ha. Secara administratif, Kabupaten
Batang termasuk kedalam wilayah provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Batang
merupakan salah satu dari 35 kabupaten di Jawa Tengah dengan batas
wilayah:
a. Sebelah Utara

: Laut Jawa

b. Sebelah Timur

: Kabupaten Kendal

c. Sebelah Selatan

: Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara

d. Sebelah Barat

: Kabupaten Pekalongan

Wilayah Kabupaten Batang terdiri dari 15 kecamatan dan terdapat
SMA Negeri dan Swasta yang menyebar di Kabupaten Batang. Data yang
diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Batang
terdapat 7 SMA Negeri. Adapun nama-nama sekolah yang berstatus negeri
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.1 Daftar SMA Negeri di Kabupaten Batang
No Nama Sekolah
1

SMA Negeri I Bawang

2

SMA Negeri I Gringsing

3

SMA Negeri 1 Subah

4

SMA Negeri I Batang

5

SMA Negeri 2 Batang

6

SMA Negeri 1 Wonotunggal

7

SMA Negeri 1 Bandar
Sumber: Disdikpora Kabupaten Batang, 2011
Dari ketujuh SMA Negeri tersebut, peneliti mengambil sampel,

yaitu dengan cara random sampling atau pemilihan secara acak. Setelah di
pilih secara acak ada lima sekolah yang terpilih yaitu:
1) SMA Negeri 1 Wonotunggal
2) SMA Negeri I Subah
3) SMA Negeri 1 Batang
4) SMA Negeri 2 Batang
5) SMA Negeri 1 Gringsing
2. Profil Guru Geografi SMA Negeri di Kabupaten Batang
Responden dalam penelitian ini adalah guru yang mengampu mata
pelajaran geografi sebanyak 7 orang. Profil guru geografi secara keseluruhan
adalah sebagai berikut:
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a. Pendidikan Terakhir
Pendidikan terakhir yang dimaksud adalah tingkat pendidikan yang
terakhir ditempuh oleh guru geografi. Berdasarkan data lapangan, guru
geografi yang mengajar di SMA Negeri di Kabupaten Batang 100% guru
telah lulus jenjang SI.
b. Pengalaman Mengajar
Pengalaman guru yang dimaksud adalah lama guru memulai
mengajar pertama kali sampai saat dilakukan penelitian ini. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengalaman mengajar guru berbeda-beda.
Data yang diperoleh dari 7 guru geografi, guru yang lama mengajar 1-5
tahun adalah 2 orang, lama mengajar 6-10 tahun adalah 1 orang, lama
mengajar 11-15 tahun adalah 1 orang, 16-20 tahun adalah 1 orang, 21-25
adalah 1 orang, 26-30 tahun adalah 1 orang.
c. Status Guru
Status guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status
kepegawaian guru di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian data yang
diperoleh bahwa status kepegawaian guru geografi yang mengajar di SMA
Negeri di Kabupaten Batang semuanya berstatus pegawai negeri. Berikut
Profil dari keseluruhan guru Geografi SMA Negeri di Kabupaten Batang,
dapat dilihat pada tabel 4.2
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Tabel 4.2 Profil Guru Geografi SMA Negeri di Kabupaten Batang
1

Elmiyati, S.Pd

X1

SMA N 1 Batang

Pendidikan
Terakhir
S1, Geografi

2

Yudi Rudi, S.Pd

X2

SMA N 1 Batang

S1, Geografi

3

X3

SMA N 1 Wonotunggal

S1, Geografi

4

Ahmad
Zaenuri,
S.Pd
Slamet Suharjo, S.Pd

X4

SMA N 2 Batang

S1, Geografi

5

Hadi Wibowo, S.Pd

X5

SMA N 1 Subah

SI, Geogarfi

6

Pudya
S.Pd
Dian
S,Pd

Ati,

X6

SMA N 1 Subah

S1, Geografi

Pamularsih,

X7

SMA N 1 Gringsing

S1, Geografi

No

7

Nama Guru

Saras

Kode

Nama Sekolah

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
3. Deskripsi Hasil Penilaian
a. Tingkat Kompetensi Pedagogik Guru Geografi
Berdasarkan data hasil kuesioner yang digunakan untuk mengukur
tingkat kompetensi pedagogik yang dimiliki guru geografi, yang
mencakup memahami karaktristik peserta didik dari aspek fisik, moral,
spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual, menguasai teori
belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan
kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran geografi, menyelenggarakan
pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi

untuk

kepentingan

pembelajaran,

memfasilitasi

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan
peserta didik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil
belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan
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pembelajaran. Gambaran kompetensi pedagogik guru geografi SMA
Negeri di Kabupaten Batang dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.3
Tabel 4.3 Kompetensi pedagogik guru geografi SMA Negeri di Kabupaten
Batang.
No
Variabel
Skor
Total Skor
% Skor
Kriteria
1.
Kompetensi
907
1008
89
Baik
pedagogik
Sumber: Data Penelitian, 2011
Berdasarkan data diatas secara terperinci akan dijabarkan sub
variabelnya sebagai berikut:
1. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual,
sosial, kultural, emosional dan intelektual.
Tabel 4.4 Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik
∑

Kriteria

2

19

B

3

3

21

B

3

2

3

18

B

3

2

2

3

18

B

12

11

9

11

76

B

Kode Nama Guru
Indikator
a)

Menguasai
karakteristik peserta
didik dari aspek
fisik,moral spiritual,
sosial, kultural,
emosional dan
intelektual
b) Megidentifikasi
potensi peserta didik
c) Mengidentifikasi
bekal ajar awal
peserta didik
d) Mengidentifikasi
kesulitan belajar
peserta didik
Total

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

2

3

3

10

11

12

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Dalam pembelajaran seorang guru harus bisa memahami karakter
peserta didik, agar guru dapat menyesuaikan antara karakter siswa
dengan cara pembelajaran yang dilaksanakan, karena keberhasilan suatu
pembelajaran tergantung bagaimana cara seorang guru dalam mengolah
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pembelajaran tersebut. Berdasarkan data yang yang telah diperoleh
semua guru berkriteria baik, jika dilihat dari masing-masing guru, ada 2
guru yang mendominasi perolehan skor maksimal, yaitu Ahmad
Zaenuri, S.Pd dan Slamet Suharjo, S.Pd, tetapi jika dilihat dari masingmasing kemampuan guru, ada satu guru yang berkriteria cukup baik
yaitu Pudya Saras Ati, S.Pd, dalam indikator menguasai karakteristik
peserta didik, mengidentifikasai bekal ajar peserta didik, serta
mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik belum memenuhi
kriteria penilaian kompetensi pedagogik atau belum mencapai skor
secara maksimal.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan guru
harus mampu menguasai teori belajar dan prinsi-prinsip pembelajaran
yang mendidik. Dalam indikator ini semua guru berkriteria baik
kemampuan masing-masing guru antara guru yang satu dengan yang
lain hampir sama, jika dilihat dari masing-masing guru, ada 5 guru yang
memperoleh skor maksimal atau hampir memenuhi kriteria yaitu
Elmiyati, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd, Ahmad Zaenuri, S.Pd, Slamet Suharjo,
S.Pd, Hadi Wibowo, S.Pd. Kemudian untuk Pudya Saras Ati, S.Pd dan
Dian Pamularsih, S.Pd berkriteria cukup baik, dalam indikator
penerapan

berbagai

pendekatan,

strategi,

metode

dan

tehnik
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pembelajaran

belum

memenuhi

kriteria

penilaian

kompetensi

pedagogik, yaitu belum maksimal.
Tabel 4.5 Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
yang mendidik
∑

Kriteria

21

B

2

19

B

5

40

B

Kode Nama Guru
Indikator
a)

Memahami berbagai
teori belajar dan
prinsip-prinsip
pembelajaran yang
mendidik.
b) Menerapkan
berbagai
pendekatan, strategi,
metode dan tehnik
pembelajaran yang
mendidik secara
kreatif
Total

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

6

6

6

6

6

5

Sumber: Hasil Penelitan, 2011
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran
geografi.
Berdasarkan indikator ini, semua guru berkriteria baik, skor
maksimal yaitu Elmiyati, S.Pd, kemudian skor di bawahnya ada Yudi
Rudi, S.Pd, Slamet Suharjo, S.Pd, Hadi Wibowo, S.Pd kemudian
Ahmad Zaenuri, S.Pd, Pudya Saras Ati, S.Pd dan Dian Pamularsih,
S.Pd. Secara keseluruhan semua guru mampu mengembangkan
kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran geografi, meskipun
belum semua indikator dapat tercapai secara maksimal yaitu pada
indikator menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai
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tujuan

pembelajaran

geografi,

penataan

materi

belajar

serta

pengembangan indikator dan instrument penilaian.
Tabel 4.6 Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata
pelajaran geografi
∑

Kriteria

Kode Nama guru
Indikator
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Memahami prinsipprinsip
pegembangan
kurikulum
b) Menentukan tujuan
pembelajaran
geografi
c) Menentukan
pengalaman belajar
yang sesuai untuk
mencapai tujuan
pembelajaran
geografi
d) Memilih materi
pembelajaran
geografi yang
terkait dengan
pengalaman belajar
dan tujuan
pembelajaran
e) Menata materi
pembelajaran
secara benar sesuai
dengan pendekatan
yang dipilih dan
karakteristik
peserta didik.
f) Mengembangkan
indikator dan
instrumen penilaian

3

3

3

3

3

3

3

21

B

3

3

3

3

3

3

3

21

B

3

3

2

3

3

2

2

18

B

3

2

3

3

3

3

3

20

B

3

3

3

3

3

2

2

19

B

3

3

2

2

2

3

2

17

B

Total

18

17

16

17

17

16

15

166

B

a)

Sumber: Hasil penelitian, 2011
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4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
Tabel 4.7 Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
∑

Kriteria

Kode Nama Guru

3

20

B

3

3

21

B

3

2

2

16

B

3

2

2

3

19

B

3

3

2

2

3

19

B

3

3

2

3

3

3

19

B

17

17

17

15

15

17

115

B

Indikator
a)

Memahami prinsipprinsip
perancangan
pembelajaran yang
mendidik
b) Mengembangkan
komponen
rancangan
pembelajaran.
c) Menyusun
rancangan
pembelajaran yang
lengkap.
d) Melaksanakan
pembelajaran yang
mendidik yang
dipersyaratkan.
e) Menggunakan
media
pembelajaran dan
sumber belajar
yang relevan
f) Mengambil
keputusan
transaksional dalam
pembelajaran
Total

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

17

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Dalam indikator ini, sub variabel yang dijadikan sebagai
penilaian kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran
yang mendidik antara lain, memahami prinsip-prinsip perancangan
pembelajaran yang mendidik, mengembangkan komponen-komponen
rancangan

pembelajaran,

dan

mampu

menyusun

rancangan

pembelajaran yang lengkap. Berdasarkan hasil penelitian semua guru
berkriteria baik, namun ada beberapa indikator yang belum tercapai
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dengan maksimal yaitu pada indikator penyusunan rancangan
pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar
yang relevan belum tercapai secara maksimal. Skor tertinggi ada 5 guru
yaitu Elmiyati, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd, Ahmad Zaenuri, S.Pd, Slamet
Suharjo, S.Pd dan Dian Pamularsih, S.Pd. Sedangkan untuk Hadi
Wibowo, S.Pd, dan Pudya Saras Ati, S.Pd memperoleh skor di
bawahnya.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan
pembelajaran.
Tabel 4.8 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
kepentingan pembelajaran
Indikator
Memanfaatkan
teknologi informasi
dan komunikasi dalam
pembelajaran

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

3

3

3

2

3

2

2

∑

Kriteria

Kode Nama Guru

18

B

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Dalam indikator ini, guru diharapkan mampu memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran geografi, mata
pelajaran geografi merupakan pelajaran yang komplek sehingga sangat
membutuhkan teknologi informasi dalam penyampaian pembelajaran,
agar siswa mudah dalam memahami pelajaran yang dilaksanakan,
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan semua guru
berkriteria baik, jika dilihat dari masing-masing guru ,ada 4 guru yang
berkriteria baik, yaitu Elmiyati, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd, Ahmad Zaenuri,
S.Pd dan Hadi Wibowo, S.Pd, mereka mampu memanfaatkan teknologi
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untuk kepentingan pembelajaran agar siswa lebih mudah dalam
memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sedangkan untuk
guru yang berkriteria cukup baik ada 3 guru yaitu Slamet Suharjo, S.Pd,
Pudya Saras Ati, S.Pd dan Dian Pamularsih, S.Pd, ketiga guru ini
kurang memanfaatkan teknologi yang ada dalam proses pembelajaran,
padahal teknologi sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran.
6. Memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimiliki.
Tabel

4.9

Memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
∑

Kriteria

2

19

B

2

2

17

B

4

4

36

B

Kode Nama Guru
Indikator
a)

Menyediakan
berbagai kegiatan
pembelajaran untuk
mendorong peserta
didik mencapai
prestasi secara
optimal.
b) Menyediakan
berbagai kegiatan
pembelajaran untuk
mengaktualisasikan
potensi peserta
didik.
Total

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

3

3

3

3

3

2

2

3

2

3

3

5

6

5

6

6

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Berdasarkan indikator ini terdapat perbedaan yang antara guru
yang satu dengan guru yang lain, secara keseluruhan berkriteria baik.
Jika dilihat dari masing-masing guru, ada 5 guru yang berkriteria baik
yaitu Elmiyati, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd, Hadi Wibowo, S.Pd, Slamet
Suharjo, S.Pd dan Ahmad Zaenuri, S.Pd. Kelima guru ini mampu
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memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimiliki. Sedangkan untuk guru yang berkriteria
cukup baik ada 2 guru yaitu Pudya Saras Ati, S.Pd dan Dian
Pamularsih, S.Pd. Dalam indikator ini kedua guru belum mampu
menyediakan kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong peserta
didik mencapai prestasi secara maksimal.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
Tabel 4.10 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan
peserta didik
∑

Kriteria

3

19

B

2

3

20

5

6

39

Kode Nama Guru
Indikator
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

5

6

5

6

6

a)

Memahami
berbagai strategi
komunikasi yang
efektif, empatik,
dan santun.
b) Berkomunikasi
secara efektif ,
empatik, dan
santun dengan
peserta didik .
Total

B

B

Sumber: Hasil penelitian, 2011
Berdasarkan indikator ini semua guru berkriteria baik,
keseluruhan guru mampu berkomunikasi dengan baik terhadap peserta
didik meskipun belum secara maksimal. Jika dilihat dari masing-masing
guru ada 4 guru memperoleh skor secara maksimal yaitu Yudi Rudi,
S.Pd, Slamet Suharjo, S.Pd, Hadi Wibowo, S.Pd dan Dian Pamularsih,
S.Pd. Untuk 3 guru yang lain yaitu Elmiyati, S.Pd, Ahmad Zaenuri,
S.Pd dan Pudya Saras Ati, S.Pd, ketiga guru ini sudah baik namun
belum begitu maksimal.
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8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
Tabel 4.11 Menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil
belajar

a)

Memahami prinsipprinsip penilaian
dan evaluasi proses
dan hasil belajar
b) Menentukan aspekaspek proses dan
hasil belajar
c) Menentukan
prosedur penilaian
dan evaluasi proses
dan hasil belajar.
d) Mengembangkan
instrumen penilaian
dan evaluasi proses
dan hasil belajar.
e) Mengadministrasik
an penilaian proses
dan hasil belajar
f) Menganalisis hasil
penilaian proses
dan hasil belajar
g) Melakukan
evaluasi proses dan
hasil belajar
Total

∑

Kriteria

Kode Nama Guru
Indikator
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

3

3

3

3

3

3

3

21

B

3

3

3

3

3

3

3

21

B

3

3

3

2

3

3

3

20

B

3

3

2

3

3

3

2

19

B

2

3

3

3

3

2

2

18

B

3

3

3

3

2

3

3

19

B

2

3

3

3

3

2

2

19

B

19

21

20

20

20

19

18

137

B

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Berdasarkan indikator ini, secara keseluruhan semua guru
berkriteria baik, tetapi jika dilihat dari masing-masing guru, ada satu
guru yang memperoleh skor maksimal yaitu Yudi Rudi, S.Pd yaitu
mampu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil
belajar, guru dapat menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar
yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik
mata pelajaran geografi, mampu mengembangkan instrumen penilaian
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dan evaluasi proses dan hasil belajar. Sedangkan untuk 6 guru yaitu
Elmiyati, SPd, Slamet Suharjo, S.Pd, Hadi Wibowo, S.Pd, Ahmad
Zaenuri, S.Pd, Pudya Saras Ati, S.Pd dan Dian Pamularsih, S.Pd, belum
maksimal dalam perolehan skor. Beberapa sub variabel yang belum
tercapai yaitu pada indikator mengadministrasikan penilaian proses dan
hasil belajar dan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan
pembelajaran
Tabel 4.12 Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk
kepentingan pembelajaran
∑

Kriteria

3

20

B

3

3

21

B

3

2

2

18

B

3

3

3

3

21

B

11

12

10

11

80

B

Kode Nama Guru
Indikator
a)

Menggunakan
informasi hasil
penilaian dan
evaluasi untuk
menentukan
ketuntasan belajar.
b) Menggunakan
hasil penilaian dan
evaluasi untuk
merancang
program remidial
dan pangayaan.
c) Mengkomunikasik
an hasil penilaian
dan evaluasi
d) Memanfaatkan
penilaian dan
evaluasi untuk
meningkatkan
kualitas
pembelajaran
Total

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

12

12

12

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Berdasarkan indikator di atas, semua guru secara keseluruhan
berkriteria baik. Untuk guru yang memperoleh skor maksimal ada 4,
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yaitu Elmiyati, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd, Ahmad Zaenuri, S.Pd dan Hadi
Wibowo, S.Pd. Mereka mampu secara maksimal dalam memanfaatkan
hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran,
sedangkan untuk Slamet Suharjo, S.Pd, Pudya Saras Ati, S.Pd dan Dian
pamularsih, S.Pd, belum maksimal, masih ada beberapa sub variabel
yang belum tercapai yaitu mengkomunikasikan hasil penilaian dan
evaluasi .
b. Tingkat Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran
Tingkat kompetensi pedagogik guru geografi dalam penelitian ini
adalah tingkat kompetensi dalam pelaksanaan pembelajaran. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif presentase, untuk
mengetahui bagaimana tingkat kompetensi pedagogik guru geografi dalam
pelaksanaan pembelajaran, dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.13 Tingkat kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan
pembelajaran
No
Variabel
Skor
Total Skor
% Skor
Kriteria
1

Pelaksanaan
433
Pembelajaran
Sumber: Hasil Penelitian, 2011.

546

79

B

Berdasarkan variabel diatas dapat dijabarkan secara deskriptif
presentase sebagai berikut:
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1. Kemampuan membuka pelajaran
Tabel 4.14 Kemampuan membuka pelajaran
∑

Kriteria

2

15

CB

2

1

10

TB

3

1

3

15

B

6

5

6

40

CB

Kode Nama Guru
Indikator
a)

Menarik perhatian
siswa
b) Memberikan
apersepsi (kaitan
materi yang
sebelumnya dengan
materi yang akan
disampaikan
c) Menyampaikan
tujuan pembelajaran
yang akan diberikan
Total

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

2

3

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

3

2

5

6

6

6

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Membuka pelajaran merupakan awal untuk memulai pelajaran,
dalam membuka pelajaran seorang guru yang baik harus mampu menarik
dan merangsang siswa agar dapat terfokus dan siap untuk mengikuti
pelajaran, peran guru dalam membuka pelajaran menjadi kunci utama
untuk siswa dapat fokus pada pelajaran yang akan dilaksanakan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diungkapkan
bahwa semua guru berkriteria cukup baik. Dalam membuka pelajaran
sebagian besar guru tidak melakukan apersepsi terlebih dahulu, setelah
membuka pelajaran guru langsung menyampaikan pelajaran yang akan
disampaikan, tanpa menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dilakukan.
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2. Sikap guru dalam proses pembelajaran
Tabel 4.15 Sikap guru dalam proses pembelajaran
∑

Kriteria

3

20

B

3

3

21

B

3

2

2

17

B

3

3

2

2

18

B

12

12

10

10

77

B

Kode Nama Guru
Indikator
a)

Kejelasan artikulasi
suara
b) Variasi gerakan
badan tidak
mengganggu
perhatian siswa
c) Antusiasme dalam
mengajar
d) Mobilitas posisi
dalam mengajar
Total

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

3

2

11

11

11

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Berdasarkan hasil observasi, sikap guru dalam proses pembelajaran
secara keseluruhan berkriteria baik. Dalam proses belajar mengajar guru
merupakan obyek utama dalam kelas selain siswa, selama dalam proses
pembelajaran berlangsung, guru akan menjadi pusat perhatian semua
siswa. Saat pembelajaran berlangsung seorang guru harus mampu
menciptakan suasana yang kondusif agar siswa pikirannya terfokus pada
pelajaran yang sedang dilaksanakan. Dalam indikator ini guru ada 2 guru
yang memperoleh skor maksimal yaitu Slamet Suharjo. S,Pd, dan Hadi
Wibowo, S.Pd, sedangkan untuk 5 guru lainnya belum maksimal, ada
beberapa indikator yang belum tercapai yaitu pada indikator antusiasme
dalam mengajar serta mobilitas posisi dalam mengajar.
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3. Penguasaan bahan belajar
Tabel 4.16 Penguasaan bahan belajar
∑

Kriteria

3

18

B

3

2

19

B

2

2

2

16

B

8

7

7

Kode Nama Guru
Indikator
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

2

2

3

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

2

7

8

8

8

a)

Bahan belajar
disajikan sesuai
dengan langkahlangkah yang
direncanakan dalam
RPP
b) Kejelasan dalam
menjelaskan bahan
belajar
c) Kejelasan dalam
memberikan contoh
Total

53

B

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Setiap guru wajib menguasai materi yang akan disampaikan.
Tujuannya adalah agar ilmu yang disampaikan kepada siswa sesuai dengan
tujuan pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pelajaran guru harus
mampu mengkaitkan dengan kehidupan nyata, selain itu materi pelajaran
juga harus disesuaikan dengan langkah-langkah yang direncanakan dalam
perencanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi terhadap guru,
dapat diketahui bahwa semua guru berkriteria baik. Dalam indikator ini
tidak ada guru yang memperoleh skor maksimal, perolehan skor dari ke 7
guru hampir sama, ada beberapa indikator yang belum tercapai dengan
maksimal yaitu dalam indikator kejelasan dalam mengajar serta kejelasan
dalam memberikan contoh.
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4. Kegiatan belajar mengajar (Proses Pembelajaran)
Tabel 4.17 Kegiatan belajar mengajar
∑

Kriteria

3

21

B

2

2

18

B

3

3

3

20

B

1

2

2

2

12

CB

10

11

10

10

71

B

Kode Nama Guru
Indikator

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Kesesuaian metode
dengan bahan belajar
yang disampaikan
b) Penyajian bahan
belajar sesuai dengan
tujuan yang telah
ditetapkan
c) Memiliki keterampilan
dalam menanggapai
dan merespon
pertanyaan siswa
d) Ketepatan dalam
menggunakan alokasi
waktu yang disediakan

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

2

3

2

1

2

Total

10

10

10

a)

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa sub variabel yang
belum tercapai secara maksimal, namun secara keseluruhan semua guru
berkriteria baik. Skor tertinggi yaitu Hadi wibowo, S.Pd, untuk ke 6 guru
yang lainnya skornya sama. Dalam mengelola pembelajaran harus sebaik
mungkin, guru harus memperhatikan segala aspek yang mendukung dalam
kegiatan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berjalan sesuai
dengan tujuan yang diharapkan. Dalam indikator proses pembelajaran ada
beberapa sub variabel yang harus dimiliki oleh guru yaitu guru harus
menyesuaikan metode dengan bahan belajar, dalam penyajian pelajaran
harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, keterampilan dalam
menanggapi dan merespon pertanyaan dari siswa. Namun dalam ketetapan
penggunaan alokasi waktu secara keseluruhan berkriteria cukup baik.
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5. Kemampuan menggunakan media pembelajaran
Tabel 4.18 Kemampuan menggunakan media pembelajaran
∑

Kriteria

2

17

B

2

2

17

B

3

1

1

13

CB

3

3

3

3

21

B

8

12

8

8

68

B

Kode Nama Guru
Indikator
a)

Memperhatiakn
prinsip-prinsip
penggunaan media.
b) Ketepatan/ kesesuaian
penggunaan media
dengan materi yang
disampaikan
c) Memiliki keterampilan
dalam menggunakan
media pembelajaran
d) Membantu
meningkatkan
perhatian siswa dalam
kegiatan pembelajaran
Total

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

3

3

2

2

3

2

3

3

2

2

3

3

3

1

1

3

3

3

12

12

8

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Media merupakan komponen yang sangat

penting dalam

menunjang kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus bisa menggunakan
media dengan memperhatikan prinsip-prnsip penggunaan media yang
benar. Selain itu kesesuaian

penggunaan media dengan materi yang

disampaikan juga harus diperhatikan agar tujuan pembelajaran dapat
tercapai. Dengan menggunakan media siswa lebih mudah menangkap
materi yang diajarkan oleh guru. Dari data yang diperoleh secara
keseluruhan guru berkriteria baik, ada 3 guru yang mempunyai
kemampuan maksimal dalam penggunaan media, yaitu Elmiyati, S.Pd,
Yudi Rudi, S.Pd dan Hadi Wibowo, S.Pd. Sedangkan untuk guru yang
berkriteria cukup baik ada 4 yaitu Slamet Suharjo, S.Pd, Ahmad Zaenuri,
S.Pd, Dian Pamularsih, S.Pd dan Pudya Saras Ati, S.Pd, keempat guru ini
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kurang terampil dalam menggunakan media pembelajaran serta kurang
tepat antara penggunaan media dengan materi yang disampaikan.
6. Evaluasi Pembelajaran
Tabel 4.19 Evaluasi Pembelajaran
∑

Kriteria

2

18

B

2

3

17

B

5

5

35

B

Kode Nama Guru
Indikator
a)

Menggunakan
bentuk dan jenis
ragam penilaian
b) Penilaian yang
diberikan sesuai
dengan RPP
Total

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

4

5

5

6

5

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian suatu pembelajaran,
dalam setiap pembelajaran seorang guru harus mengevaluasi pembelajaran
yang telah dilaksanakan agar diketahui seberapa besar tingkat keberhasilan
siswa dalam memahami pelajaran. Dari data yang diperoleh dilapangan
bahwa secara keseluruhan guru berkriteria baik. Guru yang berkriteria baik
ada 6 yaitu Slamet Suharjo, S.Pd, Hadi Wibowo, S.Pd, Ahmad Zaenuri,
S.Pd, Pudya Saras Ati, S.Pd, Dian Pamularsih, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd.
Sedangkan untuk guru yang berkriteria cukup baik yaitu Elmiyati, S.Pd
yaitu belum mampu secara maksimal menggunakan bentuk dan jenis
ragam penilaian serta penilaian yang dilakukan belum sesuai dengan RPP.
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7. Kemampuan menutup kegiatan pembelajaran
Tabel 4.20 Kemampuan menutup kegiatan pembelajaran
∑

Kriteria

3

16

B

3

2

17

B

2

2

2

11

CB

8

7

7

44

B

Nama Guru
Indikator
a)

Meninjau kembali
materi yang telah
diberikan
b) Memberi kesempatan
untuk bertanya dan
menjawab pertanyaan
c) Memberikan
kesimpulan kegiatan
pembelajaran
Total

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

3

2

2

1

3

2

2

2

2

3

3

2

1

1

1

7

5

5

5

Sumber: Hasil Penelitian, 2011
Berdasarkan indikator di atas secara keseluruhan berkriteria baik.
Guru yang berkriteria baik ada 4 yaitu Elmiyati, S.Pd, Hadi Wibowo, S.Pd,
Pudya Saras Ati, S.Pd dan Dian Pamularsih, S.Pd, sedangkan untuk guru
yang berkriteria cukup baik ada 3 yaitu Yudi Rudi, S.Pd, Ahmad Zaenuri,
S.Pd dan Slamet Suharjo, S.Pd. ketiga guru ini dalam kurang baik dalam
dalam sub variabel menyimpulkan keseluruhan materi yang telah diajarkan
dan meninjau kembali materi yang telah diberikan.
8. Tindak Lanjut
Tidak lanjut dalam proses pembelajaran terhadap materi yang telah
disampaikan berkaitan dengan materi yang akan diajarkan selanjutnya.
Dalam indikator ini secara keseluruhan

guru berkriteria cukup baik.

Sedangkan untuk guru yang berkriteria baik ada 2 yaitu Elmiyati, S.Pd dan
Hadi Wibowo, S.Pd. Sedangkan untuk guru yang berkriteria cukup baik
ada 5 yaitu Yudi Rudi, S.Pd, Ahmad Zaenuri, S.Pd, Slamet Suharjo, S.Pd,
Pudya Saras Ati, S.Pd dan Dian Pamularsih, S.Pd. Kelima ini guru kurang
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baik dalam menginformasikan materi/bahan belajar yang akan dipelajari
berikutnya, serta tidak memberikan motifasi pada siswanya untuk terus
belajar.
Tabel 4.21 Tindak Lanjut
∑

Kriteria

2

18

B

2

3

18

B

2

1

1

9

CB

8

6

6

45

CB

Kode Nama Guru
Indikator
a)

Memberikan tugas kepada
siswa baik secara individu
maupun kelompok
b) Menginformasikan
materi/bahan belajar yang
akan dipelajari berikutnya
c) Memberikan motifasi
untuk selalu terus belajar

Total

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

3

2

3

2

3

3

3

2

2

3

3

1

2

1

1

7

6

6

6

Sumber: Hasil Penelitian, 2011

B. PEMBAHASAN
1. Tingkat Kompetensi Pedagogik Guru Geografi SMA Negeri di
Kabupaten Batang
Berdasarkan penelitian tingkat kompetensi pedagogik guru geografi
SMA Negeri di Kabupaten Batang diperoleh hasil penelitian yaitu secara
keseluruhan kompetensi pedagogik guru geografi SMA Negeri di Kabupaten
Batang termasuk dalam kriteria baik. Kompetensi pedagogik guru yang diteliti
meliputi, memahami karaktristik peserta didik dari aspek fisik, moral,
spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual, menguasai teori belajar
dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum
yang terkait dengan mata pelajaran geografi, menyelenggarakan pembelajaran
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yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara
efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, menyelenggarakan
penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian
dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, kemampuan melaksanakan
evaluasi.
Berdasarkan data hasil observasi maupun dari kuesioner, dapat
diungkapkan bahwa guru geografi SMA Negeri di Kabupaten Batang secara
keseluruhan mempunyai tingkat kompetensi pedagogik yang baik.
2. Tingkat Kompetensi Pedagogik Guru Geografi Hasil Analisis Kuesioner
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dianalisis dapat diketahui
bahwa untuk keseluruhan guru geografi yang mengajar di SMA Negeri di
Kabupaten Batang berkriteria baik dengan presentase 89%.
Penilaian tingkat kompetensi pedagogik guru geografi di SMA Negeri
di Kabupaten Batang didasarkan pada sub variabel memahami karaktristik
peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan
intelektual, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran
geografi, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran,
memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun
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dengan peserta didik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan
hasil belajar dan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk
kepentingan pembelajaran.
Berdasarkan indikator pemahaman terhadap peserta didik, secara
keseluruhan guru berkriteria baik yaitu mampu mengaplikasikan kompetensi
pedagogik, ada 2 guru secara maksimal mampu memahami karakteristik
peserta didik yaitu Slamet Suharjo, S.Pd dan Ahmad Zaenuri, S.Pd, kedua
guru tersebut mampu mengarahkan siswa untuk aktif berpartisipasi, dan
mampu menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar sudah baik sehingga
siswa tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Tetapi
jika dilihat dari masing-masing kemampuan guru, ada satu guru yang
berkritaria cukup baik

yaitu Pudya Saras Ati, S.Pd, dalam indikator

menguasai karakteristik peserta didik, menfidentifikasai bekal ajar peserta
didik, serta mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik belum memenuhi
kriteria penilaian kompetensi pedagogik. Tapi secara keseluruhan semua guru
sudah mampu memahami karakteristik peserta didik dengan mengidentifikasi
potensi peserta didik, baik dari bekal ajar maupun kesulitan peserta didik
dalam pembelajaran, meskipun setiap indikator penilaian belum tercapai
secara maksimal tetapi secara keseluruhan guru sudah mampu memahami
karakter peserta didik.
Dalam menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
yang mendidik, berdasarkan hasil dari analisis angket, dapat diketahui bahwa
secara keseluruahan berkriteria baik. Dalam indikator ini, ada 5 guru dapat
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mencapai skor dengan maksimal, yaitu Elmiyati, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd,
Ahmad Zaenuri, S.Pd, Slamet Suharjo, S.Pd dan Hadi wibowo S.Pd, mereka
mampu memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
yang mendidik, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik
pembelajaran yang mendidik secara kreatif tercapai dengan maksimal.
Sedangakan 2 guru yang belum maksimal dalam indikator ini yaitu Dian
Pamularsih, S.Pd dan Pudya Saras Ati, S.Pd. Kedua guru ini belum maksimal
dalam pencapaian semua indikator, karena pengalaman mengajar dari kedua
guru ini juga masih sedikit, belum tersertifikasi, serta mereka juga masih
belum lama dalam mengajar.
Dalam pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran
geografi secara keseluruhan berkriteria baik. Kemampuan dari ketujuh guru
rata-rata hampir sama, tetapi untuk yang paling maksimal dalam indikator ini
adalah Elmiyati, S.Pd, selain sudah berpengalaman dalam mengajar, juga
menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang
dipilih dan karakteristik peserta didik, memilih materi pembelajaran geografi
terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran, namun ada
beberapaa indikator yang belum tercapai secara maksismal yaitu dalam
mengembangkan indikator dan instrument penilaian dan menentukan
pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran geografi.
Dalam indikator penyelenggaraan

pembelajaran yang mendidik,

berdasarkan data yang diperoleh dari angket secara keseluruhan berkriteria
baik. Skor tertinggi ada 5 guru yaitu Elmiyati, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd, Ahmad

78

Zaenuri, S.Pd, Slamet Suharjo, S.Pd dan Dian Pamularsih, S.Pd. Sedangkan
untuk Hadi Wibowo, S.Pd, dan Pudya Saras Ati, S.Pd memperoleh skor di
bawahnya. Meskipun ada perbedaan skor antara guru satu dengan guru lain
tapi

secara

keseluruhan

kemampuan

guru

dalam

menyelenggarakan

pembelajaran sama-sama baik, dalam indikator ini, guru dapat melaksanakan
pembelajaran yang kondusif yang menjadikan siswa dapat menangkap
pelajaran dengan mudah, sehingga guru dan siswa berinteraksi dengan baik,
sehingga terjadi umpan balik antara guru dan siswa, hal ini menjadikan
suasana kelas menjadi menyenangkan. Tetapi dalam penyusunan dan
pengembangan rancangan pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran
dan sumber belajar yang relevan belum mampu melaksanakan dengan baik.
Dalam indikator memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
dalam pembelajaran terdapat perbedaan yang antara guru satu dengan guru
lain. Tetapi secara keseluruhan berkriteria baik, ada 4 guru yang berkriteria
baik yaitu Elmiyati, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd, Ahmad Zaenuri, S.Pd dan Hadi
Wibowo, S.Pd. keempat guru tersebut dapat memanfaat teknologi dan
menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung proses pembelajaran
denagn maksimal. Dengan memanfaatkan teknologi maka mata pelajaran
dapat tersampaikan dengan mudah, dan siswa juga lebih mudah untuk
menangkap materi yang diberikan oleh guru. Dengan teknologi, siswa akan
lebih antusias dalam pembelajaran, dan hal ini akan berdampak pada prestasi
belajar siswa. Guru yang berkriteria cukup baik ada 3 guru yaitu Slamet
Suharjo, S.Pd, Pudya Saras Ati, S.Pd dan Dian Pamularsih, S.Pd, ketiga guru

79

ini kurang memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, padahal
teknologi sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran.
Dalam memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki secara keseluruhan
berkriteria baik. Jika dilihat dari masing-masing guru, ada 5 guru yang
berkriteria baik yaitu Elmiyati, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd, Hadi Wibowo, S.Pd,
Slamet Suharjo, S.Pd dan Ahmad Zaenuri, S.Pd yaitu mampu menyediakan
kegiatan pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik untuk mencapai
prestasi secara maksimal, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk
mendorong peserta didik mencapai prestasi secara maksimal. Sedangkan
untuk guru yang berkriteria cukup baik ada 2 guru yaitu Pudya Saras Ati, S.Pd
dan Dian Pamularsih, S.Pd. Dalam indikator ini kedua guru belum mampu
menyediakan kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik
mencapai prestasi secara maksimal.
Dalam berkomunikasi dengan peserta didik secara keseluruhan semua
guru berkriteria baik, meskipun ada perbedaan skor antara guru yang satu
dengan guru yang lain. Jika dilihat dari masing-masing guru, 4 guru
memperoleh skor maksimal yaitu Yudi Rudi, S.Pd, Slamet Suharjo, S.Pd,
Hadi Wibowo, S.Pd dan Dian Pamularsih, S.Pd. Keempat guru ini mampu
memahami berbagai strategi komunikasi yang efektif, empatik, dan santun,
secara lisan, tulian dan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang diharapkan, harus terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa,
dengan adanya komunikasi yang baik maka akan terjalin interaksi yang baik
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pula, dari interaksi yang baik akan menjadikan pembelajaran menjadi
menyenangkan. Dalam pembelajaran tersebut akan terjadi umpan balik antara
guru dan siswa.
Dalam penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
semua guru secara keseluruhan berkriteria baik. Indikator dalam penilaian ini
meliputi memahami prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
sesuai dengan karakteristik peserta didik, menentukan aspek-aspek proses dan
hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan
karakteristik mata pelajaran geografi, menentukan prosedur penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar, mengembangkan instrument penilaian,
menganalisis hasil penilaian untuk berbagai tujuan, melakukan evaluasi. Dari
seluruh indikator penilaian guru, ada satu guru yang mencapai indikator secara
maksimal yaitu Yudi Rudi, S.Pd. Sedangkan untuk keenam guru yang lain
kemampuannya rata-rata sama, tiap indikator belum tercapai dengan
maksimal, tetapi sudah baik. Dari keseluruhan guru geografi di Kabupaten
Batang sudah melakukan penilaian dan evaluasi terhadap proses pembelajaran
yang telah dilaksanakan. Tetapi jika dilihat per indikator, ada satu indikator
yang

belum

tercapai

dengan

maksimal

yaitu

pada

indikator

mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar dan evaluasi proses
dan hasil belajar.
Berdasarkan indikator pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk
kepentingan pembelajaran, secara keseluruhan berkriteria baik. Evaluasi
merupakan suatu proses untuk mengetahui kemampuan peserta didik sejauh
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mana dalam menguasai materi yang telah diajarkan oleh guru. Untuk guru
yang memperoleh skor maksimal ada 4, yaitu Elmiyati, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd,
Ahmad Zaenuri, S.Pd dan Hadi Wibowo, S.Pd. Sedangkan untuk Slamet
Suharjo, S.Pd, Pudya Saras Ati, S.Pd dan Dian Pamularsih, S.Pd, belum
maksimal, masih ada beberapa sub variabel yang belum tercapai. Dalam
indikator ini guru sudah menggunakan hasil penilaian dan evaluasi untuk
menentukan ketuntasan belajar. Dengan adanya evaluasi guru dapat
memahami kemampuan siswa dalam belajar sehingga guru dapat mengetahui
kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa, dengan melakukan
evaluasi guru dapat menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai acuan untuk
merancang program remidial dan pengayaan. Namun ada satu sub variabel
yang belum tercapai secara maksimal yaitu pada variabel mengkomunikasikan
hasil penilaian dan evaluasi .

3. Tingkat Kompetensi Pedagogik Guru Geografi Dalam Pelaksanaan
Pembelajaran
Tingkat kompetensi pedagogik guru geografi SMA Negeri di
Kabupaten Batang dalam pelaksanan pembelajaran secara keseluruhan
berkriteria baik dengan presentase 79%. Penilaian kompetensi ini didasarkan
pada sub variabel untuk pelaksanaan pembelajaran, diantaranya yaitu
kemampuan membuka pelajaran, sikap guru dalam proses pembelajaran,
penguasaan

bahan

belajar,

kegiatan

belajar

mengajar,

kemampuan
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menggunakan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemampuan
menutup pembelajaran dan kegiatan tindak lanjut.
Dalam pelaksanaan pembelajaran seorang guru harus memiliki
kemampuan dalam membuka pelajaran. Membuka pelajaran merupakan awal
untuk memulai pelajaran, dalam membuka pelajaran seorang guru yang baik
harus mampu menarik dan merangsang siswa agar dapat terfokus dan siap
untuk mengikuti pelajaran. Peran guru dalam membuka pelajaran menjadi
kunci utama untuk siswa dapat fokus pada pelajaran yang akan dilaksanakan.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dalam membuka pelajaran, semua guru
geografi SMA Negeri di Kabupaten Batang secara keseluruhan berkriteria
cukup baik. Dalam membuka pelajaran guru tidak melakukan apersepsi
terlebih dahulu, setelah membuka pelajaran guru langsung menyampaikan
pelajaran yang akan disampaikan, guru juga kurang mampu menumbuhkan
motivasi siswa dengan bahan ajar yang menarik, dari ketiga sub variabel yang
dijadilkan sebagai penilaian, tidak ada sub variabel yang dapat tercapai dengan
maksimal. Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat bahwa guru geografi di
Kabupaten Batang kemampuan dari ketujuh guru dalam membuka pelajaran
rata-rata sama.
Dalam proses belajar mengajar guru merupakan obyek utama dalam
kelas selain siswa, selama dalam proses pembelajaran berlangsung, guru akan
menjadi pusat perhatian semua siswa. Selama pembelajaran berlangsung
seorang guru harus mampu menciptakan suasana yang kondusif agar siswa
terfokus pada pelajaran yang sedang dilaksanakan. Berdasarkan indikator ini,
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hampir semua sub variabel tercapai, dalam menyampaikan materi artikulasi
suara jelas sehingga siswa daapat menangkap apa yang disampaikan oleh
guru, selain itu guru juga antusias dalam menyampaiakan materi pelajaran,
variasi gerakan yang dilakukan oleh guru juga tidak mengganggu konsentrasi
siswa dalam memahami pelajaran. Berdasarkan hasil observasi bahwa sikap
guru dalam proses pembelajaran secara keseluruhan semua guru berkriteria
baik. Dalam indikator ini guru ada 2 guru yang memperoleh skor maksimal
yaitu Slamet Suharjo. S,Pd, dan Hadi Wibowo, S.Pd. Sedangkan untuk 5 guru
lainnya belum maksimal, ada beberapa indikator yang belum tercapai dengan
maksimal yaitu pada indikator antusiasme dalam mengajar serta mobilitas
posisi dalam mengajar.
Setiap guru mengajar wajib menguasai materi yang akan disampaikan.
Tujuannya adalah agar ilmu yang disampaikan kepada siswa sesuai dengan
tujuan pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pelajaran guru harus
mampu mengkaitkan dengan kehidupan nyata, selain itu materi pelajaran juga
harus disesuaikan dengan langkah-langkah yang direncanakan dalam
perencanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui
bahwa dalam penguasaan bahan belajar semua guru berkriteria baik. Dalam
indikator ini tidak ada guru yang memperoleh skor maksimal, perolehan skor
dari ke 7 guru hampir sama, ada beberapa indikator yang belum tercapai
dengan maksimal yaiitu pada indikator kejelasan dalam menjelaskan bahan
belajar serta kejelasan dalam memberikan contoh.
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Dalam

proses

pembelajaran

guru

harus

mampu

mengelola

pembelajaran tersebut dengan sebaik mungkin, guru harus memperhatikan
segala

aspek

yang

mendukung

dalam

kegiatan

pembelajaran

agar

pembelajaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Ada beberapa variabel yang harus dimiliki oleh guru antara lain guru harus
menyesuaikan metode dengan bahan belajar, dalam penyajian pelajaran harus
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,memiliki ketrampilan dalam
menanggapi dan merespon pertanyaan dari siswa, ketetapan dalam
penggunaan alokasi waktu. Dalam indikator ini meskipun ada beberapa sub
variabel yang tidak tercapai secara maksimal, secara keseluruhan semua guru
berkriteria baik. Skor tertinggi yaitu Hadi wibowo, S.Pd, untuk ke 6 guru yang
lainnya kemampuannya sama. Dalam melaksanakan pembelajaran antara
metode dengan bahan pelajaran yang disampaikan sudah sesuai, sehingga
siswa tidak kesulitan dalam menangkap materi yang diajarkan, tapi jika dilihat
per indikator ada beberapa sub variabel yang belum tercapai secara maksimal
yaitu pada sub variabel penggunaan alokasi waktu juga kurang tepat, materi
belum selesai disampaikan tetapi alokasi waktu sudah habis, sehinga materi
tidak disampaikan secara maksimal serta dalam penyajian bahan belajar
kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Media merupakan komponen yang sangat penting dalam menunjang
kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menggunakan media dengan
memperhatikan prinsip-prnsip penggunaan media yang benar, selain itu
kesesuaian penggunaan media dengan materi yang disampaikan juga harus
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diperhatikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan menggunakan
media siswa lebih mudah menangkap materi yang diajarkan oleh guru.
Berdasarkan data hasil penelitian, kemampuan guru dalam menggunakan
media pembelajaran secara keseluruhan guru berkriteria baik. Jika dilihat dari
masing-masing guru ada 3 guru yang mempunyai kemampuan maksimal
dalam penggunaan media, yaitu Elmiyati, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd dan Hadi
Wibowo, S.Pd. Sedangkan untuk guru yang berkriteria cukup baik ada 4 yaitu
Slamet Suharjo, S.Pd, Ahmad Zaenuri, S.Pd, Dian Pamularsih, S.Pd dan
Pudya Saras Ati, S.Pd, keempat guru ini kurang memiliki keterampilan dalam
menggunakan media pembelajaran.
Evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian suatu pembelajaran,
dalam setiap pembelajaran seorang guru harus mengevaluasi pembelajaran
yang telah dilaksanakan agar diketahui sebarapa besar tingkat keberhasilan
siswa dalam memahami pelajaran. Berdasarkan data yang diperoleh
dilapangan, bahwa kemampuan guru dalam evaluasi pembelajaran bahwa
secara keseluruhan guru berkriteria baik. Guru yang berkriteria baik ada 6
yaitu Slamet Suharjo, S.Pd, Hadi Wibowo, S.Pd, Ahmad Zaenuri, S.Pd, Pudya
Saras Ati, S.Pd, Dian Pamularsih, S.Pd, Yudi Rudi, S.Pd. Sedangkan untuk
guru yang berkriteria cukup baik yaitu Elmiyati, S.Pd, hal ini dikarenakan
dalam melakukan penilaian terhadap siswa kurang disesuaikan dengan aspek
yang dinilai dan tidak sesuai dengan penilaian yang dibuat pada rencana
pelaksanaan pembelajaran.
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Dalam menutup kegiatan pembelajaran pada dasarnya hanya memiliki
waktu yang relatif singkat sehingga guru harus mampu memanfaatkan waktu
seefisien

mungkin.

Dalam

menutup

kegiatan

pembelajaran

guru

menyimpulkan keseluruhan materi yang telah diajarkan agar siswa dapat
mengingat kembali materi yang telah diajarkan, selain itu guru juga
mengulang kembali materi yang telah diberikan agar siswa yang belum
paham dapat menanyakan kembali materi yang belum dikuasai. Berdasarkan
hasil penelitian dalam indikator ini secara keseluruhan berkriteria baik. Guru
yang berkriteria baik ada 4 yaitu Elmiyati, S.Pd, Hadi Wibowo, S.Pd, Pudya
Saras Ati, S.Pd dan Dian Pamularsih, S.Pd. Sedangkan untuk guru yang
berkriteria cukup baik ada 3 yaitu Yudi Rudi, S.Pd, Ahmad Zaenuri, S.Pd dan
Slamet Suharjo, S.Pd, hal ini dikarenakan dalam menutup kegiatan
pembelajaran tidak meninjau kembali materi yang telah disampaikan kepada
siswa, guru juga tidak memberikan kesimpulan dari materi yang telah
diajarkan, sehingga siswa kurang begitu paham pada materi yang
disampaikan oleh guru.
Tindak lanjut dalam proses pembelajaran terhadap materi yang telah
disampaikan berkaitan dengan materi yang akan diajarkan selanjutnya. Dalam
indikator ini secara keseluruhan guru berkriteria baik.Untuk guru yang
berkriteria baik ada 2 yaitu Elmiyati, S.Pd dan Hadi Wibowo, S.Pd, dalam
indikator menginformasikan materi berikutnya dan pemberian tugas kepada
siswa kedua guru tersebut mampu secara maksimal. Sedangkan untuk guru
yang berkriteria cukup baik ada 5 yaitu Yudi Rudi, S.Pd, Ahmad Zaenuri,
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S.Pd, Slamet Suharjo, S.Pd, Pudya Saras Ati, S.Pd dan Dian Pamularsih, S.Pd.
Kelima guru ini tidak menginformasikan materi yang akan diajarkan
berikutnya, sehingga siswa kurang siap dalam mengikuti pelajaran yang akan
dating, selain itu guru juga tidak memberikan motivasi pada siswa agar siswa
terdorong untuk meningkatkan belajar agar prestasi siswa agar menjadi lebih
baik lagi.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, bahwa secara
umum tingkat kompetensi pedagogik guru geografi SMA Negeri di Kabupaten
Batang termasuk dalam kriteria baik dengan presentase 86%. Artinya guru sudah
memenuhi kriteria penilaian kompetensi pedagogik yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.
1. Dalam memahami karaktristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual,
sosial, kultural, emosional dan intelektual, secara keseluruhan berkriteria baik,
dalam indikator ini ada 2 sub variabel yang belum memenuhi kriteria yaitu
dalam mengidentifikasai bekal ajar peserta didik serta mengidentifikasi
kesulitan belajar peserta didik.
2. Dalam menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik, secara keseluruahan berkriteria baik, jika dilihat per sub variabel,
ada 2 sub variabel yang belum tercapai secara maksimal yaitu dalam
penerapan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran
belum memenuhi kriteria penilaian kompetensi pedagogik.
3. Dalam mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran
geografi, secara keseluruhan berkriteria baik, tapi ada 2 sub variabel yang
belum tercapai secara maksimal yaitu menentukan pengalaman belajar yang
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sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran geografi dan penataan materi
belajar serta pengembangan indikator dan instrument penilaian.
4. Dalam menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, secara keseluruhan
berkriteria baik, jika dilihat per sub variabel ada 2 sub variabel yang belum
tercapai secara maksimal yaitu dalam penyusunan rancangan pembelajaran
dan penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan.
5. Dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan
pembelajaran, secara keseluruhan berkriteria baik, jika dilihat per sub variabel,
ada sub variabel yang belum memenuhi kriteria penilaian kompetensi
pedagogik yaitu pada sub variabel memanfaatkan teknologi yang ada dalam
proses pembelajaran dan memanfaatkan teknologi yang ada dalam proses
pembelajaran.
6. Dalam memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimiliki, secara keseluruhan berkriteria baik, tetapi ada
sub variabel yang belum memenuhi kriteria penilaian kompetensi pedagogik
yaitu pada sub variabel menyediakan kegiatan pembelajaran yang dapat
mendorong peserta didik mencapai prestasi secara maksimal.
7. Dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta
didik, semua guru berkriteria baik, kemampuan guru satu dengan guru yang
lain sama.
8. Dalam menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar,
secara keseluruhan berkriteria baik, tapi ada 2 sub variabel yang belum
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tercapai dengan maksimal yaitu pada sub variabel mengadministrasikan
penilaian proses dan hasil belajar dan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Dalam memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan
pembelajaran, secara keseluruhan berkriteria baik, dalam indikator ini ada sub
variabel yang belum tercapai secara maksimal yaitu pada sub variabel
mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ada sedikit kekurangan dari kompetensi
pedagogik yang dimiliki guru, maka perlu adanya usaha-usaha untuk mengatasi
hal tesebut antara lain:
1. Dalam memahami karakteristik peserta didik, diharapkan guru dapat
mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik, dan dapat mengidentifikasai
bekal ajar peserta didik, agar guru dapat lebih mengenal peserta didik karakter
dari masing-masing siswanya.
2. Dalam penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik, diharapkan guru mampu menerapkan berbagai pendekatan, strategi,
metode dan teknik pembelajaran, agar pembelajaran lebih menyenangkan dan
siswa lebih mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru.
3. Dalam mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran
geografi, diharapkan guru agar mampu menentukan pengalaman belajar yang
sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran geografi, penataan materi belajar
dan mampu mengembangkan indikator dan instrument penilaian.
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4. Dalam menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, diharapkan guru
mampu menyusun rancangan pembelajaran, serta dapat menggunakan media
pembelajaran dan sumber belajar yang relevan, agar proses pembelajarn dapat
berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
5. Dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan
pembelajaran, diharapkan guru dapat memanfaatkan teknologi yang ada dalam
proses pembelajaran, agar pembelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa,
serta guru juga lebih mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran.
6. Dalam memfasilitasi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimiliki, diharapkan guru mampu menyediakan
kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik mencapai prestasi
dengan maksimal, sehinnga bakat-bakat sisiwa dapat tergali.
7. Dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta
didik, diharapkan guru untuk lebih meningkatkan komunikasi antara guru
dengan siswa, agar dapat tercipta suasana belajar yang menyenangkan.
8. Dalam menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar,
diharapkan guru mampu mengadministrasikan penilaian proses dan hasil
belajar serta evaluasi proses dan hasil belajar agar guru mengerti kemampuan
dari masing-masing siswa.
9.

Dalam memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan
pembelajaran, guru diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil penilaian dan
evaluasi, agar siswa mengetahui kemampuan yang dimiliki.
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Lampiran 2

KISI-KISI ANGKET PENELITIAN
KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU GEOGRAFI
SMA NEGERI KABUPATEN BATANG

No
1

2
3
4
5
6

7
8
9

Indikator Kompetensi Pedagogik
Memahami karakteristik peserta didik dari
aspek fisik, moral, spiritual, soaial, kultural,
emosional dan intelektual.
Menguasai teori teori belajar dan prinsipprinsip pembelajaran yang mendidik.
Mengembangkan kurikulum yang terkait
dengan mata pelajaran geografi.
Menyelenggarakan pembelajaran yang
mendidik
Memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
Memfasilitasi pengembangan potensi peserta
didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki.
Berkomunikasi secara efektif, empatik dan
santun dengan peserta didik.
Menyelanggarakan penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar.
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi
untuk kepantingan pembelajaran.

No Soal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

10, 11.
12, 13, 14, 15, 16, 17,
18.
19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28.
29
30, 31.

32, 33, 34, 35, 36, 37.
38, 39, 40, 41, 42, 43,
44.
45, 46, 47, 48.
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Lampiran 3

KISI-KISI PENGEMBANGAN ANGKET INSTRUMEN
PENELITIAN
Variabel
Kompetensi
Pedagogik
Guru IPS)
(Permen
Nomor 16
tahun 2007)

Indikator
A. Memahami karakteristik
peserta didik dari aspek
fisik, moral, spiritual,
soaial, kultural, emosional
dan intelektual.

B. Menguasai teori teori
belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang
mendidik.

C. Mengembangkan
kurikulum yang terkait
dengan mata pelajaran
geografi.

Item Pertanyaan
1. Memahami karakteristik
peserta didik yang
berkaitan dengan aspek
fisik, intelektual, sosialemosional, moralspiritual, dan latar
belakang sosial budaya.
2. Mengidentifikasi potensi
peserta didik.
3. Mengidentifikasi bekalajar awal peserta didik.
4. Mengidentifikasi kesulitan
belajar peserta didik.
1. Memahami berbagai teori
belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang
mendidik.
2. Menerapkan berbagai
pendekatan, strategi,
metode dan tehnik
pembelajaran yang
mendidik secara kreatif.
1. Memahami prinsip-prinsip
pegembangan kurikulum .
2. Menentukan tujuan
pembelajaran geografi
3. Menentukan pengalaman
belajar yang sesuai untuk
mencapai tujuan
pembelajaran geografi
4. Memilih materi
pembelajaran geografi
yang terkait dengan
pengalaman belajar dan
tujuan pembelajaran
5. Menata materi
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6.

D. Menyelenggarakan
pembelajaran yang
mendidik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

E. Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
untuk kepentingan
pembelajaran.
F. Memfasilitasi
pengembangan potensi

1.

2.

pembelajaran secara benar
sesuai dengan pendekatan
yang dipilih dan
karakteristik peserta didik.
Mengembangkan
indikator dan instrument
penilaian
Memahami prinsip-prinsip
perancangan pembelajaran
yang mendidik
Mengembangkan
komponen-komponen
rancangan pembelajaran.
Menyusun rancangan
pembelajaran yang
lengkap, baik untuk
kegiatan di dalam kelas.
laboratorium maupun
lapangan.
Melaksanakan
pembelajaran yang
mendidik di kelas, di
laboratorium dan di
lapangan dengan
memperhatikan standar
keamanan yang
dipersyaratkan.
Menggunakan media
pembelajaran dan sumber
belajar yang relevan
dengan karakteristik
peserta didik dan mata
pelajaran geografi untuk
mencapai tujuan
pembelajaran secara utuh.
Mengambil keputusan
transaksional dalam
pembelajaran geografi
sesuai dengan situasi yang
berkembang.
Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
dalam pembelajaran
geografi.
Menyediakan berbagai
kegiatan pembelajaran
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peserta didik untuk
mengaktualisasikan
berbagai potensi yang
dimiliki.

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

3.

1.

2.

H. Menyelanggarakan
penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar.

1.

2.

3.

untuk mendorong peserta
didik mencapai prestasi
secara optimal.
Menyediakan berbagai
kegiatan pembelajaran
untuk mengaktualisasikan
potensi peserta didik,
termasuk kreatifitasnya.
Memahami berbagai
strategi komunikasi yang
efektif, empatik, dan
santun, secara lisan,
tulusan dan / atau bentuk
lain
Berkomunikasi secara
efektif , empatik, dan
santun dengan peserta
didik dengan bahasa yang
khas dalam interaksi
kegiatan yang mendidik
yang terbangun secara
siklikal dari (a) penyiapan
kondisi psikologis peserta
didik untuk ambil bagian
dalam permainan melalui
bujukan dan contoh, (b)
ajakan kepada peserta
didik untuk ambil bagian
,(c) respon peserta didik
terhadap ajakan guru, dan
(d) reaksi guru terhadap
respon peserta didik dan
seterusnya.
Memahami prinsip-prinsip
penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar
sesuai dengan
karakteristik mata
pelajaran geografi.
Menentukan aspek-aspek
proses dan hasil belajar
yang penting untuk dinilai
dan dievaluasi sesuai
dengan karakteristik mata
pelajaran geogarfi.
Menentukan prosedur
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4.

5.

6.

7.
I. Memanfaatkan hasil
penilaian dan evaluasi
untuk kepantingan
pembelajaran.

1.

2.

3.

4.

penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar.
Mengembangkan
instrumen penilaian dan
evaluasi proses dan hasil
belajar.
Mengadministrasikan
penilaian proses dan hasil
belajar secara
berkesinambungan dengan
menggunakan berbagai
instrumen.
Menganalisis hasil
penilaian proses dan hasil
belajar untuk berbagai
tujuan.
Melakukan evaluasi
proses dan hasil belajar.
Menggunakan informasi
hasil penilaian dan
evaluasi untuk
menentukan ketuntasan
belajar.
Menggunakan informasi
hasil penilaian dan
evaluasi untuk merancang
program remidial dan
pangayaan.
Mengkomunikasikan hasil
penilaian dan evaluasi
kepada. pemangku
kepentingan
Memanfaatkan informasi
hasil penilaian dan
evaluasi pembelajaran
untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran.
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Lampiran 4

DAFTAR PERTANYAAN
Pertanyaan tentang kompetensi pedagogik berikut ini diadopsi dari peraturan
pemerintah nomer 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan
kompetensi guru
A. Menguasai Karakteristik Peserta Didik dari Aspek Fisik, Moral,
Spirtitual, Sosial, Kultural, Emosional, dan Intelektual.
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pertanyaan
Apakah Bapak/Ibu memahami
karakteristik peserta didik yang
berkaitan dengan aspek fisik?
Apakah Bapak/Ibu memahami
karakteristik peserta didik yang
berkaiatan dengan aspek intelektual?
Apakah Bapak/ Ibu memahami
peserta didik yang berkaiatan
denganaspek soaial emosional?
Apakah Bapak/ Ibu memahami
karakteristik memahami peserta didik
yang berkaitan dengan moral?
Apakah Bapak / Ibu memahami
karakteristik peserta didikyang
berkaitan dengan aspek spiritual?
Apakah Bapak Ibu memahami peserta
didik yang baekaitan dengan aspek
latar belakang sosial budaya?
Apakah Bapak/ Ibu mengidentifikasi
potensi peserta didik dalam mata
pelajaran geografi?
Apakah Bapak Ibu /guru
mengidentifikasi bekala awal peserta
didik dalam mata pelajaran geogarfi ?
Apakah Bapak /Ibu mengidentifikasi
kesulitan belajar peserta didik dalam
mata pelajaran geografi?

Iya

Kadangkadang

Tidak
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B. Menguasai Teori Belajar dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran yang
Mendidik.
1.

2.

Apakah Bapak/Ibu memahami
berbagai teori belajar dan prinsipprinsip pembelajaran yang mendidik
terkait dengan ilmu pengetahuan
sosial?
Apakah Bapak/ Ibu menerapkan
berbagai pendekatan, strategi, metode
dan tehnik pembelajaran yang
mendidik secara kreatif dalam mata
pelajaran geografi?

C. Mengembangkan Kurikulum yang Berkaitan dengan Mata Pelajaran
Geografi.
1.

2
3

4

5

6

7

Apakah Bapak/ Ibu memahami
prinsip-prinsip perkembangan
kurikulum?
Apakah Bapak/Ibu menentukan tujuan
pembelajaran geografi?
Apakah Bapak / Ibu menentukan
pengalaman belajar yang sesuai untuk
mencapai tujuan ppembelajaran
geografi?
Apakah Bapak/Ibu memilih materi
pembelajaran yang diampu terkait
dengan pengalaman belajar dan tujuan
pembelajaran ?
Apakah bapak/Ibu menata materi
pembelajaran sesuai dengan
pendekatan yang dipilih?
Apakah Bapak/ibu menata materi
pembelajaran sesuai dengan
karakteristik pesert didik?
Apakah Bapak/Ibu mengembangkan
indikator dan instrument penilaian?
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D. Menyelenggarakan Pembelajaran yang Mendidik.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Apakah Bapak/ Ibu memahami
prinsip-prinsip perancangan
pembelajaran yang mendidik?
Apakah Bapak /Ibu mengembangkan
komponen-komponen rancangan
pembelajaran?
Apakah Bapak/Ibu menyusun
rancangan pembelajaran yang lengkap
untuk kegiatan di dalam kelas?
Apakah Bapak/Ibu menyusun
rancangan pembelajaran yang lengkap
untuk kegiatan di dalam laboratorium
?
Apakah Bapak/Ibu menyusun
rancangan pembelajaran yang lengkap
untuk kegiatan di dalam lapangan?
Apakah Bapak/Ibu melaksanakan
pembelajaran mendidik di dalam kelas
dengan memperhatikan standar
keamanan yang dipersyaratkan?
Apakah Bapak/Ibu guru
melaksanakan pembelajaran yang
mendidik di laboratorium dengan
memperhatikan standar keamanan
yang dipersyaratkan?
Apakah Bapak/Ibu guru
melaksanakan pembelajaran dengan
memperhatikan standar keamanan
yang dipersyaratkan?
Apakah Bapak/Ibu menggunakan
media pembelajaran dan sumber
belajar yang relevan dengan
karakteristik peserta didik dan mata
pelajaran geografi untuk mencapai
tujuan pembelajaran secara utuh?
Apakah Bapak/ Ibu guru dalam
mengambil keputusan transaksional
dalam pembelajaran geografi sesuai
dengan situasi yang berkembang?
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E. Memanfaatkan

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi

Untuk

Kepentingan Pembelajaran.
1

Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi
dalam pembelajaran geografi?

F. Memfasitasi Pengembangan potensi Peserta Didik Untuk
Mengaktualisasikan Berbagai Potensi yang Dimiliki.
1

2

Apakah Bapak /Ibu menyediakan
berbagai kegiatan pembelajaran untuk
mendorong peserta didik mencapai
prestasi secara maksimal?
Apakah Bapak /Ibu guru menyediakan
berbagai kegiatan pembelajaran untuk
mengaktualisasikan potensi peserta
didik, termasuk kreatifitasnya?

G. Berkomunikasi Secara Efektif, Empatik, dan Santun dengan Peserta Didik.
1

2

3

4

Apakah Bapak/Ibu memahami
berbagai strategi berkomunikasi yang
efektif, empatik dan santun secara
lisan?
Apakah Bapak/ibu memahami
berbagai strategi berkomunikasi yang
efektif, empatik dan santun secara
tulisan?
Apakah Bapak/Ibu guru
berkomunikasi secara efektif,
empatik, dan santun dengan peserta
didik dengan bahasa yang khas dalam
interaksi kegiatan/permainan yang
mendidik yang terbangun secara
klasikal dari penyiapan kondisi
psikologis peserta didik untuk ambil
bagian dalam permainan melalui
bujukan dan contoh.?
Apakah Bapak/Ibu berkomunikasi
secara efektif, empatik, dan santun
dengan peserta didik dengan bahasa
yang khas interaksi
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5

6

kegiatan/permainan yang mendidik
yang terbangun secara klasikal dari
ajakan kepada peserta didik untuk
ambil bagian?
Apakah Bapak/Ibu berkomunikasi
secara efektif, empatik, dan santun
dengan peserta didik dengan bahasa
yang khas interaksi
kegiatan/permainan yang mendidik
yang terbangun secara klasikal dari
respon peserta terhadap ajakan guru?
Apakah Bapak/Ibu berkomunikasi
secara efektif, empatik, dan santun
dengan peserta didik dengan bahasa
yang khas interaksi
kegiatan/permainan yang mendidik
yang terbangun secara klasikal dari
reaksi guru terhadap respon peserta
didik?

H. Menyelenggarakan Penilaian dan Evaluasi Proses Hasil Belajar.
1

2

3

4

5

6

Apakah Bapak/ Ibu guru memahami
prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar sesuai dengan
karakteristik mata pelajaran geogarfi?
Apakah Bapak/Ibu menentukan
aspek-aspek proses dan hasil belajar
yang penting untuk dinilai dan
dievaluasi sesuai dengan karakteristik
mata pelajaran geografi?
Apakah Bapak /Ibu menentukan
prosedur penilaian dan evaluasi proses
dan hasil belajar?
Apakah Bapak/Ibu mengembangkan
instrumen penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar?
Apakah Bapak /Ibu
mengadministrasikan penilaian proses
dan hasil belajar secara
berkesinambungan dengan
menggunakan berbagai instrument?
Apakah Bapak/Ibu menganalisis hasil
penilaian proses dan hasil belajar
untuk berbagai tujuan?
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7

Apakah Bapak/Ibu melakukan
evaluasi proses dan hasil belajar?

I. Menyelenggarakan Penilaian dan Evaluasi Proses Hasil Belajar
1

2

3

4

Apakah Bapak/Ibu menggunakan
informasi hasil penilaian dan evaluasi
untuk menentukan ketuntasan belajar?
Apakah Bapak/Ibu menggunakan
informasi hasil penilaian dan evaluasi
untuk merancang program remedial
dan pengayaan?
Apakah Bapak/Ibu
mengkomunikasikan hasil penilaian
dan evaluasi kepada pemangku
kepentingan?
Apakah Bapak/ Ibu memanfaatkan
informasi hasil penilaian dan evaluasi
pembelajaran untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran?
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Lampiran 5

ANGKET TINGKAT KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU GEOGRAFI
Nama Guru

:………………………………………..

Nama Sekolah

:………………………………………..

Kelas/Semester

:………………………………………..

Hari Tanggal

:………………………………………..

Petunjuk

:Berilah tanda cek list (v) pada kolom yang anda pilih
dengan kriteria sebagai berikut:

No
1

2

3

4

5

6

7

Iya

: Skor 3

Kadang-kadang

:Skor 2

Tidak

:Skor 1

Pertanyaan
Apakah Bapak/Ibu memahami
karakteristik peserta didik yang
berkaitan dengan aspek fisik?
Apakah Bapak/Ibu memahami
karakteristik peserta didik yang
berkaitan dengan aspek intelektual?
Apakah Bapak/ Ibu memahami
peserta didik yang berkaiatan dengan
aspek soaial emosional?
Apakah Bapak/ Ibu memahami
karakteristik memahami peserta didik
yang berkaitan dengan moral?
Apakah Bapak / Ibu memahami
karakteristik peserta didik yang
berkaitan dengan aspek spiritual?
Apakah Bapak Ibu memahami peserta
didik yang berkaitan dengan aspek
latar belakang sosial budaya?
Apakah Bapak/ Ibu mengidentifikasi
potensi peserta didik dalam mata
pelajaran geografi?

Iya

Kadangkadang

Tidak
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8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18
19

20

21

Apakah Bapak Ibu /guru
mengidentifikasi bekala awal peserta
didik dalam mata pelajaran geogarfi ?
Apakah Bapak /Ibu mengidentifikasi
kesulitan belajar peserta didik dalam
mata pelajaran geografi?
Apakah Bapak/Ibu memahami
berbagai teori belajar dan prinsipprinsip pembelajaran yang mendidik
terkait dengan ilmu pengetahuan
sosial?
Apakah Bapak/ Ibu menerapkan
berbagai pendekatan, strategi, metode
dan tehnik pembelajaran yang
mendidik secara kreatif dalam mata
pelajaran geografi?
Apakah Bapak/ Ibu memahami
prinsip-prinsip perkembangan
kurikulum?
Apakah Bapak/Ibu menentukan tujuan
pembelajaran geografi?
Apakah Bapak / Ibu menentukan
pengalaman belajar yang sesuai untuk
mencapai tujuan pembelajaran
geografi?
Apakah Bapak/Ibu memilih materi
pembelajaran yang diampu terkait
dengan pengalaman belajar dan tujuan
pembelajaran ?
Apakah bapak/Ibu menata materi
pembelajaran sesuai dengan
pendekatan yang dipilih?
Apakah Bapak/ibu menata materi
pembelajaran sesuai dengan
karakteristik pesert didik?
Apakah Bapak/Ibu mengembangkan
indikator dan instrument penilaian?
Apakah Bapak/ Ibu memahami
prinsip-prinsip perancangan
pembelajaran yang mendidik?
Apakah Bapak /Ibu mengembangkan
komponen-komponen rancangan
pembelajaran?
Apakah Bapak/Ibu menyusun
rancangan pembelajaran yang lengkap
untuk kegiatan di dalam kelas?
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Apakah Bapak/Ibu menyusun
rancangan pembelajaran yang lengkap
untuk kegiatan di dalam laboratorium
?
Apakah Bapak/Ibu menyusun
rancangan pembelajaran yang lengkap
untuk kegiatan di dalam lapangan?
Apakah Bapak/Ibu melaksanakan
pembelajaran mendidik di dalam kelas
dengan memperhatikan standar
keamanan yang dipersyaratkan?
Apakah Bapak/Ibu guru
melaksanakan pembelajaran yang
mendidik di laboratorium dengan
memperhatikan standar keamanan
yang dipersyaratkan?
Apakah Bapak/Ibu guru
melaksanakan pembelajaran dengan
memperhatikan standar keamanan
yang dipersyaratkan?
Apakah Bapak/Ibu menggunakan
media pembelajaran dan sumber
belajar yang relevan dengan
karakteristik peserta didik dan mata
pelajaran geografi untuk mencapai
tujuan pembelajaran secara utuh?
Apakah Bapak/ Ibu guru dalam
mengambil keputusan transaksional
dalam pembelajaran geografi sesuai
dengan situasi yang berkembang?
Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi
dalam pembelajaran geografi?
Apakah Bapak /Ibu menyediakan
berbagai kegiatan pembelajaran untuk
mendorong peserta didik mencapai
prestasi secara maksimal?
Apakah Bapak /Ibu guru menyediakan
berbagai kegiatan pembelajaran untuk
mengaktualisasikan potensi peserta
didik, termasuk kreatifitasnya?
Apakah Bapak/Ibu memahami
berbagai strategi berkomunikasi yang
efektif, empatik dan santun secara
lisan?
Apakah Bapak/ibu memahami
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34

35

36

37

38

39

40

berbagai strategi berkomunikasi yang
efektif, empatik dan santun secara
tulisan?
Apakah Bapak/Ibu guru
berkomunikasi secara efektif,
empatik, dan santun dengan peserta
didik dengan bahasa yang khas dalam
interaksi kegiatan/permainan yang
mendidik yang terbangun secara
klasikal dari penyiapan kondisi
psikologis peserta didik untuk ambil
bagian dalam permainan melalui
bujukan dan contoh.?
Apakah Bapak/Ibu berkomunikasi
secara efektif, empatik, dan santun
dengan peserta didik dengan bahasa
yang khas interaksi
kegiatan/permainan yang mendidik
yang terbangun secara klasikal dari
ajakan kepada peserta didik untuk
ambil bagian?
Apakah Bapak/Ibu berkomunikasi
secara efektif, empatik, dan santun
dengan peserta didik dengan bahasa
yang khas interaksi
kegiatan/permainan yang mendidik
yang terbangun secara klasikal dari
respon peserta terhadap ajakan guru?
Apakah Bapak/Ibu berkomunikasi
secara efektif, empatik, dan santun
dengan peserta didik dengan bahasa
yang khas interaksi
kegiatan/permainan yang mendidik
yang terbangun secara klasikal dari
reaksi guru terhadap respon peserta
didik?
Apakah Bapak/ Ibu guru memahami
prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar sesuai dengan
karakteristik mata pelajaran geogarfi?
Apakah Bapak/Ibu menentukan
aspek-aspek proses dan hasil belajar
yang penting untuk dinilai dan
dievaluasi sesuai dengan karakteristik
mata pelajaran geografi?
Apakah Bapak /Ibu menentukan
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41

42

43

44
45

46

47

48

prosedur penilaian dan evaluasi proses
dan hasil belajar?
Apakah Bapak/Ibu mengembangkan
instrumen penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar?
Apakah Bapak /Ibu
mengadministrasikan penilaian proses
dan hasil belajar secara
berkesinambungan dengan
menggunakan berbagai instrument?
Apakah Bapak/Ibu menganalisis hasil
penilaian proses dan hasil belajar
untuk berbagai tujuan?
Apakah Bapak/Ibu melakukan
evaluasi proses dan hasil belajar?
Apakah Bapak/Ibu menggunakan
informasi hasil penilaian dan evaluasi
untuk menentukan ketuntasan belajar?
Apakah Bapak/Ibu menggunakan
informasi hasil penilaian dan evaluasi
untuk merancang program remidial
dan pengayaan?
Apakah Bapak/Ibu
mengkomunikasikan hasil penilaian
dan evaluasi kepada pemangku
kepentingan?
Apakah Bapak/ Ibu memanfaatkan
informasi hasil penilaian dan evaluasi
pembelajaran untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran?
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Lampiran 6

KRITERIA PENGAMATAN PENILAIAN KOMPETENSI PEDAGOGIK
GURU GEOGRAFI DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. Kemampuan Membuka Pelajaran
NO

1

2

3

JENIS

INDIKATOR

KEGIATAN

PENGAMAT

Menarik Perhatian
siswa

Menarik perhatian siswa
Baik
agar perhatian semua siswa
terpusat pada guru
Guru kurang menarik siswa
dan separuh dari siswa tidak Cukup Baik
memperhatikan apa yang
disampaikan oleh guru
Guru langsung membuka
pelajaran
tanpa
menghiraukan
perhatian Tidak Baik
siswa yang belum tertuju
pada guru tersebut
Guru melakukan appersepsi
sesuai dengan tujuan yang
Baik
ingin dicapai serta telah
mengkaitkan dengan materi
sebelumnya
Guru melakukan apersepsi
Cukup Baik
tetapi tidak mengkaitkan
dengan materi sebelumnya
Guru tidak melakukan
apersepsi/ guru melakukan
appersepsi tanpa melihat
Tidak Baik
tujuan pembelajaran dan
tidak mengkaitkan dengan
materi sebelumnya
Menyampaikan tujuan
Baik
pembelajaran secara
sederhana dan jelas
Guru menyampaikan tujuan
Cukup Baik
pembelajaran tetapi kurang
jelas
Guru langsung membuka
Tidak Baik

Memberikan
apersepsi (kaitan
materi yang
sebelumnya
dengan materi
yang akan
disampaikan)

Menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang
akan diberikan

KRITERIA

SKOR

3

2

1

3

2

1

3

2
1
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pelajaran tanpa
menyampaikan tujuan
pembelajaran
B. Sikap Guru dalam Proses Pembelajaran
NO

1

2

3

4

JENIS

INDIKATOR

KEGIATAN

PENGAMAT

Kejelasan
artikulasi suara

Variasi gerakan
badan tidak
mengganggu
perhatian siswa

Antusiasme dalam
penampilan

Mobilitas posisi
mengajar

KRITERIA

SKOR

Artikulasi suara sangat jelas

Baik

3

Artikulasi suara guru kurang
jelas
Artikulasi suara tidak jelas

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Baik

1

Variasi gerakan badan
seperlunya dan tidak
mengganggu perhatian siswa
Variasi gerakan badan
kadang mengganggu siswa,
sehingga siswa kurang
berkonsentrasi
Variasi gerakan badan sering
dan mengganggu perhatian
siswa
Guru dalam mengajar
antusias
Guru kurang antusias dalam
mengajar sehingga siswa
kurang antusias dalam
pembelajaran
Guru dalam mengajar tidak
antusias
Guru bergerak perlahan dari
arah belakang ke depan
Guru hanya sesekali bergerak
dalam mengajar
Guru hanya duduk di kursi
dalam mengajar

114

C. Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran)
NO

JENIS

INDIKATOR PENGAMAT KRITERIA

SKOR

KEGIATAN
1

2

3

Bahan belajar
disajikan sesuai
dengan langkahlangkah yang
direncanakan
dalam RPP

Kejelasan dalam
menjelaskan
bahan belajar
(materi)

Kejelasan dalam
memberikan
contoh

Bahan belajar disajikan
sesuai dengan langkahlangkah yang direncanakan
dalam RPP
Bahan ajar kurang sesuai
dengan langkah-lankahyang
direncanakan dalam RPP
Bahan belajar disajikan tidak
sesuai dengan langkahlangkah yang direncanakan
dalam RPP
Guru menjelaskan materi
secara jelas
Guru kurang jelas dalam
menyampaikan materi
Guru tidak jelas dalam
menyampaikan materi
Guru memberikan contoh
yang sesuai dengan materi
Guru dalam memberikan
contoh kurang sesuai dengan
materi yang diajarkan
Guru tidak memberikan
contoh dalam pembelajaran

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup baik

2

Tidak Baik

1

KRITERIA

SKOR

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

D. Kegiatan Belajar Mengajar (Proses Pembelajaran)
NO

1

JENIS

INDIKATOR

KEGIATAN

PENGAMAT

Kesesuaian
metode dengan
bahan belajar yang
disampaikan

Metode yang digunakan
sesuai dengan bahan belajar
yang disampaikan
Guru menggunakan metode
yang kurang sesuai dengan
bahan belajar yang
disampaikan
Guru menggunakan metode
yang tidak sesuai dengan
bahan belajar yang
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2

3

4

disampaikan
Penyajian bahan pelajaran
sesuai dengan
tujuan/indikator yang telah
ditetapkan
Penyajian bahan pelajaran
kurang sesuai dengan
tujuan/indikator yang telah
ditetapkan
Penyajian bahan pelajaran
tidak sesuai dengan
tujuan/indikator yang telah
ditetapkan
Memiliki
Menanggapi dan merespon
keterampilan
pertanyaan sisiwa selama
dalam menanggapi proses pembelajaran
dan merespon
Kurang menanggapi dan
pertanyaan siswa
merespon pertanyaan sisiwa
selama proses pembelajaran
Tidak menanggapi dan
merespon pertanyaan sisiwa
selama proses pembelajaran
Ketepatan dalam
Pembelajaran dimulai dan
penggunaan
diakhiri tepat waktu, setiap
alokasi waktu yang tahapan pembelajaran
disediakan
dilaksanakan sesuai
perincian waktu yang
direncanakan
Pembelajaran dimulai dan
diakhiri tapat waktu, tapi
tahapan-tahapan
pembelajaran tidak
dilaksanakan sesuai dengan
rincian waktu yang telah
direncanakan
Pembelajaran dimulai tidak
tepat waktu dan tidak
diakhiri tepat waktu
Penyajian bahan
pelajaran sesuai
dengan
tujuan/indikator
yang telah
ditetapkan

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1
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E. Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran
NO

JENIS KEGIATAN

INDIKATOR

KRITERIA

SKOR

Baik

3

Cukup baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

PENGAMAT
1

2

3

4

Memperhatikan
prinsip-prinsip
penggunaan media

Dalam mengajar guru
memperhatikan prinsipprinsip penggunaan media
Dalam mengajar guru
kurang memperhatikan
prinsip-prinsip
penggunaan media
Dalam mengajar guru
tidak memperhatikan
prinsip-prinsip
penggunaan media
Ketepatan/kesesuaian Media yang digunakan
penggunaan media
sesuai dengan materi yang
dengan materi yang
disampaikan
disampaikan
Media yang digunakan
kurang sesuai dengan
materi yang disampaikan
Media yang digunakan
tidak sesuai dengan materi
yang disampaikan
Memiliki
Guru terampil dalam
keterampilan dalam
menggunakan media
penggunaan media
pembelajaran dan siswa
pembelajaran
dilibatkan dalam
menggunakan
Guru menggunakan media
pembelajaran, namun tidak
terampil dalam
penggunaannya
Guru tidak menggunakan
media pembelajaran
Membantu
Guru menggunakan media
meningkatkan
pembelajaran dan siswa
perhatian siswa
tertarik dalam kegiatan
dalam kegiatan
pembelajaran
pembelajaran
Guru menggunakan media
tapi kurang sesuai dengan
dengan materi
Guru tidak memanfaatkan
media pembelajaran untuk
meningkatkan perhatian

117

siswa dalam kegiatan
pembelajaran

F. Evaluasi Pembelajaran
NO

1

2

JENIS

INDIKATOR

KEGIATAN

PENGAMAT

Menggunakan
bentuk dan jenis
ragam penilaian

Guru memberikan penilaian
dan menggunakan bentuk
dan jenis penilaian yang
sesuai
Guru hanya melakukan satu
jenis penilaian
Guru tidak memberikan
penilaian
Guru memberikan penilaian
yang sesuai dengan RPP
Guru membetikan penilaian
tetapi kurang sesuai dengan
RPP
Guru tidak memberikan
penilaian

Penilaian yang
diberikan sesuai
dengan RPP

KRITERIA

SKOR

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

G. Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran
NO

JENIS

INDIKATOR PENGAMAT KRITERIA

SKOR

KEGIATAN
1

2

Meninjau kembali
materi yang telah
diberikan

Memberi
kesempatan untuk
bertanya dan
menjawab
pertanyaan

Guru meninjau kembali
materi yang diberikan secara
sederhana
Guru meninjau kembali
materi yang telah diberikan
tetapi kurang jelas
Guru tidak meninjau kembali
materi yang telah diberikan
Guru memberi kesempatan
untuk bertanya jawab dan
siswa menanggapinya
Guru memberi kesempatan
untuk bertanya jawab tetapi
kurang menanggapinya
Guru langsung menutup
kegiatan pembelajaran

Baik

3

Cukup baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1
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3

Memberikan
kesimpulan
kegiatan
pembelajaran

Guru dan siswa bersamasama menyimpulkan kegiatan
pembelajaran
Guru menyimpulkan kegiatan
pembelajaran tetapi tidak
melibatkan siswa untuk
saling berinteraksi
Guru langsung menutup
kegiatan pembelajaran

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

KRITERIA

SKOR

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

Cukup Baik

2

Tidak Baik

1

Baik

3

H. Tindak Lanjut/Follow Up
NO

1

2

3

JENIS

INDIKATOR

KEGIATAN

PENGAMAT

Memberikan tugas
kepada siswa baik
secara individu
maupun kelompok

Guru memberikan tugas
kepada siswa secara
individu ataupun kelompok
dan menjelaskan tugas
tersebut
Guru memberikan tugas
kepada siswa secara
individu ataupun kelompok
tapi tidak menjelaskan tugas
tersebut
Guru tidak memberikan
tugas kepada siswa
kelompok dan menjelaskan
tugas tersebut
Guru menginformasikan
materi berikutnya dan
menjelaskan secara
sederhana
Guru hanya sekedar
menginformasikan materi
berikutnya, tetapi tidak
mengarahkan siswa untuk
mempelajarinya
Guru tidak
menginformasikan materi
berikunya
Guru memberikan motivasi
dan sebagian siswa
termotivasi

Menginformasikan
materi/bahan
belajar yang akan
dipelajari
berikutnya

Mamberikan
motivasi untuk
selalu terus belajar
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Guru memberikan motifasi
tapi sisiwa tidak termotifasi

Cukup Baik

2

Guru tidak memberikan
motivasi pada siswa

Tidak Baik

1
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Lampiran 7

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU
GEOGRAFI
DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Guru

: …………………………………….

Nama Sekolah

: …………………………………….

Materi Pokok

: …………………………………….

Petunjuk

: Lingkarilah setiap komponen keterampilan yang muncul
dengan kriteria sebagai berikut:
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Kurang Baik
Skor 1 :Tidak Baik

No.

Penampilan Guru

1

Kemampuan Membuka Pelajaran
a. Menarik Perhatian siswa
1) Guru menarik perhatian semua siswa dan siswa dapat terfokus
pada pelajaran yang akan dilaksanakan ( Skor: 3)
2) Guru kurang menarik siswa dan separuh dari siswa tidak
memperhatikan apa yang disampaikan guru (Skor: 2)
3) Guru tidak menarik perhatian siswa sehingga siswa tidak
memperhatiakn guru dalam membuka pelajaran (Skor: 1)
b. Memberikan apersepsi (kaitan materi yang sebelumnya dengan materi
yang akan disampaikan)
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1) Guru melakukan apersespsi secara baik dan mengkaitkan
dengan materi sebelumnya (Skor: 3)
2) Guru melakukan apersepsi tetapi tidak mengkaitkan dengan
materi sebelumnya (Skor: 2)
3) Guru tidak melalukan apersepsi (Skor: 1)
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan
1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
dengan jelas (Skor: 3)
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tetapi kurang jelas
(Skor: 2)
3) Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa
(Skor: 1)
2

Sikap Guru dalam Proses Pembelajaran
a. Kejelasan artikulasi suara
1) Artikulasi suara guru jelas (Skor: 3)
2) Artikulasi suara guru kurang jelas (Skor: 2)
3) Artikulasi suara guru tidak jalas (Skor: 1)
b. Variasi gerakan badan tidak mengganggu perhatian siswa
1) Variasi gerakan badan jika perlu dan tidak mengganggu siswa
(Skor: 3)
2) Variasi gerakan badan kadang mengganggu siswa, sehingga
siswa kurang berkonsentrasi (Skor: 2)
3) Variasi gerakan badan sangat mengganggu siswa (Skor: 3)
c. Antusiasme dalam penampilan
1) Guru sangat antusias dalam mengajar sehingga siswa semangat
dalam proses pembelajaran (Skor: 3)
2) Guru kurang antusias dalam mengajar sehingga sisiwa kurang
antusias dalam pembelajaran (Skor:2)
3) Guru tidak antusias dalam mengajar sehingga siswa tidak
semangat dalam pembelajraan (Skor: 1)
d. Mobilitas posisi mengajar
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1) Guru bergerak ke depan ke belakang dalam menerangkan
pelajaran (Skor: 3)
2) Guru hanya sesekali bergerak dalam mengajar (Skor: 2)
3) Guru hanya terpaku pada tempet duduk (Skor: 1)

3

Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran)
a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang
direncanakan dalam RPP
1) Bahan ajar yang disampaiakan sesuai dengn langkah-langkah
yang direncanakan dalam RPP (Skor: 3)
2) Bahan ajar kurang sesuai dengan dengan langkah-langkah yang
direncanakan dalam RPP (Skor: 2)
3) Bahan ajar tidak sesuai dengan langkah-langkah yang
direncanakan dalam RPP (Skor: 1)
b. Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi)
1) Guru menjelaskan materi secara jelas (Skor: 3)
2) Guru kurang jelas dalam memyampaikan materi (Skor: 2)
3) Guru tidak jelas dalam menyampaikan materi (Skor: 1)
c. Kejelasan dalam memberikan contoh
1) Guru memberikan contoh yang sesuai dengan materi yang
diajarkan (Skor: 3)
2) Guru dalam memberikan contoh kurang sesuai dengan materi
yang diajarkan (Skor: 2)
3) Guru tidak memberikan contoh dalam pembelajaran (Skor: 1)

4

Kegiatan Belajar Mengajar (Proses Pembelajaran)
a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan
1) Guru menggunakan metode yang sesuai dengan bahan belajar
yang disampaikan (Skor: 3)
2) Guru menggunakan metode yang kurang sesuai dengan bahan
belajar yang disampaikan (Skor: 2)
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3) Guru menggunakan metode yang tidak sesuai dengan bahan
belajar yang disampaikan (Skor: 1)
b. Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan/indikator yang telah
ditetapkan
1) Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan/indikator yang
telah ditetapkan (Skor: 3)
2) Penyajian bahan pelajaran kurang sesuai dengan
tujuan/indikator yang telah ditetapkan (Skor: 2)
3) Penyajian bahan pelajaran tidak sesuai dengan tujuan /indikator
yang telah ditetapkan (Skor: 1)
c. Memiliki keterampilan dalam menanggapi dan merespon pertanyaan
siswa
1) Menanggapi dan merespon pertanyaan siswa sehingga ada
interaksi antara siswa dan guru (Skor: 3)
2) Kurang menanggapi dan merespon siswa, interaksi antara guru
dan siswa kurang baik (Skor: 2)
3) Tidak menanggapi dan merespon pertanyaan siswa selama
proses pembelajaran (Skor: 1)
d. Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang disediakan
1) Proses pembelajaran diawali dan diakhiri dengan tepat waktu
(Skor: 3)
2) Proses pembelajaran dimulai dan diakhiri dengan tepat waktu
tapi, tahapan-tahapan pembelajaran tidak dilaksanakan sesuai
dengan rincian waktu yang telah direncanakan (Skor: 2)
3) Proses pembelajaran tidak diawali dan diakhiri dengan tepat
waktu (Skor: 1)
5

Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran
a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media
1) Dalam proses pembelajaran guru memperhatikan prinsipprinsip penggunaan media (Skor: 3)
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2) Dalam proses pembelajarn guru kurang memperhatikan prinsipprinsip penggunaan media (Skor: 2)
3) Dalam proses pembelajaran guru tidak memperhatikan prinsipprinsip penggunaan media (Skor: 1)
b. Ketepatan/kesesuaian penggunaan media dengan materi yang
disampaikan
1) Media yang digunakan sesuai dengan materi yang disampaikan
(Skor: 3)
2) Media yang digunakan kurang sesuai dengan materi yang
disampaikan (Skor: 2)
3) Media yang digunakan tidak sesuai dengan materi yang
disampaikan (Skor: 1)
c. Memiliki keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran
1) Guru terampil dalam menggunakan media pembelajaran dan
siswa dilibatkan dalam pengguaan media tersebut (Skor: 3)
2) Guru kurang terampil dalam penggunaan media pembelajaran
dan siswa kurang dilibatkan dalam penggunaan media (Skor: 2)
3) Guru menggunakan media namun tidak terampil dalam
penggunaannya (Skor:1)
d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran
1) Menggunakan media/metode pembelajaran yang sesuai dengan
materi dan siswa tertarik pada kegiatan pembelajaran (Skor: 3)
2) Menggunakan media/metode pembelajaran kurang sesuai
dengan materi dan siswa kurang tertarik pada kegiatan
pembelajaran (Skor: 2)
3) Tidak menggunakan media /model pembelajaran untuk
meningkatkan perhatian siswa (Skor: 1)
6

Evaluasi Pembelajaran
a. Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian
1) Guru memberikan penilaian dan menggunakan bentuk dan jenis
penilaian sesuai dengan aspek yang dinilai (Skor: 3)
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2) Guru memberikan penilaian dan menggunakan bentuk dan jenis
penilaian tapi kurang sesuai dengan aspek yang dinilai (Skor: 2)
3) Guru tidak memberikan penilaian (Skor: 1)
b. Penilaian yang diberikan sesuai dengan RPP
1) Guru memberikan penilaian yang sesuai dengan RPP (Skor: 3)
2) Guru memberikan penilaian tapi kurang sesuai dengan RPP
(Skor: 2)
3) Guru tidak melakukan penilaian (Skor: 1)
7

Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran
a. Meninjau kembali materi yang telah diberikan
1) Guru meninjau kembali materi yang diberikan secara sederhana
(Skor: 3)
2) Guru meninjau kembali materi yang diberikan tetapi kurang
jelas (Skor: 2)
3) Guru tidak meninjau kembali materi yang telah disampaikan
(Skor: 1)
b. Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan
1) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertannya dan
menjawab pertanyaan (Skor: 3)
2) Guru memberi kesempatan untuk bertanya tetapi kurang
menanggapinya (Skor: 2)
3) Guru langsung menutup kegiatan pembelajaran (Skor: 1)
c. Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran
1) Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan kegiatan
pembelajaran (Skor: 3)
2) Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran tetapi tidak
melibatkan siswa untuk saling berinteraksi (Skor: 2)
3) Guru tidak menyimpulkan kegiatan pembelajaran (Skor: 1)

8

Tindak Lanjut/Follow Up
a. Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun

126

kelompok
1) Guru memberikan tugas kepada siswa secara individu ataupun
kelompok dan menjelaskan tugas tersebut (Skor: 3)
2) Guru memberikan tugas kepada siswa secara individu ataupun
kelompok tapi tidak menjelaskan tugas tersebut (Skor: 2)
3) Guru tidak memberikan tugas (Skor: 1)
b. Menginformasikan materi/bahan belajar yang akan dipelajari
berikutnya
1) Guru menginformasikan materi berikutnya dan siswa sisuruh
mempelajarinya (Skor: 3)
2) Guru hanya sekedar menginformasikan materi berikutnya tapi
tidak mengarahkan siswa untuk mempelajarinya (Skor: 2)
3) Guru tidak menginformasikan materi berikunya (Skor: 1)
c. Mamberikan motivasi untuk selalu terus belajar
1) Guru memberikan motifasi dan siswa dapat termotifasi (Skor:
3)
2) Guru memberikan motifasi tapi siswa kurang temotifasi (Skor:
2)
3) Guru tidak memberikan motifasi (Skor: 1)
Total Skors

…………..,
…………………
Obsever
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Lampiran 8
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Lampiran 9

(i) Pengisian angket

1, guru SMA N 1 Wonotunggal

2, guru SMA N 1 Subah

3, guru SMA N 1 Subah

4, guru SMA N 1 Batang
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5, guru SMA N 2 Batang

7 , gurui SMA N 1 Gringsing

6, guru SMA N 1 Batang
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(ii) Pelaksanaan pembelajaran

8, Guru SMA N 1 Subah

9, Guru SMA N 1 Wonotunggal

10, guru SMA N 1 Subah

11, Guru SMA N 1 Batang
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12, Guru SMA N 2 Batang

14, guru SMA N 1 Batang

13, SMA N 1 gringsing
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Lampiran 10
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Lampiran 11

137

Lampiran 12
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Lampiran 13
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