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ABSTRAK 

 

Na’im, Ari Setya Muslimatun. 2012. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan 

Kompetensi Pedagogik (Studi Deskriptif Guru Taman Kanak-kanak di 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2012). Skripsi, Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: 1. Ali Formen, M. Ed 2. Wulan Adiarti, M. Pd 

Kata Kunci: Kebutuhan, kompetensi pedagogik, guru. 

 

Masa kanak-kanak merupakan fase yang paling subur dalam menanamkan 

kreativitas. Potensi anak sudah tersedia dalam diri anak yang masih lugu dan 

polos yang belum terkontaminasi dengan lingkungan luar. Pada masa ini orang tua 

dapat memaksimalkan pendidikan anak dengan baik. Dalam memudahkan 

pendidikan anak, maka diperlukan guru yang mempunyai kompetensi yang baik. 

Sosok guru yang ideal adalah guru yang mempunyai empat kompetensi dasar, 

kompetensi ini merupakan kompetensi paling utama bagi guru. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang gambaran 

kompetensi pedagogik guru TK di Kecamatan Kota Kudus dan mengetahui 

kebutuhan pengembangan kompetensi pedagogik guru TK di Kecamatan Kota 

Kudus. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam 

penelitian ini ditunjukkan bahwa ada beberapa pendidik TK yang diharapkan 

dapat meningkatkan segi kualitas maupun kuantitasnya, khususnya latar belakang 

pendidikan atau kualifikasi akademisnya. Pendidik TK yang masih SMA segera 

menyesuaikan kualifikasinya sampai S1 sesuai amanat PP Nomor 19 Tahun 2005 

ketentuan mengenai Pendidik pada pendidikan anak usia dini. Artinya dari 

beberapa sub-sub kompetensi pedagogik masih ada sebagian guru yang 

memerlukan, pendampingan, pengembangan, bimbingan dan pelatihan. Sehingga 

dengan pendampingan, pengembangan, bimbingan, dan pelatihan dapat 

meningkatkan kebutuhan dasar para guru. Guru yang belum memenuhi kualifikasi 

diharapkan meningkatkan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan peraturan 

pemerintah yaitu S1 PAUD. Guru yang berlatar pendidikan D2 diharapkan 

mampu melajutkan ke jenjang S1, sedangkan bagi guru yang berlatar pendidikan 

Non- PAUD diharapkan dapat mengikuti ketentuan-ketentuan dan peraturan-

peraturan dari pemerintah daerah. Harapannya pemerintah daerah mampu 

memfasilitasi segala kebutuhan bagi para guru yang membutuhkan pelatihan dan 

bimbingan mengenai kompetensi pedagogik guru. 

Berdasarkan pengalaman peneliti di lapangan maka peneliti mengemukakan 

saran sebagai berikut; guru dengan pendidikan Non-PAUD hendaknya memenuhi 

kualifikasi akademiknya dengan mengikuti pendidikan khusus PAUD (D2 

maupun S1); guru TK dengan latar pendidikan D2 PGTK hendaknya dapat 

melanjutkan pendidikan menjadi S1 PAUD sehingga lebih meningkatkan 

kemampuan akademis mereka; pemerintah hendaknya memfasilitasi/memberi 

kemudahan bagi guru TK yang non-PAUD dan atau D2 PGTK untuk 

mengikuti/melanjutkan pendidikan di PAUD misalnya dengan pemberian 

beasiswa, kemudahan ijin belajar, dan lain-lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia. 

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat diprioritaskan, karena pendidikan 

merupakan kewajiban yang berlangsung sepanjang hayat, selama seseorang 

masih hidup dan berakal sehat. Oleh karena itu dengan adanya pendidikan 

dapat menghasilkan manusia yang memiliki kemampuan berpikir logis, 

bersikap kritis, berinisiatif, unggul, dan kompetitif selain menguasai ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan bisa memberikan peluang 

yang besar bagi manusia untuk berkembang menjadi diri yang lebih baik 

lagi. 

Masa kanak-kanak merupakan fase yang paling subur dalam 

menanamkan kreativitas yang mapan dan arahan yang bersih dalam jiwa dan 

sepak terjang anak. Potensi anak sudah tersedia dalam diri anak yang masih 

lugu dan polos yang belum terkontaminasi dengan lingkungan luar. Pada 

masa ini orang tua dapat memaksimalkan pendidikan anak dengan sebaik-

baiknya, harapan besarnya untuk keberhasilan anak dimasa mendatang. 

Menurut Nugraha (2006: 62) anak akan berkembang menjadi remaja dan 

menjadi dewasa yang tahan dalam menghadapi berbagai macam tantangan. 

Seiring berjalannya waktu, pendidikan senantiasa mengalami dinamika yang 

membawa perubahan yang sangat signifikan, dengan berkembangnya 

pendidikan yang sangat luas maka perilaku anak juga harus diimbangi 
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dengan sosial emosi yang baik, selain itu agama juga yang harus 

ditanamkan pada diri anak. Sehingga anak akan mempunyai pedoman untuk 

melangkah. 

Dalam memudahkan pendidikan anak, maka diperlukan guru yang 

mempunyai kompetensi yang baik. Sosok guru yang ideal adalah guru yang 

mempunyai empat kompetensi dasar, kompetensi ini merupakan kompetensi 

yang paling utama bagi guru. Empat kompetensi yang paling dasar dan 

utama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

pribadi, dan kompetensi sosial. Kompetensi sangat diperlukan untuk 

melaksanakan fungsi profesi. “Teacher Is The Heart Of Quality 

Education.” Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa guru merupakan salah 

satu indikator yang menentukan kualitas pendidikan. Bagus tidaknya 

kualitas pendidikan akan terlihat dari kinerja dan kompetensi guru sebagai 

pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran. 

Kompetensi pedagogik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

empat kompetensi utama yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi 

pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses 

pembelajaran peserta didik. Selain itu kemampuan pedagogik juga 

ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta didik. 

Kompetensi pedagogik ini sangat penting yang berkenaan dengan 

pembelajaran. Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007: 62 

kompetensi pedagogik guru terdiri atas 37 buah kompetensi yang dirangkum 

dalam 10 kompetensi inti seperti disajikan berikut ini; kemampuan 
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menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan intelektual; menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik; mengembangkan kurikulum yang 

terkait dengan bidang pengembangan yang diampu; menyelenggarakan 

kegiatan pengembangan yang mendidik; memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan 

pengembangan yang mendidik; memfasilitasi pengembangan potensi 

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; serta melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran.  

Kemampuan pedagogik menurut Suparno (2002: 52) disebut juga 

kemampuan dalam pembelajaran atau pendidikan yang memuat pemahaman 

akan sifat, ciri anak didik dan perkembangannya, mengerti beberapa konsep 

pendidikan yang berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa 

metodologi mengajar yang sesuai dengan bahan dan perkambangan siswa, 

serta menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya 

semakin meningkatkan kemampuan siswa. Dengan mengerti hal-hal itu guru 

akan mudah mengerti kesulitan dan kemudahan anak didik dalam belajar 

dan mengembangkan diri dan guru akan lebih mudah membantu anak didik 

untuk berkembang.  
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Untuk itu, guru perlu menguasai beberapa teori tentang pendidikan 

terlebih pendidikan di jaman modern ini. Oleh karena sistem pendidikan di 

Indonesia lebih dikembangkan kearah pendidikan yang demokratis, maka 

teori dan filsafat pendidikan yang lebih bersifat demokratis perlu didalami 

dan dikuasai. Dengan mengerti bermacam-macam teori pendidikan, 

diharapkan guru dapat memilih mana yang paling baik untuk membantu 

perkembangan anak didik. Karena guru berperan untuk memberikan 

gambaran serta contoh yang nyata supaya para peserta didik tidak berfikir 

secara angan-angan yang ada dipikiran mereka saja, dan harapannya para 

peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. 

Guru dalam proses belajar mengajar merupakan faktor kesuksesan 

setiap usaha pendidikan, karena guru merupakan komponen yang paling 

terpenting. Guru mempunyai peranan dalam memberikan motivasi kepada 

siswa, karena motivasi berperan sangat penting dalam kegiatan utamanya 

dalam proses belajar. Guru merupakan sosok yang dapat digugu dan ditiru, 

dalam arti orang yang memiliki karisma atau wibawa hingga perlu untuk 

ditiru dan diteladani. Menurut Uno (2010: 17) seseorang yang ingin menjadi 

guru yang baik maka sudah seharusnya dapat selalu meningkatkan wawasan 

pengetahuan akademis dan praktik melalui jalur berjenjang atau pelatihan 

yang bersifat in service training dengan rekan-rekan sejawatnya. Peran guru 

sangat dominan, dimana guru merupakan pengelola ruang, waktu, serta alat 

dan media pembelajaran sesuai dengan cara yang dikehendakinya.  
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Peran guru juga tidak bisa tergantikan dengan siapa pun atau apa 

pun, sekalipun dengan teknologi canggih. Keberhasilan ataupun kualitas 

faktor pendidikan tidaklah bisa terlepas dari peran guru. Menurut Hoyyima, 

2010: 58 peran guru yang berkualitas sangatlah dominan bagi terwujudnya 

pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, faktor pendidikan 

tidak bisa dipandang sebelah mata dalam upaya meningkatkan perwujudan 

kesejahteraan dalam masyarakat di suatu daerah. Setiap anak mengharapkan 

guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu 

tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat 

harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan 

negara. Karena nilai nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah 

Pancasila, maka tingkah laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai-nilai 

Pancasila.  

Menurut Uno (2010:22) guru dituntut untuk berperan aktif dalam 

merencanakan suatu pembelajaran dengan memerhatikan berbagai 

kompetensi dalam sistem pembelajaran yang meliputi; membuat dan 

merumuskan teknologi informasi dan teknologi; menyiapkan materi yang 

relevan dengan tujuan; merancang metode yang disesuaikan dengan siswa; 

menyediakan sumber belajar, media, dalam hal ini guru sebagai mediator. 

Jadi bisa disimpulkan bahwa guru diharapkan bisa merancang dan 

mempersiapkan semua komponen agar berjalan dengan efektif dan efesien. 

Mutu pendidikan guru juga mempengaruhi dan menentukan mutu 

pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan fokus perubahan 
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dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2009 Pasal 29 menyatakan bahwa 

pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini memiliki: (a) kualifikasi 

akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana S1. (b) 

latar belakang pendidikan tinggi pendidikan anak usia dini, kependidikan 

lain, pendidikan Psikologi dan (c) sertivikasi pendidikan PAUD. 

Menurut Hoyyima (2010:36) dalam melaksanakan tanggung jawab 

tersebut guru (pendidik) dan tenaga kependidikan mempunyai peranan 

menentukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk itu kualitas 

pendidik dan tenaga kependidikan perlu terus ditingkatkan. Kompetensi 

guru tersebut perlu terus dikembangkan secara terprogram, berkelanjutan 

melalui suatu sistem pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas 

profesional guru. Dalam pengertian yang lebih subtantif kompetensi 

merupakan gambaran hakikat perilaku seseorang. 

Identifikasi kebutuhan pengembangan guru saat ini sudah banyak 

mendapat perhatian, baik oleh para ahli pendidik maupun oleh para 

administrator pendidikan dalam berbagai tingkat wewenang dan tanggung 

jawab dalam sektor pendidikan. Perhatian itu wajar diberikan mengingat 

pentingnya peranan lembaga pendidikan guru, baik presevice maupun in-

service, dalam rangka mempersiapkan dan menyediakan calon-calon guru. 

Pemerintah juga memandang bahwa guru merupakan media yang sangat 

penting artinya dalam kerangka dan pengembangan bangsa. Oleh karena itu, 

pengembangan diri harus selalu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas 
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diri dalam mendidik putra-putri bangsa yang akan menjadi pemimpin 

negeri.  

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 

kuantitas dan kualitas pengajaran sehingga pada akhirnya guru berperan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru berperan sebagai 

pengelola proses belajar mengajar, bertindak selaku fasilitator yang 

berusaha menciptakan proses belajar mengajar yang efektif, 

mengembangkan bahan pelajaran dengan baik dan meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-

tujuan pendidikan yang harus mereka capai. 

Namun, kenyataan dilapangan kompetensi pedagogik guru sering 

tidak dipahami dan dimengerti oleh sebagian guru, tidak sedikit guru yang 

hanya mengajar saja tanpa mau tahu apa itu kompetensi dasar yang harus 

dimiliki. Sehingga guru tidak maksimal dalam pengorganisasian kelas, 

pengelolaan kelas, penggunaan metode belajar mengajar, penggunaan teori-

teori pembelajaran, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan 

karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Selain itu, 

kenyataan yang ada pada saat ini banyak guru yang belum memenuhi 

kualifikasi dan banyak  para guru yang tidak mendapatkan pendidikan, 

pendampingan serta pelatihan tentang bagaimana teknik kompetensi 

pedagogik. Akibatnya, dapat menurunkan mutu dan kualitas pembelajaran 

atau pendidikan, untuk itu guru harus segera mendapatkan berbagai 

pelatihan maupun pendampingan dengan menganalisis kebutuhan apa saja 
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yang diperlukan guru untuk mengembangkan kompetensi pedagogik itu 

sendiri.  

Selain itu, diperlukan analisis kebutuhan para guru tentang 

pengembangan kompetensi pedagogik guru yang meliputi kesadaran guru 

dalam dipahami kompetensi pedagogik guru tentang  penguasaan terhadap 

materi perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, pengembangan 

kurikulum, teknik evaluasi, penguasaan terhadap model-model dan metode 

pengajaran, adalah perlu, di samping penguasaan terhadap mata pelajaran 

dan iptek yang berkaitan dengan pengajaran. Untuk mendukung hal tersebut 

skripsi ini disusun untuk memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi 

pedagogik para guru. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk 

menyusun skripsi dengan judul “Identifikasi Kebutuhan Pengembangan 

Kompetensi Pedagogik (Studi Deskriptif Guru Taman Kanak-Kanak di 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus). 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan berbagai masalah yang telah dikemukakan. Peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap kebutuhan pengembangan 

kompetensi pedagogik. Peneliti melakukan batasan masalah, agar 

pembahasan masalah tidak terlalu luas untuk diteliti. 

Batasan masalah dalam skripsi ini yakni pada kebutuhan 

pengembangan kompetensi pedagogik yang berhubungan dengan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Kompetensi pedagogik merupakan 
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kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh guru. Oleh karena itu, setiap 

guru diharapkan mampu mengembangkan kompetensi pedagogik. 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka perlu adanya pembatasan 

masalah dalam judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pembahasan selanjutnya dijelaskan sebagai berikut: 

1.3.1 Kebutuhan  

Kebutuhan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia untuk 

mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan 

kenyamanan. 

1.3.2 Kompetensi pedagogik guru 

Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan seorang guru 

dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru 

merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai 

pengajar yang dilakukan secara bertanggung jawab dan layak. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan agar dalam 

penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka penulis dapat membatasi dan 

merumuskan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini. 

1.4.1 Bagaimana gambaran kompetensi pedagogik guru TK di Kecamatan Kota 

Kudus? 
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1.4.2 Apakah yang menjadi kebutuhan pengembangan kompetensi pedagogik 

guru TK di Kecamatan Kota Kudus? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.5.1 Mengetahui tentang gambaran kompetensi pedagogik guru TK di 

Kecamatan Kota Kudus. 

1.5.2 Mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi pedagogik guru TK di 

Kecamatan Kota Kudus. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan konsep dan teori 

mengenai pengembangan kompetensi pedagogik. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

1.6.2.1 Bagi sekolah  

Memberikan sumbangan positif dalam mengembangkan kompetensi 

pedagogik guru untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di TK. 

1.6.2.2 Bagi guru 

Sebagai masukan bagi para guru agar dapat mengembangkan 

kompetensi pedagogik guru dan disesuaikan dengan kebutuhan dari 

masing-masing guru. 
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1.6.2.3 Bagi penulis 

Menambah pengalaman, wawasan, dan untuk bekal peneliti sebagai 

pendidik yang selalu mengamalkan ilmu pengetahuan. Sebagai bahan 

masukan berupa informasi kepada mahasiswa agar dapat menambah 

perbendaharaan kepustakaan tentang identifikasi kebutuhan untuk 

mengembangkan kompetensi pedagogik guru TK supaya diterapkan ketika 

mengajar nantinya dan mengaplikasikannya pada kehidupannya kelak. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakikat Kebutuhan  

2.1.1 Pengertian Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia 

untuk mempertahankan hidup serta untuk menunjang kehidupan manusia 

dalam memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Setiap manusia 

tentunya mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan 

manusia merupakan cara untuk mempertahankan hidup. 

Menurut pakar ekonomi kebutuhan adalah segala sesuatu yang 

harus dipenuhi guna menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan 

kemakmuran atau kesejahteraan sehingga tercapai kepuasan (kepuasan 

bersifat relatif). Suharjoko (2010:1) mendefinisikan kebutuhan (needs) 

adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia dapat hidup 

layak. Pengertian lain dari kebutuhan adalah segala sesuatu yang 

diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. 

Menurut Lionel Bobbins dalam (2012) kebutuhan adalah perilaku 

manusia sebagai kaitan antara hasil dengan saran yang langka dan 

memiliki kepuasan dari berbagai alternatif penggunaan. Sedangkan 

menurut Richard kebutuhan adalah suatu studi tentang pemanfaatan 

sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak 

terbatas. Wikipedia memberikan definisi lain tentang kebutuhan adalah 

http://www.babejoko.web.id/author/babejoko
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salah satu aspek psikologis yang menggerakkan mahluk hidup dalam 

aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) berusaha. Kebutuhan 

manusia banyak sekali contohnya : pangan, pakain, tempat tinggal, 

pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang 

harus dipenuhi yang diperlukan manusia untuk menunjang keselarasan 

dan kemakmuran hidup manusia.  

 

2.1.2 Teori Kebutuhan menurut Maslow 

Teori kebutuhan menurut Maslow dikutip oleh Mulyasa (2009:58) 

(Maslow’s Hierarchi Needs) adalah kebutuhan yang tersusun dalam 

suatu kesatuan yang hierarki yang menunjukkan bahwa pemenuhan 

kebutuhan pada tingkat tertentu akan menjadi dasar bagi usaha seseorang 

untuk memenuhi kebutuhannya. Teori ini banyak dijadikan acuan bagi 

mereka yang mencoba memahami tentang motivasi. Menurut Maslow, 

manusia mempunyai lima tingkatan kebutuhan yang disebut juga hierarki 

dari yang paling dasar hingga kebutuhan puncak. Motivasi itu tidak 

pernah dikatakan baik, apabila tujuan yang diinginkan itu tidak baik. 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa motivasi selalu berkaitan dengan 

kebutuhan. Motivasi menurut Usman (2009:28) adalah daya dalam diri 

seseorang yang mendorongnya melakukan sesuatu atau keadaan 

seseorang atau organisasi yang menyebabkan kesiapannya untuk 

http://www.quickstart.co.id/motivasi/
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memulai serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Adapun hirarki 

kebutuhan tersebut menurut Mulyasa (2009:59) adalah sebagai berikut :  

 
(Maslow dikutip oleh Mulyasa, 2009) 

 

2.1.2.1 Kebutuhan Fisiologis 

Pada tingkat yang paling bawah, terdapat kebutuhan yang bersifat 

fisiologi (kebutuhan akan udara, makanan, minuman dan sebagainya). 

Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar (basic needs) yang jika 

tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim (misalnya kelaparan) 

bisa manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya 

sendiri karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan 

dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu.Sebaliknya, 

jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, munculah kebutuhan yang 

lebih tinggi yaitu kebutuhan akan rasa aman (safety needs). Untuk belajar 

http://www.quickstart.co.id/teori-kebutuhan-maslow/maslow1-2/
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yang efektif dan efisien, siswa harus sehat. Jika siswa sakit hal itu dapat 

mengganggu kerja otak yang mengakibatkan terganggunya kondisi fisik, 

yang kemudian dapat mengganggu konsentrasi belajar.  

2.1.2.2 Kebutuhan Rasa Aman 

Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan 

keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa 

diperkirakan, bebas dari rasa takut dan cemas dan sebagainya. Menurut 

Mulyana (2009:60) rasa aman (safety needs) ini terlalu lama dan terlalu 

banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa 

terpengaruh dan pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah 

yang makin negatif. Oleh karena itu guru dimana saja, harus berusaha agar 

dirinya tidak menjadi sumber rasa tidak aman sebagai akibat seringnya 

menghukum atau merendahkan peserta didik dengan mengeluarkan kata 

yang dapat menyinggung perasaan dan membuat terluka. 

2.1.2.3 Kebutuhan dicintai dan disayangi 

Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbul 

kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai (belongingness and love needs). 

Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan 

mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai dan dicintai. Setiap orang 

ingin setia kawan dan butuh kesetia kawanan.  

Hubungan guru dengan siswa dapat dilihat dengan bagaimana  guru 

dapat menampilkan ciri-ciri kepribadian : empatik, peduli dan interes 

terhadap siswa, sabar, adil, terbuka serta dapat menjadi pendengar yang 
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baik. Guru dapat menerapkan pembelajaran individual dan dapat 

memahami siswanya (kebutuhan, potensi, minat, karakteristik kepribadian 

dan latar belakangnya). Guru dapat menghargai dan menghormati setiap 

pemikiran, pendapat dan keputusan setiap siswanya. Guru dapat menjadi 

penolong yang bisa diandalkan dan memberikan kepercayaan terhadap 

siswa. 

2.1.2.4 Kebutuhan Harga Diri 

Kebutuhan tingkat tiga ketika sudah terpenuhi, maka timbul 

kebutuhan akan harga diri (esteem needs). Ada dua macam kebutuhan 

akan harga diri. Pertama, adalah kebutuhan-kebutuhan akan kekuatan, 

penguasaan, kompetensi, percaya diri dan kemandirian. Sedangkan yang 

kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, 

ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting dan apresiasi dari 

orang lain. Menurut  Webster yang dikutip oleh Barbara (2010:45) harga 

diri sebagai “rasa percaya diri dan kepuasan dalam diri seseorang.” Orang 

yang mempunyai harga diri tinggi biasanya percaya diri, banyak akalnya, 

bebas dan bertanggung jawab. Sedangkan orang yang mempunyai harga 

tinggi yang rendah biasanya mempunyai sifat yang berkebalikan. 

Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan 

tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain 

dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih 

kebutuhan yang tertinggi yaitu aktualisasi diri (self actualization).  
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2.1.2.5 Mengembangkan Harga Diri Siswa 

Mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar pengetahuan 

yang dimiliki siswanya (scaffolding). Mengembangkan sistem 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.  

2.1.2.5.1 Penghargaan dari pihak lain 

Mengembangkan kondisi kelas dan pembelajaran yang kooperatif 

dimana setiap siswa dapat saling menghormati dan mempercayai, tidak 

saling mencemoohkan. Mengembangkan program penghargaan atas 

pekerjaan, usaha dan prestasi yang diperoleh siswa. Berusaha melibatkan 

para siswa dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan 

kepentingan para siswa itu sendiri. 

2.1.2.5.2 Pengetahuan dan Pemahaman 

Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengeksplorasi 

bidang-bidang yang ingin diketahuinya. Menyediakan pembelajaran yang 

memberikan tantangan intelektual melalui pendekatan discovery-inquiry. 

Menyediakan topik-topik pembelajaran dengan sudut pandang yang 

beragam. Menyediakan kesempatan kepada para siswa untuk berfikir 

filosofis dan berdiskusi. 

2.1.2.6 Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Ketika semua kebutuhan di atas terpenuhi, maka kebutuhan untuk 

aktualisasi diri diaktifkan. Maslow menggambarkan aktualisasi diri 

sebagai orang perlu untuk menjadi dan melakukan apa yang orang itu lahir 

untuk dilakukan. “Seorang musisi harus bermusik, seniman harus melukis, 
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dan penyair harus menulis”. Memberikan kesempatan kepada para siswa 

untuk melakukan yang terbaiknya. Memberikan kekebasan kepada siswa 

untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimilikinya. 

Menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan 

nyata. Perencanaan dan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas 

meta kognitif siswa. Melibatkan siswa dalam proyek atau kegiatan “self 

expressive” dan kreatif. 

Berdasarkan teori kebutuhan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan memiliki lima tingkatan mulai dari tingkat yang terendah naik ke 

tingkat yang tertinggi. Kebutuhan tersebut adalah; kebutuhan fisiologis yaitu 

kebutuhan tingkat dasar seperti makan, minum, dan lain-lain; kebutuhan 

rasa aman yang berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas dan lain 

sebagainya; kebutuhan dicintai dan disayangi yaitu adanya rasa ingin 

memiliki dan mempunyai rasa empati, peduli dan interes; kebutuhan harga 

diri yaitu kebutuhan tentang sesuatu yang dapat dibanggakan seperti 

penguasaan dan yang lainnya; dan kebutuhan aktualisasi diri dengan 

memberi kebebasan seseorang untuk menggali kemampuan dan potensi 

yang ada pada diri seseorang. 

 

2.2 Pengertian Kompetensi pedagogik guru 

2.2.1 Pengertian Kompetensi 

Kompetensi merupakan kemampuan atau kecakapan, hal ini 

berkaitan erat dengan pemilikan pengetahuan, kecakapan atau 
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keterampilan sebagai guru. Seorang guru, minimal harus memiliki dasar-

dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan 

tugas. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab 

terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, 

baik disekolah maupun di luar sekolah, ini berarti seorang guru minimal 

memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan 

dalam menjalankan tugas. Untuk itu seorang guru perlu memiliki 

kepribadian, menguasai bahan pelajaran dan menguasai cara-cara 

mengajar sebagai dasar kompetensi.   

Kompetensi menurut Usman (2009:4) yaitu suatu hal yang 

menggambarkan kualifikasi kemampuan seseorang baik yang kualitatif 

maupun yang kuantitatif. Sedangkan pengertian kompetensi berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen yang dikutip oleh Mulyasa (2009:25) adalah seperangkat 

pengetahuan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seorang 

pendidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalismenya. Menurut 

Mc. Load dalam Moh Uzer Usman (2000:14) kompetensi merupakan 

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan.  

Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 menyebutkan bahwa kompetensi 

sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Lefrancois 

yang dikutip oleh Hoyyima (2010:36) berpendapat bahwa kompetensi 
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merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari 

proses belajar. Selama proses belajar, stimulus akan bergabung dengan isi 

memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk 

melakukan sesuatu. 

Caharles E. Johnson yang dikutip oleh Usman (2004:14) 

mengemukakan "Competency as a rational performance wich 

satisfactorily meets the objective for a desired condition". Kompetensi 

merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Finch & 

Crunkilton, sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2003:38) mengartikan 

kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, 

dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. 

Mc Ahsan dalam Mulyasa (2003:38) mengemukakan bahwa 

kompetensi: “…is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a 

person achieves, which become part of his or her being to the extent he or 

she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and 

psychomotor behaviors”….. kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, 

ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah 

menjadi bagian dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, 

afektif dan psikomotor dengan sebaik-baiknya. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

merupakan sikap dan seperangkat ketrampilan yang harus dimiliki oleh 

seseorang untuk menunjang keberhasilan. 
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2.2.2 Pengertian Guru 

Dalam proses belajar mengajar guru adalah orang yang memberikan 

pelajaran. Dalam kamus bahasa Indonesia, guru diartikan “orang yang 

kerjanya mengajar”. Menurut Sardiman (2001:123) guru adalah semua 

orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-

murid, baik secara individual maupun secara klasikal, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah”. Guru adalah salah satu komponen manusiawi 

dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan serta dalam usaha 

pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan. 

Guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang 

memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal 

minimal berstatus sarjana, dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah 

sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di 

Indonesia. Joesoef (1980:112) menyatakan bahwa seorang guru 

mempunyai tiga tugas pokok yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan 

tugas kemasyarakatan (sivic mission). 

Menurut Zakiyah Darajat (20…:..) guru adalah pendidik professional 

karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul 

sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. 

Sedangkan menurut Supriyadi (1999) guru adalah orang yang berilmu, 

berakhlak, jujur, baik hati, disegani serta menjadi teladan bagi masyarakat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa guru merupakan seorang pengajar 

yang mempunyai tanggung jawab terhadap semua masyarakat yang 

memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap anak didiknya. 

 

2.2.3 Pengertian Kompetensi Guru 

Menurut Mohammad Amin yang dikutip oleh Uno (2007:67) 

mengemukakan “kompetensi guru pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan 

dari konsep hakikat guru dan hakikat tugas guru, yang mencerminkan 

tugas dan kewajiban guru yang harus dilakukan sehubungan dengan arti 

jabatan guru yang menuntut suatu kompetensi tertentu sebagaimana 

mestinya”.  

Menurut Muhibin (2003), kompetensi guru adalah kemampuan 

seorang guru dalammelaksanakan kewajiban-kewajibannya secara 

bertanggung jawab dan layak. Selain itu, kompetensi guru dapat dimaknai 

sebagai ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang berwujud tindakan 

cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran. 

Sedangkan menurut Mulyasa (2009: 69), kompetensi guru 

merupakan suatu perpaduan personal, keilmuan, sosial, spiritual yang 

secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman, terhadap peserta didik,pembelajaran yang 

mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. 
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Pendapat-pendapat diatas tersebut dapat dipahami dan ditarik 

kesimpulan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas sebagai pengajar yang dilakukan secara 

bertanggung jawab dan layak dipertanggung jawabkan kepada semua 

pihak yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan 

pendidikan disekolah. 

 

2.2.4 Pengertian Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki. Departemen Pendidikan Nasional menyebut 

kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program 

belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola 

proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud 

dalam PP RI No.19 TAHUN 2005 Tentang Standar Nasional Kurikulum 

Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per 

kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku 

teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta 

didik setiap pendidik. Kompetensi pedagogik yang dimaksud dalam 

penelitian ini yakni antara lain kemampuan pemahaman tentang peserta 

didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. 
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Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi 

perkembangan anak sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi 

kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan 

pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan 

perbaikan secara berkelanjutan. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berhubungan 

dengan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan 

kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kemampuan pedagogik menurut Suparno (2002:52) disebut juga 

kemampuan dalam pembelajaran atau pendidikan yang memuat 

pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan perkembangannya, mengerti 

beberapa konsep pendidikan yang berguna untuk membantu siswa, 

menguasai beberapa metodologi mengajar yang sesuai dengan bahan dan 

perkambangan siswa, serta menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik 

yang pada gilirannya semakin meningkatkan kemampuan siswa. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang 

guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik dengan baik. 

 

2.2.5 Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru 

Seorang guru diharapkan memiliki beberapa kompetensi untuk 

mendukung dan menunjang bagi para siswa supaya berkembang. Menurut 

Suparno (2002:66) ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa guru harus 

mempunyai sebelas kompetensi yang harus dikuasai, yaitu: 

2.2.5.1 Menguasai bahan ajar, 

2.2.5.2 Menguasai landasan-landasan kependidikan, 

2.2.5.3 Mampu mengelola program belajar mengajar, 

2.2.5.4 Mampu mengelola kelas, 

2.2.5.5 Mampu menggunakan media/sumber belajar lainnya, 

2.2.5.6 Mampu mengelola interaksi belajar mengajar, 

2.2.5.7 Mampu menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran, 

2.2.5.8 Mengenal fungsi dan program pelayana bimbingan dan penyuluhan, 

2.2.5.9 Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah, 

2.2.5.10 Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian 

pendidikan guna keperluan pengajaran, dan 

2.2.5.11 Memiliki kepribadian yang tinggi. 

Sedangkan menurut Hoyima, 2010: 59 guru yang berkompeten dapat 

dilihat dari ketrampilan dalam mengajar yang mereka miliki. Ketrampilan 
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tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator ketrampilan yang dimiliki 

guru, antara lain; Guru sebagai pembimbing dan fasilitator yang mampu 

menumbuhkan self learning pada diri siswa; Memiliki interaksi yang 

tinggi dengan seluruh siswa; Memberikan contoh yang jelas; 

Mengembangkan pembelajaran berbasis kegiatan dan tujuan; Melatih 

siswa untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka; 

Mengembangkan pembelajaran individu; Melibatkan siswa dalam 

pembelajaran maupun penyelesaian tugas; Menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang positif dan kondusif; Memberikan motivasi dan 

kebanggaan yang tinggi; dan pengelolaan waktu yang baik. 

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Guru, yang dikutip oleh 

Sardiman (2001:57) bahwasanya kompetensi pedagogik Guru merupakan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang 

sekurang-kurangnya meliputi; Pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan; Pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan 

kurikulum/silabus; Perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik dan dialogis; Pemanfaatan teknologi pembelajaran; 

Evaluasi hasil belajar; Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi ini tidak dapat diperoleh secara tiba-tiba tetapi melalui 

upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa pra 

jabatan (pendidikan calon guru) maupun selama dalam jabatan, yang 

didukung oleh bakat, minat dan potensi keguruan lainnya dari masing-
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masing individu yang bersangkutan. Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru adalah; guru 

menguasai bahan ajar, guru memahami metode pembelajaran, guru mampu 

mengelola pembelajaran, guru mampu merancang kegiatan pembelajaran, 

guru mampu menilai setiap kegiatan belajar anak, guru mampu 

menggunakan media informasi dan teknologi. 

 

2.2.6 Standar Kompetensi Guru 

2.2.6.1 Sub Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran : 

2.2.6.1.1 Menyusun rencana pembelajaran. Guru memiliki kemampuan dalam 

merencanakan pembelajaran yang yang memanfaatkan sumber daya 

alam yang ada disekitar. Aktivitas pembelajaran dilaksanakan dengan 

strategis dan disesuaikan dengan konsisi spesifik lingkungan sekolah, 

kebutuhan anak  dan tingkat usia anak. 

2.2.6.1.2 Melaksanakan pembelajaran. Guru memiliki kemampuan dalam 

menciptakan situasi pembelajaran bagi anak yang kreatif. Dengan 

menggunakan teori pembelajaran, metode pembelajaran, dan berbagai 

teknik pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan 

disekitarnya. 

2.2.6.1.3 Menilai prestasi belajar peserta didik. Guru mampu menilai 

kemampuan siswa yang dilihat dari proses belajarnya. Penilaian 

dilakukan secara terus-menerus supaya guru mengetahui sejauh mana 

kemampuan para siswa. 
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2.2.6.1.4 Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta 

didik. Guru mampu melaksanakan tindakan kelas yang berbasis pada 

perencanaan dan solusi atas masalah yang dihadapi anak dalam 

belajar.  

2.2.6.2 Sub Komponen Kompetensi Wawasan Kependidikan: 

2.2.6.2.1 Memahami landasan kependidikan. Guru memiliki latar belakang 

pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan 

intelektual. Guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar 

belakang keilmuan dengan subjek yang dibina.  

2.2.6.2.2 Memahami kebijakan pendidikan. Pemerintah telah menetapkan 

melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 

2007 Tanggal 4 Mei 2007 hal. 59 menyatakan bahwa: Guru pada 

PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan 

minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang 

pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program 

studi yang terakreditasi. 

2.2.6.2.3 Memahami tingkat perkembangan siswa. Guru memiliki pemahaman 

tentang psikologi perkembangan anak, sehingga guru 

mengetahuipendekatan yang akan dilakukan pada anak didiknya.  

2.2.6.2.4 Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi 

pembelajarannya. Guru memiliki kemampuan dalam melaksanakan 

pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. 

2.2.6.2.5 Menerapkan kerja sama dalam pekerjaan 
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2.2.6.2.6 Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan. Teknologi 

digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa. Guru dapat 

menyediakan bahan belajar dengan menggunakan teknologi. Guru 

dapat membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi. 

2.2.6.3 Komponen Kompetensi Akademik/Vokasional, yang terdiri atas : 

2.2.6.3.1 Menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi pembelajaran. 

2.2.6.3.2 Komponen Kompetensi Pengembangan Profesi. 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa standar 

kompetensi guru meliputi; sub komponen kompetensi pengelolaan 

pembelajaran; sub komponen kompetensi wawasan kependidikan; dan 

kompetensi akademik. 

 

2.2.7 Aspek Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi pedagogik mempunyai beberapa aspek yang dapat 

membantu para guru dalam hal mengajar. Berikut ini disajikan ketujuh 

aspek kompetensi pedagogik menurut Akhmad Sudrajat (2010:145) 

2.2.7.1 Menguasai karakteristik peserta didik. 

Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang 

karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. 

Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, 

moral, dan latar belakang sosial budaya.  
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2.2.7.2 Menguasasi teori belajar dan prinsip‐prinsip pembelajaran yang mendidik.  

Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar 

kompetensi guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk 

belajar. 

2.2.7.3 Pengembangan kurikulum.  

Guru mampu  menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting 

kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan 

pembelajaran. Guru  mampu memilih, menyusun, dan menata materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

2.2.7.4 Kegiatan pembelajaran yang mendidik. 

Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran 

yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu 

menyusun dan  menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber 

belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru 

memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan 

pembelajaran. 

2.2.7.5 Pengembangan potensi peserta didik. 

Guru mampu  menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik 

dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui 

program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi 
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akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa 

peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka.  

2.2.7.6 Komunikasi dengan peserta didik.  

Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun 

dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu 

 memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau 

pertanyaan peserta didik.  

2.2.7.7 Penilaian dan Evaluasi.  

Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar 

secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses 

dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program remedial dan pengayaan. Guru mampu 

menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajarannya. 

Sedangkan menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007: 62 

menyatakan bahwa aspek kompetensi pedagogik guru TK/PAUD adalah 

sebagai berikut:  

Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan intelektual. Karakter anak yang berbeda-beda 

menjadikan guru harus lebih mengetahui karakter anak yang dilihat dari 

keseharian anak serta dari wawancara kepada orang tua ketika anak 

dirumah, mulai dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan 

intelektual. 
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Mengusai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. Teori belajar ini membantu guru untuk memahami proses belajar 

yang terjadi di dalam diri siswa. Prinsip pembelajaran adalah konsep yang 

harus dilaksanakan dan diterapkan dalam proses belajar mengajar. Seorang 

guru akan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik apabila dia dapat 

menerapkan cara mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. 

Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan. Kurikulum berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan 

dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum 

dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi 

sentral untuk berkembang potensinya. Kurikulum dikembangkan dengan 

memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan 

sekitar, jenjang dan jenis pendidikan. 

Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Kegiatan 

pengembangan yang mendidik bagi anak usia dini memang perlu dilakukan 

untuk membantu dan menstimulus perkembangan mereka. Tujuannya agar 

perkembangan mereka berkembang sesuai dengan tingkat usia anak. 

Menurut Agus, 1990:8 penggunaan sarana prasarana dapat diwujudkan atau 

berasal dari alam sekitar dan murah atau dari bahan bekas. Guru diharapkan 

dapat memanfaatkan sarana prasarana belajar ini seefektif mungkin untuk 

membuat kegiatan pengembangan yang mendidik. 

Memanfaatkan TIK untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan 

pengembangan yang mendidik. Cara yang paling mudah untuk menciptakan 
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peserta didik yang paling bawah maka guru harus mencipkan keteladanan 

dan kependidikan karakter untuk memberikan teladan dalam berbuat 

kebaikan yang akhirnya mereka berkarakter baik sebagai perwujudan 

keteladanan dan ketaatan (Rosmali, 2008). Penggunaan teknologi informasi 

hendaknya sesuai dengan perkembangan usia anak.  

Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Guru memiliki peran 

yang penting untuk mengembangkan potensi anak didiknya. Karena pada 

masa keemasan ini anak akan lebih mudah mengingat suatu kegiatan, 

tentunya kegiatan yang dilaksanakan harus ada pendampingan. 

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

Guru memberikan telada cara berkomunikasi dengan baik pada anak. Guru 

merupakan teladan anak di sekolah, setiap gerak tingkah laku dan ucapan 

guru pasti akan menjadi panutan bagi anak disekolah. Komunikasi yang 

baik, efektif, empatik dan santun, akan membiasakan anak untuk selalu 

berkomunikasi dengan baik. 

Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

Pembelajaran yang ada di TK dilaksanakan melalui kegiatan bermain. 

Penilaian dan evaluasi dilakukan setelah proses dan hasil yang telah dicapai 

dilakukan pada saat setelah kegiatan pembelajaran tersebut selesai 

dilaksanakan. Evaluasi menurut Suharsimi Arikunto (2010: 1) adalah 

kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu yang digunakan 

untuk menentukan alternatif yang tepat untuk mengambil keputusan. 
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Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas  

pembelajaran. 

Sedangkan menurut Standar Nasional Pendidikan dikutip oleh 

Mulyasa, (2009: 75) penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a mengemukakan 

bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi; pemahaman terhadap peserta 

didik yang dianggap penting karena pendidikan di Indonesia dinyatakan 

kurang berhasil oleh sebagian masyarakat karena pendidikan dinilai 

kering akan aspek pedagogik dan peserta didik cenderung tidak 

mempunyai dunianya sendiri; pemahaman terhadap peserta didik 

(Mulyasa, 2009:79); perancangan pembelajaran yang mencakup tiga hal, 

yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan 

penyusunan kompetensi program pembelajaran; pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis; respon terhadap praktek 

pendidikan anti realitas yang harus diarahkan pada proses terhadap 

masalah. Titik tolak penyusunan program pendidikan harus beranjak dari 

esktensial yang konkrit yang mencerminkan aspirasi masyarakat. 

Harapannya untuk merangsang kesadaran masyarakat dalam menghadapi 

tema-tema realitas kehidupan. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

Canggihnya penggunaan pengetahuan IPTEK alam berbagai aspek 

kehidupan, maka sudah sewajarnya apabila guru dapat memiliki 
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kompetensi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran; evaluasi 

pembelajaran; dan pengembangan peserta didik. 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa aspek kompetensi pedagogik yaitu; memahami 

karaktersitik peserta didik; menguasai teori dan prinsip-prinsip 

pembelajaran; mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi 

masing-masing; menyelenggarakan kegiatan yang mendidik; 

memanfaatkan media teknologi informasi; menyelenggarakan penilaian 

dan evaluasi; berkomunikasi dengan baik; memanfaatkan hasil penilaian 

untuk kepentingan pembelajaran; dan melakukan tindakan reflektif. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk keperluan 

manusia dalam menunjang keselarasan dan kemakmuran hidup manusia. 

Sedangkan kebutuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebutuhan 

seorang guru dalam memenuhi kompetensi pedagogik yang berkenaan 

dengan kurikulum, pembelajaran maupun peserta didiknya. Diharapkan 

dengan adanya pemenuhan kebutuhan para guru yang belum maksimal 

segera dilakukan suatu proses untuk menunjang kebutuhan para guru, 

seperti dilakukannya pendampingan kepada guru, pelatihan dan seminar 

yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh para guru. 

Pengembangan kompetensi guru TK harus ditingkatkan untuk 

menjamin kualitas pendidikan anak didiknya. Salah satu kompetensi dasar 
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yang harus dipenuhi yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi ini berkaitan 

dengan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran 

peserta didik dengan baik. Tidak hanya itu, dengan kompetensi pedagogik 

yang dimiliki guru dapat membentuk suatu sikap yang semakin meningkat. 

Hal ini dapat dilihat dari bagimana cara guru dalam merencanakan kegiatan 

yang akan dilakukan dan bagaimana cara guru dalam mengajar di 

kelompoknya sehari-hari.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Pendekatan penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu penelitian dimana peneliti langsung terjun kelapangan untuk 

memperoleh data yang benar-benar dapat dipercaya sebagai bahan kajian 

data (Azwar, 2001:7). Penelitian deskriptif menurut Nana (2009:54) 

merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini. Menurut 

Arikunto penelitian deskriptif bermaksud untuk mengumpulkan informasi 

melalui status suatu gejala yang ada, yaitu gejala-gejala yang ada pada saat 

penelitian dilakukan. 

Kirk dan Miller dalam Sumaryanto (2001:2), mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam penelitian sosial yang 

fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

dalam peristilahannya. Menurut Sugiono (2010:14) metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah instrument 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 
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snowaball, teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/ kualifikasi, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

Berdasarkan uraian diatas, pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan presentasi, yaitu 

menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan metode 

statiska. 

3.1.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Arikunto (2010:2) populasi adalah “seluruh subyek dari 

penelitian”. Sedangkan menurut Sugiono (2003:55) populasi adalah wilayah 

yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti.  

Sampel  adalah “sebagian dari populasi”. Pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik proportionate 

stratified random sampling dengan anggota yang tidak homogen dan 

berstrata secara proporsional (Sugiono, 2010:120). Pengambilan sampel 

berstrata merupakan teknik pengambilan sampel dimana populasi 

dikelompokan dalam strata tertentu kemudian diambil sampel secara random 

dengan proporsi yang seimbang sesuai dengan posisi dalam populasi.  

Menurut Azwar (2011:84) prosedur pengambilan sampel berstrata 

dengan pendekatan proporsional, banyaknya subyek dalam setiap sub 

kelompok atau strata harus diketahui perbandingannya terlebih dahulu. 
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Sedangkan menurut Sugiyono, pengambilan sampel dapat ditentukan 

dengan menggunakan Nomogram Herry King. Dengan taraf kesalahan yang 

bervariasi mulai 0,3% sampai dengan 15%. Disini penulis menggunakan 

taraf kesalahan 5%. 

Berdasarkan observasi awal peneliti di Kecamatan Kota Kabupaten 

Kudus, diketahui jumlah populasi guru sekitar 150 orang. Penentuan sampel 

pada penelitian ini menggunakan rumus: 

 n = 
 

      
   

 n = sampel  

N = populasi 

d = nilai presisi 95% atau sign = 0.05  

 N = 150/150 (0,5)
2
 + 1 = 109 

       (Sugiono, 2010) 

Populasi guru TK ditingkat Kabupaten Kota Kabupaten Kudus 

berjumlah 150 orang dan tingkat kesalahan 5% diperoleh besar sampel 109. 

Populasi terdiri dari dua bagian yaitu pendidikan guru S1 yang berjumlah 

47, dan pendidikan guru D2 berjumlah 103. 

Pendidikan guru S1: 47/ 150 x 109 = 34, 1 dibulatkan menjadi 34. 

Pendidikan guru D2: 103/ 150 x 109 = 74, 8 dibulatkan menjadi 75 

Sehingga jumlah keseluruhan sampel 34 + 75 adalah 109. 

3.1.3 Tempat dan waktu penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di beberapa TK yang letaknya berada di 

wilayah Kecamatan Kota Kabupaten kota antara lain; TK Negeri Pembina 
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Kudus; TK Pertiwi Purwosari; TK Muslimat NU Purwosari;TK Batik; TK 

Kemala Bhayangkari; TK Pertiwi Mlati Kidul; TK Tsamrotul Iman; TK 

Aisyiyah BA II; TK Aisyiyah BA III; TK Aisyiyah BA IV; TK PG 

Rendeng; dan TK Tunas Bakti. 

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan, 

mulai akhir bulan September sampai akhir bulan Oktober 2012. 

3.1.4 Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian ini terdapat pada identifikasi kebutuhan 

pengembangan kompetensi pedagogik guru TK. 

3.1.5 Sumber Data 

Sumber data penilaian merupakan asal dari mana suatu data dapat 

diperoleh. Sumber data diperlukan untuk mendukung keabsahan hasil 

penelitian. Menurut pendapat Arikunto (2010:184) ada dua jenis data 

sumber data, yaitu: 

3.1.5.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama dalam suatu penelitian. 

Sumber data primer peneliti peroleh dari hasil jawaban angket responden, 

yaitu guru di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tahun 2012. Sumber 

primer lainnya adalah observasi peneliti secara langsung dilokasi penelitian 

dan wawancara, yaitu 12 Taman Kanak-kanak di wilayah Kecamatan Kota 

Kabupaten Kudus Tahun 2012. 
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3.1.5.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dari 

sumber data primer. Peneliti memperoleh sumber data sekunder dari kajian 

pustaka, seperti buku, makalah, karya ilmiah yang ada relevansinya dengan 

topik penelitian yaitu tetang kajian kebutuhan pengembangan kompetensi 

pedagogik guru di TK. 

 

3.2 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Menurut 

Arikunto, metode penelitian adalah cara-cara peneliti untuk mengumpulkan 

data. Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data 

penelitian yaitu: 

3.2.1 Angket 

Angket adalah suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data baru 

yang berupa jawaban dari responden. Angket peneliti disusun dengan 

menyediakan alternatif jawaban tidak pernah, kadang-kadang, sering dan 

selalu dengan memberikan skor yang berbeda dengan tiap alternatif jawaban 

tersebut sehingga memudahkan bagi responden dalam jawaban angket dan 

memudahkan peneliti dalam menganalisis. Metode ini peneliti tempuh untuk 
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memperoleh data yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan 

kompetensi pedagogik. 

3.2.2 Observasi  

Observasi menurut Sarwono (2006:224) adalah kegiatan yang 

melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-

obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukng 

penelitian yang dilakukan. 

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati obyek secara 

langsung. Pengamatan dilakukan pada suatu keadaan, kondisi, situasi, 

proses atau tingkah laku seseorang dengan membuat catatan secara selektif 

terhadap latar belakang dengan kegiatan guru yang berkenaan dengan 

kebutuhan pengembangan kompetensi pedagogik guru. 

3.2.3 Wawancara  

Menurut Usman (2001:57) wawancara adalah tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, 

sedangkan yang diwawancarai disebut interviewee. 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur 

yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Alasannya peneliti yang 

fungsinya sebagai instrument kunci pengumpulan data dengan 

menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan tanpa mengesampingkan 
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pedoman wawancara yang telah dibuat. Tujuan dilakukan wawancara untuk 

mendapatkan keterangan secara umum tentang kebutuhan guru, keadaan 

guru dan kompetensi pedagogik yang guru miliki. 

3.2.4 Dokumentasi 

Metode dokumentasi atau teknik dokumenter adalah cara 

pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dan juga 

termasuk buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian . 

Dokumentasi penulis ini digunakan untuk memperoleh data-data yang 

berhubungan dengan dokumentasi guru TK kecamatan Kota Kudus, 

keadaan guru, dan kebutuhan guru yang ada di Kecamatan Kota Kabupaten 

Kudus. 

 

3.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam Sumaryono (2007:113) penelitian kualitatif agar menjadi 

penelitian yang disiplin/ ilmiah, maka data/ dokumen yang diperoleh perlu 

diperiksa keabsahannya. Kriteria derajat kepercayaan menuntut suatu 

penelitian kualitatif agar dapat dipercaya oleh pembaca yang kritis dan dapat 

dibuktikan oleh orang-orang yang menyediakan informasi yang 

dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Terdapat tujuh teknik yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk memastikan derajat kepercayaan dari 

data kualitatif yang diperoleh, yaitu; (1) perpanjangan keikutsertaan 

(prolonged engagement), (2) ketekunan pengamatan (persistent 
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observation), (3) triangulasi, (4) pemeriksaan sejawat (peerdebriefing), (5) 

analisis kasus negative, (6) pengecekan kecukupan referensi (referencial 

adequacy checks), dan (7) pengecekan anggota (member checking). 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi, yaitu verifikasi penemuan melalui informasi dari berbagai 

sumber, menggunakan multi-metode dalam pengumpulan data, dan sering 

juga oleh beberapa peneliti. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data. 

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang 

pengujiannya dilakukan dengan cara: (1) Membandingkan data angket 

dengan data dari hasil observasi dan wawancara, (2) Membandingkan apa 

yang dikatakan informan didepan umum dengan apa yang dikatakannya 

secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan informan dalam 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu itu, (4) 

Membandingkan keadaan dan Persepektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan 

serta, (5) Membandingkan hasil wawancara suatu dokumen yang masih 

berlaku. 

 

3.4 Teknik analisis data 

Menurut Usman (2001:86) data harus segera dianalis setelah 

dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Proses 

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik 
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melalui hasil angket, observasi, dan bantuan wawancara. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Persentase. 

Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan 

jumlah responden dikali 100 persen, seperti dikemukan Sudjana (2001:129) 

adalah sebagai berikut: 

   
 

 
       

P = Prosentase 

N= Jumlah Guru 

  Jumlah responden 

Sedangkan untuk penilaian aktivitas, digunakan standar batasan 

kriteria aktivitas siswa di bawah ini. 

Tabel 3.1 Kriteria Nilai Angket 

 

Bentuk Kuantitatif (% angka) Bentuk Kualitatif 

Rentangan 0 – 100 

96 – 100 

86 – 95 

76 – 85 

66 – 75 

56 – 65 

0 – 56 

Istimewa 

Baik sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang sekali 

 

(Arikunto, 1998:162-173) 
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Penghitungan deskriptif persentase ini mempunyai langkah-langkah 

sebagai berikut: 

3.4.1 Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden 

3.4.2 Menghitung frekuensi jawaban responden 

3.4.3 Jumlah responden keseluruhan adalah 109 orang 

3.4.4  Masukkan ke dalam rumus 

 Pengolahan data meliputi kegiatan: Editing adalah pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan 

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat 

koreksi. Coding (Pengkodean) adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap 

data yang termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang 

dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau 

identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Pemberian 

skor atau nilai, kriteria penilaian ini digolongkan dalam empat tingkatan 

dengan penilaian sebagai berikut: Jawaban 1, diberi skor 1 = tidak pernah, 

Jawaban 2, diberi skor 2 = Kadang-kadang, Jawaban 3, diberi skor 3 = 

sering, Jawaban 4, diberi skor 4 = selalu  

Tabel 3.2. Kriteria Peberian Skor  Angket 

 

Nilai Jawaban 

4 Selalu 

3 Sering 

2 Kadang-kadang 

1 Tidak pernah 

 

(Sudjana, 2001: 106).  
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Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah 

diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan 

tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabulasi dapat 

berbentuk: Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode 

dari kuesioner atau pencatatan pengamatan. Tabel ini berfungsi sebagai 

arsip. Tabel biasa, adalah tabel yang disusun berdasar sifat responden 

tertentu dan tujuan tertentu. Tabel analisis, tabel yang memuat suatu jenis 

informasi yang telah dianalisa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran kompetensi pedagogik guru TK Kecamatan Kota Kudus 

Letak Kecamatan Kota berada diwilayah Kabupaten Kudus, yang 

wilayahnya ditengah-tengah Kabupaten Kudus. Lembaga TK yang berada 

diKecamatan Kota ada 39 lembaga TK. Penelitian yang dilakukan hanya 

mengambil 12 lembaga TK yang ada diwilayah Kecamatan Kota, karena 

di 12 lembaga TK tersebut mempunyai guru yang sudah memenuhi standar 

pendidik. 

Hasil penelitianyang  dilakukan pada  dua belas TK di Wilayah 

Kecamatan Kota Kudus yaitu; TK Negeri Pembina Kudus;  TK Aisyiyah 

BA 2;  TK Aisyiyah BA 3;  TK Aisyiyah 4;  TK Kemala Bhayangkari; TK 

Tsamrotul Iman; TK Pertiwi Purwosari; TK Pertitwi Mlati Kidul; TK PG 

Rendeng; TK Batik; TK MU Purwosari; TK Tunas Bakti. Adapun hasil 

penelitian tentang aspek kompetensi pedagogik guru yang ada di wilayah 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebagai berikut; 

4.1.1.1 Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan intelektual. 

Memahami karakter peserta didik untuk kepentingan proses 

pembelajaran merupakan hal yang penting. Adanya pemahaman yang jelas 

tentang karakteristik peserta didik akan memberikan konstribusi terhadap 



  

 

 

49 

pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif. Dengan memahami 

karakteristik peserta didik, para guru dapat merancang dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak. 

Adapun hasil penelitian tentang guru yang dapat memahami 

karakteristik peserta didik usia TK/PAUD yang berkaitan dengan aspek 

fisik moral sosial kultural emosional dan intelektual serta budaya sebagai 

berikut: 

a. Memahami karakteristik peserta didik usia TK/PAUD yang berkaitan 

dengan aspek fisik moral sosial kultural emosional dan intelektual serta 

budaya. 

Tabel 1.a.1 

Saya dapat mengidentifikasi karakteristik setiap anak dalam 

kelompoknya 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Sering 98 89.9 89.9 90.8 

Selalu 10 9.2 9.2 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel  1.a.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering  sebanyak  98 guru atau sebesar 89.9 % dan menjawab 

selalu hanya sebesar 10 guru atau sebesar 9.2 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baik sekali dalam mengidentifikasi karakteristik setiap 

anak dalam kelompoknya. 
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Tabel 1.a.2 

Saya dapat mengkondisikan kelas pada semua anak dengan 

kemampuan yang berbeda 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 3.7 

Sering 95 87.2 87.2 90.8 

Selalu 10 9.2 9.2 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 1.a.2  dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 95 guru atau sebesar 87.2 % dan menjawab 

selalu hanya sebesar 10 guru atau sebesar 9.2%,  jadi dapat disimpulkan 

bahwa guru-guru TK di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat 

dikategorikan baik sekali dalam mengkondisikan kelas pada semua anak 

dengan kemampuan yang berbeda. 

Tabel 1.a.3 

Saya dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi setiap 

perkembangan anak. 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 3.7 

Sering 101 92.7 92.7 96.3 

Selalu 4 3.7 3.7 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 1.a.3 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 101 guru atau sebesar 92.7 % sedangkan yang 

menjawab selalu hanya 4 guru atau sebesar 3.7%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru TK di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 
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3.1) dapat dikategorikan baik sekali dalam menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi setiap perkembangan anak. 

b. Mengidentifikasi kesulitan peserta didik usia TK/PAUD dalam bidang 

pengembangan. 

Tabel 1.b.1 

Saya memberi kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam 

kelas. 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Sering 93 85.3 85.3 86.2 

Selalu 15 13.8 13.8 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 1.b.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 93 guru atau sebesar 85.3 % dan yang 

menjawab selalu hanya  15 guru atau sebesar 13.8 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru TK di kecamatan kota (berdasarkan tabel 

3.1) dapat dikategorikan baik dalam memberi kesempatan kepada anak 

untuk berpartisipasi dalam kelas. 

Tabel 1.b.2 

Saya menjadi penentu bagi proses perkembangan anak. 

 Jawaban 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 4 3.7 3.7 3.7 

Kadang-Kadang 16 14.7 14.7 18.3 

Sering 16 14.7 14.7 33.0 

Selalu 73 67.0 67.0 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 1.b.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab tidak pernah sebanyak 4 guru atausebesar 3.7 % dan yang 

menjawab selalu sebanyak 73 guru atau sebesar 67 %, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa guru-guru TK di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 

3.1) dapat dikategorikan cukupdalam menjadi penentu bagi proses 

perkembangan anak. 

Tabel 1.b.3 

Saya membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan 

anak. 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 3.7 

Sering 22 20.2 20.2 23.9 

Selalu 83 76.1 76.1 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 1.b.3 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 83 guru atau sebesar 76.1 % dan menjawab 

tidak pernah sebanyak 2 guru atau sebesar 1.8 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikancukup dalam membantu mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan anak. 

4.1.1.2 Mengusai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran mendidik yang dikuasai 

guru sangat penting untuk mengontrol diri sendiri apakah tugas-tugas 

mengajar yang dilakukannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

pembelajaran. Dengan kondisi ini guru dapat mengerti kondisi dan faktor 

yang dapat mempengaruhi, memperlambat atau memperlancar proses 

belajar. Teori ini memungkinkan guru prediksi yang cukup akurat tentang 

hasil yang dapat diharapkan suatu aktifitas belajar. Hasil penelitian yang 
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dilakukan mengenai aspek guru dalam mengusai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik sebagai berikut: 

a. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip bermain sambil belajar 

yang mendidik yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di 

TK. 

Tabel 2.a.1 

Saya dapat menjelaskan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai 

dengan dengan rencana maupun tidak yang terkait keberhasilan 

pembelajaran. 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 4 3.7 3.7 5.5 

Sering 22 20.2 20.2 25.7 

Selalu 81 74.3 74.3 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 2.a.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 81 guru atau sebesar 74.3 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 2 guru atau sebesar 1.8 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan cukup dalam menjelaskan pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan rencana maupun tidak yang terkait keberhasilan 

pembelajaran. 
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Tabel 2.a.2 

Saya memberi waktu bermain sebagai penentu keberhasilan proses 

pembelajaran. 

 Jawaban  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 3.7 

Sering 98 89.9 89.9 93.6 

Selalu 7 6.4 6.4 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 2.a.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 98 guru atau sebesar 89.9% sedangkan yang 

menjawab  selalu hanya 7 guru atau sebesar 6.4 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baik sekali dalam memberi waktu bermain sebagai 

penentu keberhasilan proses pembelajaran. 

Tabel 2.a.3 

Saya menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar 

anak didik. 

 Jawaban 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Sering 86 78.9 78.9 79.8 

Selalu 22 20.2 20.2 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 2.a.3 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 86 guru atau sebesar 78.9 % sedangkan yang 

menjawab selalu hanya 22 guru atausebesar 20.2 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baik dalam menggunakan berbagai teknik untuk 

memotivasi kemauan belajar anak didik. 
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b. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik bermain 

sambil belajar yang bersifat holistik, otentik dan bermakna yang terkait 

dengan berbagai bidang pengembangan di TK. 

Tabel 2.b.1 

Saya memberikan kesempatan kepada anak untuk menguasai kegiatan 

sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui aktivitas bervariasi. 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 4 3.7 3.7 4.6 

Sering 21 19.3 19.3 23.9 

Selalu 83 76.1 76.1 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 2.b.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 83 guru atau sebesar 76.1 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 1 guru atau sebesar 0.9 % sehingga dapar 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baik dalammemberikan kesempatan kepada anak 

untuk menguasai kegiatan sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui 

aktivitas bervariasi. 

Tabel 2.b.2 

Saya merencanakan kegiatan belajar yang saling terkait dengan satu 

sama lain sesuai dengan tujuan belajar. 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 1 0.9 0.9 1.8 

Sering 88 80.7 80.7 82.6 

Selalu 19 17.4 17.4 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Dari tabel 2.b.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 88 guru atau sebesar 80.7 % dan menjawab 

selalu hanya 19 guru atausebesar 17.4 %, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat 

dikategorikan baik dalam merencanakan kegiatan belajar yang saling 

terkait dengan satu sama lain sesuai dengan tujuan belajar. 

Tabel 2.b.3 

Saya melakukan berbagai strategi untuk keberhasilan pembelajaran 

anak supaya kegiatan yang dilakukan tidak monoton. 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 3.7 

Sering 14 12.8 12.8 16.5 

Selalu 91 83.5 83.5 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 2.b.3 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 91 guru atau sebesar 83.5 % dan menjawab 

tidak pernah sebanyak 1 guru atau sebesar 0.9 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikandalamdalam melakukan berbagai strategi untuk 

keberhasilan pembelajaran anak supaya kegiatan yang dilakukan tidak 

monoton. 

4.1.1.3 Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan.  

Pengembangan kurikulum memberikan pengalaman kepada anak 

untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu.Pengembangan 

kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau yang 
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berwenang dalam bidang pendidikan. Kurikulum mencerminkan 

keterkaitan unsur-unsur pendidikan yang lain dengan memperhatikan 

kondisi dan tututan lingkungan yang selalu berkembang. Adapun hasil 

penelitian yang dilakukan mengenai kemampuan guru dalam 

mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan 

sebagai berikut: 

a. Menentukan kegiatan bermain sambil belajar sesuai untuk mencapai 

tujuan pengembangan. 

Tabel 3.a.1 

Saya memilih kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 3.7 

Sering 18 16.5 16.5 20.2 

Selalu 87 79.8 79.8 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 3.a.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 87 guru atau sebesar 79.8 % dan menjawab 

tidak pernah sebanyak 1 guru atau sebesar 0.9 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baik dalam memilih kegiatan sesuai dengan 

pembelajaran. 
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Tabel 3.a.2 

Saya memilih kegiatan sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan tiap 

anak. 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 75 68.8 68.8 70.6 

Sering 20 18.3 18.3 89.0 

Selalu 12 11.0 11.0 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 3.a.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab menjawab kadang-kadang sebanyak 75 guru atau sebesar 68.8 

% sedangkan yang menjawab selalu hanya sebanyak 12 guru atau 

sebesar11 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan 

Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat dikategorikan cukup dalam  memilih 

kegiatan sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan tiap anak dengan 

seksama. 

b. Memilih materi kegiatan pengembangan yang mendidik sesuai dengan 

usia anak. 

Tabel 3.b.1 

1 Saya mengikuti kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 2.8 

Sering 22 20.2 20.2 22.9 

Selalu 84 77.1 77.1 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 3.b.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 84 guru atau sebesar 77.1 % dan menjawab 

tidak pernah sebanyak 1 guru atau sebesar 0.9 %, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baik dalam mengikuti kegiatan sesuai dengan 

rencana yang telah disiapkan. 

Tabel 3.b.2 

Saya merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan program yang 

telah disusun. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 3.7 

Sering 25 22.9 22.9 26.6 

Selalu 80 73.4 73.4 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 3.b.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 80 guru atausebesar 73,4 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 1 guru atau sebesar 0.9 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikancukup dalam merencanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan program yang telah disusun. 

c. Menyusun perencanaan semester, RKMdan RKH dalam kegiatan 

pengembangan di TK. 

Tabel 3.c.1 

Saya dapat menyusun program tahunan dan semesteran. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 10 9.2 9.2 11.0 

Sering 21 19.3 19.3 30.3 

Selalu 76 69.7 69.7 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Dari tabel 3.c.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 76 guru atau sebesar69.7 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 2 guru atau sebesar 1.8 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan cukup dalam menyusun program tahunan dan 

semesteran. 

Tabel 3.c.2 

Saya dapat menyusun dan melaksanakan program mingguan dan harian. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 4 3.7 3.7 5.5 

Sering 22 20.2 20.2 25.7 

Selalu 81 74.3 74.3 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 3.c.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 81 guru atausebesar 74.3 % dan menjawab  

tidak pernah hanya 2 guru atau sebesar 1.8 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikancukup dalam menyusun dan melaksanakan program 

mingguan dan harian. 

4.1.1.4 Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik 

Penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang dilakukan guru 

merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan kebutuhan, 

bakat dan minat peserta didik. Berikut ini adalah hasil dari penelitian yang 
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dilakukan mengenai kemampuan guru dalam aspek menyelenggarakan 

kegiatan pengembangan yang mendidik: 

a. Menerapkan kegiatan bermain yang bersifat holistik, otentik dan 

bermakna. 

Tabel 4.a.1 

Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang 

telah disusun secara lengkap. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 4 3.7 3.7 5.5 

Sering 22 20.2 20.2 25.7 

Selalu 81 74.3 74.3 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 4.a.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 81 guru atau sebesar 74.3 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 2 guru atau sebesar 1.8 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan cukup dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap. 

Tabel 4.a.2 

Saya melaksanakan aktifitas pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar anak didik. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 3.7 

Sering 15 13.8 13.8 17.4 

Selalu 90 82.6 82.6 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 4.a.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 90 guru atausebesar 82.6% tidak pernah 
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hanya 2 guru atau sebesar 1.8 % sehingga dapat disimpulkan bahwa 

guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat dikategorikan 

baik dalam melaksanakan aktifitas pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar anak didik. 

Tabel 4.a.3 

Saya dapat mengelola kelas dengan efektif tanpa sibuk dengan 

kegiatannya sendiri. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 5 4.6 4.6 6.4 

Sering 20 18.3 18.3 24.8 

Selalu 82 75.2 75.2 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 4.a.3 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 82 guru atau sebesar 75.2% dan menjawab 

tidak pernah hanya 2 guru atau sebesar 1.8 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baik dapat mengelola kelas dengan efektif tanpa 

sibuk dengan kegiatannya sendiri. 

Tabel 4.a.4 

Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Sering 89 81.7 81.7 82.6 

Selalu 19 17.4 17.4 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 4.a.4 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 89 guru atau sebesar 81.7% dan menjawab 

selaluhanya 1 guru atau sebesar 0.9 %, sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat 

dikategorikan baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi 

kurikulum. 

b. Memanfaatkan media dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan 

pendekatan bermain sambil belajar. 

Tabel 4.b.1 

Saya memilih media dan sumber belajar yang sesuai dengan pendekatan 

bermain sambil belajar. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 1 0.9 0.9 2.8 

Sering 20 18.3 18.3 21.1 

Selalu 86 78.9 78.9 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 4.b.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 86 guru atau sebesar 78.9 %dan menjawab 

tidak pernah hanya 2 guru atau sebesar 1.8 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baikdalam memilih media dan sumber belajar yang 

sesuai dengan pendekatan bermain sambil belajar dengan baik. 

Tabel 4.b.2 

Saya memberikan banyak kesempatan untuk anak bertanya. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 6 5.5 5.5 6.4 

Sering 19 17.4 17.4 23.9 

Selalu 83 76.1 76.1 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Dari tabel 4.b.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 83 guru atau sebesar 76.1 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 1 guru atau sebesar 0.9 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baik dalam memberikan banyak kesempatan untuk 

anak bertanya. 

Tabel 4.b.3 

Saya mengatur pelaksanaan pembelajaran sistematis untuk membantu 

belajar anak. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 3.7 

Sering 96 88.1 88.1 91.7 

Selalu 9 8.3 8.3 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 4.b.3 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 96 guru atau sebesar 88.1 % dan menjawab 

selalu hanya 9 guru atau sebesar 8.3 %, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa guru-guru di wilayah kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikanbaik sekali dalam mengatur pelaksanaan 

pembelajaran sistematis untuk membantu belajar anak. 

Tabel 4.b.4 

Saya mengkomunikasikan informasi baru kepada anak sesuai dengan usia dan 

kemampuan belajar anak. 

 Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 3.7 

Sering 93 85.3 85.3 89.0 

Selalu 12 11.0 11.0 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Dari tabel 4.b.4 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 93 guru atau sebesar 85.3 % dan menjawab 

selalu hanya 12 guru atau sebesar 11 %, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat 

dikategorikan baik  sekali dapat mengkomunikasikan informasi baru 

kepada anak sesuai dengan usia dan kemampuan belajar anak. 

Tabel 4.b.5 

Saya melakukan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat 

usia dan kemampuan serta perhatian anak. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Sering 93 85.3 85.3 87.2 

Selalu 14 12.8 12.8 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 4.b.5 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 93 guru atau sebesar 85.3 % dan menjawab 

selalu hanya 14 guru atau sebesar 12.8 %, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat 

dikategorikan baik sekali dalam melakukan pembelajaran yang bervariasi 

sesuai dengan tingkat usia dan kemampuan serta perhatian anak. 

c. Menerapkan tahapan bermain anak dalam kegiatan di TK 

Tabel 4.c 

Saya memahami proses dan tahapan-tahapan anak dalam bermain. 

 Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak Pernah 1 .9 .9 .9 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 3.7 

Sering 99 90.8 90.8 94.5 

Selalu 6 5.5 5.5 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Dari tabel 4.c dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang menjawab 

sering sebanyak 99 guru atau sebesar 90.8 % dan menjawab selalu hanya 

6 guru atausebesar 5.5 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa guru-guru 

di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat dikategorikan baik 

sekali dapat memahami proses dan tahapan-tahapan anak dalam bermain. 

4.1.1.5 Memanfaatkan TIK untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan 

pengembangan yang mendidik. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan kemajuan dari 

jaman yang semakin maju dan berkembang.Sehingga mau tidak mau 

sebagai pendidik TK juga harus dapat menggunakannya walaupun hanya 

sebatas pengenalannya saja.Berdasarkan kenyataan yang ada para pendidik 

sangat minim sekali terhadap pemanfaatan TIK untuk kegiatan 

pengembangan untuk para peserta didik. Berbagai alasan sudah diutarakan 

antara lain; faktor usia, gagap tekhnologi dan lain sebagainya. Dari 

penelitian yang dilakukan tentang kemampuan guru dalam memanfaatkan 

TIK untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang 

mendidik, hasilnya dapat dilihat dari indikator memanfaatkan TIK untuk 

meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidikdan 

tabelnya sebagai berikut; 
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Tabel 5 

Saya menggunakan alat bantu mengajar audio-visual untuk 

meningkatkan motivasi belajar anak. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 11 10.1 10.1 11.0 

Sering 84 77.1 77.1 88.1 

Selalu 13 11.9 11.9 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 5 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang menjawab 

sering sebanyak 84 guru atau sebesar 77.1 % dan menjawab selalu hanya 

13 guru atau sebesar 11.9 %  sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 

guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat dikategorikan 

baik dapat menggunakan alat bantu mengajar audio-visual untuk 

meningkatkan motivasi belajar anak. 

4.1.1.6 Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

Fasilitas yang diharapkan bisa menggali potensi peserta didik, 

tentunya dengan fasilitas yang mendidik.Pengembangan potensi 

dimaksudkan untuk pemantapan potensi yang dimilikinya didalam diri 

peserta didik.Pengembangan potensi yang berhubungan dengan semua 

aspek perkembangan. Guru merupakan fasilitator yang tepat dalam 

pengembangan potensi anak, sehingga guru sebaiknya menjadi sutradara 

yang bisa mengarahkan, membimbing dan memfasilitasi dalam proses 

pembelajaran. Hasil penelitian yang dilakukan dari aspek guru dapat 
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memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki sebagai berikut: 

a. Menyediakan berbagai kegiatan bermain sambil belajar untuk mendorong 

anak mengembangkan potensi secara optimal. 

Tabel 6.a.1 

Saya merancang kegiatan belajar untuk mendorong anak belajar. 

 Jawaban 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 3.7 

Sering 26 23.9 23.9 27.5 

Selalu 79 72.5 72.5 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 6.a.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 79 guru atau sebesar 72.5 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 2 guru atau sebesar 1.8 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikancukup dalam merancang kegiatan belajar untuk 

mendorong anak belajar. 

Tabel 6.a.2 

Saya memberi kesempatan anak untuk belajar sesuai dengan cara masing-

masing 

 Jawaban Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tidek Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 4.6 

Sering 92 84.4 84.4 89.0 

Selalu 12 11.0 11.0 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 6.a.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 92 guru atausebesar84.4 % dan menjawab 
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selalu hanya 12 guru atau sebesar 11 % sehingga dapat disimpulkan 

bahwa guru-guru di kecamatan Kota(berdasarkan tabel 3.1) dapat 

dikategorikan baik dalam memberi kesempatan anak untuk belajar sesuai 

dengan cara masing-masing. 

Tabel 6.a.3 

Saya dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi 

dan kesulitan belajar setiap anak. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 7 6.4 6.4 7.3 

Sering 95 87.2 87.2 94.5 

Selalu 6 5.5 5.5 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 6.a.3 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 95 guru atau sebesar 87.2 % dan menjawab 

selaluhanya 6 guru atau sebesar5.5 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat dikategorikan 

baik sekali dalam mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, 

potensi dan kesulitan belajar setiap anak. 

Tabel 6.a.4  

Saya menyediakan sarana dan prasarana yang tidak membahayakan dan 

dapat meningkatkan daya imajinasi anak 

 Jawaban Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 3.7 

Sering 18 16.5 16.5 20.2 

Selalu 87 79.8 79.8 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Dari tabel 6.a.4 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 87 guru atausebesar 79.8 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 2 guru atau sebesar 1.8 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baik dalam menyediakan sarana dan prasarana yang 

tidak membahayakan dan dapat meningkatkan daya imajinasi anak. 

Tabel 6.a.5 

Saya merancang kegiatan untuk memunculkan daya kreativitas dan 

kemampuan berfikir kritis anak. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 4.6 

Sering 23 21.1 21.1 25.7 

Selalu 81 74.3 74.3 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 6.a.5 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 81 guru atau sebesar 74.3 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 2 guru atau sebesar 1.8 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di wilayah kecamatan Kota (berdasarkan 

tabel 3.1) dapat dikategorikan cukup dalam merancang kegiatan untuk 

memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis anak. 

4.1.1.7 Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 

Pembelajaran merupakan suatu komunikasi, komunikasi dapat 

diartikan sebagai proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak 

yang lainnya. Komunikasi guru kepada peserta  didik, diharapkan dapat 

berlangsung secara efektif, empatik dan santun. 
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a. Memahami berbagai strategi komunikasi efektif, empati, dan satun. 

Tabel 7.a.1 

Saya memperhatikan dan mendengarkan anak bertanya atau pun memberi 

tanggapan 

 Jawaban  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulati

ve Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 4.6 

Sering 18 16.5 16.5 21.1 

Selalu 86 78.9 78.9 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 7.a.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 86 guru atausebesar 78.9 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 2 guru atau sebesar 1.8 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baik dalam memperhatikan dan mendengarkan anak 

bertanya atau pun memberi tanggapan. 

Tabel 7.a.2 

Saya memberi perhatian kepada anak dan  menjawab  pertanyaan anak. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 2.8 

Sering 22 20.2 20.2 22.9 

Selalu 84 77.1 77.1 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 7.a.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 84 guru atau sebesar 77.1 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 1 guru atau sebesar 0.9 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 
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dapat dikategorikan baik dalam memberi perhatian kepada anak dan  

menjawab  pertanyaan anak. 

b. Berkomunikasi secara efektif, empati dan santun pada anak. 

Tabel 7.b.1 

Saya menggunakan bahasa yang baik dalam kegiatan didalam maupun 

diluar kelas. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 3.7 

Sering 17 15.6 15.6 19.3 

Selalu 88 80.7 80.7 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 7.b.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 88 guru atau sebesar 80.7 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 2 guru atau sebesar 1.8 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan baik dalam menggunakan bahasa yang baik dalam 

kegiatan didalam maupun diluar kelas. 

4.1.1.8 Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

Penilaian dan evaluasi merupakan bagian yang terpenting dan tak 

akan terpisahkan dalam pendidikan saat ini. Sistem evaluasi hasil belajar 

dilakukan setelah penilaian terjadi, selanjutnya evaluasi 

dideskripsikan.Penilaian kegiatan belajar mengajar dilakukan setiap hari 

pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh guru sesuai RKH yang telah 

dirancang.Kemuadian guru mengemukakan atau menuliskan alasan, 
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kesulitan atau hambatan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut. 

a. Memahami prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

Tabel 8.a.1 

Saya menyusun alat penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 2.8 

Sering 29 26.6 26.6 29.4 

Selalu 77 70.6 70.6 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 8.a.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 77 guru atau sebesar 70.6 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 1 guru atau sebesar 0.9 % sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan cukup dalam menyusun alat penilaian sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

Tabel 8.a.2 

Saya dapat menentukan hasil karya anak dilihat dari proses anak 

melakukan kegiatan bukan hasil akhirnya. 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 11 10.1 10.1 11.0 

Sering 84 77.1 77.1 88.1 

Selalu 13 11.9 11.9 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 8.a.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 84 guru atau sebesar 77.1 % dan menjawab 

selalu hanya 13 guru atau 11.9 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat 

dikategorikanbaik dalam menentukan hasil karya anak dilihat dari proses 

anak melakukan kegiatan bukan hasil akhirnya. 

b. Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk berbagai 

tujuan. 

Tabel 8.b 
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Dari tabel 8.b dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang menjawab 

selalu sebanyak 92 guru atau sebesar 84.4  % dan menjawab 

selaluhanya13 guru atau sebesar 11.9 %, sehingga dapat disimpulkan  

bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat 

dikategorikan baikdalam menggunakan hasil penilaian untuk dimasukkan 

kedalam buku perkembangan anak. 

c. Menentukan aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi. 

Tabel 8.c.1 

Saya melaksanakan penilaian di TK sesuai dengan penilaian yang telah 

diterapkan. 

 Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 4.6 

Sering 90 82.6 82.6 87.2 

Saya menggunakan hasil penilaian untuk dimasukkan kedalam buku 

perkembangan anak. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 3.7 

Sering 92 84.4 84.4 88.1 

Selalu 13 11.9 11.9 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Selalu 14 12.8 12.8 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 8.c.1 dapat dijelaskan bahwa dari 109 guru yang dan 

menjawab sebanyak 90 guru atau sebesar 82.6 % dan menjawab selalu 

hanya 14 guru atau sebesar 12.8  %, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat dikategorikan 

baik dalam melaksanakan penilaian di TK sesuai dengan penilaian yang 

telah diterapkan. 

Tabel 8.c.2 

Saya melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 6 5.5 5.5 7.3 

Sering 91 83.5 83.5 90.8 

Selalu 10 9.2 9.2 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 8.c.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang dan 

menjawab sering sebanyak 91 guru atau sebesar 83.5 % menjawab selalu 

hanya 10 guru atau sebesar 9.2  %, sehingga dapatdi simpulkan bahwa 

guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat dikategorikan 

baik dalam melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis 

penilaian. 

4.1.1.9 Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Penilaian dan evaluasi peserta didik di lembaga TK dilakukan secara 

obyektif terhadap pemahaman anak yang dituangkan dalam kegiatan yang 

telah direncanakan. Ketika penilaian dan evaluasi dilakukan hanya sekali 
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dan tidak bertahap maka di khawatirkan guru tidak objektif dan guru 

hanya fiktif terhadap  nilai dan evaluasi anak.  

a. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Tabel 9.a.1 

Saya dapat menganalisis hasil akhir dari aspek keseluruhan yang 

dimiliki oleh anak. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Pernah 2 1.8 1.8 1.8 

Kadang-Kadang 4 3.7 3.7 5.5 

Sering 25 22.9 22.9 28.4 

Selalu 78 71.6 71.6 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 9.a.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 78 guru atau sebesar 71.6 % dan menjawab 

tidak pernah sebanyak 2 guru atausebesar 1.8 %. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikancukup dalam menganalisis hasil akhir dari aspek 

keseluruhan yang dimiliki oleh anak. 

Tabel 9.a.2 

Saya memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan 

rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 

 Jawaban Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kadang-Kadang 4 3.7 3.7 3.7 

Sering 96 88.1 88.1 91.7 

Selalu 9 8.3 8.3 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 9.a.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab sering sebanyak 96 guru atau sebesar 88.1 % dan menjawab 
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selalu hanya 9 guru atau sebesar 8.3 %, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat 

dikategorikan baik sekali dalam memanfaatkan hasil penilaian sebagai 

bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

b. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran 

Tabel 9.b.1 

Saya dapat mengkonsultasikan hasil akhir penilaian pada kepala sekolah 

 Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 3 2.8 2.8 3.7 

Sering 26 23.9 23.9 27.5 

Selalu 79 72.5 72.5 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 9.b.1 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 79 guru atau sebesar 72.5 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 1 guru atausebesar 0.9  %, sehingga kesimpulan 

bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat 

dikategorikancukup dalam mengkonsultasikan hasil akhir penilaian pada 

kepala sekolah. 

Tabel 9.b.2 

Saya menyampaikan hasil dan proses kegiatan anak kepada orang tua anak 

dengan obyektif. 

 Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak Pernah 1 0.9 0.9 0.9 

Kadang-Kadang 2 1.8 1.8 2.8 

Sering 25 22.9 22.9 25.7 

Selalu 81 74.3 74.3 100.0 

Total 109 100.0 100.0  
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Dari tabel 9.b.2 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang 

menjawab selalu sebanyak 81 guru atau sebesar 74.3 % dan menjawab 

tidak pernah hanya 1 guru atau sebesar 0.9 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) 

dapat dikategorikan cukup dalam menyampaikan hasil dan proses 

kegiatan anak kepada orang tua anak dengan obyektif dengan baik. 

4.1.1.10 Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Refleksi terhadap proses pembelajaran dikelas dapat digunakan 

untuk meninjau permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. 

Tabel 10 

Saya sering melakukan tindakan refleksi untuk mengetahui kemampuan 

anak satu dengan yang lainnya. 

 
Jawaban Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 1 .9 .9 .9 

Kadang-Kadang 5 4.6 4.6 5.5 

Sering 96 88.1 88.1 93.6 

Selalu 7 6.4 6.4 100.0 

Total 109 100.0 100.0  

Dari tabel 10 dapat dijelaskan bahwa, dari 109 guru yang menjawab 

sering sebanyak 96 guru atau sebesar 88.1 % dan menjawab selalu hanya 

7 guru atau sebesar 6.4 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa guru-guru 

di kecamatan Kota (berdasarkan tabel 3.1) dapat dikategorikanbaik sekali 

dalam melakukan tindakan refleksi untuk mengetahui kemampuan anak 

satu dengan yang lainnya. 
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4.1.2 Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pedagogik yang dimiliki Guru 

di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan guru dalam 

memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dari 

hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa guru yang diteliti belum 

maksimal dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu 

pembelajaran sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang meliputi 

pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar. 

Kompetensi guru merupakan gambaran tentang apa yang seharusnya 

dapat dilakukan seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik 

berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. 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, ia akan terpuruk secara profesional. Kalau 

hal ini terjadi, ia akan kehilangan kepercayaan baik dari siswa, orang tua 

maupun masyarakat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, guru perlu 

berfikir secara antisipatif dan proaktif. Artinya, guru harus melakukan 

pembaruan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara terus menerus. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan banyak 

ditemukannyamasih banyak kendala dan masalah terkait dengan kualitas dan 
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kinerja guru TK. Padahal kualitas dan kinerja mereka akan bermuara pada 

perbaikan kualitas pendidikan secara nasional. Pengembangan kebutuhan 

pedagogik guru masih cenderung belum maksimal dalam melaksanakan 

pembelajaran. Karena disisi lain ada banyak tuntutan yang harus dipenuhi 

guru, tanpa guru tersebut melihat kegiatan mana yang harus diutamakan 

terlebih dahulu. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh beberapa guru pun 

juga belum sepenuhnya dapat menarik perhatian anak. Hal tersebut dapat 

dilihat dari proses pembelajaran yang biasa-biasa saja. 

Hal ini bertentangan dengan Huberman dalam Hamalik(2010:106) 

menyatakan bahwa guru harus memiliki 12 komponen yang harus dikuasai 

sebagai guru yang baik dalam berkompeten, diantaranya ada ketrampilan; 

etika; disiplin ilmiah; kosep-konsep dasar; pelajar; suasana sosial; belajar; 

metode pengajaran; proses; teknologi; pengembangan diri; dan perubahan 

serta inovatif. 

Tetapi jika diamati lebih jauh tentang realita penelitian kompetensi 

guru saat ini agaknya masih beragam.Pernyataan ini sependapat dengan 

pernyataan dari Sudarwan Danim (2010:12) yang mengungkapkan bahwa 

salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu 

menunjukkan kinerja (work performance) yang memadai. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat 

penguasaan kompetensi yang memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya 

yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi guru. 
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Penelitian ini menunjukkan ada beberapa pendidik TK diharapkan 

dapat meningkatkan segi kualitas maupun kuantitasnya, khususnya latar 

belakang pendidikan atau kualifikasi akademisnya. Pendidik TKyang masih 

berlatar belakang SMA ke bawah segera menyesuaikan kualifikasinya 

sampai S1 sesuai amanat PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 29 ketentuan 

mengenai pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki; a. kualifikasi 

akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b. 

latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, 

kependidikan lain, atau psikologi; dan c. sertifikat profesi guru untuk 

PAUD. Adapun responden di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebagai 

berikut: 

Tabel 11. Data Kulifikasi Pendidik Responden 

No Pendidikan terakhir Jumlah  Persente % 

1. D2 PGTK 75 guru 69 % 

2. SI PAUD 28 guru 26 % 

3. SI NON PAUD 6 guru 5 % 

Jumlah 109 guru 100 % 

 

Data diatas menunjukkan bahwa guru yang berpendidikan S1 

sebanyak 34 guru atau sebesar 31%. Namun dalam tabel di atas bisa 

dijelaskan bahwa kualifikasi pendidikan yang sesuai latar belakang 

pendidikan S1 PAUD sebesar 28 guru atau 26 %, sedangkan S1 Non PAUD 

sebesar 6 guru atau 5% yang berprofesi sebagai guru TK/PAUD. Guru yang 

belum memenuhi kualifikasi maksimal sebanyak 75 guru atau sebesar 69% 

berlatar belakang D2 PGTK. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Gambaran Kompetensi Pedagogik Guru TK di Kecamatan Kota 

Kudus. 

Kebutuhan guru merupakan hal yang harus ada dan sebaiknya 

kebutuhan guru dipenuhi untuk menunjang pembelajaran. Karena kebutuhan 

itu termasuk proses yang dapat menentukan keberhasilan dalam mengajar, 

tentunya juga harus diimbangi dengan pengembangan kompetensi 

pedagogik guru yang baik. Analisis kebutuhan dilakukan untuk 

mempersiapkan kebutuhan apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan 

mengajar, sehingga proses belajar akan berjalan dengan optimal dan 

maksimal. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan sebelum, saat, dan 

sesudah belajar selain itu peneliti juga menganalisis apa saja kebutuhan-

kebutuhan guru sudah terpenuhi atau yang belum terpenuhi. Guru sebagai 

tenaga penggerak utama dalam bidang pendidikan dengan jumlahnya paling 

besar, yang diharapkan dapat memajukan dunia pendidikan.  

Dari tabel diatas diketahui bahwa guru TK dengan pendidikan S1 

Non-PAUD adalah yang paling sedikitsebesar 6 guru atau 5%, ditinjau dari 

segi kualifikasi pendidikan guru tersebut, maka guru yang bersangkutan 

memerlukan pelatihan tentang kompetensi pedagogik guru karena guru 

tersebut tidak selaras dengan bidang pekerjaan yang ditekuninya sehingga 

kinerja guru tersebut belum mampu maksimal dalam mengajar. Sementara 

guru yang berpendidikan D2 diharapkan mampu menambah atau 

melanjutkan ke jenjang S1 PAUD sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 
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supaya kualifikasi pendidikan dan pemahaman tentang ke TK-an semakin 

selaras dengan bidang yang ditekuninya. 

Sehingga dari Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional No 16 

Tahun 2007 tentang standar guru yang mencakup kompetensi pedagogik 

belum sepenuhnya dapat dilakukan dan dikembangkan oleh para guru taman 

kanak-kanak di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Dari hasil pengamatan 

di lapangan membuktikan bahwa sebagian para guru belum maksimal dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan bahwa guru berkebutuhan 

apabila guru yang merespon dengan sikap selalu terhadap sub kompetensi 

dengan jumlah tersebut ≤ 10. Adapun dari hasil penelitian di Kecamatan 

Kota, aspek kebutuhan kompetensi pedagogik yang perlu dikembangkan 

sebagai berikut: 

4.1.2.1 Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan intelektual. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru yang 

mengidentifikasi karakteristik setiap anak dalam kelompoknya pada 

katagori selalu hanya 10 guru atau sebesar 9.2%, dikarenakan dalam satu 

kelompok hanya ada seorang guru yang mengampu sampai 25 peserta. 

Pendampingan sangat penting dilakukan dalam mengidentifikasi karakter 

anak usia dini yang merupakan dasar pengembangan dalam penyusunan 

RKH/RKM. Semakin baik kemampuan guru dalam mengidentifikasi 

karakter anak, maka semakin baik pula kegiatan pembelajaran yang 
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disusunnnya. Untuk itu, guru diharapkan mampu memberi kegiatan 

sesuai dengan tempo anak masing-masing. Karena perbedaan individu 

perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Dengan cara ini 

tumbuh kembang anak dapat ditingkatkan. Cara membuat kegiatan dapat 

berjalan dengan lancar dan baik disertai dengan berbagai langkah yang 

antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan 

tersebut mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

karakter anak. Dananjaya (2011:29) mengemukakan bahwa pendidik 

mengutamakan perbedaan individu daripada persamaan-persamaan 

dalam menentukan program pendidikan, didasarkan pada pandangan-

pandangan bahwa individu adalah unik dan bergerak bebas menanggapi 

kondisi sosial dan personal. Oleh sebab itu, guru diharapkan mampu 

mengutamakan perbedaan anak satu dengan yang lainnya. Karena guru 

disini merupakan salah satu inti dari pembelajaran yang akan dilakukan. 

Dari hasil angket menunjukkan bahwa jumlah guru yang 

mengkondisikan kelas pada semua anak dengan kemampuan yang 

berbeda berada pada kisaran 9.2% dari total sample yang penulis teliti, 

hal tersebut dimungkinkan terjadi dikarenakan guru hanya 

memperhatikan anak didik yang berada didepan sedangkan anak didik 

yang tidak terjangkau tidak mendapat perhatian dari guru, guru belum 

mengerti cara bagaimana mengkondisikan kelas dengan anak yang 

beragam. Adapun pengkondisian dilakukan guru terkadang dengan 

berteriak ataupun guru kurang sabar dalam mengkondisikan kelas. Hal 
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tersebut tidak sesuai dengan pendapat dari Darunnajah (2011) yang 

menyatakan bahwa lingkungan pembelajaran harus diciptakan 

sedemikian menarik dan menyenangkan serta demokratis sehingga anak 

selalu betah berada dalam lingkungan kelasnya. Penataan ruang juga 

harus disesuaikan dengan ruang gerak anak dalam bermain sehingga anak 

akanberinteraksi dengan mudah, baik dengan pendidik maupun teman 

sebayanya. Sedangkan menurut Depdiknas (2007: 74) penataan ruang 

dan penempatan alat main yang tepat memungkinkan anak untuk mandiri 

dan bertanggung jawab, penataan ruang dan alat main seharusnya dapat 

mendukung anak untuk membuat keputusan sendiri, mengembangkan ide 

dan kemampuan sosial. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru yang dapat 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi setiap perkembangan 

anak, pada kategori adalah 4 guru atau 3.7 % dengan latar pendidikan 

Non-PAUD, sehingga guru belum sepenuhnya mengetahui pentingnya 

perkembangan setiap anak yang dapat membantu meringankan kegiatan 

guru yang berhubungan dengan anak. Dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, pendidik perlu 

memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. 

Chakra (2007) berpendapat bahwa perkembangan anak tidak selamanya 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perkembangan tidak hanya 

dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi juga ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, 
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antara lain; faktor keturunan merupakan modal dasar dalam mencapai 

hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Faktor lingkungan merupakan 

faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan, 

faktor ini juga tempat anak hidup dan berfungsi sebagai penyedia 

kebutuhan dasar anak. Lingkungan yang baik akan membawa dampak 

tercapainya potensi baawan anak, akan tetapi faktor yang kurang baik 

akan menghambat perkembangan potensi anak.  

4.1.2.2 Aspek mengusai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru yang 

memberi waktu bermain sebagai penentu keberhasilan proses 

pembelajaran pada kategori berada pada kisaran angka 6,4%, dikarenakan 

waktu bermain anak pada disekolah sangat sedikit sehingga guru kurang 

memahami sampai mana tahapan anak dalam bermain. Menurut 

Dananjaya (2011) pembelajaran merupakan proses aktif peserta didik yang 

mengembangkan potensi dirinya. Peserta didik dilibatkan kedalam 

pengalaman yang difasilitasi oleh guru sehingga peserta didik mengalir 

dalam pengalaman melibatkan pikiran, emosi terjalin dalam kegiatan yang 

menyenangkan dan menantang serta mendorong prakarsa siswa. 

Keberhasilan proses belajar anak dapat dilihat dari guru memberikan 

waktu yang cukup banyak dalam bermain supaya guru dapat mengetahui 

tahapan-tahapan anak dalam bermain. Guru dapat melihat kematangan 

anak dalam bersosialisasi dengan teman sebaya atau orang dewasa melalui 
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bermain. Sehingga kebutuhan guru dapat ditingkatkan dengan guru 

memberikan waktu yang banyak saa bermain. Karena dengan bermain 

peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. 

Dananjaya (2011:33) mengemukakan permainan  yang skenarionya dibuat 

oleh guru, diangkat dari permainan anak-anak atau hiburan yang 

menyenangkan dan menantang. Pelaksanaan permainan, keberhasilan atau 

kegagalannya menjadi pengalaman yang urutannya dicatat oleh guru. 

Proses pengalaman dari setiap kejadian dalam permainan menjadi bahan 

analisis dan pengambilan keputusan. Marthacrhistian (2008) juga 

sependapat dengan pendapat diatas, Martha menyatakan bahwa tahapan 

perkembangan anak juga menjadi ciri dalam kegiatan bermain anak, 

sehingga bermain anak dapat diprediksi dan dijadikan acuan dalam 

perkembangan anak. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengatur 

pelaksanaan pembelajaran sistematis untuk membantu belajar anak pada 

katagori selalu hanya 9 guru atau sebanyak 8.3 %, dikarenakan guru belum 

maksimal dalam menyusun kegiatan yang memberatkan anak sehingga 

anak masih merasa terkekang. Artinya kegiatan yang diberikan tidak 

sesuai dengan tingkat usia anak yang masih terlalu sulit dan rumit. Hal itu 

tidak sesuai dengan tujuan kurikulum yang menyatakan bahwa kegiatan 

disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik. Pembelajaran yang 

sistematis menurut Dananjaya (2011) ialah, pembelajaran yang 

berorientasi pada kebutuhan anak, anak membutuhkan proses belajar untuk 
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mengoptimalkan semua aspek perkembangan. Pembelajaran yang 

berorientasi pada perkembangan anak, guru harus memberikan kegiatan 

yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Pembelajaran yang 

berkesinambungan, yaitu kemajuan perkembangan satu aspek yang akan 

mempengaruhi aspek lainnya. Belajar seraya bermain, pembelajaran yang 

dilakukan dengan cara menyenangkan dengan menggunakan berbagai 

stategi, teknik, metode dan media yang menarik serta mudah diikuti oleh 

anak.  

4.1.2.3 Aspek menerapkan tahapan bermain anak dalam kegiatan di TK. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memahami proses 

dan tahapan-tahapan anak dalam bermain pada katagori selalu hanya 6 

guru atau 5.5 %, dikarenakan guru belum maksimal dalam memahami 

proses dan tahapan-tahapan anak dalam bermain. Dengan anak bermain, 

mereka secara tidak langsung dapat belajar dengan sendirinya.Bermain 

merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan 

dan perkembangan kemampuan anak didik sebagai hasil kegiatan 

bermainnya. Anak sangat tertarik untuk melakukan kegiatan eksplorasi 

dan mencipta mainan sendiri, karena bermain sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan anak untuk sukses. Menurut James Sully (2008)bermain erat 

kaitannya dengan rasa senang pada saat melakukan belajar. Pada saat 

bermain tahapan-tahapan yang dilalui anak dapat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak. Karena tahapan tersebut dapat melatih daya 
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konsentrasi. Konsentrasi anak merupakan salah satu cara untuk melatih 

anak fokus pada kegiatan bermain dan bereksplorasi. 

4.1.2.4 Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru yang dapat 

mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi dan kesulitan 

belajar setiap anak pada katagoriselalu hanya 6 guru atau sebanyak 2.2 

%,dikarenakan guru hanya mampu mengidentifikasi bakat, minat, potensi 

dan kesulitan belajar pada beberapa anak bukan keseluruhan peserta didik. 

Dalam kompetensi ini, guru diharapkan lebih pandai dalam memotivasi 

bakat, minat, potensi dan kesulitan belajar pada anak. Tentunya dengan 

anak semakin termotivasi maka anak akan menyadari bahwa kemampuan 

yang dimilikinya dapat dikembangkan. Menghargai bakat, minat, potensi 

dan kesulitan anak merupakan hal yang terpenting bagi seorang guru untuk 

tidak meremehkan apa yang telah dilakukan oleh anak walaupun hanya 

pekerjaan yang sangat kecil. Bakat, minat dan potensi anak berkaitan 

dengan motivasi. Menurut Gallup dalam slameto (2003) bakat merupakan 

potensi yang dimiliki sejak lahir. Menurut Slameto (2003) minat adalah 

proses untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang 

diminatinya dengan perasaan senang dan puas. Minat merupakan faktor 

yang dapat mengarahkan bakat. Dalam mendorong perkembangan potensi 

anak perlu memanfaatkan berbagai media dan sumber pembelajaran. 

Menurut Nana (2009:146) usaha untuk membangkitkan motif belajar pada 
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anak yaitu pemilihan bahan pengajaran yang berarti bagi anak, serta 

menciptakan kegiatan belajar yang dapat membangkitkan dorongan untuk 

menemukan (discovery). Pembelajaran tersebut disajikan dalam bentuk 

yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

4.1.2.5 Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru yang 

melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian pada 

katagoriselalu hanya 10 guru atau 9.2 %, dikarenakan guru belum 

menguasai beberapa teknik penilaian yang telah ditetapkan. Penilaian 

dilakukan secara terencana, dan sebagai umpan balik bagi guru agar 

mampu menyempurnakan proses pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan 

dengan beberapa teknik, yang bertujuan supaya hasil penilaian didapatkan 

secara obyektif. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran. Ketika guru belum dapat menguasai teknik dan 

jenis penilaian, maka guru dikatakan belum maksimal dalam menilai 

perkembangan anak. Penilaian berfungsi untuk mengukur tingkat 

penguasaan terhadap seperangkat tingkat pencapaian terhadap seperangkat 

tujuan tertentu, dan untuk menentukan kedudukan siswa dalam 

kelompoknya tentang penguasaan materi tujuan pembelajaran tertentu.  

Menurut Depdiknas (2007:47) penilaian adalah suatu usaha 

mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, 

berkala, berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil dari 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Proses penilaian merupakan bagian 
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yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh 

(holistik) yang mencakup semua aspek perkembangan anak didik.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru yang 

memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya pada katagori selalu hanya 

9 guru atau 8.3 %, dikarenakan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan 

pembelajaran dilakukan secara subyektif, penilaian dilakukan oleh guru 

tanpa melihat buku perkembangan penilaian anak. Padahal tujuan dari 

evaluasi adalah untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana 

pertumbuhan dan perkembangan kemampuan anak selama waktu tertentu 

dengan obyektif tanpa menambah atau mengurangi kemampuan anak. 

Guru membutuhkan pelatihan tentang bagaimana cara memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya. Tujuannya supaya guru dapat memahami 

kemampuan setiap peserta didiknya misalkan dengan cara guru membuat 

catatan kecil tentang anak yang belum memahami atau guru segera 

melakukan penilaian yang obyektif terhadap peserta didik. Hal tersebut 

sependapat dengan Nana (2009: 180) mengemukakan bahwa hasil dari 

suatu evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan 

selanjutnya. 

4.1.2.6 Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas  pembelajaran. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru yang 

melakukan tindakan refleksi untuk mengetahui kemampuan anak satu 
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dengan yang lainnya pada katagori selalu hanya 7 guru atau 6.4 %, 

dikarenakan guru belum sepenuhnya melakukan tindakan refleksi terhadap 

kemampuan anak. Tindakan refleksi yang dilakukan oleh guru diharapkan 

dapat membantu guru itu sendiri dalam mengetahui kemampuan 

anak.Refleksi merupakan peninjauan ulang tentang pengembangan 

gambaran dengan cara mengingat dan merenungkan kembali suatu 

tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi. Dalam tindakan 

releksi yang harus dilakukan adalah berusaha memahami proses, masalah, 

persoalan dan kendala yang nyata dalam tindakan strategis dengan 

mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam 

pembelajaran kelas dan memahami persoalan pembelajaran dan keadaan 

kelas dimana pembelajaran dilaksanakan. Tidakan refleksi dapat 

memudahkan seorang guru tentang proses pembelajaran, kendala yang 

dihadapi dalam melakukan tindakan di kelas, dan tentang apa yang 

sekarang dilakukan para siswa agar dapat mencapai tujuan perbaikan 

pembelajaran. 

 

4.2.2 Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pedagogik yang dimiliki Guru 

TK di Kecamatan Kota Kudus. 

Sebagi tenaga profesional, guru PAUD dituntut dapat 

mengembangkan ilmunya, baik melalui belajar sendiri maupun melalui 

program pembinaan dan pengembangan yang dilembagakan oleh 

pemerintah. Pembinaan merupakan upaya peningkatan profesionalisme guru 
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PAUD yang dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan 

pendidikan. Pembinaan guru PAUD dilakukan dalam kerangka pembinaan 

profesi dan karier. Pembinaan profesi guru PAUD meliputi pembinaan 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, 

dan kompetensi sosial. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada 

meliputi penugasan dan promosi. 

Seperti disebutkan di atas, aktivitas pengembangan profesi guru 

PAUD bersifat terus-menerus, tiada henti, dan tidak ada titik puncak 

kemampuan profesional yang benar-benar final. Di sinilah esensi bahwa 

guru PAUDkhususnya di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus harus 

menjalani proses pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) atau 

continuing professional development (CPD). PPB atau CPD bermakna 

sebagai semua inisiatif individu dan kegiatan pengembangan profesional 

yang tersedia untuk mendukung pengembangan kompetensi guru PAUD, 

kepala sekolah, dan pengawas sekolah.Dalam konteks interaksi 

kepengawasan sekolah atau kepengawasan pembelajaran, sentral utama 

pembinaan adalah guru PAUD. 

Apakah PPB atau CPD itu? PPB atau CPD (Depdiknas, 2007) adalah 

semua program dan kebijakan pengembangan profesional yang tersedia 

untuk mendukung pengembangan kompetensi guru PAUD, kepala sekolah, 

dan pengawas sekolah.PPB atau CPD adalah aktivitas reflektif yang 

dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan 

keterampilan seseorang. CPD menunjang kebutuhan seseorang dan 
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memperbaiki praktek-praktek profesionalnya. PPB atau CPD juga bermakna 

cara setiap anggota asosiasi profesi memelihara, memperbaiki, dan 

memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dan mengembangkan 

kualitas diri yang diperlukan dalam kehidupan profesional mereka. Dengan 

demikian PPB atau CPD memuat tiga istilah utama. Yaitu continuing, 

professional, dan development. Disebut continuing (berkelanjutan) karena 

belajar tidak pernah berhenti tanpa memperhatikan usia maupan senioritas. 

Disebut professional (profesional) karena CPD difokuskan pada 

kompetensi-kompetensi profesional dalam sebuah peran profesional. 

Disebut development (pengembangan) karena tujuannya adalah untuk 

memperbaiki kinerja seseorang dan untuk memperkuat kemajuan karir 

seseorang yang jauh lebih luas dari sekedar pendidikan dan pelatihan formal 

biasa. 

Pengembangan profesional pendidik/guru PAUD harus dipandang 

sebagai suatu pola pengembangan berkelanjutan dari pendidik yang tidak 

atau kurang memiliki kompetensi yang andal (unqualified) sampai pendidik 

senior di sekolah, termasuk kepala sekolah, atau pengawas. Kemampuan 

profesional guru PAUD, kepala sekolah, dan pengawas itu bersifat dinamis. 

Pembinaan dan pengembangan dan karir guru PAUD, dilaksanakan 

melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) 

maupun bukan diklat, antara lain seperti berikut ini: 
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4.2.2.1 Pendidikan dan pelatihan 

Kebutuhan pengembangan kompetensi pedagogik guru TK di 

kecamatan Kota Kudus yang belum terpenuhi adalah cara mengidentifikasi 

karakteristik setiap anak, cara mengkondisikan kelas pada semua anak 

yang berbeda, cara menganalisis faktor yang mempengaruhi setiap 

perkembangan anak, cara melaksanakan pembelajaran yang sistematis, 

cara memahami tahapan-tahapan anak dalam bermain, cara melaksanakan 

penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian dapat dikembangkan 

melalui suatu pengembangan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang 

dapat mengembangkan kebutuhan para guru. Kebutuhan pengembangan 

para guru ini dapat dilakukan oleh guru itu sendiri maupun oleh pihak 

sekolah atau lembaga yang berkaitan, dengan pembinaan internal ini 

dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki 

kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, diskusi 

dengan rekan sejawat dan sejenisnya. Melakukan pelatihan dalam bentuk 

IHT (In House Training), pelatihan ini dilaksanakan secara internal di 

kelompok kerja guru PAUD di tempat lain yang ditetapkan untuk 

menyelenggarakan pelatihan. Strategi ini dilakukan berdasarkan 

kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru PAUD. 

Selain pengembangan internal dari pihak sekolah, kebutuhan para 

guru dapat dikembangkan melalui: program magang yang dilaksanakan di 

dunia kerja pendidikan yang relevan dalam rangka meningkatkan 

kompetensi profesional guru PAUD. Diharapkan program ini 



  

 

 

96 

diperuntukkan bagi guru PAUD dan dapat dilakukan selama periode 

tertentu misalnya, magang di sekolah tertentu untuk belajar manajemen 

kelas atau manajemen sekolah yang efektif. Program ini dipilih dengan 

alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata. 

Dilakukan program kemitraan sekolah yang dilaksanakan antara 

sekolah yang baik dengan yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan 

sekolah swasta, dan sebagainya. Jadi, pelaksanaannya dapat dilakukan di 

sekolah atau di tempat mitra sekolah. 

Pengembangan kebutuhan melalui belajar jarak jauhyang 

dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam 

satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet 

dan sejenisnya. Pembinaan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak 

semua guru PAUD terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan 

di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di Kabupaten. 

Pengembangan dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan di 

lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang. Jenjang pelatihan 

disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan 

khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau 

disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Kursus 

singkat untuk melatih meningkatkan kemampuan guru PAUD dalam 

beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan 

kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. 
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Pembinaan profesi guru PAUD melalui pendidikan lanjut yang 

menjadi alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru 

PAUD. Pengikut sertaan guru PAUD dalam pendidikan lanjut ini dapat 

dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik di dalam maupun di 

luar negeri bagi guru PAUD yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan 

lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu 

guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. 

4.2.2.2 Kegiatan selain pendidikan dan pelatihan 

Pengembangan yang sudah dijelaskan di atas merupakan kegiatan 

yang harus dikembangkan oleh para guru untuk meningkatkan kebutuhan 

kompetensi pedagogik, selain itu ada kegiatan selain pendidikan dan 

pelatihan yang bisa dikembangkan lagi antara lain: melakukan diskusi 

tentang masalah-masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan dengan 

topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Melalui 

diskusi ini diharapkan para guru PAUD dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun 

masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya. 

Pengikutsertaan guru PAUD di dalam kegiatan seminar dan 

pembinaan ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi 

peningkatan keprofesian guru PAUD. Kegiatan ini memberikan peluang 

kepada guru PAUD untuk berinteraksi dengan para guru lainyang 

berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan. Pengembangan melalui workshop untuk menghasilkan produk 
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yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun 

pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam 

kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, 

penulisan RPP, dan sebagainya. 

Selain itu guru dapat mengembangkan kebutuhan kompetensi 

pedagogik dengan melakukan penelitian dalam bentuk penelitian tindakan 

kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka 

peningkatan mutu pembelajaran. Pelatihan tentang pembuatan media 

pembelajaran yang berbentuk alat peraga, alat praktik sederhana, maupun 

bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran. Pembuatan karya 

teknologi/karya seni yang dibuat guru PAUD dapat berupa suatu karya 

yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya 

seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. 

Dalam pertumbuhan kecenderungan pendidik harus 

mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesionalnya secara 

mandiri, yang diperlukan oleh guru PAUD Kecamatan Kota Kabupaten 

Kudus adalah memberikan peluang yang lebih banyak kepada guru PAUD 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogik; pemahaman 

budaya dan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar siswa, 

dan dengan asumsi yang lebih besar, dan meningkatkan tanggung jawab 

mengembangkan kurikulum, penilaian, dan berkolaborasi antar guru 

PAUD dengan dukungan teknologi, memberi lebih banyak waktu agar 

guru PAUD  mengembangkan sikap baru, melakukan penilaian, 
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berdiskusi, merenung, menilai, mencoba pendekatan baru dan meng-

integrasikan mereka ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dan 

menyediakan waktu untuk merencanakan pengembangan profesi mereka 

sendiri, pengembangan profesi yang lebih  mengutamakan perbaikan kerja 

melalui penelitian untuk menyempurnakan pekerjaan sehari-hari yang 

lebih efektif,  memusatkan kegiatan pada aktivitas guru PAUD pada 

tingkat satuan pendidikan, penyediaan pembina yang professional yang 

dapat membimbing dan membantu mereka dalam meningkatkan kinerja 

mengajar mereka, mereka juga meningkatkan kompetensi profesional diri 

mereka sendiri, dan mengintegrasikan guru PAUD dalam jaringan 

teknologi informasi dan komunikasi diantaranya dengan memantau apa 

yang guru PAUD lain lakukan dan guru PAUD lain sehingga dapat 

meningkatkan pendidik lebih termotivatasi untuk bereksplorasi dan 

berinovasi dalam menyempurnakan pekerjaannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan data dan analisa data yang telah peneliti lakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

5.1.1 Mutu pendidikan yang baik dapat mendorong terciptanya masyarakat 

yang berkualitas, kreatif dan produktif. Salah satu ciri dari mutu 

pendidikan yang baik adalah terciptanya proses pembelajaran yang 

baik pula (mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi). 

Sebagai dampaknya guru yang merupakan peran sentral dalam proses 

pembelajaran sudah sewajarnya dituntut untuk lebih professional 

dalam menjalankan fungsinya. Selain hal tersebut, perubahan dan 

perkembangan masyarakat yang semakin maju juga menuntut profesi 

guru menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat. 

Guru PAUD di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus masih kurang 

memberi perhatian terhadap pemahaman karakteristik anak yang 

membutuhkan penanganan secara khusus, latar belakang keluarga dan 

masyarakat untuk menetapkan kebutuhan belajar anak dalam konteks 

kebhinnekaan budaya, pentingnya upaya peningkatan kemampuan 

mengembangkan potensi peserta didik. Selain itu juga penguasaan 

prinsip-prinsip dasar pembelajaran yang mendidik dan kemampuan 
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mengembangkan kurikulum pembelajaran secara kreatif dan inovatif  

juga perlu ditingkatkan. 

5.1.2 Aktivitas pengembangan kebutuhan pengembangan kompetensi guru 

PAUD bersifat terus-menerus, tiada henti, dan tidak ada titik puncak 

kemampuan kompetensi yang benar-benar final. Di sinilah esensi 

bahwa guru PAUD khususnya di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus 

harus menjalani proses pengembangan profesional berkelanjutan 

(PPB) atau continuing professional development (CPD). Dalam hal ini 

pengembangan kompetensi memerlukan pembinaan, pengembangan 

dan karir guru PAUD, yang dilaksanakan melalui berbagai strategi 

dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pengalaman yang peneliti temukan di lapangan maka 

peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Guru: Guru senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan 

penyesuaian kebutuhan serta penguasaan kompetensinya dengan 

memberikan peluang yang lebih banyak kepada guru meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan pedagogik; pemahaman budaya dan 

faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar siswa, dan dengan 

asumsi yang lebih besar, dan meningkatkan tanggung jawab 

mengembangkan kurikulum, penilaian, dan berkolaborasi antar guru 

dengan dukkungn teknologi. Guru dengan pendidikan Non-PAUD 

hendaknya memenuhi kualifikasi akademiknya dengan mengikuti 
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pendidikan khusus PAUD (D2 maupun S1) sedangkan guru TK 

dengan latar pendidikan D2 PGTK hendaknya dapat melanjutkan 

pendidikannya menjadi S1 PAUD sehingga lebih meningkatkan 

kemampuan akademis mereka. 

5.2.2 Bagi Sekolah: Melasakanan kegiatan refleksi seperti monitoring, 

sehingga monitoring proses perlu dilaksanakan secara efektif. 

Monitoring dapat diintegrasikan dalam sistem evaluasi diri sekolah. 

Dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi diri proses 

belajar yang berkembang efektif maka tingkat  kepercayaan guru pada 

diri mereka sendiri dalam mengajar, siswa, belajar, dan mengajar terus 

dapat ditumbuhkan. Melakukan pendampingan kepada para guru untuk 

peningkatkan kinerja guru. 

5.2.3 Bagi IGTKI-PGRI: Menyediakan Pembinaan yang professional yang 

dapat membimbing dan membantu para guru dalam meningkatkan 

kinerja mengajar para guru, menyediakan seminar dan pelatihan yang 

dapat mengembangkan kompetensi para guru TK. 

5.2.4 Bagi Pemerintah:Pemerintah daerah hendaknya memfasilitasi maupun 

memberi kemudahan bagi guru TK yang Non-PAUD dan atau D2 

PAUD untuk mengikuti dan atau melanjutkan pendidikan di PAUD 

misalnya dengan pemberian beasiswa, kemudahan ijin belajar, dan 

lain-lain. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

5.3.1 Singkatnya waktu untuk melakukan penelitian menjadikan peneliti 

kurang maksimal, karena identifikasi guru dibatasi dengan kegiatan 

guru yang lainnya. 

5.3.2 Lokasi penelitian satu dengan lokasi penelitian yang lain terlalu jauh. 

Sehingga kesempatan peneliti untuk melakukan identifikasi secara 

perorangan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. 

5.3.3 Aktifitas guru terlalu padat saat penelitian, sehingga pelaksanaan 

penelitian kurang maksimal dilakukan. 
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Data Responden Guru TK/PAUD 

No 

Nama Responden Nama Instansi Jabatan 

Pend. 

terakhir 

1. 

Achmad Mikail Kamal Tk Aisyiyah BA 03 Guru 

S1 

Ekonomi 

2. Ittriya Tk Aisyiyah BA 03 Guru S1 

3. Mutmainah Tk Aisyiyah BA 03 Guru D2 

4. Rizka Yuni Ayuningsih Tk Aisyiyah BA 03 Guru D2 

5. Siti Anisah  Tk Aisyiyah BA 03 Guru S1 

6. Siti Sundari Tk Aisyiyah BA 03 Kepala S1 

7. Zaro'ah Tk Aisyiyah BA 03 Guru D2 

8. Siti Arbainah TK Aisyiyah BA 3 Guru D2 

9. Aris Lestari Tk Aisyiyah BA II Guru S1 

10. Dani Pustaka Ningrum TK Aisyiyah BA II Guru D2 

11. Dwi Wulan Ariyani Tk Aisyiyah BA II Guru D2 

12. Ika Fatriyah Tk Aisyiyah BA II Guru S1 

13. Khumaidah Tk Aisyiyah BA II Guru S1 

14. Sholichah Tk Aisyiyah BA II Guru D2 

15. Sri Ambarwati Tk Aisyiyah BA II Guru D2 

16. Sri Purwantini  Tk Aisyiyah BA II Guru D2 

17. Suci Ari Yulianingsih Tk Aisyiyah BA II Guru D2 

18. Ummu Umaroh F Tk Aisyiyah BA II Kepala D2 

19. Zulaliyah Tk Aisyiyah BA II Guru D2 

20. Heni Sri astuti TK Aisyiyah BA IV Guru S1 

21. Lilis Pusakaningrum  Tk Aisyiyah BA IV Kepala S1 

22. Mustaghfiroh  Tk Aisyiyah BA IV Guru D2 

23. Noor Damia Latifah TK aisyiyah BA IV Guru D2 

24. Noor Faila Sufa Tk Aisyiyah BA IV Guru D2 

25. Nurul Ustadzah Tk Aisyiyah BA IV Guru S1 PAI 

26. Fadhilah Suprapto Tk Batik Guru D2 

27. Fitrianingsih Tk Batik Guru D2 

28. Krisna Kurniawati Tk Batik Guru D2 

29. Masrupik Tk Batik Guru S1 

30. Ngatmini Tk Batik Guru S1 

31. Noor Jannah Tk Batik Kepala S1 

32. Ratna Indarwati Tk Batik Guru D2 

33. Rezeky Fitriana Dewi Tk Batik Guru D2 

34. Siti Lestari Tk Batik Guru D2 

35. Titik Ekowati Tk Batik Guru D2 

36. Ulfatun Chasanah Tk Batik Guru S1 
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37. Enny Isdhianti Tk Islam Tunas Bhakti Guru D2 

38. Ismiyati Tk Islam Tunas Bhakti Kepala S1 

39. Rini Budi Utami Tk Islam Tunas Bhakti Guru D2 

40. Rohmatul laili TK Islam Tunas BHakti Guru S1 

41. Siti Maimunah TK Islam Tunas Bhakti Guru D2 

43. Sri Wahyuningsih Tk Islam Tunas Bhakti Guru D2 

44. Wulan Kurniati Tk Islam Tunas Bhakti Guru D2 

43. Cristina S. N Tk Kemala Bhayangkari Kepala S1 

45. Emi Shofiana Tk Kemala Bhayangkari Guru S1 PAI 

46. Hidayah Tk Kemala Bhayangkari Guru D2 

47. Nor Indrani Tk Kemala Bhayangkari Guru D2 

48. Qomariyah Tk Kemala Bhayangkari Guru D2 

49. Ratna Widiana Tk Kemala Bhayangkari Guru D2 

50. Rosyidah Tk Kemala Bhayangkari Guru D2 

51. Silviana novita sari Tk Kemala Bhayangkari Guru D2 

52. Sulis Setyowati Tk Kemala Bhayangkari Guru D2 

53. Fatjeri Khatul W. Tk M NU Muslimat Purwosari Guru D2 

54. Dania Rachmawati Tk M NU Muslimat Purwosari Guru D2 

55. Nuri Maulida Putri Tk M NU Muslimat Purwosari Guru D2 

56. Rima Sa'diyah Tk M NU Muslimat Purwosari Guru D2 

57. Rondiyah Tk M NU Muslimat Purwosari Guru S1 

58. Ashlikah Tk M NU Muslimat Purwosari Guru D2 

59. Chalimatus sa'diyah Tk M NU Muslimat Purwosari Guru D2 

60. Muflichah Tk M NU Muslimat Purwosari Guru D2 

61. Silvia Fatmawati Tk M NU Muslimat Purwosari Guru D2 

62. Arina Zulfah Tk M NU Tsamrotul Iman Guru D2 

63. Indah Listiyani Tk M NU Tsamrotul Iman Guru D2 

64. Istiqomah Tk M NU Tsamrotul Iman Guru D2 

65. sulistiyaningsih Tk M NU Tsamrotul Iman Guru D2 

66. Syarifah Noor A. B Tk M NU Tsamrotul Iman Guru D2 

67. Uliyatin Nisa Tk M NU Tsamrotul Iman Guru S1 PAI 

68. Umi Latifah Tk M NU Tsamrotul Iman Guru S1 

69. Afifah TK Negeri Pembina Kepala  S1 

70. Ali Askan TK Negeri Pembina Guru S1 

71. Emi Wardati TK Negeri Pembina Guru D2 

72. Hesti Purnami TK Negeri Pembina Guru S1 

73. Karole Sutrisno TK Negeri Pembina Guru D2 

74. Khoiriyah Nurhayati TK Negeri Pembina Guru D2 

75. Kusmiyati Tk Negeri pembina  Guru D2 
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76. 

Nita Silvia SR TK Negeri Pembina Guru 

S1 Bhs 

Inggris 

77. Mita Silvia Kusnandar TK Negeri Pembina Guru D2 

78. Puji Lestari TK Negeri Pembina Guru D2 

79. Rochanawati TK Negeri Pembina Guru D2 

80. Siti Hadiyah TK Negeri Pembina Guru S1 

81. A'isyah  TK P. 07.3 Mlati kidul Guru D2 

82. Emmy Widyawati TK P. 07.3 Mlati kidul Guru S1 

83. Heni Puji Astuti TK P. 07.3 Mlati kidul Guru D2 

84. Ida Tri Lestari TK P. 07.3 Mlati kidul Guru D2 

85. Isma Kusmawati TK P. 07.3 Mlati kidul Guru D2 

86. Khoirun Nisa TK P. 07.3 Mlati kidul Guru D2 

87. Suwanti TK P. 07.3 Mlati kidul Guru D2 

88. Titi Sayekti TK P. 07.3 Mlati kidul Guru D2 

89. Jumaidah TK Pertiwi Purwosari Guru D2 

90. Khoirun Nida TK Pertiwi Purwosari Guru D2 

91. Maryam TK Pertiwi Purwosari Guru D2 

92. Mutiara Hanifah TK Pertiwi Purwosari Guru D2 

93. Noor Hidayah TK Pertiwi Purwosari Guru D2 

94. Panisih TK Pertiwi Purwosari Guru D2 

95. Sumiyati Tk Pertiwi Purwosari Guru S1 

96. Tuti Sulistyohati Tk Pertiwi Purwosari Guru S1 

97. Edfanny Sekar Tk PG Rendeng Guru S1 

98. Enny Puji Astuti Tk PG Rendeng Guru D2 

99. Erny Susanti Tk PG Rendeng Guru S1 

100. Fadhilah Chusni Tk PG Rendeng Guru D2 

101. Indah Kurniawati Tk PG Rendeng Guru D2 

102. Isna Zakiyah Tk PG Rendeng Guru S1 

103. Kushardiyani Tk PG Rendeng Guru S1 

104. Maulida Nafisatin Tk PG Rendeng Guru D2 

105. Nor Yani Tk PG Rendeng Guru D2 

106. Suwanti Tk PG Rendeng Kepala D2 

107. Tuti Priyondani Tk PG Rendeng Guru D2 

108. Yulia Nujumun N. Tk PG Rendeng Guru S1 PAI 

109. Zumrotul Wachdah Tk PG Rendeng Guru D2 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Nama Lengkap  : 

Nama Instansi Lembaga : 

Jabatan   : 

Pendidikan terakhir  : 

Berilah tanda( √ ) pada kolom dibawah ini yang sudah Anda terapkan di instansi lembaga Anda : 

Keterangan : 

1 : Tidak Pernah (TP)     2 : Kadang-Kadang (KK) 

3 : Sering (S)      4 : Selalu (SL) 

 

N

o 

Aspek Kompetensi 

Pedagogik 
Indikator Item Pertanyaan 

Skor 

1 2 3 4 

1. 

Memahami 

karakteristik peserta 

didik dari 

aspekfisik, moral, 

sosial, kultural, 

emosional, 

danintelektual. 

1.1 Memahami karakteristik 

peserta didik usia TK/PAUD 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual serta 

budaya. 

1.1.1 Saya dapat mengidentifikasi karakteristik belajar 

setiap anak dalam kelompoknya. 

 

    

1.1.2 Saya dapat mengkondisikan kelas pada semua 

anak dengan kemampuan yang berbeda. 

    

1.1.3 Saya dapat menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi setiap perkembangan anak. 

    

1.2 Mengidentifikasi kesulitan 

peserta didik usia 

1.2.1 Saya member kesempatan kepada anak untuk 

berpartisipasi dalam kelas. 
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TK/PAUD dalam bidang 

pengembangnan 

1.2.2 Saya menjadi penentubagi proses perkembangan 

anak. 

    

1.2.3 Saya membantu mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan anak. 

    

2. 

Mengusai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

2.1 Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip bermain 

sambil belajar yang 

mendidik yang terkait 

dengan berbagai bidang 

pengembangan di TK. 

2.1.1 Saya dapat menjelaskan pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan sesuai dengan dengan rencana 

maupun tidak yang terkait keberhasilan 

pembelajaran. 

    

2.1.2 Saya memberi waktu bermain sebagai penentu 

keberhasilan proses pembelajaran. 

 

    

2.1.3 Saya menggunakan berbagai teknik untuk 

memotivasi kemauan belajar anak didik. 

    

2.2 Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, 

metode dan teknik 

bermain sambil belajar 

yang bersifat holistik, 

otentik dan bermakna 

yang terkait dengan 

berbagai bidang 

pengembangan di TK. 

2.2.1 Saya memberikan kesempatan kepada anak 

untuk menguasai kegiatan sesuai usia dan 

kemampuan belajarnya melalui aktivitas 

bervariasi. 

    

2.2.2 Saya merencanakan kegiatan belajar yang saling 

terkait dengan satu sama lain sesuai dengan 

tujuan belajar. 

    

2.2.3 Saya melakukan berbagai strategi untuk 

keberhasilan pembelajaran anak supaya kegiatan 

yang dilakukan tidak monoton. 

    

3. 

Mengembangkank

urikulum yang 

terkait dengan 

bidang 

pengembangan.  

3.1 Menentukan kegiatan 

bermain sambil belajar 

sesuai untuk mencapai 

tujuan pengembangan. 

3.1.1 Saya memilih kegiatan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

    

3.1.2 Saya memilih kegiatan sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan tiap anak. 

    

3.2 Memilih materi kegiatan 3.2.1    Saya mengikuti kegiatan sesuai dengan rencana     
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pengembangan yang 

mendidik sesuai dengan 

usia anak 

yang telah disiapkan. 

 

3.2.1 Saya merencanakan pembelajaran yang sesuai 

dengan program yang telah disusun. 

    

3.3 Menyusun perencanaan 

semester, RKMdan RKH 

dalam kegiatan 

pengembangan di TK 

3.3.1 Saya dapat menyusun program tahunan dan 

semesteran. 

    

3.3.2 Saya dapat menyusun dan melaksanakan 

program mingguan dan harian. 

    

4. 

Menyelenggarakank

egiatanpengembang

an yang mendidik 

4.1 Menerapkan kegiatan 

bermain yang bersifat 

holistik, otentik dan 

bermakna. 

4.1.1 Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan rancangan yang telah disusun 

secara lengkap. 

    

4.1.2 Saya melaksanakan aktifitas pembelajaran yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar anak 

didik. 

    

4.1.3 Saya dapat mengelola kelas dengan efektif tanpa 

sibuk dengan kegiatannya sendiri. 

    

4.1.4 Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sesuai isi kurikulum. 

    

4.2 Memanfaatkan media dan 

sumber pembelajaran 

yang sesuai dengan 

pendekatan bermain 

sambil belajar. 

4.2.1 Saya memilih media dan sumber belajar yang 

sesuai dengan pendekatan bermain sambil 

belajar. 

    

4.2.2 Saya memberikan bayak kesempatan untuk anak 

bertanya. 

    

4.2.3 Saya mengatur pelaksanaan pembelajaran 

sistematis untuk membantu belajar anak. 

    

4.2.4 Saya mengkomunikasikan informasi baru 

kepada anak sesuai dengan usia dan kemampuan 

belajar anak. 
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4.2.5 Saya melakukan pembelajaran yang bervariasi 

sesuai dengan tingkat usia dan kemampuan serta 

perhatian anak. 

    

4.3 Menerapkan tahapan 

bermain anak dalam 

kegiatan di TK 

4.3.1 Saya memahami proses dan tahapan-tahapan 

anak dalam bermain. 

    

5. 

Memanfaatkan TIK 

untuk kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan 

yang mendidik. 

5.1 Memanfaatkan TIK untuk 

meningkatkan kualitas 

kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

5.1.1 Saya menggunakan alat bantu mengajar audio-

visual untuk meningkatkan motivasi belajar 

anak. 

    

6. 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta 

didik untuk 

mengaktualisasikan

berbagai potensi 

yang dimiliki 

6.1 Menyediakan berbagai 

kegiatan bermain sambil 

belajar untuk mendorong 

anak mengembangkan 

potensi secara optimal 

6.1.1 Saya merancang kegiatan belajar untuk 

mendorong anak belajar. 

    

6.1.2 Saya member kesempatan anak untuk belajar 

sesuai dengan cara masing-masing 

    

6.1.3 Saya dapat mengidentifikasi dengan benar 

tentang bakat, minat, potensi dan kesulitan 

belajar setiap anak. 

    

6.1.4 Saya menyediakan sarana dan prasarana yang 

tidak membahayakan dan dapat meningkatkan 

daya imajinasi anak. 

    

6.1.5 Saya merancang kegiatan untuk memunculkan 

daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis 

anak. 
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7. 

Komunikasi secara 

efektif, empatik, 

dan santun dengan 

peserta didik 

7.1 Memahami berbagai 

strategi komunikasi efekti, 

empati, dan satun 

7.1.1 Saya memperhatikan dan mendengarkan anak 

bertanya atau pun member tanggapan 

    

7.1.2 Saya member perhatian kepada anak dan  

menjawab  pertanyaan anak. 

    

7.2 Berkomunikasi secara 

efektif, empati dan santun 

pada anak. 

7.2.1 Saya menggunakan bahasa yang baik dalam 

kegiatan didalam maupun diluar kelas 

    

8. 

Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

8.1 Memahami prinsip 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

8.1.1 Saya menyusun alat penilaian sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

    

8.1.2 Saya menentukan hasil karya anak dilihat dari 

proses anak melakukan kegiatan bukan hasil 

akhirnya. 

    

8.2 Menganalisis hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar 

untuk berbagai tujuan 

8.2.1 Saya menggunakan hasil penilaian untuk 

dimasukkan kedalam buku perkembangan anak. 

    

8.3 Menentukan aspek proses 

dan hasil belajar yang 

penting untuk dinilai dan 

dievaluasi. 

8.3.1 Saya melaksanakan penilaian di TK sesuai 

dengan penilaian yang telah diterapkan. 

    

8.3.2 Saya melaksanakan penilaian dengan berbagai 

teknik dan jenis penilaian. 

    

9. 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

9.1 Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

9.1.1 Saya dapat menganalisis hasil akhir dari aspek 

keseluruhan yang dimiliki oleh anak. 

    

9.1.2 Saya memanfaatkan hasil penilaian sebagai 

bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang 

akan dilakukan selanjutnya. 

    

9.2 Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

9.2.1 Saya dapat mengkonsultasikan hasil akhir 

penilaian pada kepala sekolah 
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pembelajaran 9.2.2 Saya menyampaikan hasil dan proses kegiatan 

anak kepada orang tua anak dengan obyektif. 

    

10 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

meningkatkan 

kualitas  

pembelajaran 

10.1 Melakukan PTK untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada anak 

10.1.1 Saya sering melakukan PTK untuk mengetahui 

kemampuan anak satu dengan yang lainnya. 

    

Kudus, ……………………………..2012 

              Responden 

 

 

            (.............................................................) 
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Halaman Observasi 

Nama Lengkap  :        Nama Instansi Lembaga : 

Jabatan   :        Pendidikan terakhir  : 

Berilah tanda( √ ) pada kolom dibawah ini yang sudah diterapkan oleh para guru di instansi masing-masing. 

Keterangan : 

1 : Tidak Pernah (TP)     2 : Kadang-Kadang (KK) 

3 : Sering (S)      4 : Selalu (SL) 

 

N

o 

Aspek Kompetensi 

Pedagogik 
Indikator Item Pernyataan 

Skor 

1 2 3 4 

1. 

Memahami 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, 

emosional, 

danintelektual. 

1.1 Memahami karakteristik 

peserta didik usia TK/PAUD yang 

berkaitan dengan aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, emosional, 

dan intelektual serta budaya. 

1.1.2 Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar 

setiap anak dalam kelompoknya. 

 

    

1.1.3 Guru dapat mengkondisikan kelas pada semua anak 

dengan kemampuan yang berbeda. 

    

1.2.3 Guru dapat menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi setiap perkembangan anak. 

    

1.3 Mengidentifikasi kesulitan 

peserta didik usia TK/PAUD 

dalam bidang 

pengembangnan 

1.2.3 Guru memberi kesempatan kepada anak untuk 

berpartisipasi dalam kelas. 

    

1.2.4 Guru menjadi penentu bagi proses perkembangan 

anak. 

    

1.2.3 Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi 

kekurangan anak. 

    

2. 

Mengusai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

2.2 Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip bermain 

sambil belajar yang mendidik 

yang terkait dengan berbagai 

bidang pengembangan di TK. 

2.2.1 Guru dapat menjelaskan pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan dengan rencana maupun 

tidak yang terkait keberhasilan pembelajaran. 

    

2.2.3 Guru memberi waktu bermain sebagai penentu 

keberhasilan proses pembelajaran. 
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2.2.4 Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi 

kemauan belajar anak didik. 

    

2.3 Menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode 

dan teknik bermain sambil 

belajar yang bersifat holistik, 

otentik dan bermakna yang 

terkait dengan berbagai 

bidang pengembangan di 

TK. 

2.2.2 Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk 

menguasai kegiatan sesuai usia dan kemampuan 

belajarnya melalui aktivitas bervariasi. 

    

2.3.2 Guru merencanakan kegiatan belajar yang saling 

terkait dengan satu sama lain sesuai dengan tujuan 

belajar. 

    

2.2.4 Guru melakukan berbagai strategi untuk keberhasilan 

pembelajaran anak supaya kegiatan yang dilakukan 

tidak monoton. 

    

3. 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan bidang 

pengembangan.  

3.3 Menentukan kegiatan 

bermain sambil belajar 

sesuai untuk mencapai tujuan 

pengembangan. 

3.3.1 Guru memilih kegiatan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

    

3.3.2 Guru memilih kegiatan sesuai dengan usia dan tingkat 

kemampuan tiap anak. 

    

3.4 Memilih materi kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik sesuai dengan usia 

anak 

3.2.1    Guru mengikuti kegiatan sesuai dengan rencana yang 

telah disiapkan. 

 

    

3.3.2 Guru merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan 

program yang telah disusun. 

    

3.4 Menyusun perencanaan 

semester, RKM dan RKH 

dalam kegiatan 

pengembangan di TK 

3.4.1 Guru dapat menyusun program tahunan dan 

semesteran. 

    

3.3.3 Guru dapat menyusun dan melaksanakan program 

mingguan dan harian. 

    

4. 

Menyelenggarakan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

4.4 Menerapkan kegiatan 

bermain yang bersifat 

holistik, otentik dan 

bermakna. 

4.4.1 Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap. 

    

4.4.2 Guru melaksanakan aktifitas pembelajaran yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar anak didik. 

    

4.4.3 Guru dapat mengelola kelas dengan efektif tanpa 

sibuk dengan kegiatannya sendiri. 

    

4.4.4 Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi 

kurikulum. 
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4.5 Memanfaatkan media dan 

sumber pembelajaran yang 

sesuai dengan pendekatan 

bermain sambil belajar. 

4.5.1 Guru memilih media dan sumber belajar yang sesuai 

dengan pendekatan bermain sambil belajar. 

    

4.5.2 Guru memberikan bayak kesempatan untuk anak 

bertanya. 

    

4.5.3 Guru mengatur pelaksanaan pembelajaran sistematis 

untuk membantu belajar anak. 

    

4.5.4 Guru mengkomunikasikan informasi baru kepada 

anak sesuai dengan usia dan kemampuan belajar anak. 

    

4.5.5 Guru melakukan pembelajaran yang bervariasi sesuai 

dengan tingkat usia dan kemampuan serta perhatian 

anak. 

    

4.6 Menerapkan tahapan 

bermain anak dalam kegiatan 

di TK 

4.6.1 Guru memahami proses dan tahapan-tahapan anak 

dalam bermain. 

    

5. 

Memanfaatkan TIK 

untuk kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik. 

5.1 Memanfaatkan TIK untuk 

meningkatkan kualitas 

kegiatan pengembangan yang 

mendidik. 

5.1.2 Guru menggunakan alat bantu mengajar audio-visual 

untuk meningkatkan motivasi belajar anak. 

    

6. 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki 

6.1 Menyediakan berbagai 

kegiatan bermain sambil 

belajar untuk mendorong anak 

mengembangkan potensi 

secara optimal 

6.1.6 Guru merancang kegiatan belajar untuk mendorong 

anak belajar. 

    

6.1.7 Guru memberi kesempatan anak untuk belajar sesuai 

dengan cara masing-masing 

    

6.1.8 Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang 

bakat, minat, potensi dan kesulitan belajar setiap anak. 

    

6.1.9 Guru menyediakan sarana dan prasarana yang tidak 

membahayakan dan dapat meningkatkan daya 

imajinasi anak. 

    

6.1.10 Guru merancang kegiatan untuk memunculkan daya 

kreativitas dan kemampuan berfikir kritis anak. 
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7. 

Komunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik 

7.1 Memahami berbagai strategi 

komunikasi efekti, empati, dan 

satun 

7.1.3 Guru memperhatikan dan mendengarkan anak 

bertanya atau pun memberi tanggapan 

    

7.1.4 Guru memberi perhatian kepada anak dan  menjawab  

pertanyaan anak. 

    

7.2 Berkomunikasi secara efektif, 

empati dan santun pada anak. 

7.2.2 Guru menggunakan bahasa yang baik dalam kegiatan 

didalam maupun diluar kelas 

    

8. 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

8.4 Memahami prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

belajar 

8.4.1 Guru menyusun alat penilaian sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

    

8.4.2 Guru menentukan hasil karya anak dilihat dari proses 

anak melakukan kegiatan bukan hasil akhirnya. 

    

8.5 Menganalisis hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar untuk 

berbagai tujuan 

8.5.1 Guru menggunakan hasil penilaian untuk dimasukkan 

kedalam buku perkembangan anak. 

    

8.6 Menentukan aspek proses dan 

hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi. 

8.6.1 Guru melaksanakan penilaian di TK sesuai dengan 

penilaian yang telah diterapkan. 

    

8.6.2 Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik 

dan jenis penilaian. 

    

9. 

Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

9.1 Memanfaatkan hasil penilaian 

dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran 

9.1.3 Guru dapat menganalisis hasil akhir dari aspek 

keseluruhan yang dimiliki oleh anak. 

    

9.1.4 Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya. 

    

9.3 Memanfaatkan hasil penilaian 

dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran 

9.3.1 Guru dapat mengkonsultasikan hasil akhir penilaian 

pada kepala sekolah 

    

9.3.2 Guru menyampaikan hasil dan proses kegiatan anak 

kepada orang tua anak dengan obyektif. 

    

10 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

meningkatkan kualitas  

pembelajaran 

10.1 Melakukan PTK untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada anak 

10.1.2 Guru melakukan reflektif untuk mengetahui 

kemampuan anak satu dengan yang lainnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana Anda mengidentifikasi karakteristik belajar setiap anak dalam 

kelompok Anda? 

2. Bagaimana Anda mengkondisikan kelas pada semua anak dengan 

kemampuan yang berbeda? 

3. Strategi apa yang Anda gunakan untuk meningkatkan pembelajaran pada 

anak? 

4. Mengapa Anda memilih kegiatan sesuai dengan usia dan tingkat 

kemampuan tiap anak? 

5. Mengapa Anda menyusun perencanaan semester, RKM dan RKH dalam 

kegiatan pengembangan di TK? Dan kapan perencanaan itu dibuat? 

6. Apakah Anda melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum? 

7. Apakah Anda melakukan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan 

tingkat usia dan kemampuan serta perhatian anak? 

8. Apa yang Anda ketahui tentang tahapan-tahapan anak dalam bermain? 

9. Apa saja alat bantu mengajar audio-visual yang anda gunakan untuk 

pembelajaran? 

10. Apakah Anda menyediakan sarana dan prasarana yang tidak 

membahayakan dan dapat meningkatkan daya imajinasi anak? 

11. Apakah Anda memberi kesempatan anak untuk belajar sesuai dengan cara 

masing-masing? Jelaskan pendapat Anda? 



  

 

 

121 

12. Menurut Anda bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak 

didik? 

13. Bagaimana cara Anda menilai kegiatan belajar anak? 

14. Kapan dan dimana Anda menyusun alat penilaian peserta didik 

dikelompok Anda? 

15. Apa yang Anda ketahui tentang teknik dan jenis penilaian yang ada di TK? 

16. Apakah Anda mengkonsultasikan hasil akhir penilaian kepada kepala TK 

ditempat Anda? 

17. Kapan Anda menyampaikan hasil dan proses kegiatan anak kepada orang 

tua anak? 

18. Kapan Anda melakukan reflektif untuk mengetahui kemampuan anak satu 

dengan yang lainnya? 

 


