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ABSTRAK 

 

Andriani, Erni. 2017. Pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru 

Sekolah Dasar Negeri Dabin II  Kecamatan Petarukan Kabupaten 

Pemalang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Drs. 

Teguh Supriyanto, M.Pd., II. Drs. Yuli Witanto, M.Pd. 

Kata Kunci: Kinerja Guru, Kompetensi Pedagogik  

 
Peran guru sebagai tenaga pendidik bertujuan untuk melaksanakan sistem 

pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 
jawab. Untuk menjadi guru profesional diperlukan kinerja guru yang baik, agar 
tujuan pendidikan nasional yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. 
Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala sekolah dan beberapa guru di 
Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, 
diperoleh keterangan bahwa masih ada kinerja guru yang belum optimal. Kinerja 
guru dalam kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu 
faktornya yaitu kemampuan mengajar, dalam penelitian ini disebut kompetensi 
pedagogik, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsi pengaruh 
kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis: (1) seberapa tinggi kompetensi 
pedagogik guru; (2) seberapa tinggi kinerja guru; (3) pengaruh kompetensi 
pedagogik terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan 
Petarukan Kabupaten Pemalang. Populasi dalam penelitian ini adalah guru 
Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang 
sebanyak 96 dan sampel 77 dengan teknik proportionate stratified random 
sampling. Pengumpulan data menggunakan metode angket dengan jawaban skala 
Likert.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kompetensi pedagogik guru di 

Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, 

masuk dalam kategori “sangat kuat” yaitu mencapai persentase sebesar 87,6%; (2) 

kinerja guru di Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten 

Pemalang, masuk dalam kategori “sangat kuat” yaitu mencapai persentase sebesar 

90,7%; (3) terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi pedagogik terhadap 

kinerja guru Sekolah Dasar Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 

Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinan sebesar 0,523 yang artinya 

kompetensi pedagogik memberi pengaruh sebesar 52,3% terhadap kinerja guru. 
Berdasarkan hasil penilitian, peneliti memberikan saran kepada kepala sekolah 
yang ingin meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran agar optimal, 
yaitu dengan cara meningkatkan penguasaan kompetensi pedagogik guru. Guru 
yang dapat memiliki, menguasai, dan menerapkan kompetensi pedagogik yang 
dimilikinya, akan meningkat kinerja guru dalam proses pembelajaran.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian pendahuluan dikemukakan mengenai hal-hal yang mendasari 

penelitian. Bagian ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, paradigma penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian 

serta manfaat penelitian. Uraiannya sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indikator maju tidaknya suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat 

sumber daya manusianya dan indikator kualitas sumber daya manusia ditentukan 

oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, 

semakin baik pula sumber daya manusianya, demikian pula sebaliknya. 

Pendidikan yang baik salah satunya dipengaruhi oleh pendidik yang baik dan 

berkualitas. 

Pendidikan yang berkualitas hendaknya memerhatikan komponen-

komponen dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah 

satu komponen tersebut adalah guru. Seorang guru sangat berpengaruh terhadap 

tingkat keberhasilan pencapaian tujuan sekolah, baik dalam kegiatan pembelajaran 

maupun administrasi. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan Saondi dan 

Suherman (2010: 24) bahwa guru merupakan ujung tombak keberhasilan dan 

sebagai orang penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, upaya
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perbaikan apapun tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan 

tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, Bab I Pasal 1 Ayat 2 menyatakan 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,             

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Sebagai pendidik profesional, guru adalah tenaga yang semestinya 

ahli, mahir, cakap, dan memenuhi standar mutu atau norma tertentu 

serta berpendidikan profesi dan berpenghasilan layak. 

 

Peran guru sebagai tenaga profesional  bertujuan untuk melaksanakan sistem 

pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. Untuk menjadi guru profesional diperlukan kinerja guru yang baik, agar 

tujuan pendidikan nasional yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. 

Kinerja guru merupakan kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang 

guru dalam menjalankan tugasnya serta menggambarkan adanya suatu perbuatan 

yang ditampilkan guru selama melakukan aktivitas pembelajaran (Supardi 2013: 

54). Kinerja guru akan dinilai efektif dan optimal apabila guru mempunyai 

kompetensi yang memadai. Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang 

membawa dampak pada perubahan kinerja guru. Saondi dan Suherman (2010: 24) 

mengatakan, “Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja guru yaitu  kepribadian 



3 

 

 
 

dan dedikasi, pengembangan profesi, kemampuan mengajar, komunikasi, 

hubungan dengan masyarakat, kedisiplinan, kesejahteraan, dan iklim kerja.” 

Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja guru yaitu kemampuan 

mengajar. Kemampuan mengajar berkaitan erat dengan kompetensi yang dimiliki 

guru. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaaan dan 

tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Saondi dan 

Suherman (2010: 31) mengatakan 

Penguasaan seperangkat kompetensi yang meliputi keterampilan 

proses dan kompetensi penguasaan pengetahuan merupakan unsur 

yang dikolaborasikan dalam bentuk satu kesatuan yang utuh dan 

membentuk struktur kemampuan yang harus dimiliki seorang guru, 

sebab kompetensi merupakan seperangkat kemampuan guru searah 

dengan kebutuhan pendidikan di sekolah, tuntutan masyarakat, dan 

perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru 

dan Dosen, Bab I Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan,  “Sebagai pendidik profesional 

guru wajib memiliki kompetensi, yakni seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya.” Hal ini menunjukkan bahwa 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya adalah kompetensi yang utuh dan integratif yang mencakup 

aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Kompetensi yang dimiliki guru 

bukan hanya sebatas pengetahuan tentang tugas profesionalnya saja seperti hanya 

tahu tentang cara-cara mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevalusi peserta didik, tetapi pengetahuan itu tidak dijiwai dan 

diterapkan oleh guru secara konsisten. Percuma saja guru mempunyai 



4 

 

 
 

pengetahuan tersebut kalau tidak diwujudkan dalam tindakan, sehingga tidak 

memberikan makna dan manfaat bagi pelaksanaan pendidikan secara nyata. Jadi, 

kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru sejatinya adalah kompetensi 

secara utuh yang menunjukkan penguasaan aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang di dalamnya terdapat unsur kesadaran, motivasi, dan tanggug jawab 

dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya.  

Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, Bab IV Pasal 10 Ayat 1 menjelaskan,  “Kompetensi yang wajib 

dikuasai oleh guru minimal meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi.” Keempat kompetensi tersebut bukan hanya wajib 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru, tetapi wajib ditingkatkan dan 

dikembangkan oleh guru secara terus menerus dan dinamis. Upaya yang dapat 

dilakukan oleh guru dalam meningkatkan dan mengembangkan keempat 

kompetensi wajib itu antara lain seperti dengan meningkatkan jenjang pendidikan 

ke arah yang lebih tinggi secara relevan, mengikuti pendidikan dan latihan, aktif 

mengikuti berbagai kegiatan dalam kelompok kerja guru (KKG), musyawarah 

guru mata pelajaran (MGMP), mengikuti seminar pendidikan, dan giat membaca 

buku-buku profesional. Guru saat ini pada umumnya telah bersertifikasi sebagai 

tenaga pendidik yang profesional yang telah memperoleh tunjangan profesi satu 

kali gaji pokok untuk setiap bulannya, sehingga tidak ada alasan bagi guru untuk 

tidak melakukan upaya-upaya tersebut. Peningkatan kompetensi tidak hanya 

ditekankan pada guru yang sudah bersertifikasi saja, namun semua guru, baik 
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PNS maupun non-PNS wajib meningkatkan kompetensi dan kinerjanya secara 

serius demi kemajuan pendidikan nasional. 

Guru sebagai pelaksana pendidikan yang terpenting, harus memiliki 

kompetensi yang memadai untuk mengembangkan peserta didik  secara utuh 

melalui kinerjanya. Jadi, kinerja guru  yang baik bergantung pada kompetensi 

yang dimiliki seorang guru. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2015) 

yang berjudul Contribution of Competence Teacher (Pedagogical, Personality, 

Professional Competence and Social) On the Performance of Learning 

menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial 

memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kinerja belajar. 

Kontribusi semua kompetensi mengajar secara bersama-sama dinyatakan 

berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam proses 

pembelajaran.  Jadi, jelas bahwa kompetensi yang dimiliki guru berpengaruh pada 

kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik sebagai pengajar 

maupun sebagai pendidik. Faktor yang memengaruhi kinerja guru yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik. 

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu dari empat kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 Ayat (3) butir (a)  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

  

Berdasarkan pengertian kompetensi pedagogik tersebut, kompetensi pedagogik 

sangat penting bagi guru, terutama dalam upaya memahami karakteristik peserta 
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didik, mengelola (merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi) pembelajaran 

dan mengembangkan berbagai potensi peserta didik secara efektif dan optimal. 

Kompetensi pedagogik sangat dibutuhkan oleh guru, karena guru berhadapan 

langsung dengan peserta didik yang belum dewasa yang menuntut bukan hanya 

pengajaran, melainkan juga sebagai sarana pembentukan karakter. Apalagi 

sebagai guru sekolah dasar, yang berperan dalam mengembangkan kepribadian 

peserta didik sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

Pada dasarnya, peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, 

sehingga guru dituntut harus mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai dengan karakteristik peserta didik, agar pembelajaran dapat 

berjalan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Irwanto dan 

Suryana (2015:19) mengatakan 

Setiap peserta didik pasti memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan peserta didik lainnya. Perbedaan ini merupakan kodrat 

manusia yang bersifat alami. Berbagai aspek dalam diri peserta didik 

berkembang melalui cara-cara yang bervariasi dan oleh karena itu 

menghasilkan perubahan-perubahan karakteristik peserta didik yang 

bervariasi pula. 

 

Beberapa aspek yang perlu dipahami guru, di antaranya adalah 

kemampuan memahami karakter, mengembangkan potensi dan gaya belajar 

peserta didik, membimbing peserta didik dalam menghadapi masalah, memahami 

SK/KD dan mengembangkannya menjadi indikator-indikator belajar, memilih 

strategi pembelajaran dan penilaian yang efektif untuk seluruh peserta didik, 

mengelola kelas serta melakukan tindak lanjut penilaian. Guru harus mampu 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aspek-aspek tersebut. Jika 
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aspek-aspek tersebut mampu dijalankan guru dengan baik, maka secara otomatis 

peran guru sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing terlaksana dengan baik 

dan meyakinkan. Aspek-aspek tersebut termasuk dalam kompetensi pedagogik 

yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi pedagogik guru merupakan 

kemampuan guru dalam membimbing peserta didik kearah yang lebih baik. Jadi, 

kompetensi pedagogik guru sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas. 

Sebelumnya masalah tentang kompetensi pedagogik guru pernah diadakan 

penelitian antara lain, oleh Kurniawan (2015) dengan judul  Pengaruh Kompetensi 

Pedagogik terhadap Motivasi Belajar. Hasil penelitian menunjukkan ada 

pengaruh positif dan signifikan kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi 

belajar siswa SMP Negeri 5 Blitar. Selain itu, dalam jurnal yang berjudul 

Contribution of Competence and Teaching Experience to the Teacher Work 

Motivation and Performance Also Its Effect to the Student Learning Outcome  

yang ditulis oleh Arsita, Sutadji, dan Elmunsyah (2016) juga diketahui bahwa 

kompetensi pedagogik berpengaruh terhadap kinerja guru. Hal tersebut dibuktikan 

dengan hasil penelitian tersebut yang menunjukkan ada korelasi positif yang 

menunjukkan antara tingkat kompetensi guru dan motivasi untuk bekerja.   

Berdasarkan wawancara studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada 

tanggal 10-11 Januari 2017 dengan kepala sekolah dan beberapa guru di Sekolah 

Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, diketahui 

bahwa kinerja sebagian guru belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

beberapa hal, di antaranya: (1) kurangnya pemahanan guru terhadap kondisi 

peserta didik; (2) ada guru yang belum bervariasi dalam menggunakan metode 



8 

 

 
 

pembelajaran; (3) ada guru yang hanya menggunakan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang sudah ada dan tidak dikembangkan; (4) ada sebagian guru 

yang belum mampu menggunakan media pembelajaran yang berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi; (5) ada sebagian guru yang hanya menggunakan 

media pembelajaran yang ada di sekolah dan tidak mengembangkannya; serta (6) 

kurangnya pengayaan oleh sebagian guru dari berbagai sumber. 

Keadaan tersebut tidak hanya ditunjukkan guru yang berstatus non PNS, 

namun juga ditunjukkan oleh sebagian guru yang berstatus PNS. Bahkan tidak 

jarang guru yang non PNS menunjukkan hasil kinerja yang lebih baik daripada 

guru yang berstatus PNS. Padahal, guru yang berstatus PNS atau non PNS juga 

berperan penting dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran di 

kelas. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran yaitu 

kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam penelitian ini semua guru baik yang 

berstatus non PNS maupun PNS di Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan 

Petarukan Kabupaten Pemalang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap 

Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten 

Pemalang.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah berkaitan dengan kinerja guru , yaitu diantaranya sebagai berikut: 
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(1) Ada guru yang hanya menggunakan RPP yang telah ada pada buku sumber 

dan tidak berusaha mengembangkannya. 

(2) Ada guru yang belum menggunakan media pembelajaran untuk materi 

tertentu. 

(3) Ada sebagian guru yang belum bisa menggunakan media pembelajaran 

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(4) Adanya guru yang belum merencanakan pembelajaran dengan baik, 

sehingga metode yang digunakan monoton. 

(5) Masih ada guru yang belum memahami karakteristik perserta didik. 

(6) Masih ada guru yang belum mencari pengayaan materi dari berbagai sumber 

yang lain.   

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, diperlukan 

pembatasan masalah agar penelitian lebih terfokus serta lebih efektif dan efisien.  

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan, masalah yang muncul 

sangat kompleks, sehingga perlu dibatasi agar pembahasan tidak terlalu meluas. 

Peneliti membatasi permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian, yaitu: 

(1) Objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu kompetensi pedagogik dan 

kinerja guru  Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan 

Kabupaten Pemalang. 

(2) Subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu guru Sekolah Dasar Negeri 

Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 
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1.3.2 Paradigma Penelitian 

Variabel dalam penelitian ada dua, yaitu satu variabel bebas (X) dan satu 

variabel terikat (Y). Variabel bebas penelitian yaitu kompetensi pedagogik guru 

dan  variabel terikat penelitian berupa kinerja guru. Variabel X nantinya akan 

memberikan pengaruh pada variabel Y. Paradigma  penelitian sederhana 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Bagan 1.1 Paradigma Penelitian Sederhana 

Keterangan: 

X: Kompetensi pedgagogik guru        

Y: Kinerja guru  (Sugiyono 2010 : 66) 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, dan paradigma penelitian permasalahan tersebut, rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Seberapa tinggi kompetensi pedagogik yang dimiliki guru Sekolah Dasar 

Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang? 

(2) Seberapa tinggi kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan 

Petarukan Kabupaten Pemalang? 

(3) Adakah pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi pedagogik 

terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan 

Petarukan Kabupaten Pemalang? 

X Y 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

1.5.1 Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memeroleh pengetahuan dan 

melakukan kajian secara ilmiah tentang pengaruh kompetensi pedagogik terhadap 

kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten 

Pemalang. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini, yaitu: 

(1) Untuk mendeskripsi seberapa tinggi kompetensi pedagogik guru Sekolah 

Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 

(2) Untuk mendeskripsi seberapa tinggi kinerja guru Sekolah Dasar Negeri 

Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 

(3) Untuk mendeskripsi ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan 

kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Dabin 

II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis artinya bermanfaat 

bagi berbagai pihak untuk memperbaiki kinerja, terutama bagi sekolah, dan guru. 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:  

(1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah 

referensi di bidang pendidikan dan memberikan informasi tentang 

pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. Memberikan 

informasi bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. 

(2) Penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan dan kajian lebih lanjut bagi 

peneliti selanjutnya, khususnya di bidang pendidikan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis tersebut antara lain sebagai berikut: 

1.6.2.1 Bagi Guru 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu untuk bertambahnya 

pengetahuan tentang kompetensi pegagogik guru yang meliputi beberapa aspek 

antara lain, menguasai karakteristik  peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

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

pembelajaran yang mendidik serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

meningkatkan kinerjanya.  

1.6.2.2 Bagi Sekolah 

Manfaat yang diperoleh sekolah dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih mengembangkan kompetensi guru-

gurunya, agar tercipta kinerja guru yang lebih baik dan tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan dapat tercapai dengan optimal. 
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1.6.2.3 Bagi Peneliti 

Manfaat yang diperoleh peneliti yaitu bertambahnya pengalaman dalam 

melaksanakan penelitian dan bertambahnya pengetahuan mengenai kompetensi 

pedagogik guru. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bagian kajian pustaka akan menjelaskan tentang kajian teori, kajian empiris, 

kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Uraiannya yaitu sebagai berikut: 

 

2.1 Landasan Teori 

Kajian  teori merupakan dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian. 

Kajian teori memuat teori-teori yang dikemukakan oleh para tokoh yang ahli di 

bidangnya. Berikut ini merupakan penjabaran teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

2.1.1 Hakikat Guru 

 Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran sangat ditentukan guru. 

Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada jalur pendidikan formal (Danim dan Khairil 2011: 5). Priansa 

(2014: 35) menjelaskan, “Guru merupakan orang yang tugasnya terkait dengan 

upaya mencerdasarkan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, melalui 

pengoptimalan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh peserta didiknya.” 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru merupakan salah 

satu penentu mutu pendidikan di suatu negara. Guru merupakan profesi atau 

pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Suyanto dan Jihad (2013: 23) 

memaparkan, “Kemampuan profesional seorang guru pada hakikatnya adalah 



15 
 

 
 

muara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang anak 

sebagai siswa, objek belajar, dan situasi kondusif berlangsungnya pembelajaran.” 

Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk 

pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi kemanusiaan serta bidang 

kemasyarakatan. Priansa (2014: 80) menguraikan 

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan 

melatih peserta didik sehingga berbagai potensi yang dimilikinya 

mampu berkembang. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

 

Berkaitan dengan tugas guru, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 Ayat 1 juga menjelaskan,  

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.” Guru mempunyai tugas-tugas tersebut yang sangat 

penting bagi proses pembelajaran.  

Mujtahid (2010) dalam Danim dan Khairil (2011: 44) mengungkapkan, 

“Tugas guru tidak hanya sebagai pengajar, melainkan harus berperan sebagai 

perancang, penggerak, evaluator, dan motivator.” Melalui perannya sebagai 

perancang, guru hendaknya senantiasa menyusun kegiatan akademik atau 

kurikulum dan pembelajaran, menyusun kegiatan kesiswaan, menyusun 

kebutuhan sarana prasarana, serta menjalin hubungan dengan orangtua, 

masyarakat, dan instansi terkait, karena hal ini sangat menentukan kelancaran 
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proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sebagai agen penggerak, guru 

hendaknya mempunyai rasa tanggung jawab, rasa memiliki, serta rasa ingin 

memajukan lembaga sekolahnya. Hal ini sangat penting untuk mendorong dan 

menggerakkan sistem sekolah yang maju. Guru menjalankan peran sebagai 

evaluator, yaitu melakukan penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan 

dalam sistem sekolah. Peran ini penting, karena guru sebagai pelaku utama dalam 

menentukan pilihan serta kebijakan yang relevan, baik yang menyangkut 

kurikulum, pengajaran, maupun sarana prasarana. Melalui perannya sebagai 

motivator, hendaknya seorang guru mendorong semua orang yang ada di sekitar, 

khususnya peserta didik untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

tercapainya suatu tujuan. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan 

penentu keberhasilan. 

Suyanto (2012)  dalam Taniredja, Sumedi, dan Abduh (2016: 40) 

mengatakan  standar minimal guru profesional adalah 

(1) memiliki kemampuan intelektual yang baik; (2) memiliki 

kemampuan memahami visi dan misi pendidikan nasional; (3) 

mempunyai keahlian menstranfer ilmu pengetahuan kepada siswa 

secara aktif; (4) memahami konsep perkembangan psikologi anak; 

(5) memiliki kemampuan mengorganisir proses belajar; serta (6) 

memiliki kreativitas dan seni mendidik. 

 

Peran guru yang begitu besar dalam keberlanjutan pendidikan bangsa, 

menuntut seorang guru harus terus meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya. Guru merupakan faktor yang dominan dalam pendidikan                                       

formal, karena sosok guru menjadi teladan bagi peserta didiknya. Guru juga 

berperan penting dalam keberhasilan dari pelaksanaan proses pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa guru 
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merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus, yang mempunyai tugas dan 

peran penting dalam dunia pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah. 

Peran seorang guru tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan dan 

melatih keterampilan, tetapi juga mendidik agar terbentuk karakter peserta didik 

yang baik.  

2.1.2 Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja (performance) bisa disebut juga dengan prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, unjuk kerja, atau penampilan 

kerja (Priansa 2014: 46). Supardi (2013: 45) memaparkan, “Kinerja merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.” Kinerja sering disebut 

dengan prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan hasil dari pekerjaan dan kontribusi 

sumber daya manusia terhadap suatu organisasi. 

Sulistyorini (2001) dalam Saondi dan Suherman (2010: 20) mengatakan, 

“Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai 

tujuan dan standar yang telah ditetapkan.” Pendapat tersebut menunjukkan bahwa 

keberhasilan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan atau standar yang 

ditetapkan merupakan kinerja.  

Kinerja mengandung makna hasil kerja, kemampuan, prestasi, atau 

dorongan untuk melaksanakan pekerjaan. Suprihanto (1996) dalam Supardi (2014: 

47) juga menuturkan, “Kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam suatu periode 

tertentu yang dibandingkan dengan beberapa kemungkinan, misalnya standar 

target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu.” 
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Adapun ahli lain berpendapat bahwa kinerja adalah kemampuan yang 

ditunjukkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya (Saondi 

dan Suherman 2010: 21). Fatah (1996) dalam Saondi dan Suherman (2010: 21)  

menegaskan, “Kinerja diartikan sebagai ungkapan kemajuan yang didasari oleh 

pengetahuan, sikap, dan motivasi dalam menghasilkan suatu pekerjaan.” Kinerja 

menjadi tanda kesuksesan sutau organisasi, dipandang penting untuk mengukur 

karakteristik tenaga kerja. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan, apabila tujuan 

yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja yang dicapai seseorang berdasarkan kemampuan yang dimiliki 

sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat ditunjukkan 

dengan penampilan, keterampilan, sikap, dan hasil dari apa yang telah dilakukan 

oleh seseorang. 

2.1.3 Kinerja Guru 

Kinerja guru dapat dilihat dari tanggung jawabnya dalam menjalankan 

amanah, profesi yang diembannya, serta moral yang dimilikinya (Priansa 2014: 

79). Hal tersebut akan tercermin dari kepatuhan dan komitmen atas tanggung 

jawab yang diemban oleh seorang guru. Supardi (2013: 54) menjelaskan, “Kinerja 

guru adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam 

menjalankan tugasnya serta menunjukkan adanya suatu perbuatan yang 

ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas pembelajaran.”  

Lembaga Administrasi Negara (1993) dalam Hadis dan Nurhayati (2010: 

9) menyebut performansi sebagai kinerja, yaitu gambaran tentang tingkat 
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pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkkan sasaran. Supardi 

(2013: 40) menyebutkan 

Kinerja guru sebagai kemampuan dan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang ditunjukkan oleh 

kemampuan menyusun rencana dan program pembelajaran, 

kemampuan melaksanakan, pembelajaran, kemampuan mengadakan 

hubungan antarpribadi, kemampuan melaksanakan penilaian, 

kemampuan melaksanakan program pengayaan, dan kemampuan 

melaksanakan program remidial. 

 

Pendapat lain yang dikutip dari Susanto (2013: 29) menegaskan, “Kinerja 

guru dapat diartikan sebagai prestasi, hasil, atau kemampuan yang dicapai atau 

diperlihatkan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran.” 

Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan oleh hasil kerja, tetapi juga ditunjukkan oleh 

perilaku dalam bekerja dan seberapa besar kompetensi-kompetensi yang 

dipersyaratkan, dipenuhi. 

Natawijaya (1999) dalam Susanto (2013: 29) mengemukakan, “Kinerja 

guru dapat dilihat saat melaksanakan interaksi belajar mengajar di kelas dan 

termasuk bagaimana dia mempersiapkan dan mengevaluasi.” Pendapat tersebut 

menjelaskan bahwa untuk melihat kinerja guru tidak hanya terbatas pada saat 

proses pembelajaran di kelas, tetapi termasuk kegiatan guru dalam 

mempersiapkan proses pembelajaran tersebut. 

Husdarta (2007) dalam Supardi (2013: 54) memaparkan, “Kinerja guru 

dalam pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam mendukung terciptanya 

proses pendidikan secara efektif terutama dalam membangun sikap disiplin dan 

mutu hasil belajar peserta didik.” Kinerja guru dapat terlihat jelas dalam 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan prestasi belajar peserta didik. Kinerja guru 

yang baik akan menghasilkan prestasi belajar yang baik pula. 
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Murgatroyd and Morgan (1993) dalam Supardi (2013: 55) mengatakan, 

“Terdapat beberapa indikator kinerja guru yaitu akan tampak dalam hal kepuasan 

peserta didik dan orangtua peserta didik, prestasi belajar peserta didik, perilaku 

sosial, dan kehadiran guru.” Dengan demikian, jelas bahwa untuk menilai dan 

memahami kinerja guru tidak terlepas dari peserta didik dan tingkat prestasi 

belajar yang dicapai peserta didik, sebagai gambaran kinerja guru sebagai 

perencana dan pengelola pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kinerja guru yang telah 

diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah hasil kerja seorang guru 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan layanan pendidikan yang 

ditunjukkan dengan seberapa baik pekerjaan yang telah dihasilkan dan sikapnya 

dalam bekerja. Kinerja guru menggambarkan apa yang telah dilakukan guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerapan kompetensi-kompetensi yang 

dimilikinya. 

2.1.4 Kinerja Guru dalam Mengajar 

Proses pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik (Susanto 2013: 19). Pada proses pembelajaran, guru 

secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan mengajar, mendidik, dan melatih. 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, guru harus membuat rencana 

pembelajaran terlebih dahulu. Proses pembelajaran dapat dikatakan berjalan 

dengan baik apabila sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik di 

sekolah. Slamteo (2003) dalam Susanto (2013: 20) menjelaskan, “Mengajar 
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adalah penyerahan kebudayaan kepada anak didik yang berupa pengalaman dan 

kecakapan atau usaha untuk mewariskan kebudayaan masyarakat ke generasi 

berikutnya.” Mengajar juga dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan sesuatu 

dengan cara membimbing dan membantu kegiatan belajar kepada peserta didik 

dalam mengembangkan potensinya, sehingga potensi tersebut dapat berkembang 

secara optimal. 

Susanto (2013: 26) menyatakan, “Mengajar adalah aktivitas kompleks 

yang dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan agar peserta didik mau 

melakukan proses belajar.” Aktivitas kompleks tersebut tidak dapat diartikan 

hanya menyampaikan pengetahuan secara lisan atau tertulis, melainkan lebih dari 

itu, yakni menciptakan kondisi agar peserta didik dapat belajar secara kondusif, 

membimbing peserta didik dalam belajar, memotivasi peserta didik untuk belajar, 

dan melakukan penilaian terhadap hasil belajar yang telah dilakukan peserta didik. 

Berkaitan dengan kinerja mengajar, Susanto (2013: 34) mengemukakan 

Salah satu tugas guru dalam hubungannya dengan tugas dan 

fungsinya terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah 

sebagai pengajar. Sebagai pengajar, tugas guru secara garis besar 

meliputi tugas merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. 

 

Ketiga kegiatan pokok kinerja guru dalam mengajar tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut: 

2.1.4.1 Merencanakan Pembelajaran 

Pada perencanaan pembelajaran, guru dituntut harus mampu merancang 

dan mempersiapkan semua komponen pembelajaran, agar pembelajaran berjalan 

dengan efektif dan efisien. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan yang 

cukup memadai tentang prinsip-prinsip belajar, sebagai landasan dari perencanaan 
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(Uno 2011: 23). Dengan memiliki pengetahuan tersebut, guru dapat 

merencanakan pembelajaran dengan baik. Winarno dan Djuniarto (2003) dalam 

Irwanto dan Suryana (2016:163) menjelaskan “Merencanakan kegiatan 

pembelajaran sangat penting dan perlu bagi guru sebagai acuan untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah, efisien, dan efektif.” Oleh 

karena itu, perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan 

memberi kemungkinan kepada guru untuk menyesuaikan dengan respons peserta 

didik dalam proses pembelajaran sesungguhnya. 

Mulyasa (2013: 103) mengungkapkan, dalam perencanaan pembelajaran 

meliputi, “Rumusan tentang apa yang akan dilakukan dalam memfasilitasi 

kegiatan belajar peserta didik, dan bagaimana melakukannya, serta apa yang dapat 

diperoleh dan diserap peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran.” Tanpa 

perencanaan, guru tidak dapat mengetahui bagaimana cara mengorganisasi 

kegiatan pembelajaran yang baik dan optimal. Oleh karena itu, perencanaan 

pembelajaran harus dilakukan oleh guru, agar pelaksanaan pembelajaran dapat 

terarah dengan baik. 

2.1.4.2 Melaksanakan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan inti dari keseluruhan 

proses pelaksanaan pembelajaran. Pada bagian ini, guru berperan untuk 

menyampaikan pesan, materi, dan informasi penting yang harus diterima peserta 

didik. Proses penyampaian materi ini harus dilaksanakan dengan tenang dan 

menyenangkan (Susanto 2013: 50). Hal ini tentu menuntut kreativitas guru dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif pada saat pelaksanaan pembelajaran. Jadi, 
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selain dituntut untuk menguasai bahan dalam penyampaian materi, guru juga 

harus memerhatikan tentang pengelolaan kelas, agar proses pembelajaran berjalan 

dengan lancar sesuai perencanaan yang telah ditentukan. 

2.1.4.3 Mengevaluasi Pembelajaran 

Utomo (2008) dalam Susanto (2013: 51) mengatakan, “Evalusasi 

pembelajaran ini berguna bagi guru untuk mengetahui seberapa besar keefektifan 

pembelajaran yang telah dilakukan.” Susanto (2013: 51) berpendapat, “Penilaian 

atau evaluasi dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

tentang perolehan belajar siswa secara menyeluruh, baik pengetahuan, konsep, 

nilai, maupun proses.” Berdasarkan pada paparan tersebut, dapat ditegaskan 

bahwa melaksanakan evaluasi pembelajaran sangat penting dalam rangka 

memerbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta dapat mengukur 

pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja guru dalam mengajar merupakan penampilan kerja yang dilakukan oleh 

seorang guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam bentuk 

pengetahuan dan keterampilan yang mengarah pada peningkatan prestasi belajar 

peserta didik. Perwujudan dari kinerja mengajar guru yaitu kemampuan 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran. 

2.1.5 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Guru 

Banyak faktor yang memengaruhi kinerja organisasi atau individu. 

Robbins (1994) dalam Supardi 2013: 48 memaparkan, “Untuk mengungkap dan 

mengukur kinerja guru dapat dilakukan dengan menelaah kemampuan dasar atau 

pelaksanaan kompetensi dasar guru atau motivasinya dalam bekerja.” Gibson et 
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al. (1985) dalam Supardi (2013: 51) juga menjelaskan mengenai variasi yang 

memengaruhi perilaku dan prestasi atau kinerja, yaitu individual, organisasional, 

dan psikologis seperti diuraikan di bawah ini: 

(1) Variabel individual, terdiri dari:  kemampuan dan keterampilan, 

mental dan fisik,  latar belakang keluarga, tingkat sosial, penggajian, 

demografis umur, asal-usul, jenis kelamin; (2) variabel 

organisasional, terdiri dari: sumber daya, kepemimpinan, imbalan, 

struktur; (3) variabel psikologis, terdiri dari: persepsi, sikap, 

kepribadian, belajar, motivasi. 

 

Tempe (1992) dalam Supardi (2013: 50) mengemukakan, “Faktor-faktor 

yang memengaruhi prestasi kerja atau kinerja seseorang antara lain lingkungan, 

perilaku manajemen, desain jabatan, penilaian kinerja, umpan balik, dan 

administrasi pengupahan.” Berdasarkan uraian yang dipaparkan, dapat diketahui 

bahwa ada banyak faktor yang memengaruhi kinerja seseorang, baik yang berasal 

dari dalam diri maupun dari luar. Kopelman (1986) dalam Supardi (2013: 50) 

menyatakan, “Kinerja organisasi ditentukan empat faktor yaitu:  lingkungan, 

karakteristik individu, karakteristik organisasi, dan karakteristik pekerjaan.” 

Karakteristik  tersebut dapat dilihat seperti bagan berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan  2.1 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Organisasi (Kopelman dalam 

Supardi 2013: 51) 

KARAKTERISTIK 

ORGANISASI 

1. Imbalan 

2. Penetapan tujuan  

3. Seleksi 

4. Latihan dan 

pengembangan 

5. Kepemimpinan 

6. Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

KARAKTERISTIK 
PEKERJAAN 

1. Penilaian pekerjaan 

2. Umpan balik prestasi 

3. Desain pekerjaan 

4. Jadwal kerja  

KARAKTERISTIK 

INDIVIDU 

1. Pengetahuan  

2. Keterampilan 

3. Kemampuan  

4. Motivasi 

5. Kepercayaan dan 

nilai-nilai 

6. Sikap  

KINERJA 
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Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja guru menurut Saondi dan 

Suherman (2010: 25), antara lain “Kepribadian dan dedikasi, pengembangan 

profesi, kemampuan mengajar, komunikasi, hubungan dengan masyarakat, 

kedisiplinan, kesejahteraan, dan iklim kerja.” Uraiannya sebagai berikut: 

2.1.5.1 Kepribadian dan Dedikasi 

Kepribadian merupakan suatu cerminan dari citra seseorang guru yang 

akan memengaruhi interaksi  antara guru dan peserta didik. Oleh karena itu, 

kepribadian merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya martabat guru. 

Guru yang memiliki kepribadian baik, dapat membangkitkan kemauan untuk giat 

memajukan profesinya dan meningkatkan dedikasi dalam melakukan pekerjaan 

mendidik. Semakin baik kepribadian guru, semakin baik dedikasinya dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. 

2.1.5.2 Pengembangan Profesi  

Pengembangan profesi guru merupakan hal penting untuk diperhatikan 

guna mengantisipasi perubahan dan beratnya tuntutan terhadap profesi guru, 

sehingga guru tidak mengalami ketinggalan dalam perkembangan ilmu dan 

teknologi. Pengembangan profesionalisme guru menekankan pada penguasaan 

ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya.  

Pembinaan dan pengembangan profesi guru bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

dan dilakukan secara terus-menerus, sehingga mampu menciptakan kinerja sesuai 

dengan arah dan tugas yang bersangkutan dalam sekolah. Semakin sering profesi 

guru dikembangkan melalui berbagai kegiatan, semakin mendekatkan guru pada 

pencapaian predikat guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga 

harapan kinerja guru yang lebih baik akan tercapai. 
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2.1.5.3 Kemampuan Mengajar 

Kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan cerminan penguasaan 

guru atas kompetensinya. Kemampuan mengajar guru yang sesuai dengan 

tuntutan standar tugas yang diemban memberikan efek positif bagi hasil yang 

ingin dicapai, seperti perubahan hasil akademik peserta didik, sikap peserta didik, 

keterampilan peserta didik, dan perubahan pola kerja guru yang makin meningkat. 

Sebaliknya, jika kemampuan mengajar yang dimiliki guru sangat rendah akan 

berakibat bukan saja menurunkan prestasi belajar peserta didik, tetapi juga 

menurunkan tingkat kinerja guru itu sendiri. 

2.1.5.4 Komunikasi  

Guru dalam proses pelaksanaan tugasnya perlu memerhatikan hubungan 

dan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, guru yang lain, peserta didik, 

dan personalia lainnya di sekolah. Kinerja guru akan meningkat seiring kondisi 

hubungan dan komunikasi yang baik di antara komponen sekolah, sebab dengan 

pola hubungan dan komunikasi yang lancar dan baik, akan mendorong pribadinya 

untuk melakukan tugas dengan baik. Ini berarti bahwa pembinaan hubungan dan 

komunikasi yang baik di antara komponen dalam sekolah, menjadi suatu 

keharusan dalam menunjang peningkatan kinerja.  

2.1.5.5 Hubungan dengan Masyarakat 

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara sekolah-masyarakat membuka 

peluang saling koordinasi dan pengawasan dalam proses pembelajaran di sekolah 

dan keterlibatan bersama memajukan peserta didik. Setiap aktivitas guru dapat 

diketahui oleh masyarakat, sehingga guru akan berupaya menampilkan kinerja 

yang lebih baik. 
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2.1.5.6 Kedisplinan  

Kedisiplinan sangat perlu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 

sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing peserta didik. Disiplin yang tinggi 

akan mampu membangun kinerja yang profesional, sebab dengan pemahaman 

displin yang baik, guru mampu mencermati aturan-aturan dan langkah strategis 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dengan demikian, kedisiplinan 

seorang guru menjadi tuntutan yang sangat penting untuk dimiliki dalam upaya 

meningkatkan kinerja dan dapat memberikan teladan bagi peserta didik bahwa 

disiplin sangat penting. 

2.1.5.7 Kesejahteraan  

Untuk memaksimalkan kinerja guru, langkah strategis yang dilakukan 

pemerintah, yaitu memberikan kesejahteraan yang layak sesuai kerja guru, selain 

itu memberikan jaminan bagi pemenuhan kebutuhan hidup guru dan keluarganya. 

Program peningkatan mutu pendidikan apapun yang akan diterapkan pemerintah, 

jika kesejahteraan guru masih rendah, maka besar kemungkinan program tersebut 

tidak akan mencapai hasil yang maksimal. 

2.1.5.8 Iklim Kerja 

Iklim sekolah memegang peran penting, sebab iklim itu menunjukkan 

suasana kehidupan dan pergaulan di sekolah tersebut. Iklim kerja adalah 

hubungan timbal balik antara faktor-faktor pribadi, sosial, dan budaya yang 

memengaruhi sikap individu dan kelompok dalam lingkungan sekolah yang 

tercermin dari suasana hubungan kerjasama yang harmonis dan kondusif antara 

kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru yang lain, guru dengan pegawai 
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sekolah, dan keseluruhan komponen itu harus menciptakan hubungan dengan 

peserta didik, sehingga tujuan pendidikan dan pembelajaran tercapai secara 

optimal. Terbentuknya iklim yang kondusif pada tempat kerja dapat menjadi 

faktor penunjang bagi peningkatan kinerja, sebab kenyamanan dalam bekerja 

membuat guru berpikir dengan tenang dan terkonsentrasi hanya pada tugas yang 

sedang dilaksanakan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, diketahui bahwa terdapat 

beberapa faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja guru. 

Kompetensi yang dimiliki seorang guru, termasuk di dalam faktor tersebut. Ada 

empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi 

pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Keempat kompetensi tersebut 

harus dimiliki, dihayati, dikuasai, ditingkatkan, dan dikembangkan guru secara 

terus menerus. Guru dapat dikatakan profesional apabila memiliki keempat 

kompetensi tersebut secara utuh.  

2.1.6 Penilaian Kinerja Guru 

Kinerja merupakan unjuk kerja seseorang yang ditunjukkan dalam 

penampilan, perbuatan, dan prestasi kerja sebagai akumulasi dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan perilaku yang dimilikinya. Untuk mengetahui kinerja 

seseorang, diperlukan suatu kegiatan yang dapat digunakan untuk mengukur 

seberapa besar kinerjanya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan penilaian kinerja. 

Rivai (2009) dalam Priansa (2014: 354) menyatakan,  “Penilaian kinerja mengacu 

pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, 

menilai, dan memengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, 
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dan hasil, termasuk tingkat kehadiran.” Penilaian kinerja merupakan suatu proses 

mengevaluasi atau menilai kerja seseorang. Apabila penilaian kinerja 

dilaksanakan dengan baik, maka dapat membantu meningkatkan motivasi 

berprestasi para anggota organisasi di dalamnya. 

Guru mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Oleh karena itu, pemerintah mengadakan penilaian kinerja bagi guru-guru yang 

dikenal dengan penilaian kinerja guru (PKG). Penilaian kinerja guru dilakukan 

untuk menentukan guru yang bermutu baik dan profesional. Priansa (2014: 355) 

mengatakan, “Penilaian kinerja guru merupakan suatu sistem formal dan 

terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memetakan sifat-sifat 

yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil kerja guru  terkait dengan 

peran yang diembannya.” Hasil penilaian kinerja tersebut dapat digunakan oleh 

guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk melakukan refleksi terkait dengan 

tugas dan fungsinya dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat dan  

meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja guru. Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

16 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Ayat 8 menjelaskan, “Penilaian kinerja guru adalah 

penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, 

kepangkatan, dan jabatannya.” Dalam hal ini adalah kompetensi yang sangat 

diperlukan oleh guru. Penilaian kinerja guru dimaksudkan untuk mengetahui dan 

mengukur seberapa tinggi kemampuan seorang guru yang sudah tentu akan 

memengaruhi tingkat kinerja guru. 

Penilaian kinerja guru sebagai suatu upaya untuk menentukan  gambaran 

tentang pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru dalam melaksanakan 
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tugas dan fungsinya, yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi 

kerjanya (Mulyasa 2013: 88). 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:5) mengemukakan dua 

fungsi utama penilaian kinerja guru yaitu 

(1) Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan kompetensi 

dan keterammpilan yang diperlukan dalam pembelajaran, 

pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan 

dengan fungsi sekolah (2) untuk menghitung angka kredit yang 

diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau 

pelaksanaan tugas tambahan yang relavan dengan fungsi sekolah 

yang dilakukan pada tahun tersebut. 

 

Mengacu pada fungsi tersebut, berarti hasil penilaian kinerja guru dapat dijadikan 

pedoman untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan seorang  guru dalam rangka 

memerbaiki kualitas kinerjanya. Indikator penilaian terhadap kinerja guru (Saondi 

dan Suherman 2010:23), antara lain: “(1) Kemampuan membuat perencanaan dan 

persiapan mengajar; (2) Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada peserta 

didik; (3) Penguasaan metode dan strategi mengajar; (4) Pemberian tugas-tugas 

kepada peserta didik; (5) Kemampuan mengelola kelas; serta (6) Kemampuan 

melakukan penilaian dan evaluasi.” Sesuai dengan pendapat tersebut, 

Kemendikbud dalam Pedoman Penilaian Kinerja Guru (2012: 8) juga menjelaskan 

Penilaian kinerja guru kelas/mata pelajaran dan guru BK/Konselor 

dilakukan dengan mengacu kepada dimensi tugas utama guru yang 

meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, 

mengevaluasi dan menilai termasuk di dalamnya menganalisis hasil 

penilaian dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. 

 

Uraian mengenai indikator penilaian kinerja guru dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Perencanaan Kegiatan Pembelajaran  

Proses pembelajaran perlu direncanakan, agar dalam pelaksanaannya dapat 

berlangsung dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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Susanto (2013: 37) menyatakan  di dalam aspek perencanaan pembelajaran ada 

lima indikator, yaitu “Merumuskan tujuan pembelajaran, memilih dan 

mengembangkan bahan pelajaran, merencanakan kegiatan belajar termasuk di 

dalamnya merencanakan pendekatan dan metode mengajar, langkah-langkah 

kegiatan mengajar serta alat dan sumber belajar, dan merencanakan penilaian.” 

(2) Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan inti dari keseluruhan proses 

pembelajaran yang ditandai adanya pengelolaan kelas, penggunaan media dan 

sumber belajar, dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran. Susanto 

(2013: 49) mengidentifikasi “Sub komponen pelaksanaan pembelajaran ke 

dalam tiga aspek, yaitu membuka pembelajaran, menyampaikan materi 

pembelajaran, dan menutup pembelajaran.” 

(3) Evaluasi/Penilaian Pembelajaran 

Pada tahap ini, seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan 

pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat evaluasi, pengolahan, dan 

penggunaan hasil evaluasi. Susanto (2013: 52) menegaskan “Melaksanakan 

evaluasi pembelajaran sangat penting dalam rangka untuk memerbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran.” 

Penilaian pembelajaran diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi diri 

bagi guru, agar guru mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Penilaian pembelajaran dapat dijadikan sebagai 

pedoman untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya, agar lebih baik dari 

sebelumnya. 
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan,  penilaian kinerja 

guru dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menilai/mengukur  

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya, yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi 

kerjanya. Melalui penilaian kinerja guru, diharapkan dapat dijadikan bahan 

evaluasi diri bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya, agar penerapan dari 

kompetensi tersebut dapat berpengaruh positif bagi kinerjanya. Kinerja guru yang 

baik juga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didiknya. Selain itu, 

diharapkan pula ada kebijakan dari pihak terkait untuk melakukan kegiatan 

pengembangan keprofesionalan guru. 

2.1.7 Pengertian Kompetensi 

Kompetensi bersasal dari bahasa Inggris competency yang berarti 

kecakapan, kemampuan, dan wewenang.  Littrel (2011) dalam Uno (2011: 62) 

memaparkan, “Kompetensi adalah kekuatan mental dan fisik untuk melakukan 

tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui latihan dan praktik.” Kenezevich 

(2011) dalam Uno (2011: 62) mengatakan, “Kemampuan merupakan hasil dari 

penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa 

pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, kecerdasan yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai tujuan organisasi.” Seseorang yang dinyatakan kompeten  di 

bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian 

yang selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.  

Selanjutnya, dijelaskan pula oleh Syaodih (1997) dalam Satori dkk (2007: 

2.2), “Kompetensi adalah performan yang mengarah kepada pencapaian tujuan 
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secara tuntas menuju kondisi yang diinginkan.” Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi adalah keterampilan dan kecakapan yang harus 

dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dengan memiliki kompetensi, seseorang dapat melakukan sesuatau 

yang diinginkan, namun juga harus didukung dengan pengetahuan yang 

dimilikinya. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang,  diharapkan 

semakin baik pula kompetensi yang dimilikinya. 

2.1.8 Kompetensi Guru 

Kompetensi merupakan keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki 

seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 Ayat 10 

dijelaskan, “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan.” 

Kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja (Taniredja, Sumedi, dan Abduh 

2016: 73).  Amin (2011) dalam Uno (2011: 64) menyatakan, “Kompetensi guru 

pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari konsep guru dan hakikat tugas guru.” 

Pentingnya kompetensi guru menurut Uno (2011: 64) bagi dunia 

pendidikan antara lain:  

(1) kompetensi guru sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon 

guru; (2) kompetensi guru penting sebagai pedoman dalam rangka 

pembinaan dan pengembangan tenaga guru; (3) kompetensi guru 

penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar dan 

hasil belajar siswa. 
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Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Bab VI Pasal 28 Ayat 3 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan menguraikan kompetensi-kompetensi guru 

sebagai berikut: 

(1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. 

Kompetensi pedagogik tersebut selanjutnya dijabarkan secara rinci sebagai 

berikut:  

(1) memahami peserta didik secara mendalam dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, dan 

kepribadian; (2) merancang pembelajaran dengan menerapkan 

teori belajar dan pembelajaran, strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, menetapkan kompetensi 

yang ingin dicapai, dan materi ajar; (3) melaksanakan 

pembelajaran dengan tujuan utama melaksanakan pembelajaran 

yang kondusif; (4) merancang dan melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil belajar secara berkesinambungan, menganalisis hasil 

evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat 

ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran; 

serta (5) memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan 

berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik 

untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik. 

 

(2) Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi  kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia 

dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik.  Kompetensi 

kepribadian tersebut selanjutnya dijabarkan secara rinci sebagai berikut:  
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(1) bertindak sesuai dengan norma hukum, sosial, bangga 

sebagai guru yang profesional, dan konsisten dalam bertindak 

sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan; (2) 

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik 

dan memiliki etos kerja yang tinggi; (3) menampilkan tindakan 

yang didasarkan pada kebermanfaatan peserta didik, sekolah, 

dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpkir 

dan bertindak; (4) bertindak sesuai dengan norma agama, iman 

dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku 

yang pantas diteladani peserta didik; serta (5) memiliki perilaku 

yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki 

perilaku yang disegani. 

 

(3) Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif, empatik dan santun dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. Kompetensi sosial tersebut selanjutnya dijabarkan secara 

rinci sebagai berikut:  

(1) berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, guru bisa 

memahami keinginan dan harapan peserta didik; (2) berdiskusi 

tentang masalah-masalah yang dihadapi peserta didik serta 

solusinya dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; 

serta (3) guru dapat memberikan informasi tentang bakat, minat, 

dan kemampuan peserta didik kepada orangtua peserta didik. 

 

(4) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang berkaitan dengan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus  

dikuasai guru untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan. Kompetensi profesional tersebut selanjutnya dijabarkan secara 

rinci sebagai berikut:  

(1) menguasai subtansi keilmuan yang terkait dengan bidang 

studi, artinya guru harus memahami materi ajar yang ada dalam 
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kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode 

yang sesuai dengan materi ajar, memahami hubungan konsep 

antarmata-pelajaran serta (2) menguasai struktur dan metodologi 

keilmuan, artinya guru harus menguasai langkah-langkah 

penelitian untuk memerdalam pengetahuan bidang studi. 

  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru merupakan seperangkat ilmu serta keterampilan mengajar guru 

dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, sehingga tujuan pendidikan 

bisa dicapai dengan baik. Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi 

pedagogik, profesional,  kepribadian, dan  sosial. Keseluruhan kompetensi 

tersebut harus diterapkan secara terpadu agar tercipta kondisi yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Keempat kompetensi tersebut tidak hanya harus 

dimiliki seorang guru, tetapi harus juga dikuasai oleh seorang guru. Dengan 

keempat kompetensi tersebut guru dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. 

2.1.9 Kompetensi Pedagogik Guru 

Secara etimologis, pedagogik berasal dari kata Yunani “paedos” yang 

berarti anak dan “agogos” artinya membimbing. Menurut Hoogveld (2016) dalam 

Irwanto dan Suryana (2016: 3), “Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari 

masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu.” Sadullah dkk. (2010) dalam 

Irwanto dan Suryana (2016: 3) menyatakan, “Pedagogik adalah ilmu mendidik 

anak.” Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang memenuhi kaidah-kaidah pedagogik (Hadis dan Nurhayati 

2010: 22). 

Irwanto dan Suryana (2016: 4) mengatakan, terdapat tujuh aspek yang 

berkenaan dengan penguasaan kompetensi pedagogik, yaitu  
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Menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan 

kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan 

potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, dan 

penilaian serta evaluasi. 

 

Uraian mengenai kompetensi pedagogik dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.9.1 Memahami Karakteristik Peserta Didik 

Untuk mewujudkan kinerja yang baik seorang guru dituntut harus mampu 

mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk 

membantu proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selain itu, guru juga 

harus memiliki motivasi yang tinggi untuk memelajari karakteristik peserta didik, 

baik secara teoritis maupun praktis. Karakteristik ini berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya (Irwanto dan 

Suryana 2016: 8). Memahami karakteristik peserta didik merupakan salah satu 

penunjang keberhasilan dari proses pembelajaran. Aspek-aspek tersebut 

dijelaskan Hadis dan Nurhayati (2010: 22) meliputi beberapa kegiatan, antara lain: 

(1)  Mengkaji karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, 

emosional, dan intelektual berdasarkan penelusuran berbagai sumber. 

(2)  Berlatih mengumpulkan dan menganalisis data tentang karakteristik peserta 

didik melalui teknik yang relevan. 

(3) Berlatih menerapkan cara-cara memahami perilaku peserta didik sesuai 

dengan perkembangannya. 

(4) Berlatih merancang stimulasi berpikir sesuai dengan tahap perkembangan 

kognitif peserta didik. 

(5) Mengidentifikasi perilaku peserta didik yang memiliki kelainan fisik, 

gangguan sosial, emosional, dan intelektual berdasarkan data yang dikumpulkan. 
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(6) Mengkaji karakteristik peserta didik yang berbakat. 

(7) Mengkaji berbagai faktor penyebab masalah psikologis peserta didik dengan 

berbagai teknik yang relevan. 

(8) Berlatih memberikan bantuan atau bimbingan kepada peserta didik yang 

mengalami masalah psikologis. 

(9) Berlatih mengembangkan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang 

berbakat. 

(10)  Berlatih merancang kegiatan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. 

2.1.9.2 Menguasai Teori Belajar dan Prinsip-prinsip Pembelajaran yang 

Mendidik 

Guru harus mampu menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar 

kompetensi guru. Guru juga harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk 

belajar (Irwanto dan Suryana 2016: 52). 

Hadis dan Nurhayati (2010: 25) menguraikan kegiatan yang termasuk 

sub kompetensi ini antara lain: 

(1) Mengkaji landasan filosofis. 

(2) Mengkaji teori dan prinsip belajar serta pembelajaran. 

(3) Mengkaji prinsip-prinsip perencanaan kurikulum dan pembelajaran. 

(4) Mengkaji berbagai model pembelajaran inovatif. 

(5) Mengkaji dan berlatih menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran. 
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2.1.9.3 Pengembangan Kurikulum 

Guru harus mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Hadis dan Nurhayati (2010: 

25), beberapa kegiatan dalam pengembangan kurikulum yaitu: 

(1) Berlatih menganalisis kurikulum. 

(2) Berlatih mengembangkan bahan ajar sesuai kebutuhan peserta didik secara 

kontekstual. 

(3) Berlatih mengembangkan berbagai media pembelajaran kontekstual. 

2.1.9.4 Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik 

Guru harus mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran 

yang mendidik secara lengkap, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, menyusun dan menggunakan berbagai materi 

pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta 

memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan 

pembelajaran (Irwanto dan Suryana 2016: 219). 

Hadis dan Nurhayati (2010: 26) menguraikan kegiatan yang termasuk 

dalam sub kompetensi ini antara lain: 

(1)    Berlatih menerapkan keterampilan dasar mengajar. 

(2)    Berlatih menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 

(3)   Berlatih melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran. 

(4)  Berlatih menerapkan model-model pembelajarn yang aktif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan. 
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(5) Berlatih memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai laboraturium   

pembelajaran. 

(6)  Berlatih memberikan bantuan belajar secara individual sesuai kebutuhan 

peserta didik. 

(7) Berlatih mengelola kelas dengan memanfaatkan potensi yang ada pada peserta 

didik. 

2.1.9.5 Pengembangan Potensi Peserta Didik 

Guru harus mampu menganalisis pembelajaran setiap potensi peserta didik 

dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program 

pembelajaran yang mendukung peserta didik mengaktualisasikan potensi 

akademik, kepribadian, dan kreativitasnya (Irwanto dan Suryana 2016: 298). 

Hadis dan Nurhayati (2010: 25) memaparkan, beberapa kegiatan dalam 

pengembangan potensi peserta didik yaitu: 

(1) Mengkaji dan mengidentifikasi potensi peserta didik. 

(2) Berlatih merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan 

potensi peserta didik. 

(3) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber belajar untuk pengembangan potensi 

peserta didik. 

2.1.9.6 Komunikasi dengan Peserta Didik 

Guru dituntut mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif, serta mampu memberikan 

respons yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik 

(Irwanto dan Suryana 2016: 390). Komunikasi yang efektif antara guru dan 

peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang diharapkan. Kementerian 
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Pendidikan Nasional (2010: 151) menguraikan beberapa kegiatan yang termasuk 

dalam sub kompetensi ini antara lain: 

(1) Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga 

partisipasi peserta didik. 

(2) Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan 

tanggapan peserta didik, tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk 

membantu dan mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut. 

(3) Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat dan benar sesuai 

tujuan pembelajaran dan isi kurikulum. 

(4) Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama 

antarpeserta didik. 

(5) Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban 

peserta didik baik yang benar maupun yang dinggap salah untuk mengukur 

tingkat pemahaman peserta didik. 

(6) Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan 

meresponsnya secara lengkap untuk menghilangkan kebingungan pada 

peserta didik. 

2.1.9.7 Penilaian serta Evaluasi 

Guru harus mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar 

secara berkesinambungan. Guru harus mampu melakukan evaluasi atas efektivitas 

proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program remedial dan pengayaan (Irwanto dan Suryana 

2016:440). Hasil analisis penilaian ini dapat dijadikan guru untuk menentukan 

proses pembelajaran selanjutnya.  
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Beberapa kegiatan yang dijelaskan oleh Hadis dan Nuhayati (2010: 26) 

yang termasuk dalam sub kompetensi ini antara lain: 

(1) Mengkaji teori, jenis, dan prosedur evaluasi proses dan hasil belajar. 

(2) Berlatih melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

(3) Berlatih menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

(4) Berlatih membiasakan diri melakukan refleksi tentang proses dan hasil 

pembelajaran. 

(5) Berlatih menindaklanjuti hasil evaluasi untuk memperbaiki mutu 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kompetensi pegagogik 

sangat penting dikuasai oleh guru berkaitan dengan tugas utamanya yaitu 

mengajar. Keterampilan guru tersebut sangat berpengaruh terhadap ketercapaian 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan kompetensi 

pedagogik guru merupakan kemampuan pemahaman terhadap karakteristik 

peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kemampuan dan karakteristik peserta 

didik, agar tercipta pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.  

  

2.2 Kajian Empiris 

Kajian yang relevan dengan penelitian ini yaitu kajian tentang hasil 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian 

tersebut yakni sebagai berikut. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2009) dari Universitas 

Negeri Semarang yang berjudul Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan 
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Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Kinerja Guru SD Negeri Kecamatan 

Kersana Kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukkan, ada pengaruh 

supervisi kepala sekolah dan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru, dilihat 

dari uji pengaruh supervisi kepala sekolah dan kompetensi pedagogik guru 

terhadap kinerja guru dari uji Anova diperoleh Fhitung  sebesar 29,222 dengan 

tingkat signifikan < 0,001, sementara Ftabel  sesuai dengan taraf signifikan 0,05 

sebesar 3,07 sehingga Fhitung > Ftabel (29,222  > 3,07). Jadi supervisi kepala 

sekolah dan kompetensi pedagogik secara bersama-sama mempengaruh kinerja 

guru. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Viqraizin (2015) dari Universitas 

Negeri Yogyakarta yang berjudul  Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan 

Gondokusuman Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kompetensi 

pedagogik berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan sumbangan 

11,28%; (2) kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan 

sumbangan sebesar 6,32%; serta (3) kompetensi pedagogik dan kepuasan kerja 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan 

sumbangan sebesar 17,6%. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Destiana, Kurnia, dan Sumardi 

(2012) dari Universitas Pakuan yang  berjudul Hubungan antara Kompetensi 

Pedagogik dengan Kinerja Guru Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

kompetensi pedagogik dengan kinerja guru sekolah dasar dengan koefisien 

korelasi Pearson (r) yang diperoleh sebesar 0,570 dan nilai sig. (2- tailed) sebesar 
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0,000. Artinya apabila kompetensi pedagogik semakin tinggi, maka semakin 

tinggi pula kinerja guru Sekolah Dasar di Gugus 2 Kecamatan Bogor Utara Kota 

Bogor dan sebaliknya. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2013) dari Universitas 

Yapis Jayapura yang  berjudul The Influence of Competence and External 

Motivation Factor toward Teachers Working Performance in Jayapura–Papua 

Indonesia. This research shows that there are some positive and significant 

impacts between external motivation i.e. basic salary, job allowance, personal 

competence, academic job promotion and competence toward teachers’ working 

performance in Jayapura, Papua Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan ada 

beberapa dampak positif dan signifikan antara motivasi eksternal yaitu gaji pokok, 

tunjangan kerja, kompetensi personal, promosi jabatan akademik, dan kompetensi 

terhadap kinerja guru di Jayapura, Papua Indonesia. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Haris (2013) dari Universitas 

Negeri Semarang yang yang berjudul Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan 

Kompetensi Kepribadian terhadap Kinerja Dosen Fakultas Teknik. Hasil 

penelitian menunjukkan, ada pengaruh kompetensi pedagogik dan kepribadian 

terhadap kinerja dosen yaitu dilihat persamaan garis regresi Y= 4,217 + 0,199X1 + 

0,249X2 yang berarti jika kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian 

meningkat 1, diperkirakan kinerja dosen akan meningkat 4,665. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian seorang dosen maka akan meningkatkan kinerja dosen. 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Husni (2014) dari Universitas 

Andalas Padang yang  berjudul Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Guru 
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(Studi Kasus SLTP di Kota Sawahlunto. Hasil penelitian menunjukkan: (1) 

kompetensi kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

sebesar 21,2%; (2) kompetensi pedagogik berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru sebesar 43,6%; (3) kompetensi profesional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru sebesar 20,6%; (4) kompetensi sosial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru sebesar 19,9%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, membuktikan bahwa ada pengaruh positif 

dan signifikan kompetensi terhadap kinerja guru di SMP Sawahlunto. 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Binatmo, Sumitro, dan Kandar 

(2014) dari Universitas Negeri Lampung yang  berjudul  Hubungan Kompetensi 

Pedagogik, Motivasi Kerja, dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja 

Guru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung 

Selatan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) terdapat korelasi positif dan 

signifikan antara kompetensi pedagogik dengan kinerja guru, kompetensi 

pedagogik berkontribusi sebesar 53,2% terhadap kinerja guru Sekolah Menengah 

Pertama di Kecamatan Sidomulyo; (2) terdapat korelasi positif dan signifikan 

antara motivasi kerja dengan kinerja guru, motivasi kerja berkontribusi sebesar 

41,8% terhadap kinerja guru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan 

Sidomulyo; (3) terdapat korelasi positif dan signifikan antara kepemimpinan 

kepala sekolah dengan kinerja guru, kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi 

sebesar 52,5% terhadap kinerja guru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan 

Sidomulyo; serta (4) terdapat korelasi positif antara kompetensi pedagogik, 

motivasi kerja, dan kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama dengan 

kinerja guru, kompetensi pedagogik, motivasi kerja, dan kepemimpian kepala 
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sekolah secara bersama-sama berkontribusi sebesar 54,5% terhadap kinerja guru 

Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sidomulyo. 

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Xu dan Long (2014) yang 

berjudul  Impacts of Teachers’ Competency on Job Performance in Research 

Universities with Industry Characteristics: Taking Academic Atmosphere as 

Moderator. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

We found that there exists a significant positive correlation between 

teaching performance, job performance, research performance, 

profession service performance and the teachers’ competency level 

and each dimensions in research universities with industry 

characteristics. 

  

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ada korelasi positif dan signifikan 

antara kinerja pengajar, kinerja, kinerja penelitian,  pelayanan profesionalitas 

kinerja, dan tingkat kompetensi guru dan masing-masing dimensi di universitas 

riset dengan karakteristik industri. 

Penelitian-penelitian yang telah dikemukakan tersebut merupakan 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini, karena memiliki persamaan dengan 

penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang kompetensi pedagogik guru. 

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik 

berkontribusi tinggi terhadap motivasi, kepuasan, dan kinerja seorang pendidik di 

berbagai jenjang pendidikan. Namun, yang membedakan dengan penelitian ini 

yaitu penelitian ini menggunakan variabel kinerja guru, khususnya kinerja guru 

yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan penelitian ini dilakukan pada 

tingkat sekolah dasar (SD). Penelitian yang dilaksanakan yaitu mengenai 

pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Negeri 

Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Penerapan kompetensi yang dimiliki oleh guru menjadi salah satu faktor 

yang memengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Kompetensi pedagogik guru 

merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik. Pemahaman terhadap karakteristik peserta 

didik sekolah dasar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan 

tujuan pembelajaran pada jenjang sekolah dasar. Oleh karena itu, penguasaan 

kompetensi pedagogik guru sangat penting bagi kinerja guru dalam mengajar 

yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Guru dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dan profesional, apabila guru 

tersebut merencakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan 

mengevaluasi hasil belajar peserta didik dengan baik. Aspek-aspek tersebut 

merupakan aspek yang ada di dalam kompetensi pedagogik guru, sehingga 

kompetensi pedagogik yang dimiliki seorang guru berkaitan dengan kinerjanya. 

Untuk mempermudah pemikiran tersebut digunakan ilustrasi kerangka berpikir 

yang disajikan pada Bagan 2.2 berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 2.2  Kompetensi Pedagogik Berpengaruh terhadap Kinerja Guru. 

Kompetensi Pedagogik (X) 

 Menguasai karakteristik peserta didik 

 Menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik 

 Menguasai kurikulum 

 Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

 Memanfaatkan TIK 

 Pengembangan potensi peserta didik. 

 Komunikasi dengan peserta didik 

 Penilaian dan evaluasi 

 Memanfaatkan  hasil penilaian 

 Melakukan tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran 

(Rifa’i dan Anni 2012: 9) 

Kinerja Guru (Y)  

 Perencanaan 

pembelajaran 

 Pelaksanaan 

pembelajaran 

 Evaluasi 

pembelajaran. 

(Kemendikbud 

2012: 8) 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir tersebut, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

(1) H0: Nilai kompetensi pedagogik guru Sekolah Dasar Negeri Dabin II       

Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang maksimal 80 (    80). 

Ha: Nilai kompetensi pedagogik guru Sekolah Dasar Negeri Dabin II 

Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lebih dari 80 (  > 80). 

(2) H0: Nilai kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan 

Kabupaten Pemalang maksimal 80 (    80). 

Ha: Nilai kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan 

Kabupaten Pemalang lebih dari 80 (  > 80). 

(3) H0: Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi pedagogik 

terhadap  kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan 

Kabupaten Pemalang (ρ=0). 

Ha: Ada pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi pedagogik terhadap 

kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten 

Pemalang (ρ≠0). 

 



 
 

 
 

BAB 5 

PENUTUP 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru 

Sekolah Dasar Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang” telah selesai 

dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat dibuat simpulan 

dan saran sebagai berikut. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data, hasil, dan pembahasan yang telah dikemukakan 

oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil analisis kompetensi 

pedagogik guru di Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan 

Kabupaten Pemalang, masuk dalam kategori “sangat kuat” yaitu mencapai 

persentase sebesar 87,6%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kompetensi pedagogik guru di Sekolah Dasar Negeri Dabin II 

Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang berada dalam kategori yang 

sangat kuat. artinya bahwa kemampuan guru dalam proses pembelajaran di 

kelas telah dicapai dengan baik. 

(2) Pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil analisis kinerja guru di Sekolah 

Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, masuk 

dalam kategori “sangat kuat” yaitu mencapai persentase sebesar 90,7%.
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(3) Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja  guru di 

Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang 

berada dalam kategori yang sangat tinggi artinya bahwa kinerja guru dalam 

melaksanakan tugasnya telah dicapai dengan baik. 

(4) Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa bahwa thitung > ttabel (9,061> 

2,287), sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan kompetensi 

pedagogik terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Dabin II Kecamatan 

Petarukan Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data tersebu, thitung bernilai 

positif, sehingga kompetensi pedagogik berhubungan positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru. Hubungan korelasi antara kompetensi pedagogik dan 

kinerja guru sebesar 0,723. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada 

pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi pedagogik terhadap kinerja 

guru di Sekolah Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten 

Pemalang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinan sebesar 0,523, 

yang artinya kompetensi pedagogik memberi pengaruh sebesar 52,3% 

terhadap kinerja guru. 

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan, peneliti 

dapat memberi saran kepada kepala sekolah, guru dan peneliti selanjutnya. Hal 

ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui motivasi dan 

kedisiplinan belajar siswa. Berikut saran yang dapat peneliti berikut. 

(1) Bagi kepala sekolah, supaya selalu memerhatikan kinerja guru dengan 

memerhatikan kompetensi pedagogik dan memberikan rewards bagi guru 

yang telah menunjukkan prestasinya.  
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(2) Bagi guru, supaya meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan 

kompetensi pedagogik seperti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

dengan baik, mengikuti berbagai pelatihan, seperti workshop atau 

pendidikan dan latihan. 

(3) Bagi peneliti selanjutnya, menurut dasar teori dalam penelitian ini masih 

banyak faktor yang memengaruhi kinerja guru. Diharapkan dalam 

penelitian selanjutnya, peneliti akan menemukan faktor-faktor lain yang 

memengaruhi kinerja guru. 
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