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Moto 

Kompetensi pedagogik dan profesional guru IPA di Kabupaten Kendal termasuk 

dalam kategori cukup baik. Seorang guru IPA harus mempunyai kompetensi 

tersebut agar tercipta proses pembelajaran yang berkualitas.  
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ABSTRAK 

 

Rahman, AYH. 2019. “Analisis Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru IPA 

SMP Negeri di Kabupaten Kendal”. Tesis. Program Studi Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Alam. Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Dr. Suharto Linuwih, M.Si., Pembimbing II Dr. Lisdiana, 

M.Si.  

Kata Kunci : analisis, kompetensi pedagogik dan profesional, guru ipa SMP 

 

Kompetensi guru IPA dalam proses belajar mengajar merupakan faktor 

penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar IPA di sekolah. 

Guru IPA wajib memenuhi standar kompetensi diantaranya adalah kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi guru merupakan salah satu 

faktor utama yang mempengaruhi perilaku siswa dalam pembelajaran sehingga 

penelitian mengenai persepsi siswa terhadap kompetensi guru biologi penting 

dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi pedagogik dan 

profesional guru IPA SMP Negeri di Kabupaten Kendal 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode 

kombinasi (mixed methods)  yang menggunakan model sequential explanatory. 

Penelitian kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara berurutan, dimana data 

kualitatif berperan untuk membuktikan, memperdalam, dan memperluas data 

kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Sumber data berasal dari 10 guru 

IPA SMP Negeri (4 guru IPA di SMP terakredtitasi A, 4 guru IPA di SMP 

terakredtitasi B, 2 guru IPA di SMP terakredtitasi C) di Kabupaten Kendal. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket, wawancara, 

tes, serta dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru IPA SMP Negeri di 

Kabupaten Kendal dalam kategori cukup baik dan baik. Berdasarkan hasil tes, 

kompetensi pedagogik dan profesional guru IPA mendapatkan presentase sebesar 

68% dan 91%, dan untuk persentase kompetensi pedagogik dan profesional guru 

berdasarkan hasil angket adalah sebesar 73%. Secara keseluruhan kompetensi 

guru IPA SMP Negeri di Kabupaten Kendal termasuk dalam kategori cukup baik 

dengan persentase sebesar 76,3%.  
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ABSTRACT 

 

Rahman, AYH. 2019. "Pedagogical and Professional Competencies of State 

Junior High School Science Teacher in Kendal District". Thesis. Natural 

Sciences Education Study Program. Postgraduate. Semarang State 

University. Advisor I Dr. Suharto Linuwih, M.Si., Advisor II Dr. Lisdiana, 

M.Si. 

 

Keywords: analysis, pedagogic and professional competencies, science teacher 

 

The competence of science teachers in the teaching and learning process is 

an important factor in determining the success of the science teaching and 

learning process in schools. Science teachers must meet competency standards 

including pedagogical competencies and professional competencies. Teacher 

competency is one of the main factors that influence student behavior in learning 

so research on student perceptions of biology teacher competencies is important. 

This study aims to analyze the pedagogical and professional competencies of state 

junior high school science teachers in Kendal District 

The type of research used is a mixed method using a sequential explanatory 

model. Quantitative and qualitative research is carried out sequentially, where 

qualitative data plays a role to prove, deepen, and expand quantitative data that 

has been obtained at an early stage. The source of the data came from 10 public 

junior high school science teachers (4 science teachers in accredited A, 4 science 

teachers in accredited B, 2 science teachers in accredited C) in Kendal District. 

Data collection in this study using questionnaire methods, interviews, tests, and 

documentation. 

The results showed that the competencies of state junior high school 

science teachers in Kendal District were in a fairly good and good category. Based 

on the test results, the pedagogical and professional competencies of science 

teachers get a percentage of 68% and 91%, and the percentage of pedagogical and 

professional competence of teachers based on the questionnaire results is 73%. 

Overall, the competencies of state junior high school science teachers in Kendal 

are included in the fairly good category with a percentage of 76,3%.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen disebutkan bahwa pendidikan yang bermutu sangat 

bergantung pada kapasitas satuan-satuan pendidikan dalam mentransformasikan 

peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah 

pikir, rasa, hati dan raganya. Dari sekian banyak komponen pendidikan, guru dan 

dosen merupakan faktor yang sangat penting dan srategis dalam usaha 

meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 

mengenai kompetensi pedagogik dan profesional yang diharapkan dicapai oleh 

seorang guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diantaranya adalah guru dapat 

memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA serta 

penerapannya secara fleksibel. Selanjutnya, guru memahami proses berpikir IPA 

dalam mempelajari proses dan gejala alam serta guru dapat memahami hubungan 

antar berbagai cabang dan hubungan IPA dengan matematika dan teknologi 

terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

perguruan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah 

pertama, pendidikan menengah atas dan kejuruan. Pendidikan menengah pertama 
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bisa berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

atau bentuk lain yang sederajat. Pada jenjang SMP dengan disiplin ilmu seperti 

IPA, Matematika, IPS, Bahasa indonesia, Bahasa inggris dan kesemuanya 

mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. 

Tujuan pembelajaran masing-masing mata pelajaran di lembaga 

pendidikan adalah tercapainya hasil belajar yang tinggi ditandai dengan 

peningkatan dan perubahan dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Perubahan kognitif ditandai dengan adanya perubahan dari segi kemampuan 

akademik. Hal ini ditandai dengan peningkatan hasil belajar siswa atau materi 

yang dipelajari. Afektif ditandai dengan adanya perubahan sikap siswa kearah 

yang lebih baik, sedangkan psikomotorik adalah keterampilan dalam mengerjakan 

soal. Siswa dikatakan berhasil dalam belajar setidaknya ketuntasan belajar 

mencapai 85% dari jumlah siswa di kelas. 

Sejalan dengan hal tersebut, guru dituntut untuk melakukan peningkatan 

penguasaan kompetensi. Guru harus lebih kreatif dalam mengembangkan 

pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran yang 

akan berdampak pada hasil belajar IPA. Oleh karena itu, kompetensi guru dinilai 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Inayah (2013) yang menyatakan bahwa 

kompetensi guru berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar 40,9%. 

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang ada pada guru yang 

berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, penguasaan 

materi, pemahaman tentang peserta didik, penggunaan IT, penggunaan model 
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pembelajaran, pengembangan kurikulum dalam proses pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik dalam kegiatan proses 

pembelajaran di sekolah. 

Kompetensi yang berkaitan erat dengan guru sebagai sebuah profesi yakni 

kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang diharapkan dapat terpenuhi 

yakni guru harus menguasai cara belajar yang efektif, harus mampu membuat 

model satuan pelajaran, mampu memahami kurikulum secara baik, mampu 

mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa, mampu memberikan 

petunjuk yang berguna, menguasai teknik-teknik memberikan bimbingan dan 

penyuluhan, mampu menyusun dan melaksanakan prosedur penilaian kemampuan 

belajar. Oleh karena itu kompetensi profesional haruslah dimiliki oleh setiap guru 

agar mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Irshad (2013) bahwa besarnya pengaruh kompetensi 

profesional guru terhadap hasil belajar siswa sebesar 24,1%, dan besarnya 

pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa sebesar 17,4%. 

Beberapa penelitian tentang kompetensi guru yang sudah pernah dilakukan 

antara lain adalah Harlufi (2016), penelitian tersebut dimaksudkan untuk mencari 

informasi tentang implementasi penilaian kinerja guru (PKG) di MTs N Kendal. 

Mulai dari periode dalam pelaksanaan penilaian kinerja guru (PKG), metode yang 

digunakan oleh tim pelaksana dan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja guru 

(PKG) sebagai upaya peningkatan kompetensi pendidik di MTs N Kendal.Pada 

penelitian tersebut yang diteliti adalah guru yang kaitannya dengan kinerja guru, 
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sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti adalah guru yang kaitannya dengan 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. 

Akhyak et al (2013) menyatakan bahwa implementasi dari kompetensi 

pedagogik adalah untuk pengembangan intelektual, emosional dan moral siswa. 

Penelitian tersebut memberikan sumbangan landasan teori dalam penelitian ini. 

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Subjek 

penelitiannya adalah siswa sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah guru. 

Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang kompetensi guru. 

Sengottuvel et al (2015) menyatakan bahwa guru yang efektif dan 

kompetensi profesional adalah faktor yang sangat penting yang dapat menentukan 

standar pendidikan kearah yang lebih baik. Penelitian tersebut menyumbangkan 

teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni tentang variabel kompetensi guru. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebutadalah metode 

kualitatif. Subjek penelitiannya adalah siswa sedangkan dalam penelitian ini 

subjeknya adalah guru. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian 

tentang kompetensi guru. 

Olatunji (2013) menyatakan 20% dari sampel hasil penelitian berguna 

untuk keberlanjutan pengembangan pedagogik dari seluruh dosen. Penelitian 

tersebut memberikan tentang variabel kompetensi pedagogik. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian tersebutadalah metode kualitatif. Subjek 

penelitiannya adalah siswa sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah guru. 

Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang kompetensi 

pedagogik guru. 
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Penelitian dari Afidah et al (2012). Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

menentukan tingkat kompetensi professional guru Biologi SMA di Kabupaten 

Pemalang pasca lulus sertifikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 guru SMA di 

Kabupaten Pemalang yang sudah disertifikasi  dan sampel yang digunakan adalah 

11 guru diambil secara purposive sampling. Data dikumpulkan dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  

penguasaan materi guru yang sangat tinggi, tingkat keterampilan  mengajar  

tinggi, dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP. 

Penelitian dari Rahayu et al (2012). Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mendeskripsikan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru biologi bersertifikat 

pendidik di SMA Negeri 3 Semarang. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan 

kualitatif  berdesain  studi  kasus. Pengumpulan  data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumen. Kegiatan analisis data meliputi pengumpulan,  reduksi,  

penyajian,  dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 

pedagogik masih dimaknai secara berbeda oleh guru biologi dalam 

mengekspresikan pengelolaan pembelajaran biologi. Struktur RPP biologi sudah 

baik tetapi kurang rinci, dan kurang  digunakan  sepenuhnya  sebagai  acuan  

pembelajaran guru.  

Penelitian dari Winarsih & Mulyani (2012). Penelitian tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan profesionalisme guru IPA melalui kegiatan lesson study, agar 

dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas, menggunakan 

model Problem Based Instruction (PBI) dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar 
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(JAS). Penelitian ini telah berhasil; 1) meningkatkan profesionalisme guru IPA 

SMP Negeri 30 Semarang, 2) mengembangkan perangkat pembelajaran, 3) 

meningkatkan hasil belajar siswa, dan 4) meningkatkan aktivitas siswa. 

Kesimpulannya adalah lesson study dapat meningkatkan profesionalisme guru, 

meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Saran dari penelitian ini yaitu 

pelaksanaan lesson study perlu dikembangkan di sekolah untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran oleh guru dalam rangka menjadi guru yang profesional. 

Purwati (2010), MI di Kecamatan Gemuh semuanya memiliki 

pengurus/komite yang membantu  menjalankan proses pembelajaran di MI 

masing-masing. Keberadaan guru/pendidik di MI Kecamatan Gemuh mayoritas 

berstatus Wiyata Bhakti dan domisili mereka juga sama dengan tempat mereka 

mengajar. Hasil penelitian yang menunjukkan penelitian tersebut berpengaruh 

pada prestasi fiqih yaitu antara lain: (1) Adanya tenaga pendidik yang profesional 

yang mampu menjawab akan kebutuhan masyarakat sekitar. (2) Prestasi 

pendidikan dibidang agama khususnya pada mata pelajaran fiqih hasil yang 

dicapai tidak mengecewakan. (3) Variabel kemampuan guru dalam kategori 

cukup yaitu pada interval 22,5-32. (4) Variable tentang prestasi fiqih dalam 

kategori cukup yaitu pada interval 66,5-74. 

Asih (2009), sesuai di lapangan SMP Negeri se-Kabupaten Kendal tidak 

semua bisa memanfaatkan penggunaan laboratorium komputer karena masih 

banyak sekolah yang memiliki komputer dengan jumlah yang terbatas, dan 

laboratorium yang kurang memadai seperti tidak memiliki jaringan internet, 

sehingga guru hanya mampu menyampaikan materi dari sumber buku dan para 
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siswa belajar otodidak. Dalam penelitian tersebut yang diteliti adalah kompetensi 

profesional guru, sedangkan dalam penelitian ini adalah penelitian pada guru yang 

kaitannya dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru. Hasil 

penelitiannya sebagai berikut: (1) Kompetensi guru TIK di SMP Negeri se-

Kabupaten Kendal termasuk kurang baik yaitu sebesar 59,52%. (2) Kemampuan 

guru TIK termasuk baik yaitu sebesar 95,5%. (3) Kemampuan guru pada 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran TIK termasuk sangat baik dengan rata-rata 

sebesar 83,2%. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kompetensi Pedagogik dan 

Profesional Guru IPA SMP Negeri di Kabupaten Kendal”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

adanya masalah penelitian sebagai berikut: 

1.2.1 Penelitian tentang kompetensi guru IPA SMP Negeri di Kabupaten Kendal 

belum pernah dilakukan. 

1.2.2 Kompetensi guru yang pernah diteliti di Kabupaten Kendal kebanyakan 

terfokus pada satu kompetensi guru saja. 

1.3 Cakupan Masalah 

Cakupan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Penelitian dilakukan di SMP Negeri di Kabupaten Kendal. 

1.3.2 Pengamatan dilakukan baik saat proses pembelajaran maupun diluar 

pembelajaran. 

1.3.3 Data yang diambil berupa hasil observasi, tes, pengisian angket dan 

wawancara tentang kompetensi guru. 

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagaimana kompetensi pedagogik guru IPA SMP Negeri di Kabupaten 

Kendal? 

1.4.2 Bagaimana kompetensi profesional guru IPA SMP Negeri di Kabupaten 

Kendal? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Menganalisis sejauhmana kompetensi pedagogik guru IPA SMP Negeri di 

Kabupaten Kendal. 

1.5.2 Menganalisis sejauhmana kompetensi profesional guru IPA SMP Negeri 

di Kabupaten Kendal. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang didapatkan dalam penelitian ini adalah dapat 

menghasilkan tesis mengenai kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional guru IPA SMP Negeri di Kabupaten Kendal. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi guru SMP Negeri di Kabupaten Kendal, dapat memberikan 

umpan balik dalam upaya peningkatan dan pengembangan 

kompetensi guru baik itu kompetensi pedagogik maupun 

kompetensi profesional. 

1.6.2.2 Bagi Kepala Sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang dapat meningkatkan kompetensi guru. 

1.6.2.3 Bagi Pascasarjana, sebagai bahan masukan dalam peningkatan 

kompetensi dosen yaitu, kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional. 

1.6.2.4 Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai syarat untuk mendapat 

gelar Magister Pendidikan 
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1.6.2.5 Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS 

 DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Kompetensi 

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa 

Inggris, competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Dalam terminologi 

yang berlaku umum, istilah kompetensi berasal dari bahasa inggris competence 

sama dengan being competent dan competent sama dengan having ability, power, 

nauthority, skill, knowledge, attitude, etc. Menurut Fullan dalam Uno (2012:62): 

“Competence is broad capacities as fully human attribute. 

Competence is supposed to include all “qualities of personal 

effectiveness that are required in the workplace”,it is certain that we 

have here a very diverse set a qualities indeed: attitude, motives, 

interests, personal attunements of all kinds, perceptiveness, receptivity, 

oppeness, creativity, sosial skills generally, interpesonal maturity, kinds 

of personal identifications, etc.-as well as knowledge, understanding, 

action and skill”. 

Inti dari pengertian kompetensi menurut Fullan tersebut lebih cenderung 

pada apa yang dapat dilakukan seseorang atau masyarakat daripada apa yang 

mereka ketahui (what people can do rather than what theyknow). 

Menurut Uno (2012: 62) menyatakan kompetensi adalah kemampuan dan 

kecakapan. Seseorang yang dinyatakan kompeten dibidang tertentu adalah 

seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan 

bidang kerja yang bersangkutan.  

11 
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Menurut Deakin dalam Bukvić (2014)  yang berjudul “Teachers 

Competency For Inclusive Education” menyatakan bahwa 

“Competence as a complex combination of different knowledge, skills, 

understanding, values, attitudes and desire which lead to effective, 

embodied human action in the world, in a particular domain”.  

Inti dari pernyataan Deakin kompetensi sebagai sebuah gabungan yang 

lengkap dari pengetahuan yang berbeda, keterampilan, pemahaman, nilai-nilai, 

sikap dan keinginan yang menyebabkan efektif, diwujudkan tindakan manusia di 

dunia, dalam domain tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang kompetensi, dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kecakapan atau kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang yang berupa pengetahuan yang dapat digunakan dalam 

bertindak dan berperilaku dalam kehidupan. Disisi lain kompetensi merupakan 

syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan 

keprofesionalnya karena dengan adanya kompetensi yang merekat dalam dirinya 

dapat dikatakan guru tersebut sudah berkompeten pada bidangnya. 

2.1.2 Pengertian Guru 

Dalam pengertian khusus guru adalah orang yang bekerja dalam bidang 

pendidikan yang memiliki kecakapan serta keahlian dibidangnya, serta mendapat 

sertifikat mengajar secara resmi yang ikut bertanggung jawab membantu peserta 

didik mencapai kedewasaan melalui transfer of knowledge dan transfer of value, 

yang berlangsung dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan, 

sehingga anak didik mencapai keseimbangan dan kesempurnaan aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotoriknya (Novita Siswayanti) dalam Wibowo dan Hamrin 

(2012:100-101).  
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Guru merupakan sosok yang paling bertanggung jawab dalam 

mencerdaskan anak bangsa. Guru merupakan pribadi dengan ketinggian 

intelektual dengan karakter luhur dan kokoh, serta harapan para orang tua siswa. 

Setidaknya harapan itu sudah diangan-angankan para orang tua, sebelum 

menitipkan putra-putrinya ke sekolah. Para gurupun juga berharap agar semua 

anak didiknya menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat, tidak menjadi 

sumber masalah (problem maker) di masyarakat. Guru secara umum adalah orang 

yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani 

peserta didik baik kognitif, efektif maupun psikomotorik, agar mencapai tingkat 

kedewasaan. 

Menurut Wibowo dan Hamrin (2012:101), guru adalah seorang tenaga 

profesional yang memfungsikan dirinya sebagai pengarah dan pembina 

pengembangan bakat, minat serta kemampuan peserta didik ke arah titik maksimal 

yang dapat mereka capai agar menjadi manusia dewasa yang berkemampuan 

untuk menguasai ilmu pengetahuan dan mengembangkannya untuk kesejahteraan 

hidup. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas guru adalah tenaga profesional 

yang tugasnya untuk memberi materi belajar kepada peserta didik yang bertujuan 

untuk meningkatkanaspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembangunan bangsa. Seorang guru juga harus bisa mengontrol 

diri sendiri atau emosionalnya dan bisa menguasai secara konten dari pelajaran 

sehingga memberikan dampak yang baik terhadap peserta didik. 
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2.1.3 Kompetensi Guru 

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan. Menurut Hamalik (2008: 27), guru profesional merupakan 

orang yang telah menempuh program pendidikan guru serta telah mendapat ijazah 

negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelasbesar. 

Menurut Gutek, G. L. Dalam bukunya Philosophical and Ideological 

(2004) mengenai guru berkompetensi yaitu : 

“Moreover, a competent teacher is one who engages student in 

dialogue and manages through dialogue to achieve genuine learning 

because when student and teachers are engaged in shared critical 

dialogue, they mutually create and construct knowledge instead of 

passively transmitting it, since they can share their experiences, 

reflect upon them and finally make critical evaluation regarding the 

way they themselves have obtained that knowledge and those 

experiences”. 

Berdasarkan pernyataan Gutek diatas, dapat disimpulkan bahwa guru 

yang kompeten adalah guru yang melibatkan siswa dalam dialog/diskusi dan 

mengatur jalannya diskusi untuk mencapai pembelajaran yang sungguh-sungguh 

karena ketika siswa dan guru terlibat dalam diskusi kritis, mereka saling 

menciptakan dan membangun pengetahuan pasif dari transmisi itu, mereka dapat 

berbagi pengalaman, merenungkan dan akhirnya membuat evaluasi kritis 

mengenai cara mereka untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. 

Menurut Mustafa (2013:83-92) dalam artikelnya yang berjudul 

Profesional Competency Differences among High School Teachers in Indonesia 

menyatakan bahwa: 



15 
 
 

 
 

“Teachers competencies are aligned with the ability to manage 

information, framing duty solving and active communication with 

students. Teachers also have to possess the knowledge about subject 

curriculum and syllabus through accurate testing procedures. In 

other words, teachers should be able to integrate the use of 

technology compatible with the standard technology for undergrads 

in developing curriculum.” 

Berdasarkan pernyataan Mustafa di atas, bahwa kompetensi guru selaras 

dengan kemampuan untuk mengelola informasi, membingkai pemecahan tugas 

dan komunikasi aktif dengan siswa. Guru juga harus memiliki pengetahuan 

tentang kurikulum mata pelajaran dan silabus melalui prosedur pengujian yang 

akurat. Dengan kata lain, guru harus mampu mengintegrasikan penggunaan 

teknologi yang cocok dengan teknologi standar untuk siswa dalam 

mengembangkan kurikulum. 

Dari berbagai penjelasan mengenai kompetensi guru di atas maka 

kompetensi guru merupakan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang 

dimiliki oleh seorang guru yang bertugas dalam mendidik siswa agar mempunyai 

kepribadian yang luhur dan mulia sebagaimana tujuan dari pendidikan.  

Kompetensi guru harus mencerminkan kemampuannya dalam bidang 

pendidikan karena tugas utamanya adalah memberikan atau transfer ilmu 

pengetahuan kepada siswa. Oleh karena itu guru yang berkompeten menjadi 

tuntutan dasar bagi seorang guru dalam mengahadapi persoalan dan tantangan 

zaman. 

2.1.4 Kompetensi Pedagogik 

Tugas guru yang utama adalah mengajar dan mendidik siswa di dalam dan 

luar kelas. Guru selalu berhadapan dengan siswa yang memerlukan pengetahuan, 
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keterampilan dan sikap utama untuk menghadapi hidupnya di masa depan. Guru 

dalam kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan aspek-aspek penguasaan 

tentang pemahaman dalam proses pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa. 

Dalam artikel Olatunji (2013) yang berjudul “Ensuring And Promoting 

The Pedagogical Competence Of University Lecturers In Africa” yang 

menyatakan bahwa : 

 “Pedagogical competence is a broader concept than teaching 

skills. They opine that pedagogikal competence presupposes good, 

broad and deep knowledge of the subject of teaching. A pedagogically 

proficient teacher shall in different context demonstrate a good ability 

to use subject knowledge in research – related, practical, pedagogical 

actions with student learning in focus”. 

Inti dari pernyataan Olatunji di atas adalah kompetensi pedagogik adalah 

konsep yang lebih luas daripada mengajarkan keterampilan. Mereka berpendapat 

bahwa kompetensi pedagogik mengisyaratkan pengetahuan yang baik, luas dan 

mendalam dari mata pelajaran. 

Secara rinci sub kompetensi pedagogik dijabarkan menjadi indikator 

essensial sebagai berikut : (1) memahami peserta didik secara mendalam, (2) 

merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran, (3) melaksanakan evaluasi pembelajaran, (4) 

merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, (5) mengembangkan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensinya (Sarimaya 2008:19). 

Sub kompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki 

indikator essensial yaitu memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan 

prinsi-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal awal peserta didik. Sub 
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kompetensi merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan 

untuk kepentingan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator essensial 

yaitu memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta 

didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan 

pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

Sub kompetensi melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator 

essensial yaitu menata latar pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif. Sub kompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 

memiliki indikator essensial yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil belajar dengan menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan 

memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program 

pembelajaran secara umum. Sub kompetensi mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai kompetensinya, memiliki indikator essensial yaitu 

memfasilitasi peserta ddik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik, dan 

memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non 

akademik. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

kompetensi yang dimilikinya. 
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2.1.5 Kompetensi Profesional 

Tugas guru adalah mengajarkan pengetahuan kepada siswa. Guru tidak 

sekedar mengetahui materi yang akan diajarkannya, tetapi memahaminya secara 

luas dan mendalam. Oleh karena itu, guru harus selalu belajar untuk 

memperdalam pengetahuannya terkait mata pelajaran yang diampunya. Menurut 

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:88) Kompetensi Profesional adalah: 

Kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang 

meliputi : 

a. Konsep, struktur, dan metode keilmuan/tekhnologi/seni yang 

menaungi/koheren dengan materiajar. 

b. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. 

c. Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait 

d. Penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari 

e. Kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap 

melestarikan nilai dan budaya nasional. 

Seorang guru harus menjadi orang spesial, namun lebih baik lagi jika ia 

menjadi spesial bagi semua siswanya. Guru merupakan kumpulan-kumpulan 

orang-orang yang pintar di bidangnya masing-masing dan juga dewasa dalam 

bersikap, karena guru adalah jembatan bagi lahirnya anak-anak cerdas dan dewasa 

di masa mendatang. 
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Menurut Elsa (2013:91-99) dalam artikelnya yang berjudul Teacher 

Competencies and Parental Cooperation adalah : 

“The profesional competencies refer to the capacity of a teacher 

to identify student’s learning needs, arrange interventions based on 

didactic and pedagogik knowledge, to give parents adequate 

instructions etc..”.  

Berdasarkan   pernyataan   dari   Elsa  di   atas,   maka  dapat   diartikan 

bahwa kompetensi profesional mengacu pada kapasitas guru untuk 

mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, mengatur intervensi berdasarkan 

pengetahuan didaktik dan pedagogik, untuk memberikan  orang tua petunjuk yang 

memadai dan sebagainya. 

Secara rinci sub kompetensi profesional dapat dijabarkan sebagai berikut: 

(1) kompetensi menguasai subtansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, (2) 

kompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan (Sarimaya 2008:21). Sub 

kompetensi menguasai subtansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi 

memiliki indikator : memahami materi ajar yang ada dan kurikulum sekolah, 

memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren 

dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan 

menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Sub kompetensi 

menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator essensial menguasai 

langkah-langkah penelitian dan kajian untuk memperdalam pengetahuan materi 

bidang studi secara profesional dalam konteks global.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa 

kompetensi profesional merupakan kompetensi guru yang berkaitan dengan 

penguasaan materi pelajaran yang luas dan mendalam disampaikan kepada siswa 
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untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kompetensi 

profesional ini memiliki karakteristik menguasai materi ajar yang luas dan 

mendalam, serta menguasai struktur dan metode keilmuan bidang studi yang 

diajarkan. 
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Tabel 2.1  Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran SMP/MTs menurut 

                 Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007  

No. 
KOMPETENSI INTI 

GURU 
KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN 

Kompetensi Pedagodik 

1. Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual.  

1.1  Memahami karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, moral, 

spiritual, dan latar belakang sosial-

budaya.  

1.2  Mengidentifikasi potensi peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu.  

1.3  Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta 

didik dalam mata pelajaran yang diampu.  

1.4  Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran yang diampu.  
 

2. Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik.  

2.1  Memahami berbagai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

2.2  Menerapkan berbagai pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam mata 

pelajaran yang diampu.  
 

3. Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu.  

3.1  

3.2  

Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum.  

Menentukan tujuan pembelajaran yang 

diampu.  

3.3  Menentukan pengalaman belajar yang 

sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu.  

3.4  Memilih materi pembelajaran yang 

diampu yang terkait dengan pengalaman 

belajar dan tujuan pembelajaran.  

3.5  Menata materi pembelajaran secara benar 

sesuai dengan pendekatan yang dipilih 

dan karakteristik peserta didik.  

3.6  Mengembangkan indikator dan instrumen 

penilaian. 
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4. Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik.  

4.1  Memahami prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang mendidik.  

4.2  Mengembangkan komponen-komponen 

rancangan pembelajaran.  

4.3  Menyusun rancangan pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun lapangan.  

4.4  Melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di laboratorium, dan di 

lapangan dengan memperhatikan standar 

keamanan yang dipersyaratkan.  

4.5  Menggunakan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh.  

4.6  Mengambil keputusan transaksional 

dalam pembelajaran yang diampu sesuai 

dengan situasi yang berkembang.  
 

5. Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran.  

5.1  Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran yang 

diampu.  

 

 
 

6. Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki.  

6.1  

6.2  

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta 

didik mencapai prestasi secara optimal.  

Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, termasuk 

kreativitasnya.  
 

7. Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik.  

7.1  Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, empatik, dan 

santun, secara lisan, tulisan, dan/atau 

bentuk lain.  

7.2  Berkomunikasi secara efektif, empatik, 

dan santun dengan peserta didik dengan 

bahasa yang khas dalam interaksi 

kegiatan/permainan yang mendidik yang 

terbangun secara siklikal dari (a) 

penyiapan kondisi psikologis peserta 

didik untuk ambil bagian dalam 

permainan melalui bujukan dan contoh, 

(b) ajakan kepada peserta didik untuk 

ambil bagian, (c) respons peserta didik 

terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru 
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terhadap respons peserta didik, dan 

seterusnya. 
 

8. Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar.  

8.1  Memahami prinsip-prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran yang 

diampu.  

8.2  Menentukan aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran yang diampu.  

8.3  Menentukan prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar.  

8.4  Mengembangkan instrumen penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

8.5  Mengadministrasikan penilaian proses 

dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan mengunakan 

berbagai instrumen.  

8.6  Menganalisis hasil penilaian proses dan 

hasil belajar untuk berbagai tujuan.  

8.7  Melakukan evaluasi proses dan hasil 

belajar.  
 

9. Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran.  

9.1  Menggunakan informasi hasil penilaian 

dan evaluasi untuk menentukan 

ketuntasan belajar  

9.2  Menggunakan informasi hasil penilaian 

dan evaluasi untuk merancang program 

remedial dan pengayaan.  

9.3  Mengkomunikasikan hasil penilaian dan 

evaluasi kepada pemangku kepentingan.  

9.4  Memanfaatkan informasi hasil penilaian 

dan evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  
 

10. Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran.  

10.1  

10.2  

Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

Memanfaatkan hasil refleksi untuk 

perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata pelajaran yang 

diampu.  

10.3  Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata pelajaran yang 

diampu.  
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Kompetensi Profesional  

20. Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu.  

Jabaran kompetensi Butir 20 untuk masing-

masing guru mata pelajaran disajikan setelah 

tabel ini.  

 

21. Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu.  

21.1  

21.2  

Memahami standar kompetensi mata 

pelajaran yang diampu.  

Memahami kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu.  

21.3  Memahami tujuan pembelajaran yang 

diampu.  
 

22. Mengembangkan 

materi pembelajaran 

yang diampu secara 

kreatif.  

22.1  Memilih materi pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik.  

22.2  Mengolah materi pelajaran yang diampu 

secara kreatif sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik.  
 

23. Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif.  

23.1  

23.2  

Melakukan refleksi terhadap kinerja 

sendiri secara terus menerus.  

Memanfaatkan hasil refleksi dalam 

rangka peningkatan keprofesionalan.  

23.3  Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk peningkatan keprofesionalan.  

23.4  Mengikuti kemajuan zaman dengan 

belajar dari berbagai sumber.  
 

24. Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri.  

24.1  

24.2  

Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam berkomunikasi.  

Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pengembangan diri.  
 

 

Kompetensi inti guru butir 20 untuk setiap guru mata pelajaran dijabarkan 

sebagai berikut. 

Kompetensi guru mata pelajaran IPA pada SMP/MTs : 

a. Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA serta 

penerapannya secara fleksibel.  

b. Memahami proses berpikir IPA dalam mempelajari proses dan gejala alam  

c. Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala 

alam.  
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d. Memahami hubungan antar berbagai cabang IPA, dan hubungan IPA dengan 

matematika dan teknologi.  

e. Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum alam 

sederhana.  

f. Menerapkan konsep, hukum, dan teori IPA untuk menjelaskan berbagai 

fenomena alam.  

g. Menjelaskan penerapan hukum-hukum IPA dalam teknologi terutama yang 

dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.  

h. Memahami lingkup dan kedalaman IPA sekolah.  

i. Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan IPA.  

j. Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium IPA sekolah.  

k. Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan pembelajaran IPA di kelas, laboratorium.  

l. Merancang eksperimen IPA untuk keperluan pembelajaran atau penelitian  

m. Melaksanakan eksperimen IPA dengan cara yang benar.  

n. Memahami sejarah perkembangan IPA dan pikiran-pikiran yang mendasari 

perkembangan tersebut.  
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2.2 Kerangka Teoretis 

Penelitian dari Syahruddin et al (2013) menyatakan terdapat hubungan 

yang signifikan antara kompetensi profesional guru dalam implementasi sekolah 

berbasis manjemen (SBM). Penelitian tersebut menyumbangkan teori tentang 

variabel kompetensi profesional. Metode analisis data yang digunakan yaitu 

regresi berganda. Subjek penelitiannya adalah siswa sedangkan dalam penelitian 

ini subjeknya adalah guru. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian 

tentang kompetensi profesional guru. 

Penelitian dari Bukvić (2014) menyatakan bahwa 70% dari guru yang 

mengikuti ujian tidak mempunyai atau sangat sedikit pengetahuannya tentang 

mengajar tetapi guru yang lebih muda mempunyai kompetensi yang lebih tinggi. 

Penelitian tersebut memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

tentang variabel kompetensi guru. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan 

penelitian tentang kompetensi guru dan subjek penelitiannya sama-sama meneliti 

guru dan metode yang digunakan juga kualitatif. 

Penelitian dari Joy et al (2013) menyatakan bahwa kompetensi guru dalam 

hubungannya dengan hasil belajar siswa memberikan hasil yang signifikan atau 

memberikan keuntungan kepada siswa dari proses belajarnya baik siswa sekolah 

dasar (SD) atau SMP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

tersebutadalahkualitatif. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dan 

memberikan penguatan teori tentang kompetensi guru. 

Penelitian dari Vijay (2013) menyatakan bahwa kompetensi profesional 

guru memberikan pengaruh langsung dalam bidang pendidikan, diantaranya 
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adalah kompetensi mengajar guru dan hasil belajar siswa. Penelitian 

tersebutmemberikan sumbangan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

tentang variabel kompetensi guru. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian tersebutadalah metode kualitatif. Persamaannya yaitu sama-sama 

melakukan penelitian tentang kompetensi profesional guru. 

Penelitian dari Morallo (2014) menyatakan bahwa kompetensi kepribadian 

dan profesional dinilai bagus dalam hal meningkatkan pendidikan atau hasil 

belajar siswa. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dan memperkuat teori 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang variabel kompetensi 

kepribadian dan profesional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

tersebutadalah metode kualitatif. Subjek penelitiannya meneliti kompetensi 

kepribadian dan profesional guru. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan 

penelitian tentang kompetensi profesional guru. Subjek penelitiannya meneliti 

kompetensi kepribadian dan profesional guru. 

Penelitan dari Hakim (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi pedagogik, keprobadian, profesional dan sosial 

dalam meningkatkan hasil belajar. Penelitian tersebut memberikan kontribusi 

terhadap penelitian ini menyangkut tentang variabel yang digunakan yakni 

variabel kopetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial guru. Metode 

yang digunakan yaitu regresi berganda sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitiannya adalah 

siswa, sedangkan penelitian ini subjeknya adalah guru. Persamaannya yaitu sama-
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sama melakukan penelitian tentang kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik 

dan profesional guru. 

Peneltian dari Syahruddin et al (2013) menyatakan bahwa perlunya 

peningkatan kompetensi pedagogik dalam pembelajaran di sekolah berbasis 

manajemen seperti pengembangan profesional dalam mengajar, workshop, lanjut 

perkuliahan, dan diskusi kelompok. Penelitian tersebut memberikan kontribusi 

terhadap penelitian ini yaitu tentang penggunaan teori tentang variabel 

kompetensi pedagogik guru. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

kualitatif. Subjek penelitian pada penelitian tersebut adalah siswa, sedangkan 

penelitian ini subjeknya guru. Persamaannya sama-sama meneliti tentang 

kompetensi guru. 

Penelitian oleh Dewi (2012). Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui kompetensi mahasiswa IPA dalam merencanakan penelitian ilmiah 

bidang sains. Penelitian dilakukan di Program studi IPA FMIPA UNNES pada 

semester gasal tahun 2011, dengan subjek penelitian adalah mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah praktikum IPA Dasar di program studi pendidikan IPA 

FMIPA. Subjek penelitian berjumlah 53 mahasiswa. Data kompetensi mahasiswa 

dikumpulkan melalui lembar kerja yang dibagikan kepada responden. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata persentase kompetensi dasar 

merencanakan penelitian ilmiah dalam bidang sains adalah 67% yang  masuk 

dalam kategori cukup. 

Penelitian oleh Sukaesih dan Kartijono (2014). Tujuan penelitian ini 

adalah agar terbitnya buku ajar Microteaching berbasis Kompetensi dan Karakter 
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Konservasi. Hasil penelitian ini adalah telah dihasilkan buku ajar microteaching 

biologi yang dinyatakan sangat layak oleh ahli media dan ahli materi biologi. Pada 

uji validasi I didapatkan rerata persentase hasil penilaian 80,75 dengan kriteria 

sangat layak, dan pada uji validasi II diperoleh rerata persentase hasil penilaian 

sebesar 86.36% dengan kriteria sangat layak digunakan. Kesimpulan dari 

penelitian ini bahwa buku ajar Microteaching berbasis Kompetensi dan Karakter 

Konservasi sangat layak digunakan untuk perkuliahan microteaching biologi. 

Penelitian dari Malinda dan Susanto (2014). Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran kesiapan guru fisika SMA dalam menerapkan Kurikulum 

2013. Sampel penelitian sebanyak 19 guru yang berasal dari 12 SMA negeri dan 

swasta di Kota Semarang. Metode penelitian  yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif. Hasil penelitian pemenuhan kompetensi  pedagogik menunjukan 8 

indikator terpenuhi dengan kriteria baik, 2 indikator dengan kriteria sangat baik. 

Pemenuhan kompetensi profesional menunjukan 3 indikator  dengan  kriteria  baik  

dan  1  indikator  dengan  kriteria  sangat baik.  

Penelitian pengembangan oleh Ridlo dan Supriyanto (2011). 

Pengembangan penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen evaluasi 

dan apakah instrumen dapat digunakan untuk kelas bahasa Inggris dilakukan 

sesuai dengan kriteria keberhasilan yang diharapkan program I-MHERE. Metode 

pengembangan model mengambil beberapa model prosedur pengembangan Borg 

& Gall. Validasi model dilakukan melalui fokus diskusi kelompok dan meminta 

pendapat tertulis dari seorang ahli. Data itu dianalisis secara deskriptif dan 

digunakan untuk menghasilkan produk dalam bentuk evaluasi instrumen untuk 
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digunakan dalam konteks evaluasi model, input, prosses, dan produk atau 

Stuflebeam CIPP. 

Penelitian oleh Nuswowati (2012). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan model perkuliahan kimia lingkungan berbasis masalah untuk 

meningkatkan karakter mahasiswa. Penelitian dilakukan pada mahasiswa S1 

pendidikan kimia yang mengambil mata kuliah kimia lingkungan di FMIPA 

UNNES pada semester genap tahun 2011-2012. Kelas eksperimen dilakukan 

perkuliahan dengan tahap-tahap pendekatan berbasis masalah. Kelas Kontrol 

dilakukan perkuliahan seperti biasa.  

Penelitian dari Sukaesih et al (2017). Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis profil kemampuan PCK calon guru Biologi FMIPA UNNES. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan PCK calon 

guru biologi. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa  yang menempuh mata 

kuliah Microteaching pada semester  genap  2016/2017.  Profil  PCK calon guru 

diperoleh dengan  menganalisis  instrumen CoRe dan PaPeR. Ada 62% calon guru 

memiliki penguasaan konsep dengan benar, sedangkan 38% memiliki penguasaan 

konsep yang tidak mendalam, dan  ada  yang  mengarah  pada  miskonsepsi. Ada  

77%  calon guru menunjukkan kesulitan dalam mengelola kelas yang efektif. 

Calon guru belum memanfaatkan media secara maksimal, diantaranya dalam 

menciptakan interaksi siswa dengan media pembelajaran. Simpulan penelitian ini 

bahwa kemampuan PCK calon guru Biologi perlu dioptimalkan dalam beberapa 

aspek konten dan pedagogik. 
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Penelitian oleh Widyastuti et al (2017). Penelitian  ini  bertujuan untuk 

menganalisis kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional guru 

biologi berdasarkan persepsi siswa SMA di kota Semarang.  Jenis  penelitian  

yang digunakan adalah mixed methods dengan model sequential explanatory. 

Data kualitatif berperan untuk  membuktikan, memperdalam, dan memperluas 

data  kuantitatif sebelumnya.  Sumber data berasal dari 346 siswa kelas XI MIPA 

di 12 SMA di Kota Semarang. Pengumpulan data menggunakan metode  angket, 

wawancara serta  dokumentasi. Disimpulkan bahwa bahwa kompetensi guru 

biologi di Kota Semarang cukup  baik. Siswa mempersepsikan kompetensi 

pedagogik guru biologi sebesar 73%, kompetensi kepribadian sebesar 74%, 

kompetensi  sosial 75%, dan kompetensi profesional sebesar 73%.  

Penelitian oleh Agustami et al (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis persepsi guru dan siswa terhadap  pembelajaran IPA Terpadu, 

mengajukan suatu desain pembelajaran IPA Terpadu sesuai dengan analisis 

persepsi yang valid, praktis, dan efektif. Metode yang digunakan pada  penelitian 

ini adalah mixed method  diawali  penelitian  kualitatif  untuk  mendapatkan  data 

persepsi guru dan siswa dilanjutkan  dengan  penelitian  kuantitatif  berupa  

pengujian  desain pembelajaran  yang  diajukan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  

bahwa  menurut  persepsi  guru penerapan pembelajaran IPA Terpadu belum 

mendapatkan dukungan yang memadai, diantaranya bahan ajar yang belum 

sepenuhnya terpadu, guru yang belum menguasai materi  ketiga bidang ilmu, serta 

keterbatasan waktu. 
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Penelitian dari Nurdiansyah et al (2017). Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui implementasi standar proses, pada bagian perencanaan dan 

pelaksanaan yang disusun dan dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan 

matematika.Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian 

terdiri dari 37 mahasiswa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara 

keseluruhan RPP yang disusun oleh mahasiswa telah mengimplementasikan 

standar proses, pelaksanaan pembelajaran matematika yang dilakukan oleh 

mahasiswa kurang mengimplementasikan standar proses.  

Penelitian oleh Rusdarti et al (2018). Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan profesionalisme guru melalui pembuatan proposal penelitian 

tindakan kelas dan guru menjadi terbiasa  melakukan karya pengembangan profesi 

melalui budaya meneliti dengn permasalahan di kelas yang dialami dan menulis di 

jurnal. Hasil akhir adanya workshop dan pendampingan ini adalah guru dapat 

membuat penelitian tindakan kelas secara berkelanjutan dan dapat menulis karya 

pengembangan profesi untuk pengembangan diri tidak hanya PTK saja. Guru  

menguasai dan dapat memilih model-model pembelajaran sesuai kebutuhan dalam 

pembelajaran.  

Penelitian oleh Agoestanto et al (2017). Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui adanya peningkatan profesionalisme dosen melalui pendekatan 

Lesson Study, mengetahui adanya peningkatan interaksi mahasiswa (dengan 

mahasiswa, bahan ajar, dan dosen pengampu), dan untuk mengetahui apakah hasil 

belajar mahasiswa yang menggunakan pendekatan lesson study mencapai 

ketuntasan belajar. Hasil penelitiannya adalah terjadi peningkatan profesionalisme 
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dosen KBK Pendidikan Matematika melalui pendekatan lesson study untuk mata 

kuliah Telaah Kurikulum Matematika 1, interaksi mahasiswa (dengan mahasiswa, 

bahan ajar, dosen pengampu) meningkat, dan hasil belajar mencapai ketuntasan. 

Penelitian dari Pujiastuti et al (2012). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kompetensi profesional, kompetensi pedagogik ilmu guru, persepsi 

siswa tentang proses belajar, dan kontribusinya terhadap persiapan pemeriksaan 

materi subjek ilmu pengetahuan nasional di SMP dan MTs Banjarbaru kota. 

Sampel penelitian ini adalah salah satu guru  IPA dan kelas-nya dari setiap 

sekolah. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan tes dan kuesioner. 

Analisis data menggunakan regresi dan  trace analysis. Hasil penelitian 

menunjukkan kompetensi profesional rendah dari guru dan persepsi siswa adalah 

sedang. Ada kontribusi langsung dari kompetensi profesional kepada siswa guru-

guru ilmu persepsi tentang proses belajar, besarnya adalah 52,7% sebesar 5% dari 

tingkat signifikansi 0,576 dengan koefisien trace analysis. Ada kontribusi 

langsung dari kompetensi profesional kepada siswa guru-guru ilmu hasil belajar, 

jumlahnya 54,5% sebesar 5% dari tingkat signifikansi 0,504 dengan koefisien 

analisis jejak. Kompetensi pedagogis memberikan 36,2% menjadi persepsi siswa 

dan 39,1% menjadi subjek ilmu skor belajar peduli hasil. Persepsi siswa 

memberikan nilai 39%. 

Penelitian oleh Wijayanti dan Prasetyo (2014). Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan sikap profesional calon guru biologi terhadap profesi guru 

setelah  terlibat dalam program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mengajar di 

daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (PPG SM-3T). Metode yang digunakan 
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ialah survey design. Survei dilakukan kepada  seluruh peserta PPG SM-3T 

sebanyak 28 peserta pada angkatan pertama dengan menggunakan instrumen 

berupa skala sikap. Aitem yang terdapat pada skala  sikap sebanyak 30 yang 

disusun berdasarkan komponen pembentuk sikap dan dibagikan kepada seluruh 

peserta. Peserta diminta untuk  menyatakan  kesetujuan/  ketidak setujuannya pada 

setiap pernyataan yang telah disusun berdasarkan keempat kompetensi guru yang 

harus dimiliki oleh seorang pendidik. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa 

sebagian besar peserta (96%) memiliki sikap profesional positif terhadap profesi 

guru. Hampir 96% peserta menunjukkan  sikap yang positif terhadap kompetensi 

pedagogik dan profesional, kompetensi kepribadian mencapai 89% dan 

kompetensi sosial sebesar 93%. 

 Dalam penelitian Anif (2016) menyatakan kondisi  yang  menggambarkan  

rendahnya  kompetensi  guru  bidang  studi/mapel  Biologi,  terutama  untuk 

kompetensi pedagogik dan profesional   di atas diperkuat juga dengan adanya 

hasil UKA (Uji Kompetensi Awal) bagi guru-guru yang akan melaksanakan 

sertifikasi  tahun 2012. Hasil pelaksanaan UKA  tersebut menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata nasional hanya 42,25 untuk rentangan nilai 1 – 100. Nilai  tertinggi 

yang dicapai 97,0 dan nilai terendah 1,0 dengan nilai standar deviasi 12,72. 

Dalam penelitian Nugroho dan Abrori (2017), peran guru IPA dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran adalah masalah mendesak itu harus disadari. 

Untuk mendorong kegiatan yang sedang berlangsung, guru perlu meninjau / 

berdiskusi kegiatan, mengidentifikasi kendala program yang telah dilaksanakan, 

serta berlatih kegiatan guru berfokus pada pengembangan rencana pelajaran. 
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Upaya yang bisa dilakukan adalah melalui mentoring dan pembelajaran berbasis 

bangunan Science Technology Literacy (STL) dan potensi lokal. Berdasarkan 

hasil kegiatan sebanyak 60% dari 10 guru IPA di SMP-SMA Negeri 1 Sesayap 

tidak memahami STL dan pengembangan potensi lokal. Setelah pelatihan dan 

pendampingan sebanyak 10 guru telah mampu membuat perangkat dan 

menerapkan pembelajaran STL dan mengembangkan potensi lokal di kelas. 

Penelitian dari Murniati dan Patonah (2011). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran tentang kompetensi  profesional guru SMP di kota 

Semarang terhadap pembelajaran IPA terpadu. Metode  penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode  deskriptif. Subjek  penelitian adalah guru-

guru SMP di kota Semarang tahun ajaran 2010/2011. Teknik pengampilan sampel 

dengan purposive  sampling  method. Pengumpulan  data kompetensi profesional 

melalui  kuisioner dan wawancara. Data penelitian  dianalisis dengan analisis 

deskriptif. Hasil penelitian ini diperoleh rata-rata kompetensi professional guru 

5,85. Tingkat kompetensi professional guru IPA di SMP kota Semarang termasuk 

dalam kategori cukup, hal ini berarti bahwa kompetensi professional guru di kota 

Semarang masih memerlukan peningkatan kualitasnya. 

Penelitian dari Nawawi et al (2014). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan laboratorium dan kompetensi guru terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa  pada  bidang studi IPA di SMAN Cibungbulang. 

Metode penelitian yang digunakan  adalah metode penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan korelasional. Dari hasil analisis data disimpulkan terdapat hubungan 

antara variabel  penggunaan Laboratorium IPA dengan hasil belajar siswa dengan 
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nilai  probabilitas sig. 0.003 < 0,05, terdapat hubungan antara variabel kompetensi  

guru  terhadap  hasil  belajar siswa,  dengan  nilai  probabilitas  sig.  0.027 < 0,05, 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel penggunaan Laboratorium IPA 

dan kompetensi guru dengan hasil belajar siswa, dengan nilai probabilitas  sig. 

0.010 < 0,05. 

Penelitian dari Rahayu et al (2012). Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mendeskripsikan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru biologi bersertifikat 

pendidik di SMA Negeri 3 Semarang. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan 

kualitatif  berdesain  studi  kasus. Pengumpulan  data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumen. Kegiatan analisis data meliputi pengumpulan,  reduksi,  

penyajian,  dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 

pedagogik masih dimaknai secara berbeda oleh guru biologi dalam 

mengekspresikan pengelolaan pembelajaran biologi. Struktur RPP biologi sudah 

baik tetapi kurang rinci, dan kurang  digunakan  sepenuhnya  sebagai  acuan  

pembelajaran guru.  

Penelitian oleh Susilowati dan Widhy (2013). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan petunjuk praktikum pendidikan IPA berbasis Pedagogical 

Content Knowledge. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 

pengembangan. Subjek dalam penelitian  ini adalah mahasiswa IPA semester III 

yang mengikuti mata praktikum pendidikan IPA. Instrumen yang digunakan 

berupa lembar validasi produk petunjuk praktikum pendidikan IPA dan lembar 

observasi kegiatan praktikum. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan 

didukung oleh data kualitatif yang berupa saran perbaikan dari penilai ahli,  teman  
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sejawat, dan guru IPA. Hasil penelitian pengembangan ini menghasilkan produk 

petunjuk praktikum yang layak digunakan setelah dinilai oleh ahli materi, teman 

sejawat, guru IPA, dan mahasiswa dengan rata-rata baik. 

Penelitian dari Winarsih dan Mulyani (2012). Penelitian tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan profesionalisme guru IPA melalui kegiatan lesson study, agar 

dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas, menggunakan 

model Problem Based Instruction (PBI) dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

(JAS). Penelitian ini telah berhasil; 1) meningkatkan profesionalisme guru IPA 

SMP Negeri 30 Semarang, 2) mengembangkan perangkat pembelajaran, 3) 

meningkatkan hasil belajar siswa, dan 4) meningkatkan aktivitas siswa. 

Kesimpulannya adalah LS dapat meningkatkan profesionalisme guru, 

meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Saran dari penelitian ini yaitu 

pelaksanaan lesson study perlu dikembangkan di sekolah untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran oleh guru dalam rangka menjadi guru yang profesional. 

Penelitian dari Yulianti dan Pratiwi(2017). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi kemampuan pedagogis guru sains pra-layanan. Data dalam 

penelitian ini terdiri dari kompetensi PCK siswa berdasarkan pengamatan yang 

mencakup kemampuan untuk merancang strategi pembelajaran, untuk mengelola 

kegiatan pembelajaran, dan untuk memahami topik pembelajaran serta 

kemampuan umum siswa PCK dari guru sains. Instrumen penelitian ini adalah 

lembar observasi kompetensi PCK untuk guru sains pra-layanan. Persentase 

kemampuan guru sains pra-layanan dalam hal merancang strategi pembelajaran, 

mengelola kegiatan pembelajaran, penguasaan konten (kemampuan profesional), 
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dan persentase total PCK (Pengetahuan Konten Pedagogis) untuk guru sains pra-

layanan, masing-masing 88,78%, 85,66%, 86,90%, dan 87,15%. 

Penelitian oleh Rahmawati dan Astuti (2017). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh kompetensi profesional guru kimia terhadap 

keterampilan pembelajaran  laboratorium  siswa  kelas  XII SMAN 11 Semarang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis 

penelitian korelasional. Populasi penelitian adalah guru kimia, kepala 

laboratorium, dan siswa-siswi kelas XII MIPA SMA N 11 Semarang, semua 

diambil sebagai responden (penelitianpopulasi) dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian berdasarkan rekapitulasi kuesioner tingkat kompetensi  profesional guru 

kimia dalam kategori baik, tingkat keterampilan  pembelajaran laboratorium siswa 

dalam kategori cukup baik. Kompetensi profesional guru  kimia mempengaruhi 

keterampilan pembelajaran laboratorium siswa, semakin baik kompetensi 

profesional guru maka semakin tinggi pula keterampilan pembelajaran 

laboratorium siswa. 

Penelitian oleh Yohafrinal et al (2015). Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis Pedagogical Content Knowledge (PCK) guru MIPA SMA Negeri 11 

Kota Jambi, dengan menggunakan teknik purposive sampling 9  (sembilan) orang 

guru, yaitu 2 (dua) orang guru kimia, 3 (tiga) orang guru biologi, 3 (tiga) orang 

guru matematika dan 1 (satu) orang guru fisika diambil sebagais ubjek penelitian 

dikategorikan sebagai guru  berpengalaman dan guru yang kompeten dibidangnya 

dengan bidang tugas sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hasil penelitian 

menunjukan  bahwa pengetahuan guru tentang Pedagogical Content Knowledge 
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masih rendah,  ini terbukti bahwa dari  tujuh aspek PCK guru hanya ada empat 

aspek yang bisa dikuasai oleh guru yaitu pengetahuan tentang strategi 

pembelajaran, pengetahuan materi pelajaran dan pembelajaran yang mendidik, 

pengetahuan komunikasi dengan peserta didik dan pengetahuan penilaian dan 

evaluasi. 

Penelitian dari Firmasnyah et al (2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan kinerja guru profesional (pasca sertifikasi) setelah mendapatkan 

sertifikat pendidik professional sekaligus tunjangannya. Penelitian ini merupakan 

penelitian Evaluasi dengan model Goal-free Evaluation Model (Model Evaluasi 

Bebas Tujuan). Populasi penelitian  ini ada seluruh guru SMP yang sudah lulus 

sertifikasi di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan dari 6 Aspek 

penilaian, 4 aspek diantaranya yaitu kemampuan melaksanakan pembelajaran, 

membuat modul dan media pembelajaran, menyusun RPP, kompetensi pribadi 

dan sosial telah  menunjukkan kinerja yang tinggi. Akan tetapi  pada aspek 

keaktifan dalam  organisasi profesi dan pengembangan prestasi akademik,masih 

dalam kinerja yang rendah.  Semoga hasil  ini dapat menjadi masukan untuk 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar sebagai bahan 

dasar evaluasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam hal peningkatan 

kinerja Guru Profesional di Kabupaten Aceh Besar. 

Penelitian oleh Kosasih (2017). Penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek di dalam 

mengembangkan profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik. Melalui model 

tersebut para guru (peserta pelatian) dapat belajar lebih efektif dan lebih sistematis 
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karena proses yang mereka lakukan langsung berdasarkan masalah dan kebutuhan-

kebutuhan nyata yang mereka hadapi di lapangan. Dalam penelitian ini, 

menggunakan metode penelitian tindakan dengan tujuan untuk melakukan 

perbaikan ke arah yang lebih baik  yang di dalamnya terdapat keterlibat peneliti itu 

sendiri. 

Penelitian oleh Utaminingtyas et al (2016). Penelitian ini bertujuan untuk 

memotret PK seorang guru IPA di SMPN 1 Candi Sidoarjo dalam membelajarkan 

IPA sesuai Kurikulum 2013. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Candi 

Sidoarjo dengan menggunakan sampel satu orang guru IPA, dan 33 orang siswa 

kelas VIII-G. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Miles dan 

Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari 

hasil penelitian disimpulkan bahwa kemampuan pedagogik guru berada dalam 

kategori baik berdasarkan dari tujuh aspek kompetensi pedagogik yaitu, mengenal 

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 dan evaluasi. 

Penelitian oleh Widyastuti et al (2017). Penelitian  ini  bertujuan untuk 

menganalisis kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional guru 

biologi berdasarkan persepsi siswa SMA di kota Semarang.  Jenis  penelitian  

yang digunakan adalah mixed methods dengan model sequential explanatory. 

Data kualitatif berperan untuk  membuktikan, memperdalam, dan memperluas 

data  kuantitatif sebelumnya.  Sumber data berasal dari 346 siswa kelas XI MIPA 
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di 12 SMA di Kota Semarang. Pengumpulan data menggunakan metode  angket, 

wawancara serta  dokumentasi. Disimpulkan bahwa bahwa kompetensi guru 

biologi di Kota Semarang cukup  baik. Siswa mempersepsikan kompetensi 

pedagogik guru biologi sebesar 73%, kompetensi kepribadian sebesar 74%, 

kompetensi  sosial 75%, dan kompetensi profesional sebesar 73%.  

Penelitian oleh Agustami et al (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis persepsi guru dan siswa terhadap  pembelajaran IPA Terpadu, 

mengajukan suatu desain pembelajaran IPA Terpadu sesuai dengan analisis 

persepsi yang valid, praktis, dan efektif. Metode yang digunakan pada  penelitian 

ini adalah mixed method  diawali  penelitian  kualitatif  untuk  mendapatkan  data 

persepsi guru dan siswa dilanjutkan  dengan  penelitian  kuantitatif  berupa  

pengujian  desain pembelajaran  yang  diajukan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  

bahwa  menurut  persepsi  guru penerapan pembelajaran IPA Terpadu belum 

mendapatkan dukungan yang memadai, diantaranya bahan ajar yang belum 

sepenuhnya terpadu, guru yang belum menguasai materi  ketiga bidang ilmu, serta 

keterbatasan waktu. 

Penelitian dari Lanik (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

kinerja profesional dan self-efficacy guru fisika lulusan S-1 pendidikan fisika 

yang mengajar di SMA se-Kota Kupang.  Penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah 13 guru fisika di SMA se-Kota 

Kupang yang lulus S1 pendidikan fisika tahun  2008 sampai dengan 2012. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kinerja profesional guru fisika  lulusan S-1 

pendidikan fisika yang mengajar di SMA se-Kota Kupang berkategori baik, 
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dengan  perolehan nilai 3,77 dalam  skala-5. Sedangkan self-efficacy guru fisika 

lulusan S-1 pendidikan fisika yang  mengajar di SMA se-Kota Kupang 

berkategori tinggi, dengan perolehan nilai 3,97 dalam skala-5. 

Penelitian dari Pujiastuti et al (2012). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kompetensi profesional, kompetensi pedagogik ilmu guru, persepsi 

siswa tentang proses belajar, dan kontribusinya terhadap persiapan pemeriksaan 

materi subjek ilmu pengetahuan nasional di SMP dan MTs Banjarbaru kota. 

Sampel penelitian ini adalah salah satu guru IPA dan kelas-nya dari setiap 

sekolah. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan tes dan kuesioner. 

Analisis data menggunakan regresi dan trace analysis. Hasil penelitian 

menunjukkan kompetensi profesional guru rendah dan persepsi siswa tentang 

proses belajar sedang. Ada kontribusi langsung dari kompetensi profesional 

kepada siswa guru-guru ilmu persepsi tentang proses belajar, besarnya adalah 

52,7% sebesar 5% dari tingkat signifikansi 0,576 dengan koefisien trace analysis. 

Ada kontribusi langsung dari kompetensi profesional kepada siswa guru-guru 

ilmu hasil belajar, jumlahnya 54,5% sebesar 5% dari tingkat signifikansi 0,504 

dengan koefisien analisis jejak. Kompetensi pedagogis memberikan 36,2% 

menjadi persepsi siswa dan 39,1% menjadi subjek ilmu skor belajar peduli hasil. 

Persepsi siswa memberikan nilai 39%. 

Dalam penelitian Marlina (2016), pembinaan profesional guru IPA 

merupakan bentuk layanan atau bantuan yang diberikan kepada para guru IPA di 

sekolah-sekolah. Pembinaan ini dilakukan terutama untuk memecahkan 

permasalahan pembelajaran IPA yang kualitasnya masih rendah. Indikator 
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rendahnya kualitas pembelajaran IPA tersebut antara lain tercermin pada hasil 

belajar IPA para siswa yang tergolong rendah. Sistem pembinaan profesional guru 

IPA ini seharusnya dilakukan dengan pendekatan manajemen mutu terpadu 

(TQM) yang pada pelaksanaannya melibatkan semua komponen pendidikan, 

berbudaya mutu dan proses peningkatan berkesinambungan.Melalui pendekatan 

TQM diharapkan hasil pembinaan guru IPA akan mengarah ke zero defect serta 

right at  the first time and every time. Dalam membina profesionalisme guru IPA 

harus dilakukan secara  terpadu  dengan melibatkan  berbagai  komponen baik 

komponen struktural maupun non-struktural dan dilaksanakan secara 

berkelanjutan. 

Penelitian dari Asmirah et al (2018). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui, persepsi siswa tentang kompetensi guru IPA SMP Negeri di Kota 

Tual, motivasi belajar IPA siswa SMP Negeri di Kota Tual, hasil belajar IPA 

siswa SMP Negeri di Kota Tual, hubungan  antara  persepsi  siswa  tentang  

kompetensi guru IPA dengan motivasi belajar siswa SMP Negeri di Kota Tual, 

hubungan antara persepsi siswa  tentang kompetensi guru IPA dengan hasil 

belajar siswa SMP Negeri  di Kota Tual, hubungan antara motivasi belajar dengan 

hasil belajar IPA siswa SMP Negeri di Kota Tual. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu penelitian ex post facto. Populasi penelitian yaitu keseluruhan siswa kelas 

VIII SMP Negeri di Kota Tual yang berjumlah 827 orang dan sampel penelitian 

berjumlah 124 orang. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive 

sampling. Pengumpulan data persepsi siswa tentang kompetensi guru IPA dan 

data motivasi belajar siswa menggunakan angket, sedangkan data hasil belajar 
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siswa diperoleh  dari  dokumen  hasil  ulangan  akhir  semester  (UAS). Analisis  

data  yang digunakan  adalah  analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa  tentang  kompetensi  guru IPA 

berada pada kategori sedang, motivasi belajar siswa termasuk dalam kategori  

tinggi,  hasil  belajar IPA siswa  termasuk dalam  kategori  kurang, terdapat  

hubungan  yang  signifikan  antara  persepsi  siswa  tentang kompetensi  guru IPA 

dengan  motivasi  belajar  siswa, tidak  terdapat  hubungan  yang signifikan antara 

persepsi siswa tentang kompetensi guru IPA dengan hasil belajar siswa, tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar 

siswa. 

Penelitian oleh Imaduddin et al (2014). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan pengetahuan konten pedagogik 

menggunakan komponen PCK pada model pentagon. Komponen PCK pada 

model pentagon terdiri dari K1 (orientasi dalam mengajar kimia), K2 

(pengetahuan akan pemahaman siswa dalam kimia), K3 (pengetahuan akan 

kurikulum kimia), K4 (pengetahuan  terhadap strategi dan representasi 

pembelajaran untuk mengajarkan kimia), dan K5 (pengetahuan akan assesmen). 

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pada  beberapa  komponen  PCK  

yang dimiliki oleh informan guru. Dengan demikian, untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran kimia,  diperlukan strategi yang berbeda pada masing-masing 

informan guru. Penelitian ini merupakan penelitian multiple case study dengan 

informan tiga guru yang mengajar di sekolah yang sama. Dengan mengetahui 

komponen-komponen PCK, diharapkan terjadi perbaikan dalam proses 
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pembelajaran  kimia.  Perbaikan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui dokumen 

CoRe dan PaP-eR.  

Penelitian oleh Widiarsa (2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kontribusi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional terhadap hasil 

belajar IPS. Penelitian  ini menggunakan pendekatan korelasional expos facto. 

Populasi penelitian adalah guru SD Kecamatan Kerambitan. Data penelitian  

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, dan hasilnya dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan kompetensi pedagogik terhadap hasil belajar berada 

pada katagori efektif, dengan nilai kontribusi  sebesar 6,7, terdapat hubungan yang 

signifikan dan positif kompetensi profesional terhadap hasil belajar dengan nilai  

kontribusi  8,6%, terdapat  hubungan yang signifikan  dan positif efektivitas 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional secara simultan terhadap hasil 

belajar IPS siswa Sekolah Dasar Kecamatan Kerambitan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anif (2016) menyatakan kondisi  

yang  menggambarkan rendahnya kompetensi  guru  bidang  studi/mapel  Biologi,  

terutama untuk kompetensi pedagogik dan profesional di atas diperkuat juga 

dengan adanya hasil UKA (Uji Kompetensi Awal) bagi guru-guru yang akan 

melaksanakan sertifikasi tahun 2012. Hasil pelaksanaan UKA tersebut 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata nasional hanya 42,25 untuk rentangan nilai 1 – 

100. Nilai  tertinggi yang dicapai 97,0 dan nilai terendah 1,0 dengan nilai standar 

deviasi 12,72. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anif (2012) menyatakan 

profesionalisme guru dapat dibangun melalui empat kompetensi yang 

dipersyaratkan oleh kompetensi profesional, pompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial, pembentukan empat kompetensi, terutama 

untuk guru pasca sertifikasi harus dilakukan melalui pembaruan implementasi 

yang benar dari fungsi pendidikan yang meliputi perencanaan, implementasi, 

pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi. Kelemahan kompetensi profesional 

guru dan kompetensi pedagogik dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan 

pelatihan pengembangan profesional dalam pelatihan yang terstruktur, sistematis, 

dan berkelanjutan sebagai bentuk profesionalisme guru dalam pasca sertifikasi 

secara berkelanjutan. 

Penelitian oleh Danil (2009). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sosialisasi profesi guru di sekolah  Madrasah Aliyah Cilawu Garut, 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru dalam 

meningkatkan prestasi siswa di sekolah Madrasah Aliyah Cilawu Garut, 

mengetahui upaya meningkatkan profesionalisme guru  dalam  prestasi  siswa  di 

sekolah Madrsah Aliyah Cilawu Garut, mengetahui kendala dan solusi upaya  

profesionalisme guru dalam meningkatkan prestasi siswa di sekolah Madarasah 

aliyah Cilawu Garut. Dari hasilpenelitian,  peneliti mendapatkan hasil jawaban 

dari kegiatan yang dilakukan tentang upaya profesionalisme guru dalam 

meningkatkan prestasi siswa di sekolah Madrasah Aliyah Cilawu Garut yaitu guru 

harus memiliki kompetensi, guru memberikan contoh yang baik dan memiliki 
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latar belakang pendidikan. Maka apabila guru memiliki  semua  faktor  itu  

tersebut prestasi  siswapun akan  tercapai dengan baik oleh siswa. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Baharun (2017) membahas tentang 

upaya peningkatan kompetensi guru melalui sistem kepemimpinan kepala 

madrasah. Kepemimpinan merupakan upaya mempengaruhi orang  lain untuk 

melakukan aktivitas guna mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan memiliki  

peran yang strategis dalam menentukan maju tidaknya suatu organisasi. Sebagai 

pimpinan  tertinggi, kepala madrasah memiliki tugas dan peran vital dalam 

meningkatkan kualitas  sumber daya manusia di dalamnya. Untuk menciptakan 

kualitas sumber daya manusia yang  professional, kepala madrasah harus 

memiliki strategi  jitu, meliputi supervisi pendidikan, pendidikan dan pelatihan, 

pemberian motivasi secara continue, perubahan budaya kerja, agar supaya 

kompetensi guru sebagai elemen dasar pendidikan dapat terwujud.  

Penelitian oleh Rahman (2013). Penelitian ini bertujuan untuk melaporkan 

hasil penelitian tentang kompetensi pedagogik guru sains SMP. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 61 guru sains yang diambil dari 72 guru sains 

menggunakan teknik stratified random sampling proporsional. Temuan 

penelitiannya adalah pada kategori rata-rata. Kompetensi yang didekati oleh guru 

tingkat sekolah. Upaya UN antara lain pendidikan dan pelatihan secara teratur, 

mengaktifkan wadah MGMP, buku susun mengajar IPA, pendidikan lebih lanjut, 

kepala sekolah untuk mengoptimalkan pemantauan, pelatihan penggunaan 
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berbagai strategi pelatihan guru dalam penggunaan laboratorium IPA, rencana 

pelatihan media berbasis IT dan melakukan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian dari Sari (2017). Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh bentuk tes formatif dan kompetensi guru terhadap hasil belajar fisika 

dengan mengontrol pengetahuan awal siswa. Penelitian eksperimen ini 

mengunakan desain faktorial 2x2, yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 dan 5 di 

Kota Makassar. Data dianalisis dengan ANKOVA. Dengan mengontrol 

pengetahaun awal siswa, hasil penelitian menunjukkan hasil belajar fisika siswa 

yang diberi tes formatif uraian lebih tinggi dari hasil belajar fisika siswa yang 

diberi tes formatif pilihan ganda, hasil belajar fisika siswa yang diajar guru yang 

memiliki kompetensi tinggi lebih tinggi dari hasil belajar fisika siswa yang diajar 

guru yang memiliki kompetensi rendah.  

Penelitian oleh Sugiana (2018). Model organisasi dari kurikulum adalah 

pendekatan mata pelajaran, gabungan mata pelajaran, cakupan yang luas, 

kurikulum terpadu, kurikulum inti, dan kurikulum kegiatan. Ada banyak elemen 

yang terkandung dalam organisasi kurikulum yang bisa menjadi referensi, yaitu 

konsep generalisasi, keterampilan, dan nilai-nilai. ada beberapa kriteria dalam 

merumuskan organisasi kurikulum yang efektif, yaitu ruang lingkup materi 

(lingkup), sequence (urutan), dan penempatan material (penempatan kelas). 

Beberapa prosedur dalam menata ulang kurikulum dapat melalui mata pelajaran, 

tambal sulam, analisis kegiatan, fungsi sosial, survei pendapat, studi kesalahan, 

dan analisis masalah remaja. 
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Penelitian oleh Ngatinah dan Rumahorbo (2014). Penelitian ini dilakukan 

terhadap mata pelajaran IPA siswa kelas IX di SMP Negeri 5 Mimika. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 54 siswa kelas 

IX dengan teknik purposive sampling dan simple random addressing research 

sampling. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kompetensi 

profesional guru sains (X1) terhadap prestasi belajar sains terpadu (Y) dengan r = 

0,244. Juga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi belajar 

(X2) terhadap prestasi belajar Sains Terpadu (Y) dengan R = 0,178. 

Penelitian dari Suparwoto et al (2011). Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan persepsi guru tentang persepsi mereka setelah proses sertifikasi 

terkait dengan pekerjaan mereka di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 

senior sekolah menengah. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi sebagai tindak 

lanjut dari proses sertifikasi. Pesertanya adalah guru Fisika sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan sekolah menengah atas di Yogyakarta. Temuan 

menunjukkan bahwa aspek profesional paling menonjol terjadi di guru sekolah 

menengah pertama diikuti oleh guru sekolah dasar dan guru sekolah menengah 

pertama. 

Penelitian dari Lamote (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kesulitan guru matematika dalam penyusunan  perangkat pengajaran, kesulitan 

guru matematika dalam kegiatan belajar mengajar, dan    partisipasi siswa 

terhadap proses pembelajaran matematika. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah DDI Labibia dengan 

objek penelitian Guru matematika. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 
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diketahui ada beberapa kesulitan yang dialami guru, diantaranya kesulitan 

menyusun  RPP dalam hal alokasi waktu, metode, sumber belajar, dan penilaian, 

kesulitan pada kegiatan belajar mengajar, yaitu pada kegiatan pendahuluan guru 

kesulitan untuk membuat peserta didik berkonsentrasi, dan untuk menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti guru kesulitan dalam menggunakan 

metode pembelajaran dan kurang aktif dalam proses  pembelajaran. Pada kegiatan  

penutup guru sulit  membimbing  siswa  untuk  menyimpulkan pembelajaran, 

guru jarang memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran, dan guru sulit 

untuk menilai proses pembelajaran, terhadap kegiatan belajar mengajar 

matematika,  siswa merasa sering aktif berpartisipasi, dengan persentase diatas 

80%. 

Penelitian dari Winarni (2017). Penelitian ini menganalisis kesulitan guru 

PAUD dalam membelajarkan sains pada anak usia dini. Metode yang digunakan 

deskriptif  kualitatif  dengan  sampel  35  orang  guru  PAUD  di Kecamatan 

Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kesulitan guru PAUD dalam membelajarkan sains pemahaman konsep 

sains yang masih kaku dengan mengikuti buku acuan, keterbatasan alat, bahan, 

dan waktu, serta penerapan konsep sains yang belum mengacu pada lingkungan  

anak  usia  dini.   

Penelitian dari Rahayu et al (2012). Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mendeskripsikan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru biologi bersertifikat 

pendidik di SMA Negeri 3 Semarang. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan 

kualitatif  berdesain  studi  kasus. Pengumpulan  data dilakukan dengan observasi, 
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wawancara, dan dokumen. Kegiatan analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, 

penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 

pedagogik masih dimaknai secara berbeda oleh guru biologi dalam 

mengekspresikan pengelolaan pembelajaran biologi. Struktur RPP biologi sudah 

baik tetapi kurang rinci, dan kurang  digunakan  sepenuhnya  sebagai  acuan  

pembelajaran guru.  

Penelitian oleh Anugraheni (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi guru sekolah 

dasar di Kabupaten Biak, dan upaya yang dilakukan oleh guru sekolah dasar Biak 

dan saran untuk pengembangan pendidikan khususnya di Biak. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Subjek penelitian adalah guru 

sekolah dasar di Kabupaten Biak. Data diperoleh dengan mendistribusikan 

instrumen dalam bentuk Kuisioner. Hasil kuesioner itu dibagikan kepada 31 guru 

sekolah dasar di Kabupaten Biak menunjukkan jumlah yang banyak dari 

hambatan yang dialami oleh guru. Hambatan yang dialami oleh sekolah dasar 

guru di Kabupaten Biak adalah guru yang mengalami kendala dalam 

mempersiapkan pelajaran, guru mengalami hambatan dalam menentukan metode 

dan media yang digunakan dalam pembelajaran, guru mengalami hambatan dalam 

menentukan evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran. 

Penelitian oleh Anif (2014). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan model profesional guru biologi pengembangan kompetensi 

berdasarkan uji kompetensi awal (UKA) di Surakarta. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa model kompetensi profesional guru biologi didasarkan pada 
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awal uji kompetensi termasuk yaitu menerapkan model dimulai dengan tes 

kompetensi, kegiatan mencerminkan aspek kelanjutan pengembangan profesional 

(CDP), pengawasan dilakukan secara berkala oleh kepala sekolah atau guru, 

memberikan umpan balik untuk pengembangan selanjutnya berdasarkan evaluasi, 

dan penutur Pendidikan Tinggi dengan yang relevan ilmu terlibat dalam kegiatan. 

Penelitian oleh Susilowati dan Widhy (2013). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan petunjuk praktikum pendidikan IPA berbasis Pedagogical 

Content Knowledge. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 

pengembangan. Subjek dalam penelitian  ini adalah mahasiswa IPA semester III 

yang mengikuti mata praktikum pendidikan IPA. Instrumen yang digunakan 

berupa lembar validasi produk petunjuk praktikum pendidikan IPA dan lembar 

observasi kegiatan praktikum. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan 

didukung oleh data kualitatif yang berupa saran perbaikan dari penilai ahli,  teman  

sejawat, dan guru IPA. Hasil penelitian pengembangan ini menghasilkan produk 

petunjuk praktikum yang layak digunakan setelah dinilai oleh ahli materi, teman 

sejawat, guru IPA, dan mahasiswa dengan rata-rata baik. 

Dalam penelitian Iskandar (2013), kinerja guru dapat dilihat dan diukur 

berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. 

dapat ditampilkan melalui penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, 

kepribadian dan sosial. Mengingat kepemimpinan dan motivasi kerja kepala 

sekolah terhadap kinerja guru memberikan suatu korelasi, maka disarankan pada 

SMP Negeri Teluk Keramat, bahwa guru dapat meningkatkan kinerja dapat dilihat 
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dari tanggungjawabnya menjalankan tugas profesi yang diembannya, kepatuhan 

dan loyalitasnya di dalam menjalankan tugas keguruan sebagai guru. 

Penelitian dari Yulianti dan Pratiwi (2017). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi kemampuan pedagogis guru sains pra-layanan. Data dalam 

penelitian ini terdiri dari kompetensi PCK siswa berdasarkan pengamatan yang 

mencakup kemampuan untuk merancang strategi pembelajaran, untuk mengelola 

kegiatan pembelajaran, dan untuk memahami topik pembelajaran serta 

kemampuan umum siswa PCK dari guru sains. Instrumen penelitian ini adalah 

lembar observasi kompetensi PCK untuk guru sains pra-layanan. Persentase 

kemampuan guru sains pra-layanan dalam hal merancang strategi pembelajaran, 

mengelola kegiatan pembelajaran, penguasaan konten (kemampuan profesional), 

dan persentase total PCK (Pengetahuan Konten Pedagogis) untuk guru sains pra-

layanan, masing-masing 88,78%, 85,66%, 86,90%, dan 87,15%. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2016), pembinaan 

profesional guru IPA merupakan bentuk layanan atau bantuan yang diberikan 

kepada para guru IPA di sekolah-sekolah. Pembinaan ini dilakukan terutama 

untuk memecahkan permasalahan pembelajaran IPA yang kualitasnya masih 

rendah. Indikator rendahnya kualitas pembelajaran IPA tersebut antara lain 

tercermin pada hasil belajar IPA para siswa yang tergolong rendah. Sistem 

pembinaan profesional guru IPA ini seharusnya dilakukan dengan pendekatan 

manajemen mutu terpadu (TQM) yang pada pelaksanaannya melibatkan semua 

komponen pendidikan, berbudaya mutu dan proses peningkatan 

berkesinambungan.Melalui pendekatan TQM diharapkan hasil pembinaan guru 
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IPA akan mengarah ke zero defect serta right at the first time and every time. 

Dalam membina profesionalisme guru IPA harus dilakukan secara  terpadu  

dengan melibatkan  berbagai  komponen baik komponen struktural maupun non-

struktural dan dilaksanakan secara berkelanjutan. 

Penelitian oleh Asniati (2018). Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran pelaksanaan standar kompetensi guru dalam menerapkan model 

pembelajaran berbasis kurikulum 2013 di SMK-SMAK Makassar, gambaran 

penerapan model pembelajaran kurikulum 2013 oleh guru pada proses  

pembelajaran kimia di SMK-SMAK Makassar. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa gambaran penerapan standar kompetensi guru dalam menerapkan model 

pembelajaran kurikulum 2013 di SMK-SMAK Makassar menunjukan kriteria 

kompetensi sangat kompeten dengan mengedepankan aspek-aspek kompetensi 

guru profesional, sedangkan gambaran pengamatan implementasi model 

pembelajaran kurikulum 2013 pada saat proses pembelajaran kimia di SMK-

SMAK Makassar menunjukan kategori keterlaksanaan sangat baik. 

Penelitian oleh Abu (2014) menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran 

di dalam kelas oleh guru di Sekolah Dasar 016 Mahoni Teluk Balengkong, masih 

terdapat hal-hal yang kurang maksimal dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan yang kurang maksimal yang dilakukan oleh guru dalam membuka 

pelajaran, melaksanakan kegiatan inti, menutup pelajaran, menilai siswa dan 

memberikan tindak lanjut. 
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Penelitian dari Prasetyo et al (2016). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kompetensi pedagogik yang dimiliki guru IPA SMP Negeri 1 

Wonosari dan SMP Negeri 8 Yogyakarta dalam implementasi kurikulum  2013 

ditinjau dari aspek PCK (Pedagodical  Content  Knowledge), dan proses 

pembelajaran  IPA SMP Negeri 1Wonosari dan SMP Negeri 8 Yogyakarta dalam 

implementasi Kurikulum  2013 ditinjau dari aspek PCK (Pedagodical Content 

Knowledge). Hasil penelitiannya dalam merencanakan pembelajaran, guru IPA 

membuat sendiri RPP kurikulum 2013 dan disesuaikan dengan  sekolah  dan  

peserta  didik,  (knowledge  of  understanding  of  science), kemampuan  guru IPA 

belum memfasilitasi dalam memahami kesulitan siswa yang mengacu pada  

pengetahuan mereka  terhadap  konsep  ilmu yang ditemui siswa, (knowledge of 

instructional strategic) kemampuan guru sudah menuntun siswa untuk mencari 

tahu (discovery learning) dan mengembangkan kreativitas, (knowledge of 

assessment) guru IPA mampu mengukur aspek perilaku, kognitif/pengetahuan dan 

aspek dan  psikomotorik/keterampilan berdasarkan content materi IPA, namun 

dalam aspek menilai perilaku siswa masih terkendala, pembelajaran IPA berbasis 

pendekatan science process  skills serta penyampaian tujuan pembelajaran sesuai 

berdasarkan content materi IPA, guru IPA memfasilitasi siswa untuk menalar dan 

memecahkan masalah, guru tidak memfasilitasi kemampuan  siswa dalam 

menghasilkan ide gagasan. 

Dalam penelitian Arbiyanto et al (2018) menyatakan bahwa sudah saatnya 

pendidikan di Indonesia berbenah agar bangsa bisa bersaing dengan bangsa  lain. 

Pembenahan yang mendasar dalam pendidikan adalah terkait kualitas dan 
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kompetensi  guru maupun calon guru Indonesia. Calon guru harus mencermati 

bagaimana kualitasnya untuk menjadi guru, bagaimana menyadari posisi mereka 

dalam era revolusi industri saat ini. Hadirnya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) bisa dijadikan salah satu cara untuk bisa mewujudkan hal 

tersebut, seorang guru harus memiliki dan paham betul tentang kemampuan 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) yang mengidentifikasi 

bahwa hal tersebut merupakan pengetahuan penting untuk pengembangan 

keterampilan professional guru dan calon guru. 

Penelitian dari Syakir dan Pardjono (2015). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi  kerja dan budaya 

organisasi, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, terhadap  kompetensi 

guru (variabel  terikat) menurut persepsi guru SMA Negeri kota Yogyakarta. 

Hasil penelitian berdasarkan analisis regresi  linier ganda menunjukkan bahwa 

kepemimpinan  kepala sekolah, motivasi guru, dan budaya organisasi secara 

bersama-sama berpengaruh  secara signifikan dan positif  terhadap kompetensi 

guru dengan hasil  R(1,2,3) = 0,342; F =4,448; df: 3: 101 = 2,694, sig 0,006 < 

0,05; sehingga F hitung > F tabel dan Sig. F < 5 %. 

Penelitian yang dilakukan oleh David et al (2016), bertujuan untuk 

mengevaluasi SMA INS Kayutanam dan menyusuan strategi pengembangan SMA 

INS Kayutanam berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Pendekatan yang  digunakan 

dalam penelitian  ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah 50 siswa kelas X dan XI, satu kepala sekolah, empat wakil 

kepala sekolah, 30 guru, dua pembina asrama dan dua orang dari pemerintahan. 
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Hasil penelitian dibagi dalam dua kelompok yaitu hasil evaluasi dan strategi 

pengembangan. Berdasarkan  hasil evaluasi ditemukan bahwa ada beberapa 

komponen yang perlu perbaikan yaitu kurikulum, kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan, fasilitas, peran serta masyarakat, dana dan organisasi. Strategi 

pengembangan terdiri dari perumusan kurikulum terintegrasi yang memuat tujuan 

dan sasaran pendidikan yang diprakarsai oleh  Sjafei, perumusan metode 

mengajar yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan yang diprakasai 

Sjafei, pengelolaan aset produktif dengan pemanfaatan modal sosial, pemanfaatan  

basis  alumni, membangun kerja sama dengan instansi terkait seperti sekolah lain, 

pemerintah daerah, dan pihak swasta. 

Penelitian oleh Masoka et al (2017). Penelitan ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kualifikasi guru bidang studi Biologi pada tingkat SMP/SMA di 

Kabupaten Teluk Bintuni, mendeskripsikan kompetensi profesional  dan 

pedagogik guru Biologi SMP/SMA, mendeskripsikan permasalahan dan 

kebutuhan guru  Biologi untuk mengembangkan komptensi guru  SMP/SMA di 

Kabupaten Teluk Bintuni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi 

pendidikan guru Biologi secara keseluruhan pada tingkat SMP maupun SMA 

mencapai 95,2% adalah strata satu (S1) dari 21 guru yang terdata dan 4,8% 

berkualifikasi diploma (D3). Kesesuaian antara kualifikasi akademik  dengan 

bidang studi Biologi yang diajarkan pada satuan pendidikan SMP-SMA sebesar 

71% dan yang tidak sesuai sebesar 29%. Sementara itu, guru Biologi pada  tingkat 

SMP maupun SMA yang menguasai kompetensi profesional 44,5% dan 

kompetensi pedagogik 30,7%. 
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Penelitian dari Sukaesih et al (2017). Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis profil kemampuan PCK calon guru Biologi FMIPA UNNES. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan PCK calon 

guru biologi. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa  yang menempuh mata 

kuliah Microteaching pada semester  genap  2016/2017.  Profil  PCK calon guru 

diperoleh dengan  menganalisis  instrumen CoRe dan PaPeR. Ada 62% calon guru 

memiliki penguasaan konsep dengan benar, sedangkan 38% memiliki penguasaan 

konsep yang tidak mendalam, dan  ada  yang  mengarah  pada  miskonsepsi. Ada  

77%  calon guru menunjukkan kesulitan dalam mengelola kelas yang efektif. 

Calon guru belum memanfaatkan media secara maksimal, diantaranya dalam 

menciptakan interaksi siswa dengan media pembelajaran. Simpulan penelitian ini 

bahwa kemampuan PCK calon guru Biologi perlu dioptimalkan dalam beberapa 

aspek konten dan pedagogik. 

Penelitian oleh Jumadi et al (2014). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peta kompetensi guru fisika SMA/MA di tiga kabupaten di wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Kebupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo 

secara keseluruhan ditinjau berdasarkan jenis kompetensinya, peta kompetensi 

guru fisika SMA/MA di tiga kabupaten tersebut ditinjau berdasarkan 

kabupatennya, perbedaan antara kompetensi guru fisika SMA/MA di tiga 

kabupaten tersebut secara keseluruhan berdasarkan kabupatennya, hubungan 

antara kompetensi guru fisika SMA/MA di tiga kabupaten tersebut secara 

keseluruhan dengan masa kerja, hubungan  antara  kompetensi  guru fisika  

SMA/MA di tiga kabupaten tersebut secara keseluruhan dengan golongan ruang 
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gaji. Penelitian ini merupakan penelitian survey. Obyek penelitian adalah 

kompetensi  professional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Populasi penelitian 

adalah guru Fisika SMA/MA yang berunit kerja di Kabupaten Sleman, Bantul, 

dan Kulon Progo. 

Penelitian dari Kastutik dan Hariyatmi (2017). Tujuan dari penelitian 

iniadalah untuk mengetahui kemampuan PCK guru  IPA kelas VIII SMP Negeri 

di Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian adalah deskripstif kualitatif. Populasi  

pada penelitian ini adalah 15 guru SMP kelas VIII di Kabupaten Sukoharjo. 

Sampel pada  penelitian ini terdiri dari 10 guru yang telah menggunakan 

kurikulum 2013. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random 

sampling dan diambil lima RPP untuk setiap guru. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari 14 aspek yang diidentifikasi, aspek yang tertingi adalah kemampuan 

guru dalam menyesuaiakan pemilihan strategi  dengan jenjang pendidikan, dan 

terendah adalah aspek pengetahuan akan kaidah  penyusunan  rencana  

pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan PCK guru IPA kelas VIII 

SMP Negeri diKabupaten Sukoharjo temasuk baik (69.1%). 

Penelitian dari Asmirah et al (2018). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui, persepsi siswa tentang kompetensi guru IPA SMP Negeri di Kota 

Tual, motivasi belajar IPA siswa SMP Negeri di Kota Tual, hasil belajar IPA 

siswa SMP Negeri di Kota Tual, hubungan  antara  persepsi  siswa  tentang  

kompetensi guru IPA dengan motivasi belajar siswa SMP Negeri di Kota Tual, 

hubungan antara persepsi siswa  tentang kompetensi guru IPA dengan hasil 

belajar siswa SMP Negeri  di Kota Tual, hubungan antara motivasi belajar dengan 
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hasil belajar IPA siswa SMP Negeri di Kota Tual. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu penelitian ex post facto. Populasi penelitian yaitu keseluruhan siswa kelas 

VIII SMP Negeri di Kota Tual yang berjumlah 827 orang dan sampel penelitian 

berjumlah 124 orang. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive 

sampling. Pengumpulan data persepsi siswa tentang kompetensi guru IPA dan 

data motivasi belajar siswa menggunakan angket, sedangkan data hasil belajar 

siswa diperoleh  dari  dokumen  hasil  ulangan  akhir  semester  (UAS). Analisis  

data  yang digunakan  adalah  analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa  tentang  kompetensi  guru IPA 

berada pada kategori sedang, motivasi belajar siswa termasuk dalam kategori  

tinggi,  hasil  belajar IPA siswa  termasuk dalam  kategori  kurang, terdapat  

hubungan  yang  signifikan  antara  persepsi  siswa  tentang kompetensi  guru IPA 

dengan  motivasi  belajar  siswa, tidak  terdapat  hubungan  yang signifikan antara 

persepsi siswa tentang kompetensi guru IPA dengan hasil belajar siswa, tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar 

siswa. 

Penelitian oleh Anif (2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengamati profil dari guru biologi khususnya kompetensi profesional mereka 

pasca sertifikasi di Surakarta. Populasi penelitian ini adalah semua guru biologi 

(332 orang) yang memiliki sertifikasi yang diperoleh melalui program langsung, 

portofolio, dan PLPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil kompetensi 

profesional guru biologi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu rendah, sedang, 

dan tinggi.  
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Penelitian oleh Imaduddin et al (2014). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan pengetahuan konten pedagogik 

menggunakan komponen PCK pada model pentagon. Komponen PCK pada 

model pentagon terdiri dari K1 (orientasi dalam mengajar kimia), K2 

(pengetahuan akan pemahaman siswa dalam kimia), K3 (pengetahuan akan 

kurikulum kimia), K4 (pengetahuan terhadap strategi dan representasi 

pembelajaran untuk mengajarkan kimia), dan K5 (pengetahuan akan assesmen). 

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pada  beberapa  komponen PCK 

yang dimiliki oleh informan guru. Dengan demikian, untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran kimia,  diperlukan strategi yang berbeda pada masing-masing 

informan guru. Penelitian ini merupakan penelitian multiple case study dengan 

informan tiga guru yang mengajar di sekolah yang sama. Dengan mengetahui 

komponen-komponen PCK, diharapkan terjadi perbaikan dalam proses 

pembelajaran  kimia.  Perbaikan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui dokumen 

CoRe dan PaP-eR.  
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2.3 Paradigma atau Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

Identifikasi masalah : 

1. Penelitian tentang kompetensi guru IPA SMP Negeri di Kabupaten 

Kendal belum pernah dilakukan. 

2. Kompetensi guru yang pernah diteliti di Kabupaten Kendal 

kebanyakan terfokus pada satu kompetensi guru saja. 

Kompetensi 

Pedagogik 

Kompetensi 

Profesional 

Guru 

Deskripsi tingkat 

kompetensi pedagogik 

dan kompetensi 

profesional guru IPA 

Kompetensi Guru 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data temuan penelitian dan pembahasan pada Bab IV di atas 

dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. 

Kompetensi pedagogik guru IPA SMP Negeri di Kabupaten Kendal 

termasuk dalam kategori cukup baik yaitu dengan persentase sebesar 68% dan 

untuk kompetensi profesional guru IPA SMP Negeri di Kabupaten Kendal 

termasuk dalam kategori baik yaitu dengan persentase sebesar 91% 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kompetensi guru IPA di enam 

SMP Negeri yang ada di Kabupaten Kendal, terdapat beberapa indikator yang 

masih rendah persentasenya dan dirasa kurang baik, oleh karena itu dapat 

direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam.  

Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk dapat meneliti kompetensi 

guru IPA secara lebih mendalam dengan menggunakan soal UKG yang lebih baik 

dan lebih variatif lagi atau dapat juga meneliti pembelajaran guru IPA dari sudut 

pandang scientific approach dalam implementasi kurikulum 2013. 
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KISI-KISI ANGKET PENELITIAN  

KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL GURU IPA 

SMP NEGERI DI KABUPATEN KENDAL 

 
 

Dimensi Indikator 
No. Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

Kompetensi 

Pedagogik 

Penguasaan karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

1, 2 3, 4 4 

Penguasaan teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

5 6 2 

Mengembangkan 

kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

7, 10 8, 9, 11 5 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

13 12, 14, 15 4 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

16 - 1 

Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

- 17 1 

Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta 

didik. 

18 - 1 

Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

19, 21, 23, 

24 

20, 22, 25 7 

Memanfaatkan hasil 

penilaian evaluasi untuk 

kepentingan 

26, 27 28, 29 4 
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pembelajaran. 

Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

30 31, 32 3 

Kompetensi 

Professional 

Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang 

mendukung  mata 

pelajaran yang diampu. 

33, 34, 36, 

58, 41, 43 

35, 37, 39, 

40, 42, 44 

12 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

45 - 1 

Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

47 46 2 

Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan 

reflektif. 

 

48 49 2 

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

- 50 1 

Jumlah Item 24 26 50 
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ANGKET PENELITIAN  

KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN KOMPETENSI 

PROFESIONAL GURU IPA SMP NEGERI 

DI KABUPATEN KENDAL 
 

 

A. Pengantar 

 

Angket ini bertujuan sebagai alat pengumpul data penelitian yang 

sedang saya lakukan, guna memenuhi pesyaratan memperoleh gelar Magister 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan IPA, Konsentrasi IPA, Program 

Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini tidak mempengaruhi 

terhadap profesi bapak/ibu di sekolah, oleh karena itu bapak/ibu diharapkan 

mengisi pernyataan-pernyataan di dalam agket ini dengan jujur dan sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Kesediaan bapak/ibu dalam mengisi angket ini, 

berharga nilainya bagi saya untuk menyelesaikan penelitian yang sedang saya 

lakukan. Atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu saya ucapkan terimakasih. 

 

B. Data Responden 

 

Nama  : ............................................................................... 

Unit Kerja : ............................................................................... 

NIP  : ............................................................................... 

 

 

C. Petunjuk Pengisian 

 

1. Bacalah dengan seksama setiap pernyataan sebelum bapak/ibu menentukan 

jawaban. 

2. Jawablah semua pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Pilih salah satu jawaban pada kolom jawaban yang tersedia. 

4. Berilah tanda check list (√) pada salah satu kolom jawaban yang bapak/ibu 

anggap paling mendekati, sesuai dengan situasi yang sebenarnya. 

5. Periksa kembali jawaban sebelum diserahkan, usahakan tidak ada satupun 

pernyataan yang terlewatkan. Dalam hal ini tidak ada penilaian baik dan 

buruk, juga tidak ada benar dan salah. 

6. Atas partisipasi dan kesediaan bapak/ibu untuk mengisi angket ini, saya 

ucapkan terima kasih. 
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D. Pernyataan 

 

 

No. Pernyataan 

Pilijan 

Jawaban 

Ya Tidak 

1. Guru harus bisa memahami karakteristik siswa yang 

berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-

budaya, apakah anda setuju ? 

  

2. Guru harus dapat mengidentifikasi potensi yang dimiliki 

siswa dalam mata pelajaran IPA, apakah anda setuju ? 

  

3. Guru harus bisa memberikan tes atau pertanyaan pada 

awal pembelajaran, apakah anda setuju ? 

  

4. Guru harus bisa menanyakan kesulitan belajar pada 

siswa di setiap pelajaran IPA, apakah anda setuju ? 

  

5. Guru harus bisa menggunakan prinsip-prinsip 

pembelajaran IPA yang dapat mendidik peserta didik, 

apakah anda setuju ? 

  

6. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan oleh 

guru tidak bervariasi/monoton, apakah anda setuju ? 

  

7. Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

proses kegiatan belajar mengajar, apakah anda setuju ? 

  

8. Guru harus bisa melibatkan peserta didik dalam proses 

menemukan konsep pembelajaran melalui tanya jawab, 

diskusi dan praktek, apakah anda setuju ? 

  

9. Kegiatan tanya jawab, diskusi dan praktikum yang 

dilaksanakan guru sesuai dengan materi pembelajaran 

IPA, apakah anda setuju ? 

  

10. Guru tidak menyesuaikan materi dan cara mengajar 

dengan karakteristik peserta didik, apakah anda setuju ? 

  

11. Guru harus bisa menggunakan berbagai cara (lisan, 

tertulis, praktek, dll) untuk menilai peserta didik, apakah 

anda setuju ? 

  

12. Guru hanya mengadakan pembelajaran di dalam kelas, 

tidak pernah di laboratorium atau lapangan, apakah anda 

setuju ? 

  

13. Guru harus menyampaikan tata tertib saat mengadakan 

pembelajaran di luar kelas untuk menjaga keamanan 

peserta didik, apakah anda setuju ? 
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14. Guru tidak menggunakan media dan sumber belajar IPA 

yang bervariasi seperti ppt, video pembelajaran, buku, 

alat peraga, internet, dll, apakah anda setuju ? 

  

15. Guru kurang dapat mengambil keputusan secara cepat 

sesuai dengan situasi yang berkembang, apakah anda 

setuju ? 

  

16. Guru harus bisa menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran, apakah anda setuju ? 

  

17. Guru tidak pernah mengadakan kegiatan pembelajaran 

yang menggunakan kreativitas peserta didik, apakah 

anda setuju ? 

  

18. Guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif 

menggunakan bahasa yang santun saat berinteraksi 

dengan peserta didik, apakah anda setuju ? 

  

19. Guru tidak hanya menilai hasil belajar peserta didik saja 

tetapi juga saat proses belajar, apakah anda setuju ? 

  

20. Guru tidak menyampaikan aspek-aspek yang akan 

dinilai pada proses dan hasil belajar peserta didik, 

apakah anda setuju ? 

  

21. Guru harus bisa menyampaikan prosedur penilaian 

proses dan hasil belajar, apakah anda setuju ? 

  

22. Guru harus selalu menggunakan alat penilaian yang 

sama dalam mengevaluasi proses dan hasil belajar 

peserta didik, apakah anda setuju ? 

  

23. Guru harus selalu mencatat nilai atau poin yang telah 

didapatkan peserta didik, apakah anda setuju ? 

  

24. Guru harus selalu menyampaikan hasil penilaian untuk 

mengevaluasi proses belajar peserta didik, apakah anda 

setuju ? 

  

25. Guru tidak pernah mengevaluasi proses dan hasil 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah anda 

setuju ? 

  

26. Guru harus bisa menggunakan informasi hasil penilaian 

dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar, 

apakah anda setuju ? 

  

27. Guru harus bisa merancang remedial dan pengayaan 

sesuai dengan nilai hasil belajar peserta didik, apakah 

anda setuju ? 

  

28. Guru tidak menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi 

kepada peserta didik dan orang tua siswa (baik secara 
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langsung maupun tidak langsung), apakah anda setuju ? 

29. Guru tidak menggunakan informasi hasil belajar siswa 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, apakah anda 

setuju ? 

  

30. Guru harus selalu melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah anda 

setuju ? 

  

31. Guru tidak memanfaatkan hasil refleksi untuk 

memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran 

selanjutnya, apakah anda setuju ? 

  

32. Guru tidak pernah melakukan penelitian di kelas untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, apakah anda 

setuju ? 

  

33. Guru harus dapat menerapkan konsep, hukum, dan teori 

IPA secara fleksibel, apakah anda setuju ? 

  

34. Guru harus bisa mengajarkan siswa untuk berfikir secara 

ilmiah dalam mempelajari proses dan gejala alam, 

apakah anda setuju ? 

  

35. Guru tidak menggunakan bahasa simbolik untuk 

mempermudah dalam mendeskripsikan proses dan 

gejala alam, apakah anda setuju ? 

  

36. Guru harus bisa memahami hubungan ilmu IPA dan 

ilmu lainnya yang terkait, apakah anda setuju ? 

  

37. Guru tidak pernah menerapkan konsep fisika, kimia , 

biologi dan matematika untuk menjelaskan fenomena 

IPA, apakah anda setuju ? 

  

38. Guru harus bisa menjelaskan penerapan hukum-hukum 

IPA dalam teknologi yang dapat ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari, apakah anda setuju ? 

  

39. Guru kurang memahami lingkup dan kedalaman materi 

IPA, apakah anda setuju ? 

  

40. Guru kurang kreatif dan inovatif dalam menerapkan dan 

mengembangkan ilmu IPA dan ilmu terkait, apakah 

anda setuju ? 

  

41. Guru harus bisa menguasai prinsip dan teori pengelolaan 

dan keselamatan kerja di laboratorium IPA, apakah anda 

setuju ? 

  

42. Guru jarang menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, 

alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk 

meningkatkan pembelajaran IPA di kelas, laboratorium 
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dan lapangan, apakah anda setuju ? 

43. Guru sering mengadakan eksperimen IPA untuk 

keperluan pembelajaran atau penelitian, apakah anda 

setuju ? 

  

44. Guru kurang memahami sejarah perkembangan IPA, 

apakah anda setuju ? 

  

45. Guru harus bisa menjelaskan tentang tujuan 

pembelajaran, kompetensi dasar, dan standar 

kompetensi pembelajaran IPA yang akan dilaksanakan, 

apakah anda setuju ? 

  

46. Guru harus bisa memilih materi pembelajaran sesuai 

dengan tingkat perkembangan peserta didik, apakah 

anda setuju ? 

  

47. Guru harus bisa menyampaikan materi secara kreatif 

dan mudah dipahami oleh peserta didik, apakah anda 

setuju ? 

  

48. Kinerja guru semakin lama harus terlihat semakin 

membaik, apakah anda setuju ? 

  

49. Guru tidak mengikuti kemajuan zaman, dan tidak 

menggunakan berbagai sumber belajar, apakah anda 

setuju ? 

  

50. Guru tidak cakap dalam memanfaatkan teknologi dalam 

berkomunikasi dengan peserta didik, guru lain dan 

orang tua siswa, apakah anda setuju ? 

  

Skor Perolehan   

Total  
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KISI KISI WAWANCARA 
 

 

Dimensi Indikator No. Item 
Jumlah 

Item 

Kompetensi 

Pedagogik 

Penguasaan karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, dan intelektual. 

1, 2, 3 3 

Penguasaan teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik. 

4 1 

Mengembangkan kurikulum yang 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

5, 6 2 

Menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik. 

7, 8 2 

Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran 

9 1 

Memfasilitasi pengembangan potensi 

peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. 

10 1 

Berkomunikasi secara efektif, empatik, 

dan santun dengan peserta didik. 

11 1 

Menyelenggarakan penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

12 1 

Memanfaatkan hasil penilaian evaluasi 

untuk kepentingan pembelajaran. 

13, 14 2 

Melakukan tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

15 1 

Kompetensi 

Professional 

Menguasai materi, struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan yang mendukung  

mata pelajaran yang diampu. 

16, 17, 

18, 19, 

20 

5 

Menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran yang 

diampu. 

21 1 

Mengembangkan materi pembelajaran 

yang diampu secara kreatif. 

22 1 

Mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

23 1 

Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mengembangkan diri. 

24 1 

Jumlah Item 24 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU 
 

 

A. Tujuan Wawancara 

Wawancara ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh informasi melalui 

guru untuk mengetahui kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional 

guru IPA di Kabupaten Kendal 

 

B. Pelaksanaan 

Hari/tanggal : ............................................................................ 

Waktu  : ............................................................................ 

Tempat  : ............................................................................ 

 

C. Identitas Informan 

Nama  : ............................................................................ 

NIP  : ............................................................................ 

Unit Kerja : ............................................................................ 

 

D. Alat yang digunakan 

 

Bolpoin, block note, camera, dan perekam suara 

 

E. Metode Wawancara 

 

1. Pertanyaan wawancara yang diajukan disesuaikan dengan hasil angket 

yang telah diisi oleh bapak/ibu guru IPA 

2. Pertanyaan yang diajukan tidak harus sama, tetapi memuat inti 

permasalahan yang sama 

 

F. Pedoman Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apakah anda memahami karakteristik setiap siswa ? 

2. Bagaimana cara anda mengetahui potensi yang dimiliki siswa? 

3. Bagaimana cara anda mengatasi bila ada siswa menyampaikan kesulitan 

belajar ? 

4. Apakah anda menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi? 

5. Bagaimana cara anda menyesuaikan materi dan cara mengajar dengan 

karakteristik siswa? 

6. Bagaimana cara anda dalam menilai siswa? 

7. Apakah anda selalu menyampaikan tata tertib terlebih dahulu apabila 

mengadakan pembelajaran di luar kelas? 
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8. Apakah anda menggunakan berbagai media dan sumber belajar? 

9. Apakah anda menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? 

10. Apakah anda sering mengadakan kegiatan pembelajaran yang menuntut 

kreativitas siswa? 

11. Bagaimana cara anda berkomunikasi dengan siswa? 

12. Apakah anda menyampaikan aspek-aspek dan prosedur penilaian untuk 

menilai proses dan hasil belajar? 

13. Apakah anda mengadakan remidi dan pengayaa berdasarkan nilai siswa? 

14. Apakah anda menyampaikan nilai hasil belajar kepada orang tua siswa? 

15. Apakah anda selalu melakukan refleksi setelah melaksanakan 

pembelajaran? 

16. Apakah anda sering menggunakan bahasa-bahasa simbolik untuk 

mempermudah dalam menjelaskan proses? 

17. Bagaimana cara anda mengaitkan IPA dengan ilmu yang lain? 

18. Apakah anda menjelaskan penerapan hukum atau konsep IPA dalam 

teknologi yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari? 

19. Apakah anda sangat memperhatikan keselamatan kerja saat pembelajaran di 

laboratorium? 

20. Apakah anda sering menjelaskan perkembangan ilmu IPA yang terbaru? 

21. Apakah setiap kali pembelajaran anda selalu menyampaikan tujuan 

pembelajaran, kompetensi dasar, standar kompetensi yang ingin dicapai? 

22. Menurut anda, apakah cara penyampaian materi anda kreatif dan mudah 

dipahami? 

23. Apakah anda selalu mengikuti perkembangan zaman dalam penggunaan 

media dan sumber belajar? 

24. Bagaimana anda memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran? 
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LEMBAR OBSERVASI KOMPETENSI PROFESIONAL GURU IPA 

 

Nama Guru yang diamati : ........................................................................................ 

Unit Kerja         : ........................................................................................ 

NIP                                   : ........................................................................................ 

Jabatan Fungsional           : ........................................................................................ 

 

No. Aspek yang diamati 
Pilihan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Menyampaikan materi pelajaran secara runtut 

berdasarkan tingkat pengetahuan dan berpikir siswa. 
  

2. Memberikan penilaian siswa secara objektif dan 

tepat. 
  

3. Mengajarkan penerapan konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
  

4. Sering mengikuti kegiatan ilmiah berkaitan dengan 

pembelajaran. 
  

5. Mengembangkan dan menggunakan media 

pembelajaran dengan optimal (alat peraga, dsb). 
  

6. Mengembangkan Silabus sesuai dengan pokok materi 

pelajaran. 
  

7. Menyusun RPP sesuai dengan pengembangan silabus.   

8. Menggunakan referensi bahan ajar yang sesuai 

dengan 

pokok materi pelajaran. 

  

9. Merancang penilaian akademik siswa yang mencakup 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 
  

10. Selalu memanfaatkan media teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran. 
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11. Merancang dan membuat lembar kerja siswa sebagai 

sarana pendukung evaluasi. 
  

12. Melakukan program penelitian kependidikan sebagai 

pendukung proses pembelajaran. 
  

13. Membuat penulisan-penulisan ilmiah (buku, modul, 

artikel ilmiah dan sejenisnya). 
  

14. Mengikuti seminar dan pelatihan pengembangan 

profesi kependidikan. 
  

15. Bertindak sebagai narasumber dalam pelatihan dan 

seminar pengembangan profesi kependidikan. 
  

Catatan tambahan : 

 

 

 

 

Kendal,    2018 

Guru Responden, 

 

 

 

......................................................... 

NIP. 
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LEMBAR OBSERVASI KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU IPA 

 

Nama Guru yang diamati : ........................................................................................ 

Unit Kerja         : ........................................................................................ 

NIP                                   : ........................................................................................ 

Jabatan Fungsional           : ........................................................................................ 

 

No. Aspek yang diamati 
Pilihan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Mengajak siswa belajar dengan mengenalkan aplikasi 

di lingkungan sekitar. 
  

2. Mengembangkan dan memanfaatkan media 

pembelajaran dengan optimal. 
  

3. Guru memulai pembelajaran dan mengakhiri 

pembelajaran dengan penuh motivasi dan dukungan 

yang positif kepada siswa. 

  

4. Guru memberikan pelajaran hanya berorientasi kepada 

rumus matematis dan penyelesaian soal-soal. 
  

5. Memahami kemampuan belajar siswa dan 

memberikan 

pembelajaran yang mendidik. 

  

6. Guru memberikan penghargaan atas prestasi dan 

perkembangan sikap positif siswa. 
  

7. Siswa mendapatkan motivasi dan dukungan untuk 

mengembangkan potensinya. 
  

8. Guru memberikan teguran dan peringatan atas 

perilaku 

siswa yang negatif dengan sopan dan mendidik. 

  

9. Memberikan teguran dan hukuman atas perilaku 

negatif yang dilakukan siswa dengan keras dan 
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emosional. 

10. Jarang berinteraksi dengan siswa di luar pembelajaran.   

11. Guru bersedia memberikan pelayanan pemecahan 

masalah belajar siswa secara telaten. 
  

12. Memberikan waktu untuk bertanya dan diskusi dalam 

pembelajaran. 
  

13. Guru tidak berkenan memberikan jawaban atas 

pertanyaan siswa di kelas, karena merasa sudah 

memberikan penjelasan. 

  

14. Guru memberikan target materi kepada siswa dengan 

bab-bab yang banyak dan sulit. 
  

15. Bersikap santun dalam memberikan bantuan dan 

penyelesaian masalah pelajaran kepada siswa. 
  

16. Guru memberikan waktu untuk bertanya dan diskusi 

dalam pembelajaran. 
  

17. Guru memberikan penjelasan materi pelajaran dengan 

bahasa yang mudah dipahami. 
  

18. Tidak memperkenalkan materi yang diajarkan dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 
  

19. Memberikan penjelasan materi secara bertahap mulai 

dari hal-hal yang sederhana dan mudah dipahami. 
  

20. Guru menggunakan bantuan alat-alat peraga untuk 

memudahkan pemahaman siswa. 
  

21. Melakukan pembelajaran dengan metode dan 

pendekatan yang variatif. 
  

22. Penilaian hanya berdasarkan tes tertulis dan menilai 

kemampuan akademis. 
  

23. Melakukan dan menerapkan penilaian autentik 

(keaktifan, sikap, tugas dan sejenisnya). 
  

24. Menggunakan berbagai macam metode penilaian   
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(praktek, tugas prakarya, tugas proyek dsb). 

25. Melakukan pembelajaran dengan metode ceramah 

(klasikal). 
  

Catatan tambahan : 

 

 

 

 

 

Kendal,    2018 

Guru Responden, 

 

 

 

......................................................... 

NIP. 
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SOAL KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL 

 

1. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, 

lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. 

Ilustasi ini berkaitan dengan perkembangan .... 

A. kemampuan kognitif 

B. kemampuan interaksional 

C. kemampuan integrasi diri 

D. kemampuan komunikatif 

2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah… 

A. kemampuan berkomunikasi 

B. kemampuan untuk memecahkan masalah 

C. kemampuan berinteraksi 

D. kemampuan untuk mengintegrasikan diri 

3. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang 

menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan 

tahapan perkembangan berfikir anak yang dikenal sebagai tahapan 

A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan obyek 

bersifat kongkrit (operasional konkrit) 

B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkunganya 

(sensomotor) 

C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris 

D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan 

obyek yang bersifat konkrit (operasional formal) 

4. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan 

memotivasi diri termasuk kecerdasan…. 

A. Kognitif 

B. Sosial 

C. Emosional 

D. moral 
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5. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai 

pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore, 

petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari 

hampir tenggelam. 

Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi 

berupa faktor .... 

A. intelegensi dan kognitif 

B. budaya dan pembiasaan 

C. keluarga dan lingkungan masyarakat 

D. emosional dan kepribadian 

6. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan 

oleh guru tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. 

Peserta didik tersebut mengalami kesulitan/ gangguan belajar dalam hal .... 

A.  kesulitan akademis 

B.  gangguan simbolik 

C.  gangguan nonsimbolik 

D.  gangguan sosial 

7. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara 

rangsangan dari luar (stimulus) dan balasan dari siswa (response) yang dapat 

diamati. Semakin sering hubungan (bond) antara rangsangan dan balasan 

terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya (law of exercise). 

Teori belajar yang dimaksud adalah… 

A. Behaviorisme 

B. Humanistik 

C. Sibernetik 

D. Kontruktivisme 

8. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru 

dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur 

kognitif seseorang adalah teori belajar… 

A. Behaviorisme 

B. Konstruktivisme 
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C. Kognitivisme 

D. Sibernatik 

9. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat 

dalam.... 

A. Silabus 

B. RPP 

C. Silabus dan RPP 

D. SKL 

10. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari.... 

A. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, 

langkah-langkah pembelajaran, evaluasi 

B. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 

indikator,materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-

langkah pembelajaran, evaluasi 

C. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, 

langkah-langkah pembelajaran, evaluasi 

D. Identitas, kompetensi Inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, 

evaluasi, langkah-langkah pembelajaran 

11. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran, 

perbedaannya adalah sebagai berikut: 

A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan rpp mengarahkan kegiatan 

belajar untuk mencapai kompetensi dasar 

B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP 

bersumber dari standar kompetensi lulusan 

C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru 

D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. 

12. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 
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(RPP) adalah 

A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi 

B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

C. RPP bersumber dari silabus 

D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan 

13. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa 

Indonesia adalah sebagai berikut ...... 

1) Kompetensi dasar : Mengenal kegiatan bermusyawarah 

2)   Indikator : menyebutkan dua ciri kegiatan bermusyawarah 

3) Tujuan Pembelajaran : setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas siswa 

  dapat menyebutkan dua ciri kegiatan musyawarah dengan benar 

Berdasarkan komoponen-komponen RPP tersebut prinsip digunakan adalah.... 

A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 

D. Keterkaitan dan keterpaduan 

14. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut: 

A. ingatan; pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi; 

B. ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, síntesis, dan evaluasi 

C. ingatan, pemahaman, síntesis, aplikasi, analsis, dan evaluasi 

D. ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan, síntesis. 

15. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain; berpikir dan 

bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, 

merangsang perkembangan kemajuan berfikir siswa untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi dengan tepat, adalah…. 

A. Role Playing 

B. Inquiry 

C. Problem Solving 

D. Picture and Picture 

16. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi 

pemecahan masalah proses pembelajaran adalah: 
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A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi 

B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan 

C. Jumlah peserta didik yang mengikti pembelajaran 

D. Motivasi belajar siswa 

17. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam…. 

A. Pencapaian standar kompetensi 

B. Pencapaian kompetensi dasar. 

C. Pencapaian tujuan pembelajaran 

D. Pencapaian standar kelulusan 

18. Apa yang paling tepat dilakukan guru, jika seorang peserta didik tidak 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan ? 

A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut 

B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah 

C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik 

D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. 

19. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, 

kecuali.... 

A. Sharing dengan teman 

B. Guru kreatif 

C. Pengalaman nyata 

D. Menggunakan satu sumber 

20. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah 

sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintergrasikan 

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan 

memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing 

peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) 

dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakanakan oleh Pak Larso tersebut 

merupakan model pembelajaran .... 

A. projek based learning 

B. discovery Learning 

C. Problem Based Learning 
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D. Inquiry learning 

21. Tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter identik dengan individu 

lainnya walaupun masih dalam satu spesies. Hal ini menunjukkan 

adanya  keanekaragaman hayati tingkat …. 

A. Genetik 

B. Jenis 

C. Populasi 

D. Ekosistem  

22. Pada sistem klasifikasi alami, pengelompokan makhluk hidup didasarkan 

pada.... 

A. kemanfaatan pada kehidupan manusia 

B. karakteristik genetis dari makhluk hidup 

C. kecenderungan evolusi karakteristik organisme  

D. karakteristik morfologi dan anatomi makhluk hidup  

23. Bagian telinga yang berfungsi untuk mengurangi tekanan udara di telinga 

tengah sehingga tekanan udara di luar dan di dalam akan sama adalah .... 

A. Kelenjar minyak 

B. Saluran Eustachius 

C. Tulang pendengaran 

D. Tingkap jorong 

24. Indra yang berfungsi sebagai alat keseimbangan adalah .... 

A. Mata 

B. Otak kecil 

C. Telinga  

D. Hidung  

25. Proses pembentukan urine di dalam ginjal terjadi dengan urutan .... 

A. Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi 

B. Filtrasi, augmentasi, reabsorpsi 

C. Augmentasi, filtrasi, reabsorpsi 

D. Augmentasi, reabsorpsi, filtrasi 

26. Zat-zat di bawah ini berperan dalam proses pembekuan darah, kecuali .... 
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A. Trombosit 

B. Fibrinogen 

C. Protrombin 

D. Leukosit 

27. Bagian telinga yang berfungsi sebagai alat keseimbangan terletak di antara .... 

A. Telinga tengah dan telinga dalam 

B. Tingkap jorong dan tingkap bundar 

C. Selaput gendang dan telinga tengah 

D. Tiga saluran setengah lingkaran dan rumah siput 

28. Ginjal menyaring zat sisa yang berupa urea dari dalam .... 

A. Getah bening 

B. Hormon 

C. Darah 

D. Usus 

29. Fungsi glomerulus dan kapsula Bowman dalam proses pembentukan urine 

adalah .... 

A. Reabsorpsi air ke dalam darah 

B. Menghilangkan amonia dari tubuh 

C. Reabsorpsi garam dan asam amino 

D. Menyaring darah dan menangkap filtrat 

30. Unit fungsional terkecil dari ginjal, yaitu .... 

A. Glomerulus 

B. Neuron 

C. Medula 

D. Nefron 

31. Perubahan berikut yang termasuk perubahan kimia adalah .... 

A. Makanan menjadi basi 

B. Terjadinya air hujan 

C. Besi dipanaskan mencair 

D. Beras digiling menjadi tepung 
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32. Senyawa berikut yang mempunyai nama ferri klorida adalah …. 

A.  Fe3Cl 

B.  FeCl3 

C.  FeCl2 

D.  Fe2K3 

33. Produk manakah yang mengandung senyawa dari magnesium? 

A.  deodoran 

B.  obat maag  

C.  pasta gigi  

D.  sabun cuci 

34. Zat berwujud kristal padat dan berasa manis dicampurkan dengan zat lain 

berwujud cair, bening dan  tidak berasa. Pencampuran tersebut menghasilkan 

materi berwujud cair, merata dan berasa manis. Materi tersebut adalah …. 

A. Unsur 

B.  Koloid 

C.  Larutan 

D.  Senyawa  

35. Kelompok zat-zat di bawah ini yang termasuk unsur adalah .... 

A. Raksa, hidrogen, udara 

B. Natrium, karbon, kalium 

C. Air, besi, tembaga 

D. Alkohol, air, minyak 

36. Di bawah ini berturut-turut lambang unsur emas, besi, dan karbon adalah .... 

A. Au, Fe, C 

B. C, Fe, Au 

C. Fe, Au, C 

D. Au, C, Fe 

37. Jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, maka warnanya 

akan .... 

A. Tetap biru 

B. Berubah menjadi hijau 
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C. Berubah menjadi merah 

D. Berubah menjadi kuning 

38. Larutan yang dapat mengubah warna kertas lakmus merah adalah .... 

A. Asam 

B. Basa 

C. Garam 

D. Netral 

39. Pasangan unsur dan senyawa berturut-turut, yaitu .... 

A. H2 dan He 

B. Ar dan HCl 

C. H2 dan H2O 

D. ZnO dan K2O 

40. Kelompok zat berikut ini yang semuanya senyawa adalah .... 

A. Natrium, krom, karbon 

B. Seng, besi, kapur 

C. Perak, air, dan api 

D. Air, gula, garam 

41. Besaran pokok panjang dapat diturunkan menjadi … 

A. volume dan daya 

B. volume dan kuat arus listrik 

C. luas dan volume 

D. luas dan tegangan  

42. Sebuah pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter  dalam  1,6  mm 

dan diameter luar 2,1 mm. Alat yang tepat untuk mengukur diameter dalam 

pipa tersebut adalah… 

A. Mistar 

B. Amperemeter 

C. Mikrometer 

D. Jangka Sorong   

43. Seorang siswa mengukur diameter sebuah lingkaran hasilnya adalah 8,50 cm. 

Keliling lingkarannya dituliskan menurut aturan angka penting adalah … (π = 
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3,14). 

A. 267 cm 

B. 26,7 cm 

C. 2,67 cm 

D. 0.267 cm 

44. Gerakan bolak-bolak balik melalui titik setimbang disebut .... 

A. Getaran 

B. Amplitudo 

C. Periode 

D. Frekuensi 

45. Gelombang yang rambatannya tidak memerlukan media disebut .... 

A. Transversal 

B. Elektromagnetik 

C. Longitudinal 

D. Mekanik 

46. Gelombang bunyi dari suatu sumber memiliki cepat rambat 340 m/s. Jika 

frekuensi gelombang bunyi adalah 500 Hz, maka besar panjang gelombangnya 

adalah ... m 

A. 0,18 

B. 0,32 

C. 0,48 

D. 0,68 

47. Suatu lensa mempunyai kekuatan 5/3 dioptri. Fokus lenda tersebut adalah .... 

cm 

A. -10 

B. -20 

C. +40 

D. +60 

48. Jika sebuah gelombang mempunyai frekuensi 5 Hz dan panjang 

gelombangnya 20 m, maka kecepatan gelombang tersebut adalah .... m/s 

A. 100 
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B. 4 

C. 200 

D. 8 

49. Dari bagian bawah kapal dikirimkam pulsa-pulsa bunyi ke dasar laut. Jika 

gema diterima kembali setelah 4 detik dan cepat rambat bunyi dalam air laut 

1400 m/s, maka kedalaman laut .... m 

A. 8400 

B. 5600 

C. 2800 

D. 1400 

50. Jarak paling dekat yang dapat dilihat jelas oleh orang yang rabun dekat adalah 

40 cm. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan orang tersebut adalah .... D 

A. 0,67 

B. 1,5 

C. 0,75 

D. 1,75 
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KUNCI JAWABAN 

 

 

1. A 11.  A 21.  A 31.  A 41.  C 

2. B 12.  B 22.  D 32.  B 42.  D 

3. A 13.  D 23.  B 33.  C 43.  B 

4. C 14.  A 24.  C 34.  B 44.  A 

5. C 15.  C 25.  A 35.  B 45.  B 

6. B 16.  B 26.  D 36.  A 46.  D 

7. A 17.  D 27.  D 37.  C 47.  D 

8. C 18.  A 28.  C 38.  B 48.  A 

9. B 19.  D 29.  D 39.  B 49.  C 

10. A 20.  A 30.  D 40.  D 50.  B 
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Rekapitulasi Hasil Pengisian Persepsi Angket 

Kompetensi Pedagogik 

 

 

LOKASI 

INDIKATOR 
RATA-

RATA 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SB1 78 73 78 80 79 79 78 74 79 70 77 

SW1 75 73 77 74 80 77 79 77 80 79 77 

SC3 71 73 75 75 73 76 72 74 74 75 74 

SB3 73 68 74 73 74 73 73 72 73 72 73 

SG3 69 69 70 69 69 69 71 70 69 70 70 

SP3 70 69 72 70 71 69 70 70 71 71 70 

RATA-RATA 73 71 74 74 74 74 74 73 74 73 73 

KATEGORI 
Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 
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Rekapitulasi Hasil Pengisian Persepsi Angket 

Kompetensi Profesional 
 
 
 

LOKASI 

INDIKATOR RATA-

RATA 

TOTAL 1 2 3 4 5 

SB1 78 73 78 80 79 78 

SW1 75 73 77 74 80 76 

SC3 71 73 75 75 73 73 

SB3 73 68 74 73 74 72 

SG3 69 69 70 69 69 69 

SP3 70 69 72 70 71 70 

RATA-RATA 73 71 74 74 74 73 

KATEGORI 
Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 
Cukup Baik 
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Rekapitulasi Hasil Tes Kompetensi Pedagogik dan Profesional 

 

 

 

INDIKATOR 

SKOR  JAWABAN BENAR GURU 

 DI SETIAP SEKOLAH RATA 

RATA  

SB1 SW1 SC3 SB3 SG3 SP3 

KOMPETESI  

PEDAGOGIK 

Menguasai teori 

belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran 

yang mendidik. 

8 8 8 8 6 6 7,3 

Mengembangkan 

kurikulum yang 

terkait dengan 

mata pelajaran 

yang diampu 

22 20 20 22 22 22 21 

KOMPETENSI  

PROFESIONAL 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

54 56 54 56 54 54 54,7 

NILAI TOTAL  84 84 82 86 82 82 83 
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INDIKATOR 

PERSENTASE JAWABAN BENAR 

GURU DI SETIAP SEKOLAH 

(%) 
RATA2 

 (%) 

SB1 SW1 SC3 SB3 SG3 SP3 

KOMPETESI  

PEDAGOGIK 

Menguasai teori 

belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran 

yang mendidik. 

50 50 50 50 38 38 46 

 

Mengembangka

n kurikulum 

yang terkait 

dengan mata 

pelajaran yang 

diampu 

92 83 83 92 92 92 89 

RATA2 71 67 67 71 65 65 68 

KOMPETESI  

PROFESIONAL 

Menguasai 

materi, struktur, 

konsep, dan pola 

pikir keilmuan 

yang 

mendukung 

mata pelajaran 

yang diampu. 

90 93 90 93 90 90 91 
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Transkrip Hasil Wawancara Guru IPA 

 

Lokasi Penelitian : SMP N 2 Weleri 

 

Kompetensi Pedagogik 

 

No Pertanyaan Jawaban Informan Interpretasi 

1 Apakah anda 

memahami 

karakteristik setiap 

siswa ? 

 

W1 : gak semuanya saya  

kenal, hanya yang deja dan 

yang aktif saja 

W2 : kalau siswa menonjol  

saya paham, kalau yang 

biasa saja paling tau 

namanya saja 

Guru belum 

memahami karakter 

siswa secara 

menyeluruh hanya 

siswa yang 

menonjol atau kenal 

saja 

2 Bagaimana cara anda 

mengetahui potensi 

yang dimiliki siswa? 

 

W1 : dengan cara  

pendekatan tes, tanja jawab 

dan kadang kuis 

W2 : ada pre test, ulangan,  

trus mengulangi penjelasan 

guru 

Guru mengetahui 

potensi siswa 

dengan pendekatan 

ke siswa melalui tes, 

tanya jawab dll. 

3 Bagaimana cara anda 

mengatasi bila ada 

siswa menyampaikan 

kesulitan belajar ? 

 

W1 : langsung bertanya 

kepada siswa di kelas 

W2 : biasanya ada anak 

yang bertanya kalau kurang 

paham 

Guru menanyakan 

ke siswa terdapa 

kesulitan atau tidak 

4 Apakah anda 

menggunakan metode 

pembelajaran yang 

bervariasi? 

 

W1 : kadang pakai ppt 

sambil nulis di papan tulis 

W2 : lebih sering 

menerangkan 

Guru lebih sering 

menggunakan 

metode ceramah dan 

diselingi ppt 

5 Bagaimana cara anda 

menyesuaikan materi 

dan cara mengajar 

dengan karakteristik 

siswa? 

 

W1 : menyesuaikan dengan 

siswa 

W2 : ya sama, materi juga 

sama tidak disesuaikan 

masing-masing karakter 

siswa 

Guru cukup 

menyesuaikan 

materi dengan cara 

mengajar dengan 

karakteristik siswa 

6 Bagaimana cara anda 

dalam menilai siswa? 

 

W1 : menilai menggunakan 

tes tertulis sama tanya 

jawab, praktek 

W2 : tanya jawab, 

mengerjakan LKS, 

presentasi 

Guru menilai 

dengan cara tes 

tanya jawab 

praktikum dan 

presentasi 

7 Apakah anda selalu 

menyampaikan tata 

tertib terlebih dahulu 

apabila mengadakan 

W1 : tidak kan sudah ada 

buku petunjuknya kalau 

praktikum 

W2 : saya jelasin terlebih 

Guru 

menyampaikan tata 

tertib dahulu apabila 

pembelajaran di luar 
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pembelajaran di luar 

kelas? 

 

dahulu kelas 

8 Apakah anda 

menggunakan 

berbagai media dan 

sumber belajar? 

 

W1 : ya dari buku, internet 

W2 ; dari internet, ppt, lks 

Guru menggunakan 

media dan sumber 

belajar 

9 Apakah anda 

menggunakan 

teknologi informasi 

dalam pembelajaran? 

 

W1 ; sering 

W2 : ya sering kadang-

kadang pakai lcd 

Guru menggunakan 

teknologi informasi 

dalam pembelajaran 

10 Apakah anda sering 

mengadakan kegiatan 

pembelajaran yang 

menuntut kreativitas 

siswa? 

 

W1 : ya paling praktikum, 

presentasi, laporan 

W2 : biasanya pengamatan 

dan praktikum  

Guru jarang 

mengadakan 

kegiatan yang 

menuntut kreativitas 

siswa 

11 Bagaimana cara anda 

berkomunikasi dengan 

siswa? 

 

W1 : komunikatif 

W2 : ya biasa saja, saling 

menyapa 

Komunikasi ke 

siswa cukup baik 

12 Apakah anda 

menyampaikan aspek-

aspek dan prosedur 

penilaian untuk 

menilai proses dan 

hasil belajar? 

 

W1 : jarang 

W2 : ya jarang saya 

sampaikan 

Guru tidak selalu 

menyampaikan 

aspek-aspek 

prosedur penelitian 

13 Apakah anda 

mengadakan remidi 

dan pengayaa 

berdasarkan nilai 

siswa? 

 

W1 : iya pasti ada 

remidialnya 

W2 : remidinya biasanya 

tugas 

Guru mengadakan 

remidi  

14 Apakah anda 

menyampaikan nilai 

hasil belajar kepada 

orang tua siswa? 

 

W1 : pasti saya sampaikan  

W2 : iya saya sampaikan 

untuk ditanda tangani 

Guru meminta siswa 

untuk 

menyampaikan hasil 

belajar kepada orang 

tua 

15 Apakah anda selalu 

melakukan refleksi 

setelah melaksanakan 

pembelajaran? 

 

W1 : kadang-kadang 

melihat sikon 

W2 : biasanya pada akhir 

bab 

Guru tidak selalu 

menyampaikan 

refleksi setelah 

pembelajaran 
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Kompetensi Profesional 

 

No Pertanyaan Jawaban Informan Interpretasi 

16 Apakah anda sering 

menggunakan bahasa-

bahasa simbolik untuk 

mempermudah dalam 

menjelaskan proses? 

W1 : biasanya makai peta 

konsep dulu 

W2 : jarang saya kasih 

simbol 

Guru jarang 

menggunakan 

bahasa simbolik 

dalam 

menjelaskan 

17 Bagaimana cara anda 

mengaitkan IPA dengan 

ilmu yang lain? 

 

W1 : ya kadang-kadang 

saya memberi contoh 

W2 : saya cerita dulu 

kemudian saya beri contoh 

Guru tidak selalu 

mengaitkan 

dengan ilmu 

lainnya 

18 Apakah anda 

menjelaskan penerapan 

hukum atau konsep IPA 

dalam teknologi yang 

dapat ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari? 

W1 : ya saya jelaskan dulu 

W2 : iya  

Guru menjelaskan 

penerapan hukum 

atau konsep IPA 

19 Apakah anda sangat 

memperhatikan 

keselamatan kerja saat 

pembelajaran di 

laboratorium? 

 

W1 : iya 

W2 : ya pasti 

Guru 

memperhatikan 

keselamatan kerja 

siswa 

20 Apakah anda sering 

menjelaskan 

perkembangan ilmu IPA 

yang terbaru? 

W1 : ya 

W2 : ya kadang-kadang 

Guru kadang-

kadang 

menjelaskan 

perkembangan 

ilmu 

21 Apakah setiap kali 

pembelajaran anda selalu 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 

kompetensi dasar, 

standar kompetensi yang 

ingin dicapai? 

 

W1 : kadang-kadang 

W2 : kadang-kadang 

Guru tidak selalu 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dll 

22 Menurut anda, apakah 

cara penyampaian materi 

anda kreatif dan mudah 

dipahami? 

 

W1 : ya ada yang paham 

ada yang tidak 

W2 : biasanya anak yang 

kreatif sendiri 

Guru kurang 

kreatif dalam 

menyampaikan 

materi 

23 Apakah anda selalu 

mengikuti perkembangan 

zaman dalam 

W1 : wah iya 

W2 : mengikuti 

semampunya 

Guru mengikuti 

perkembangan 

zaman dakan 
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penggunaan media dan 

sumber belajar? 

 

penggunaan media 

dan sumber 

belajar 

24 Bagaimana anda 

memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran? 

 

W1 : tugas lewat wa 

W2 : makai PPT itu tadi 

misalnya 

Guru 

memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi dalam 

pembelajaran 

 

 

Lokasi Penelitian : SMP N 3 Boja 

 

Kompetensi Pedagogik 

 

No Pertanyaan Jawaban Informan Interpretasi 

1 Apakah anda 

memahami 

karakteristik setiap 

siswa ? 

 

BJ1 : ya kalau yang paham 

hanya beberapa saja misal 

yang pinter 

BJ2 : ya kalau fisik hafal 

tapi kalau sampai paham 

karakter tidak terlalu 

Guru belum 

memahami karakter 

siswa secara 

menyeluruh hanya 

siswa yang 

menonjol atau kenal 

saja 

2 Bagaimana cara anda 

mengetahui potensi 

yang dimiliki siswa? 

 

BJ1 : lewat presentasi, cara 

bicara, cara bikin peta 

konsep 

BJ2 : kadang tak tanya, 

kadang lewat pengamatan 

Guru mengetahui 

potensi siswa 

dengan pendekatan 

ke siswa melalui tes, 

tanya jawab dll. 

3 Bagaimana cara anda 

mengatasi bila ada 

siswa menyampaikan 

kesulitan belajar ? 

 

BJ1 : kalau ada yang sulit 

langsung tanya 

BJ2 : biasanya ada anak 

yang bertanya kalau kurang 

paham 

Guru menanyakan 

ke siswa terdapa 

kesulitan atau tidak 

4 Apakah anda 

menggunakan metode 

pembelajaran yang 

bervariasi? 

 

BJ1 : sudah paling sering 

diskusi, presentasi, tanya 

jawab 

BJ2 : sudah, kadang pakai 

ppt, video, pengamatan 

Guru lebih sering 

menggunakan 

metode ceramah dan 

diselingi ppt 

5 Bagaimana cara anda 

menyesuaikan materi 

dan cara mengajar 

dengan karakteristik 

siswa? 

 

BJ1 : kalau ada yang belum 

jelas saya jelaskan lagi 

BJ2 : saya kasih mtoivasi 

dan cerita-cerita 

Guru cukup 

menyesuaikan 

materi dengan cara 

mengajar dengan 

karakteristik siswa 

6 Bagaimana cara anda 

dalam menilai siswa? 

BJ1 : tes tertulis, tugas 

kelompok, presentasu 

Guru menilai 

dengan cara tes 
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 BJ2 : post test, nilai 

keaktifan 

tanya jawab 

praktikum dan 

presentasi 

7 Apakah anda selalu 

menyampaikan tata 

tertib terlebih dahulu 

apabila mengadakan 

pembelajaran di luar 

kelas? 

 

BJ1 : iya disampaikan dulu 

sebelum di lab 

BJ2 : iya disampaikan 

Guru 

menyampaikan tata 

tertib dahulu apabila 

pembelajaran di luar 

kelas 

8 Apakah anda 

menggunakan 

berbagai media dan 

sumber belajar? 

 

BJ1 : ppt, buku paket, 

LKS, internet 

BJ2 ; ambil dari internet, 

buku paket, lks 

Guru menggunakan 

media dan sumber 

belajar 

9 Apakah anda 

menggunakan 

teknologi informasi 

dalam pembelajaran? 

 

BJ1 : lumayan sering 

BJ2 : iya 

Guru menggunakan 

teknologi informasi 

dalam pembelajaran 

10 Apakah anda sering 

mengadakan kegiatan 

pembelajaran yang 

menuntut kreativitas 

siswa? 

 

BJ1 : ya biasanya bikin 

peta konsep jadi mereka 

harus kreatif 

BJ2 : anak-anak membuat 

kesimpulan dari mid 

mapping 

Guru mengadakan 

kegiatan yang 

menuntut kreativitas 

siswa 

11 Bagaimana cara anda 

berkomunikasi dengan 

siswa? 

 

BJ1 : komunikasinya baik 

BJ2 : baik, bercanda 

Komunikasi ke 

siswa cukup baik 

12 Apakah anda 

menyampaikan aspek-

aspek dan prosedur 

penilaian untuk 

menilai proses dan 

hasil belajar? 

 

BJ1 : iya disampaikan 

BJ2 : ya saya sampaikan 

Guru selalu 

menyampaikan 

aspek-aspek 

prosedur penelitian 

13 Apakah anda 

mengadakan remidi 

dan pengayaa 

berdasarkan nilai 

siswa? 

 

BJ1 : iya diadakan 

biasanya remidi tertulis 

BJ2 : biasanya tertulis dan 

lihat sikon 

Guru mengadakan 

remidi  

14 Apakah anda 

menyampaikan nilai 

hasil belajar kepada 

BJ1 : tidak selalu  

BJ2 : iya saya sampaikan 

untuk ditanda tangani 

Guru meminta siswa 

untuk 

menyampaikan hasil 
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orang tua siswa? 

 

belajar kepada orang 

tua 

15 Apakah anda selalu 

melakukan refleksi 

setelah melaksanakan 

pembelajaran? 

 

BJ1 : iya dengan 

kesimpulan 

BJ2 : iya 

Guru selalu 

menyampaikan 

refleksi setelah 

pembelajaran 

 

Kompetensi Profesional 

 

No Pertanyaan Jawaban Informan Interpretasi 

16 Apakah anda sering 

menggunakan bahasa-

bahasa simbolik untuk 

mempermudah dalam 

menjelaskan proses? 

BJ1 : iya sering pakai 

BJ2 : sering 

Guru sering 

menggunakan 

bahasa simbolik 

dalam 

menjelaskan 

17 Bagaimana cara anda 

mengaitkan IPA dengan 

ilmu yang lain? 

 

BJ1 : ya kadang-kadang 

saya memberi contoh 

BJ2 : saya beri gambaran 

dulu trus saya beri contoh 

Guru tidak selalu 

mengaitkan 

dengan ilmu 

lainnya 

18 Apakah anda 

menjelaskan penerapan 

hukum atau konsep IPA 

dalam teknologi yang 

dapat ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari? 

BJ1 : ya saya jelaskan dulu 

BJ2 : iya  

Guru menjelaskan 

penerapan hukum 

atau konsep IPA 

19 Apakah anda sangat 

memperhatikan 

keselamatan kerja saat 

pembelajaran di 

laboratorium? 

 

BJ1 : iya mengingatkan 

sebelum praktek 

BJ2 : iya sangat 

diperhatikan 

Guru 

memperhatikan 

keselamatan kerja 

siswa 

20 Apakah anda sering 

menjelaskan 

perkembangan ilmu IPA 

yang terbaru? 

BJ1 : ya 

BJ2 : ya sering 

Guru sering 

menjelaskan 

perkembangan 

ilmu 

21 Apakah setiap kali 

pembelajaran anda selalu 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 

kompetensi dasar, 

standar kompetensi yang 

ingin dicapai? 

 

BJ1 : ya disampaikan dulu 

BJ2 : iya 

Guru selalu 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dll 

22 Menurut anda, apakah 

cara penyampaian materi 

BJ1 : biasanya anak 

antusias 

Guru kreatif 

dalam 
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anda kreatif dan mudah 

dipahami? 

 

BJ2 : biasanya anak yang 

kreatif sendiri 

menyampaikan 

materi 

23 Apakah anda selalu 

mengikuti perkembangan 

zaman dalam 

penggunaan media dan 

sumber belajar? 

 

BJ1 : iya selalu 

BJ2 : iya selalu saya ikuti 

perkembangannya 

Guru mengikuti 

perkembangan 

zaman dakan 

penggunaan media 

dan sumber 

belajar 

24 Bagaimana anda 

memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran? 

 

BJ1 : iya sudah 

BJ2 : sudah pakai ppt dan 

video juga 

Guru 

memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi dalam 

pembelajaran 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMP N 3 Gemuh 

 

Kompetensi Pedagogik 

 

No Pertanyaan Jawaban Informan Interpretasi 

1 Apakah anda 

memahami 

karakteristik setiap 

siswa ? 

 

G1 : ya kalau yang paham 

hanya beberapa saja misal 

yang pinter 

 

Guru belum 

memahami karakter 

siswa secara 

menyeluruh hanya 

siswa yang 

menonjol atau kenal 

saja 

2 Bagaimana cara anda 

mengetahui potensi 

yang dimiliki siswa? 

 

G1 : lewat presentasi, cara 

bicara, cara bikin peta 

konsep 

 

Guru mengetahui 

potensi siswa 

dengan pendekatan 

ke siswa melalui tes, 

tanya jawab dll. 

3 Bagaimana cara anda 

mengatasi bila ada 

siswa menyampaikan 

kesulitan belajar ? 

 

G1 : kalau ada yang sulit 

langsung tanya 

 

Guru menanyakan 

ke siswa terdapa 

kesulitan atau tidak 

4 Apakah anda 

menggunakan metode 

pembelajaran yang 

bervariasi? 

 

G1 : sudah paling sering 

diskusi, presentasi, tanya 

jawab 

 

Guru lebih sering 

menggunakan 

metode ceramah dan 

diselingi ppt 

5 Bagaimana cara anda G1 : kalau ada yang belum Guru cukup 
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menyesuaikan materi 

dan cara mengajar 

dengan karakteristik 

siswa? 

 

jelas saya jelaskan lagi 

 

menyesuaikan 

materi dengan cara 

mengajar dengan 

karakteristik siswa 

6 Bagaimana cara anda 

dalam menilai siswa? 

 

G1 : tes tertulis, tugas 

kelompok, presentasu 

 

Guru menilai 

dengan cara tes 

tanya jawab 

praktikum dan 

presentasi 

7 Apakah anda selalu 

menyampaikan tata 

tertib terlebih dahulu 

apabila mengadakan 

pembelajaran di luar 

kelas? 

 

G1 : iya disampaikan dulu 

sebelum di lab 

 

Guru 

menyampaikan tata 

tertib dahulu apabila 

pembelajaran di luar 

kelas 

8 Apakah anda 

menggunakan 

berbagai media dan 

sumber belajar? 

 

G1 : ppt, buku paket, LKS, 

internet 

 

Guru menggunakan 

media dan sumber 

belajar 

9 Apakah anda 

menggunakan 

teknologi informasi 

dalam pembelajaran? 

 

G1 : lumayan sering 

 

Guru menggunakan 

teknologi informasi 

dalam pembelajaran 

10 Apakah anda sering 

mengadakan kegiatan 

pembelajaran yang 

menuntut kreativitas 

siswa? 

 

G1 : ya biasanya bikin peta 

konsep jadi mereka harus 

kreatif 

 

Guru mengadakan 

kegiatan yang 

menuntut kreativitas 

siswa 

11 Bagaimana cara anda 

berkomunikasi dengan 

siswa? 

 

G1 : komunikasinya baik 

 

Komunikasi ke 

siswa cukup baik 

12 Apakah anda 

menyampaikan aspek-

aspek dan prosedur 

penilaian untuk 

menilai proses dan 

hasil belajar? 

 

G1 : iya disampaikan 

 

Guru selalu 

menyampaikan 

aspek-aspek 

prosedur penelitian 

13 Apakah anda 

mengadakan remidi 

G1 : iya diadakan biasanya 

remidi tertulis 

Guru mengadakan 

remidi  
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dan pengayaa 

berdasarkan nilai 

siswa? 

 

 

14 Apakah anda 

menyampaikan nilai 

hasil belajar kepada 

orang tua siswa? 

 

G1 : tidak selalu  

 

Guru meminta siswa 

untuk 

menyampaikan hasil 

belajar kepada orang 

tua 

15 Apakah anda selalu 

melakukan refleksi 

setelah melaksanakan 

pembelajaran? 

 

G1 : iya dengan 

kesimpulan 

 

Guru selalu 

menyampaikan 

refleksi setelah 

pembelajaran 

 

Kompetensi Profesional 

 

No Pertanyaan Jawaban Informan Interpretasi 

16 Apakah anda sering 

menggunakan bahasa-

bahasa simbolik untuk 

mempermudah dalam 

menjelaskan proses? 

G1 : iya sering pakai 

 

Guru sering 

menggunakan 

bahasa simbolik 

dalam 

menjelaskan 

17 Bagaimana cara anda 

mengaitkan IPA dengan 

ilmu yang lain? 

 

G1 : ya kadang-kadang 

saya memberi contoh 

 

Guru tidak selalu 

mengaitkan 

dengan ilmu 

lainnya 

18 Apakah anda 

menjelaskan penerapan 

hukum atau konsep IPA 

dalam teknologi yang 

dapat ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari? 

G1 : ya saya jelaskan dulu 

 

Guru menjelaskan 

penerapan hukum 

atau konsep IPA 

19 Apakah anda sangat 

memperhatikan 

keselamatan kerja saat 

pembelajaran di 

laboratorium? 

 

G1 : iya mengingatkan 

sebelum praktek 

 

Guru 

memperhatikan 

keselamatan kerja 

siswa 

20 Apakah anda sering 

menjelaskan 

perkembangan ilmu IPA 

yang terbaru? 

G1 : ya 

 

Guru sering 

menjelaskan 

perkembangan 

ilmu 

21 Apakah setiap kali 

pembelajaran anda selalu 

menyampaikan tujuan 

G1 : ya disampaikan dulu 

 

Guru selalu 

menyampaikan 

tujuan 
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pembelajaran, 

kompetensi dasar, 

standar kompetensi yang 

ingin dicapai? 

 

pembelajaran dll 

22 Menurut anda, apakah 

cara penyampaian materi 

anda kreatif dan mudah 

dipahami? 

 

G1 : biasanya anak antusias 

 

Guru kreatif 

dalam 

menyampaikan 

materi 

23 Apakah anda selalu 

mengikuti perkembangan 

zaman dalam 

penggunaan media dan 

sumber belajar? 

 

G1 : iya selalu 

 

Guru mengikuti 

perkembangan 

zaman dakan 

penggunaan media 

dan sumber 

belajar 

24 Bagaimana anda 

memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran? 

 

G1 : iya sudah 

 

Guru 

memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi dalam 

pembelajaran 
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Foto Pemelitian 

 

SMP N 2 WELERI 
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SMP N 1 BRANGSONG 
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SMP N 3 CEPIRING 
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SMP N 3 BOJA 
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SMP N 3 GEMUH 
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SMP N 3 PLANTUNGAN 
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