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ABSTRAK 
Arty, Budy. 2011. Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru Biologi SMA Negeri 
di Kabupaten Banjarnegara. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA UNNES Semarang. 
Dra. Retno Sri Iswari, SU, Drs. Sigit Saptono, M.Pd.  
 

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 tahun 2005) pasal 1 
bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru dikatakan profesional jika 
mampu memenuhi empat kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, 
profesional dan sosial. Kompetensi profesional dan pedagogik merupakan cerminan 
kemampuan dasar mengajar seorang guru yang ditunjukkan dalam kegiatan 
pembelajaran. Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab 
guru di masa mendatang akan semakin komplek. Di masa depan, guru bukan satu-
satunya orang yang lebih pandai di tengah-tengah siswanya. Jika guru tidak memahami 
mekanisme dan pola penyebaran informasi yang demikian cepat, ia akan terpuruk 
secara profesional. Untuk menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru harus 
bekerja lebih kompeten dan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif 
sehingga dapat meningkatkan kualitas KBM. 

Penelitian ini dilakukan di 8 SMA Negeri di kabupaten Banjarnegara dengan 
menggunakan metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang guru 
yang diambil secara proporsional, diantaranya 4 guru PNS yang telah tersertfikasi, 4 
guru PNS yang belum tersertifikasi, dan 2 guru wiyata bakti. Untuk mengukur 
kompetensi profesional menggunakan lembar observasi pada saat kegiatan 
pembelajaran, lembar wawancara untuk guru biologi dan angket untuk siswa. Untuk 
mengukur kompetensi pedagogik menggunakan angket untuk guru biologi, dan lembar 
wawancara untuk kepala sekolah. 

Hasil penelitian menunjukkan, kompetensi profesional guru PNS yang telah 
tersertifikasi memperoleh skor 81%, guru PNS yang belum tersertifikasi memperoleh 
skor 75.5%, dan guru wiyata bakti memperoleh skor 83.6%. Berdasarkan kriteria yang 
digunakan, maka kompetensi profesional guru biologi subjek penelitian ini termasuk 
dalam kategori baik dengan rentangan skor 70%-84%. Untuk kompetensi pedagogik 
guru biologi, baik guru PNS yang telah tersertifikasi, guru PNS yang belum 
tersertifikasi maupun guru wiyata bakti secara umum termasuk dalam kriteria baik. 

Dari hasil penelitian disimpulkan, bahwa kompetensi profesional dan 
pedagogik yang dimiliki oleh guru biologi yang mengajar di SMA Negeri di kabupaten 
Banjarnegara baik guru PNS yang telah tersertifikasi, guru PNS yang belum 
tersertifikasi maupun guru wiyata bakti termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan 
simpulan tersebut, perlu peningkatan kompetensi profesional guru biologi, terutama 
aspek pada kemampuan mengadakan variasi pembelajaran, baik melalui pelatihan, 
seminar, MGMP maupun yang lainnya sehingga guru lebih kreatif menciptakan variasi 
pembelajaran dalam KBM. Meskipun secara umum kompetensi pedagogik guru 
biologi sudah baik, tetapi masih ada aspek yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu 
penggunaan teknologi dalam pembelajaran, variasi alat evaluasi dan kemampuan 
penelitian guru biologi. 
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