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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Guru berprestasi adalah guru yang memiliki kinerja dan kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang melampaui standar 

nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013: 4). Guru 

berprestasi pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) memiliki beberapa 

tingkatan, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, 

dan nasional. Predikat guru berprestasi yang dimiliki oleh guru tentunya 

mencerminkan keunggulan seorang guru dan tidak semua guru dapat 

memperoleh predikat tersebut. Keunggulan yang dimiliki oleh guru yang 

menyandang predikat sebagai guru berprestasi salah satunya berupa 

keunggulan dalam kompetensi pedagogik. Pedagogik sebagai ilmu sangat 

dibutuhkan oleh guru khususnya guru sekolah dasar karena mereka akan 

berhadapan dengan anak yang belum dewasa (Sadulloh, Babang dan Agus 

2006: 1).  

  Pada kenyataannya, tidak semua guru memiliki kompetensi pedagogik 

yang baik. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Mulyasa (2007) 

(dalam Musfah, 2011: 37) bahwa secara pedagogis, kompetensi guru dalam 

mengelola pembelajaran perlu mendapat perhatian, karena pendidikan di 

Indonesia dinyatakan kurang berhasil, dinilai kering dari aspek pedagogis, dan 

sekolah tampak lebih mekanis sehingga peserta didik cenderung kerdil karena 

tidak mempunyai dunianya sendiri. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang baik agar mampu 

mengelola pembelajaran dengan optimal sehingga menghasilkan peserta didik 

yang berkualitas.   

  Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kompetensi 

pedagogik guru berprestasi di SD Kabupaten Banyumas karena kompetensi 

pedagogik merupakan aspek yang sangat penting dari bagian kerja guru. 

Kompetensi pedagogik terkait dengan guru mengelola kelas serta mengelola 

pembelajaran dan mengajar pada prinsipnya merupakan salah satu tugas guru 

yang sangat penting. Di samping itu, dengan melakukan penelitian ini 

diharapkan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam 

mengenai guru-guru berprestasi mengembangkan kemampuan pedagogiknya 

serta mengimplementasikan kompetensi pedagogiknya dalam pekerjaan 

mereka sehari-hari sehingga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi 

guru-guru lain yang masih dalam tahap menuju ke arah perbaikan. Selain itu, 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk mengatasi 

kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran, karena fakta menunjukkan 

bahwa dalam melaksanakan tugasnya, guru kerap menghadapi berbagai 

kendala yang menghambat proses pembelajaran (Sukadi, 2006: 10).  

  Kompetensi pedagogik guru berprestasi tentunya tidak perlu 

diragukan, apalagi jika guru berprestasi tersebut telah diakui kemampuannya 

di tingkat nasional, seperti MD, guru dari SD N KCL2, Kecamatan 

Kemranjen,  Banyumas,  yang  pernah  menjadi juara pertama guru berprestasi  
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tingkat nasional tahun 2002 dalam pembuatan media pembelajaran 

matematika dan pernah menjadi juara pertama tingkat nasional tahun 2001 

pada lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran. Selain itu, beliau juga 

pernah dilibatkan menjadi juri provinsi tahun 2006 untuk menyeleksi guru 

dalam pembelajaran, pernah menjadi tim pembuat buku panduan di Jakarta, 

pernah dilibatkan untuk mencetuskan PAKEM di Yogyakarta dan masih 

banyak prestasi yang dimiliki beliau. Guru lain yang juga berprestasi adalah 

SM dari SD N KLP, Baturraden, yang pernah menjadi juara 4 guru berprestasi 

tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 dan pernah mendapat juara pertama 

pada lomba pembuatan alat peraga SD/MI Rintisan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2005. Selain MD dan SM, 

guru berprestasi lainnya di Kabupaten Banyumas yaitu SS dari SD N TJG2 

yang pernah menjadi juara pertama guru berprestasi tingkat Kabupaten 

Banyumas tahun 2011, pernah menjadi juara 10 lomba guru berprestasi 

tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan pernah menjadi juara pertama lomba 

kreativitas mengajar tingkat Kecamatan Purwokerto. Predikat sebagai guru 

berprestasi yang disandang oleh MD, SM, dan SS mencerminkan bahwa 

mereka bukan guru yang biasa-biasa saja, namun merupakan guru yang 

memiliki kemampuan melebihi standar nasional. 

  Tiga guru berprestasi tersebut merupakan contoh guru-guru sekolah 

dasar yang berprestasi mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai 

tingkat nasional yang dapat memberikan gambaran bahwa sesungguhnya guru 

memiliki kesempatan untuk selalu berkembang menjadi lebih baik hingga 
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pada akhirnya mereka berprestasi sampai pada tingkat nasional. Menjadi guru 

berprestasi tentu bukan hal yang mudah karena harus banyak hal yang 

dikembangkan dalam diri guru tersebut, sebab dalam kriteria penilaian guru 

berprestasi, salah satu aspek yang dinilai adalah aspek kompetensi pedagogik, 

jadi guru tidak hanya mengetahui teori dan tidak hanya dapat menyampaikan 

teori-teori, tetapi guru juga mampu mengimplementasikan teori atau konsep-

konsep yang dipahaminya dalam pembelajaran sehari-hari sehingga 

menghasilkan output pembelajaran yang memuaskan.  

  Seharusnya, semua guru sudah memiliki kompetensi pedagogik, 

karena pada dasarnya, secara alamiah kompetensi pedagogik diperoleh oleh 

semua guru pada saat mereka menempuh study sehingga kompetensi 

pedagogik harus muncul dalam diri setiap guru karena dia sudah terdidik dan 

terlatih selama menempuh pendidikan sarjananya, tetapi mengapa kompetensi 

pedagogik guru berprestasi seperti MD, SM, dan SS lebih baik daripada guru-

guru lain dan mengapa ada guru yang dapat berprestasi dan ada yang tidak. 

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa ada aspek perbedaan pada pola 

pengembangan dan pengimplementasian pengetahuan pedagogik dalam 

pembelajarannya. Barangkali bagi sebagian besar guru, mengajar itu bukan 

merupakan hal yang mudah sehingga banyak diantara mereka yang hanya 

melakukan kegiatan mengajar sebatas melakukan penyampaian transformasi 

pengetahuan tidak pada bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna 

dan menyenangkan bagi peserta didik. Dengan demikian, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana kompetensi pedagogik 

dari guru-guru berprestasi tersebut, karena mengapa mereka bisa lebih baik 
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dari guru-guru yang lain dan mengapa mereka dapat dinyatakan sebagai guru 

berprestasi pada tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. 

Selanjutnya, bagaimana implementasi kompetensi pedagogik mereka dalam 

kegiatan kerja mereka sehari-hari sehingga diharapkan dapat menginspirasi 

guru-guru lain. Tentunya, peserta didik sangat membutuhkan sosok guru yang 

mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, 

dan inovatif. Demikian pula guru, menginginkan dapat menyampaikan materi 

pelajaran dengan menarik dan menyenangkan namun tujuan pembelajaran 

yang diharapkan tetap dapat tercapai dengan baik. Guru menjadi kunci utama 

untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi, memang 

sudah menjadi suatu keharusan bagi guru untuk terus meningkatkan 

kompetensinya, salah satunya yaitu kompetensi pedagogik. Peneliti berharap, 

dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan inspirasi bagi guru-guru 

lain untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai guru serta 

bagi calon guru untuk lebih termotivasi menjadi guru yang luar biasa dan 

memiliki sejuta prestasi yang dapat dijadikan sebagai pengalaman yang 

berharga.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat 

dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru berprestasi di sekolah dasar 

Kabupaten Banyumas? 
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2. Bagaimana guru berprestasi di sekolah dasar Kabupaten Banyumas 

mengembangkan kompetensi pedagogiknya?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui kompetensi pedagogik guru berprestasi di sekolah dasar 

Kabupaten Banyumas. 

2. Mengetahui cara guru berprestasi di sekolah dasar Kabupaten Banyumas 

mengembangkan kompetensi pedagogiknya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa 

pihak, diantaranya: 

1. Bagi calon guru 

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber ilmu mengenai 

cara guru berprestasi mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan pula mampu memotivasi dan menginspirasi 

calon guru agar ketika telah menjadi guru mampu berprestasi mulai dari 

tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat nasional.  

2. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi guru mengenai 

kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru berprestasi di sekolah dasar 

Kabupaten Banyumas. Jadi, guru dapat mengetahui cara guru berprestasi 
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di Kabupaten Banyumas melaksanakan tugasnya sebagai guru sehingga 

diharapkan guru mampu mencontoh hal-hal yang bermanfaat dan mampu 

meningkatkan kualitasnya sebagai guru. 
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