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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Guru Berprestasi 

1. Pengertian Guru Berprestasi 

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi 

Pendidikan Dasar Tingkat Nasional Tahun 2013 yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 

2013, bahwa guru berprestasi adalah guru yang memiliki kinerja dan 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang 

melampaui standar nasional. Menurut peneliti, guru berprestasi adalah 

guru yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih unggul 

dibandingkan guru lain dan memiliki kinerja yang sangat baik sehingga 

mampu menyandang prestasi. Pemberian penghargaan terhadap prestasi 

dan dedikasi yang tinggi yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan 

tugas profesionalnya sangat perlu diberikan, salah satunya yaitu dengan 

diselenggarakannya pemilihan guru berprestasi. Adanya pemilihan guru 

berprestasi seharusnya dapat memotivasi guru untuk meningkatkan 

kinerja, disiplin, dedikasi, dan loyalitas untuk kepentingan masa depan 

bangsa dan negara. 

2. Persyaratan Peserta Pemilihan Guru Berprestasi 

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi 

Pendidikan Dasar Tingkat Nasional Tahun 2013 yang telah ditetapkan 
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oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 

2013, untuk menjadi peserta pemilihan guru berprestasi mulai dari tingkat 

sekolah sampai dengan tingkat nasional, guru harus memenuhi persyaratan 

akademik dan persyaratan administratif. Persyaratan akademik yang harus 

dimiliki yaitu wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) 

atau diploma empat (D-IV), guru harus unggul/mumpuni dalam 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selain itu, 

guru harus mampu menghasilkan karya kreatif atau inovatif melalui 

bimbingan langsung kepada peserta didik hingga mencapai prestasi di 

bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Guru juga harus mampu 

menghasilkan karya kreatif atau inovatif dalam pengembangan 

keprofesian berkelanjutan, antara lain melalui: 

a. Pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan. 

b. Penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan. 

c. Penulisan buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman 

guru. 

d. Penciptaan karya seni. 

e. Pembuatan/modifikasi alat pelajaran (peraga). 

f. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif. 

g. Karya atau prestasi di bidang olahraga. 

h. Pengembangan diri melalui diklat fungsional/kegiatan kelompok kerja. 

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi 

Pendidikan Dasar Tingkat Nasional Tahun 2013 yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 
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2013, peserta pemilihan guru berprestasi mulai dari tingkat sekolah sampai 

dengan tingkat nasional juga harus memenuhi persyaratan administratif, 

antara lain: 

a. Guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau bukan PNS serta 

tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau 

sedang dalam proses pengangkatan sebagai kepala sekolah atau sedang 

dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.  

b. Aktif melaksanakan pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah. 

c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai 

guru secara terus menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, 

yang dibuktikan dengan SK CPNS atau SK pengangkatan dari 

yayasan/pengelola bagi guru bukan PNS.  

d. Melaksanakan beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka 

per minggu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala 

sekolah.  

e. Belum pernah dikenai hukuman disiplin atau tidak dalam proses 

pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari kepala sekolah yang diketahui oleh Kepala UPTD 

untuk SD, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk SMP, dan 

Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk MI dan 

MTs.  
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f. Melampirkan bukti prestasi yang dicapai dalam bentuk laporan tertulis 

(evaluasi diri) yang disyahkan oleh kepala sekolah dan dilampirkan 

rekomendasi dari dewan guru atau komite sekolah bahwa guru yang 

bersangkutan adalah guru berprestasi melebihi guru lain.  

g. Melampirkan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kinerja guru 

yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. 

h. Melampirkan bukti partisipasi dalam kemasyarakatan berupa surat 

keterangan atau bukti fisik berupa rekomendasi dari penanggung jawab 

organisasi kemasyarakatan yang disyahkan oleh kepala sekolah.  

   Pemilihan guru berprestasi dimaksudkan antara lain untuk 

mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru yang 

diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerjanya. Pemerintah 

memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan 

guru, terutama bagi mereka yang berprestasi. Undang-Undang No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) mengamanatkan 

bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di 

daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Menteri Pendidikan 

Nasional, Prof. Dr. Mohammad Nuh dalam Marjohan (2013: 72) 

mengatakan: 

Seharusnya, guru adalah orang-orang yang hebat. Untuk itu, 

mereka perlu menyandang prestasi dan dedikasi. Seorang guru 

perlu memiliki cahaya (kecerdasan) dan energi (kompetensi) guna 

menerobos kebodohan. Guru adalah orang yang selalu menjaga 

kualitas bangsa dan membangun peradaban. Guru juga berperan 

sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan generasi muda. 

 

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan 

Nasional tersebut peneliti menyimpulkan bahwa setiap guru memang 
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mempunyai peluang yang sama untuk menyandang prestasi dan dedikasi. 

Oleh karena itu, guru harus memiliki kinerja serta kompetensi yang sangat 

baik jika ingin menyandang predikat sebagai guru berprestasi.  

3. Aspek yang diNilai Dalam Pemilihan Guru Berprestasi 

   Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi 

Pendidikan Dasar Tingkat Nasional Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, 

aspek yang dinilai dalam pemilihan guru berprestasi SD/MI yaitu kinerja 

guru yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional, hasil karya kreatif atau inovatif, pembimbingan peserta didik, 

dan pengembangan diri.  

a. Kinerja Guru 

1) Kompetensi Pedagogik 

   Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

2) Kompetensi Kepribadian 

   Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal 

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

dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia. 

 

Analisis Deskriptif Tentang..., Fastry Upi Azmy, FKIP UMP, 2014



13 

 

3) Kompetensi Sosial 

   Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar. 

4) Kompetensi Profesional 

   Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup 

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 

substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 

b. Hasil Karya Kreatif atau Inovatif 

  Karya kreatif atau inovatif meliputi: 

1) Pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan. 

2) Penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan. 

3) Penulisan buku fiksi/nonfiksi di bidang pendidikan atau sastra 

Indonesia dan sastra daerah. 

4) Penciptaan karya seni. 

5) Bidang olahraga. 

c. Pembimbingan Peserta Didik 

  Bimbingan peserta didik meliputi kegiatan: 

1) Intrakurikuler. 

2) Ekstrakurikuler 
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d. Pengembangan Diri 

  Kegiatan pengembangan diri adalah kegiatan yang dilakukan 

guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya. Kegiatan 

tersebut dilakukan melalui pendidikan dan latihan fungsional/dan atau 

melalui kegiatan kolektif guru. 

   Banyaknya aspek yang dinilai dalam lomba guru berprestasi 

menandakan bahwa kinerja dan kompetensi guru dalam lomba guru 

berprestasi sangat dilihat, oleh karena itu, kegiatan pemilihan guru berprestasi 

diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi guru sebagai agen 

pembelajaran sehingga mutu guru jenjang pendidikan dasar (SD/MI) menjadi 

lebih baik atau meningkat.  

 

B. Hakikat Kompetensi Guru 

  Menurut Musfah (2011: 27)), kompetensi adalah kumpulan 

pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui 

pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber 

belajar. Kompetensi terikat erat dengan standar. Seseorang disebut kompeten 

dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya, serta hasil 

kerjanya sesuai standar (ukuran) yang ditetapkan dan/atau diakui oleh 

lembaganya/pemerintah.  

  Suyanto dan Djihad (2012: 47) mengatakan bahwa kompetensi pada 

dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan seseorang 
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dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat terlihat. 

Menurut Suparlan (2006: 85), kompetensi guru merupakan kombinasi 

kompleks dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang 

ditunjukkan oleh guru dalam konteks kinerja tugas yang diberikan kepadanya. 

Menurut Usman (2010: 14), kompetensi merupakan kemampuan dan 

kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Pengertian 

kompetensi menurut Majid (2011: 5) adalah seperangkat tindakan inteligen 

penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Saondi dan Suherman (2010: 57) bahwa 

kompetensi merupakan modal dasar bagi guru dalam membina dan mendidik 

peserta didik sehingga tercapai mutu pendidikan yang akan menghasilkan 

peserta didik yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

paripurna. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru yang terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan menunjukkan kualitas guru 

dalam mengajar. Guru harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas 

profesinya karena jika tidak, maka mustahil proses pendidikan di sekolah 

menjadi lebih baik dan terarah.  

 

C. Kompetensi Guru Dalam Konteks Kebijakan 

  Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah 

merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam 

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
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Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional.   

  Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya meneliti kompetensi 

pedagogik pada guru berprestasi di Kabupaten Banyumas, alasannya yaitu 

karena untuk dapat mengetahui lebih mendalam tentang kompetensi 

pedagogik guru berprestasi. Selain itu, kompetensi pedagogik guru 

berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional sangat bermanfaat jika 

diteliti karena bermanfaat bagi guru-guru lain dan untuk dapat meneliti 

dengan maksimal maka peneliti hanya memfokuskan pada kompetensi 

pedagogik saja.   

  Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dalam Suyanto 

dan Djihad (2012: 49) tentang Standar Nasional Pendidikan mengenai 

kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci, tiap subkompetensi 

dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut: 

1. Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial 

yaitu memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar peserta didik. 

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial 
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yaitu memahami landasan kependidikan, 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. 

3. Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial yaitu menata latar 

(setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator 

esensial yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses 

dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, 

menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan 

tingkat ketuntasan belajar (mastery learning), dan memanfaatkan hasil 

penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran 

secara umum. 

5. Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya memiliki indikator esensial yaitu memfasilitasi 

peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan 

memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi 

nonakademik. 

   Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 

Nasional Tahun 2010, ranah kompetensi pedagogik pada guru kelas/guru mata 

pelajaran memiliki tujuh kompetensi dan masing-masing kompetensi tersebut 

memiliki indikator sebagai berikut: 
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1. Kompetensi ke satu: Mengenal karakteristik peserta didik 

   Kompetensi tersebut memiliki beberapa indikator, antara lain: 

a. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik 

di kelasnya. 

b. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar 

yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan 

kemampuan belajar yang berbeda. 

d. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta 

didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta 

didik lainnya. 

e. Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan 

peserta didik. 

f. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu 

agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik 

tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dan 

sebagainya). 

2. Kompetensi ke dua: Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

   Kompetensi tersebut memiliki beberapa indikator, antara lain: 

a. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai 

materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui 

pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi.  
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b. Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap 

materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran 

berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut. 

c. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana 

terkait keberhasilan pembelajaran. 

d. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan 

belajar peserta didik. 

e. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu 

sama lain dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses 

belajar peserta didik. 

f. Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang 

memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya 

untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya. 

3. Kompetensi ke tiga: Pengembangan kurikulum 

   Kompetensi tersebut memiliki beberapa indikator, antara lain: 

a. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. 

b. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus 

untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai 

kompetensi dasar yang ditetapkan. 

c. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan 

tujuan pembelajaran. 
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d. Guru memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, tepat dan mutakhir, sesuai dengan tingkat usia dan 

tingkat kemampuan belajar peserta didik, dapat dilaksanakan di kelas, 

sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. 

4. Kompetensi ke empat: Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

   Kompetensi tersebut memiliki beberapa indikator, antara lain: 

a. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan 

yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut 

mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. 

b. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar peserta didik bukan untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik merasa tertekan. 

c. Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) 

sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. 

d. Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai 

tahapan proses pembelajaran bukan semata-mata kesalahan yang harus 

dikoreksi misalnya dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik 

lain yang setuju/tidak setuju dengan jawaban tersebut sebelum 

memberian penjelasan tentang jawaban yang benar. 

e. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan 

mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. 

f. Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan 

waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 
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usia dan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian 

peserta didik. 

g. Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk 

dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta didik dapat 

termanfaatkan secara produktif. 

h. Guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang 

dengan kondisi kelas. 

i. Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya dan mempraktekkan serta berinteraksi dengan peserta didik 

lain. 

j. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis 

untuk membantu proses belajar peserta didik misalnya guru menambah 

informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik 

terhadap materi sebelumnya. 

k. Guru menggunakan alat bantu mengajar dan/atau audio-visual 

(termasuk TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

5. Kompetensi ke lima: Pengembangan potensi peserta didik 

   Kompetensi tersebut memiliki beberapa indikator, antara lain: 

a. Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian 

terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan 

masing-masing. 
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b. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan 

pola belajar masing-masing. 

c. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk 

memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik. 

d. Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran 

dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. 

e. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik. 

f. Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai 

dengan cara belajarnya masing-masing. 

g. Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan 

mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang 

disampaikan. 

6. Kompetensi ke enam: Komunikasi dengan peserta didik 

   Kompetensi tersebut memiliki beberapa indikator, antara lain: 

a. Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan 

menjaga partisipasi peserta didik termasuk memberikan pertanyaan 

terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan 

pengetahuan mereka. 

b. Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan 

tanggapan peserta didik tanpa menginterupsi kecuali jika diperlukan 

untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut. 
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c. Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan 

mutakhir sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum tanpa 

mempermalukannya. 

d. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan 

kerja sama yang baik antarpeserta didik. 

e. Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua 

jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah 

untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. 

f. Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan 

meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan 

kebingungan pada peserta didik. 

7. Kompetensi ke tujuh: Penilaian dan evaluasi 

   Kompetensi tersebut memiliki beberapa indikator, antara lain: 

a. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. 

b. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis 

penilaian selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah dan 

mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik tentang 

tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan 

dipelajari. 

c. Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan 

kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan 

pengayaan. 
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d. Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan mefleksikannya 

untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya dan dapat 

membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan 

pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya. 

e. Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan 

rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.  

  Dari indikator-indikator kompetensi pedagogik di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pekerjaan menjadi seorang guru tidak mudah, sebab 

harus menguasai beberapa kompetensi, salah satunya adalah kompetensi 

pedagogik. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik, oleh karena itu, jika guru tidak 

menguasai kompetensi pedagogik dengan baik maka ia akan mengalami 

kesulitan dalam mengelola pembelajaran. Dengan demikian, penting bagi guru 

untuk menguasai berbagai kompetensi, termasuk kompetensi pedagogik. 

 

D. Konsep Dasar Pedagogik  

  Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di 

sekolah, perlu memiliki seperangkat ilmu tentang bagaimana ia harus 

mendidik anak. Guru bukan hanya sekedar terampil dalam menyampaikan 

bahan ajar, namun ia juga harus mampu mengembangkan pribadi anak, watak 

anak, dan mengembangkan serta mempertajam hati nurani anak (Sadulloh, 

Babang dan Agus, 2006: 2).  
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  Langeveld (1980) dalam Sadulloh, Babang dan Agus (2006: 2) 

membedakan istilah pedagogik dengan istilah pedagogi. Pedagogik diartikan 

dengan ilmu pendidikan, lebih mentikberatkan kepada pemikiran, perenungan, 

tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana membimbing dan mendidik 

anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan, yang lebih menekankan 

kepada praktek, menyangkut kegiatan mendidik dan kegiatan membimbing 

anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pedagogik merupakan ilmu 

yang membahas tentang pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Guru tidak 

hanya bertugas menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan 

mental anak, hati nurani anak, dan keterampilan anak serta membimbing anak 

untuk dapat mandiri dan menjadi dirinya sendiri, karena pada dasarnya guru 

merupakan pengganti orang tua anak ketika di sekolah.  
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