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ABSTRAK 

ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM 

PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS V SD NEGERI PULAU 

PANGGUNG DESA PULAU PANGGUNG KABUPATEN 

LAMPUNG UTARA 

 

Oleh  

Indri Febriana  

1711100068 

 Guru merupakan faktor eksternal yang penting dalam pendidikan 

karena terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, pembentukan dan 
pengembangan intelektual serta kepribadian siswa. Baik atau tidaknya 
kualitas pendidika akan terlihat dari kinerja dan kompetensi guru sebagai 

pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran. Guru harus memiliki 
kemampuan yang diperlukan untuk mendidik dan mengajar. Oleh karena 

itu penting bagi guru untuk memiliki kompetensi pedagogik untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran terutama dalam pembelajaran 
tematik. Penelitian ini bertujuan untuk mengdeskripsikan dan 

menganalisis kompetensi pedagogic guru dalam pembelajaran tematik di 
SD Negeri 01 Pulau Panggung Desa Pulau Panggung Kabupaten 
Lampung Utara. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Yang menjadi 
subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 
data, dan kesimpulan.  

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kompetensi pedagogik 
dalam pembelajaran Tematik kelas V di SD Negeri  Pulau Panggung 
sesuai dengan 7 aspek penguasaan kompetensi pedagogik guru telah 

dilaksanakan dan dikuasai. Dibuktikan dengan aspek-aspek yang telah 
dikuasai, yaitu aspek menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, aspek kegiatan pembelajaran yang 
mendidik,aspek pengembangan potensi peserta didik, aspek komunikasi 
dengan peserta didik, dan aspek penilaian dan evaluasi.Dalam 

pembelajaran Tematik terdapat problematika sesuai dengan 7 aspek 
penguasaan dalam kompetensi pedagogic guru mennyatakan bahwa ada 
beberapa aspek yang terdapat problematika, aspek tersebut yaitu aspek 

menguasai karakteristik peserta didik, aspek pengembangan kurikulum. 
Dari kedua aspek yang terdapat adanya problematika menjadikan 
kegiatan pembelajaran terhambat, sehingga tujuan dalam pembelajaran 

belum berjalan dengan maksimal.  

Kata Kunci : Kompetensi Pedagogik Guru 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF TEACHER'S PEDAGOGIC COMPETENCE IN 

THE THEMATIC LEARNING OF CLASS V SD NEGERI PULAU 

PANGGUNG VILLAGE PULAU PANGGUNG REGENCY  

LAMPUNG UTARA 

 

By 

Indri Febriana 

1711100068 

 

 Teachers are an important external factor in education because 
they are directly involved in learning activities, the formation and 
development of students' intellectual and personality. Whether or not the 

quality of education will be seen from the performance and competence 
of teachers as educators who carry out the learning process. Teachers 
must have the necessary abilities to educate and teach. Therefore, it is 

important for teachers to have pedagogic competence to improve the 
quality of learning, especially in thematic learning. This study aims to 

describe and analyze the pedagogic competence of teachers in thematic 
learning at SD Negeri 01 Pulau Panggung, Pulau Panggung Village, 
North Lampung Regency. 

 This type of research is descriptive research. The subject of 
this research is the classroom teacher. Data collection techniques used are 
observation, interviews, and documentation. While the data analysis 

technique uses data reduction, data presentation, and conclusions. 
 The results of this study indicate that pedagogic competence in 
thematic learning for class V at Pulau Panggung State Elementary School 

in accordance with 7 aspects of mastery of teacher pedagogic 
competencies has been implemented and mastered. It is proven by the 

aspects that have been mastered, namely aspects of mastering learning 
theory and educational principles of learning, aspects of educational 
learning activities, aspects of developing student potential, aspects of 

communication with students, and aspects of assessment and evaluation. 
problematics in accordance with the 7 aspects of mastery in pedagogic 
competence, the teacher stated that there are several aspects that are 

problematic, these aspects are aspects of mastering the characteristics of 
students, aspects of curriculum development. From the two aspects, there 

are problems that make learning activities hampered, so that the 
objectives in learning have not run optimally. 

  

Keywords: Teacher's Pedagogic Competence 
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MOTTO 

 

َٰٓأَيُّهَا َ ٱ تَّقُىاْ ٱَوَصابُِزوْا َوَرابِطُىْا وَ  ۡصبُِزواْ ٱَءاَمنُىْا  لَِّذينَ ٱ يَ   ٠٢٢لََعلَُّكۡم تُۡفلُِحىَن  ّللَّ

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) 

dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung 

(QS. Al-Imran:200) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : 

memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan Pendidikan 

mempunyai pengertian: proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

latihan, proses perbuatan, cara mendidik.  

Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

nasional yang menjelaskan bahwa :  

Pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk mengembangkan kekuatan spiritual, kegamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

Bangsa dan Negara.
1
 

Mutu Pendidikan mempunyai makna sebagai suatu 

kadar proses dan hasil Pendidikan secara keseluruhan yang 

ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu.
2
Hal 

ini sinkron dengan satu tujuan pendidikan nasional yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa.maka , pendidikan nasional 

wajib  bisa membantu menaikkan kualitas asal daya insan 

supaya memiliki daya saing guna menghadapi tantangan 

globalisasi. umtuk peningkatan kualitas asal daya insan 

diperlukan proses yaitu belajar. 

Belajar yaitu sebuah proses perubahan dikepribadian 

manusia dan perubahan tersebut di tampakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tinglah laku seperti 

                                                             
1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2Muh Fitrah, ―Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,‖ 

penjaminan mutu (2017): 33. 



 2 

peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, ketrampilan daya pikir, dan kemampuan-

kemampuan yang lain.
3
Belajar merupakan bagian terpenting 

dari Pendidikan, belajar dikatakan baik apabila intensitas 

keaktifan jasmani dan mental seseorang semakin 

tinggi.Sebaliknya jika seseorang dikatakan belajar namun jika 

keaktifan jasmaniah dan mentalnya rendah berarti kegiatan 

belajar tersebut tidak secara nyata memahami bahwa dirinya 

melakukan kegiatan belajar. 

Pentingnya umat manusia dalam menempuh 

Pendidikan terdapat dalam Al-qur’an Surah Al-alaq ayat 1-5 : 

                    

                         

Artinya : 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia 

4. Yang mengajar (manusia) dengan pena. 

5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 

Kandungan ayat diatas menerangkan bahwa Ketika 

ayat ini turun Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh 

Allah untuk belajar membaca dari ayat yang tertulis dan ayat 

kawliyah (ayat yang tidak tertulis atau nampak di alam), dari 

hal ini kita yang telah dapat membaca dengan lancer tentu 

harus memanfaatkan hal ini sebaik mungkin untuk 

mempelajari segala hal yang ada disekitar kita agar 

kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. 

Pembelajaran yaitu proses mengatur, mengorganisasi 

lingkungan yang ada disekitar peserta didik sehingga dapat 

                                                             
3Ni Luh Putu Ekayani, “Pentingnya Penggunaan Media Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa‖ (n.d.): 2. 
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menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan 

proses belajar.
4
 

Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi 

edukatif, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini 

berakar dari pihak pendidik dan kegiatan belajar secara 

pedagogis pada diri peserta didik, berproses secara sistematis 

melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi.
5
 

Diperkuat dengan peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar 

Proses menyatakan bahwa: 

  ― Proses pembelajaran pada satuan Pendidikan 

diselenggarakan secara interaksi, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpasrtisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi peserta 

prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta 

didik’’.
6
 

 Kegiatan pembelajaran adalah bagian yang paling 

pokok pada proses Pendidikan disekolah. Untuk menentukan 

keberhasilan belajar ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu 

pengaturan proses belajar mengajar yang baik dan cara 

pengajaran. Proses belajar adalah tahapan perubahan perilaku 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri 

siswa, perubahan tersebut bersifat positif dalam arti 

berorientasi kearah yang lebih maju daripada keadaan 

sebelumnya.
7
 Yang berperan penting dalam pengaturan 

kegiatan belajar mengajar adalah guru. 

 Guru adalah sosok yang patut menjadi penuntun yang 

dapat digugu dan ditiru serta sebagai contoh bagi kehidupann 

                                                             
4Aprida Pane, Muhammda Darwis Dasopang, ―Belajar Dan Pembelajaran‖ 03 No. 2 

(2017): 337. 
5Ibid. 
6Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 

65 Tahun 2013 tentang Standar Proses. 
7Sinta Elisa Jelita Kaunang, ―Model Pembelajaran Menarik Dalam Menggunakan 
Aplikasi Kahoot Sebagai Bahan Evaluasi Keberhasilan Belajar Untuk Mahasiswa,‖ 

ilmiah pembelajaran 2, no 2 (2020): 43. 
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dan pribadi peserta didik.
8
 Guru mempunyai kedudukan 

sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan dasar, 

Pendidikan menengah dan Pendidikan usia dini pada jalur 

Pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan. Sebagai tenaga profesional yang 

mengemban tugas mulia dalam mencerdaskan dan mendidik 

anak bangsa, seorang guru dituntut memiliki kompetensi yang 

dapat menunjang tugas tersebut.
9
 

 Dalam sistem Pendidikan, guru berperan sebagai agen 

perubahan yang utama. Hal ini sama dengan Undang-Undang 

NO. 14 tahun 2005 pasal 1 bahwa : 

 ―Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada Pendidikan anak usia dini 

jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan 

Pendidikan menengah‖. 

 

Guru sebagai pendorong siswa dalam rangka 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar 

siswa. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi, hal ini 

bukan disebabkan karena memiliki kemampuan yang rendah, 

akan tetapi disebabkan tidak adanya motivasi belajar dari 

siswa sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala 

kemampuannya. Dalam hal ini guru sebagai motivator harus 

mengetahui motif-motif yang menyebabkan daya belajar 

siswa yang rendah yang menyebabkan menurunnya prestasi 

belajarnya. Seorang guru secara prinsip memgang dua 

peranan penting dalam pembelajaran dan pengelolaan kelas, 

pengelolaan kelas menjadi tugas dan tanggung jawab guru 

dengan memperdayakan segala potensi yang ada di dalam 

kelas demi keberlangsungan proses pembelajaran.
10

 

                                                             
8Syofnidah Ifrianti, "Teori Dan Praktik Microteaching", (yogyakarta: pustaka pranala, 

2019). 
9Ibid. 
10Deni Eko Setiawan, ―Peran Guru Sebagai Motivator Dalam Pembelajaran Sejarah 

Kelas x Sma n 6 Metro,‖ swarnadwipa 1, no. 2 (2017): 67. 
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 Salah satu aspek wajib yang dimiliki guru adalah 

kompetensi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 

ayat  (1)  menyatakan bahwa terdapat empat kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru profesional, yaitu: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, 

dan kompetensi sosial.
11

 

 Dari empat kompetensi yang harus dimiliki seseorang 

guru sesuai dengan bidang keahliannya agar menjadi guru 

yang profesional, dan meningkatkan penguasaan terhadap 

kompetensi tersebut agar untuk kedepannya tidak akan 

canggung menghadapi siswa dengan segala permasalahannya. 

Karena guru yang berkompeten akan lebih mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan 

dan akan lebih mampu mengolah kelasnya, sehingga peserta 

didik dapat belajar dengan optimal.  

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 

guru di SD Negeri O1 Pulau Panggung diperoleh bahwa di SD 

Negeri O1 Pulau Panggung terkhususnya kelas 5 ketika 

peneliti amati pendidik tidak menyiapkan Rpp pada proses 

pembelajaran, pendidik juga belum sepenuhnya merancang 

pelaksanaan pembelajaran Rpp sendiri dikarena masih 

mengadopsi Rpp online padahal Rpp yang diambil dari Rpp 

online belum tentu sesuai dengan kondisi peserta didik dan 

didalam pembelajaran juga sangat membutuhkan Rpp guna 

membantu pendidik menyusun rangkaian pembelajaran 

supaya lebih terstruktur Ketika mengajar dan dalam 

kompetensi pedagogik Rpp salah satu aspek yang sangat 

penting.  

Secara sederhana ada beberapa komponen yang harus 

dikuasai guru dalam mengimplementasi kompetensi 

pedagogik, perencanaan pembelajaran meliputi banyak hal 

seperti menyusun program tahunan, program semester, silabus 

dan Rpp. Guru yang profesion al dapat dilihat dari 

kemampuannya yag baik dalam merencanakan kegiatan 

                                                             
11Ifrianti, Teori Dan Praktik Microteaching. 
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pembelajaran secara detail dan lengkap. Sehingga Ketika 

memulai suatu proses pembelajaran , guru sudah sepenuhnya 

siap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.
12

 

 Pentingnya kompetensi pedagogik guru dalam proses 

pembelajaran, maka peneliti melakukan penelitian sebagai 

upaya mengetahui lebih lanjut pelaksanaan indikator 

kompetensi pedagogik guru tematik di SD Negeri Pulau 

Panggung. Maka peneliti mengambil judul tentang “Analisis 

Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran 

Tematik Kelas 5 SD Negeri O1 Pulau Panggung”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 

diatas, permasalahan yang akan dibahas dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : 

1. Guru jarang menggunakan RPP pada saat 

pembelajaran tematik  

2. Guru tidak sepenuhnya merancang RPP sendiri  

 

C. Pembatasan Masalah  

Setelah mengidentifikasi masalah, agar tidak 

menyimpang dari permasalahan serta mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan peneliti.Masalah pada 

penelitian ini dibatasi pada kompetesi pedagogik guru kelas 5 

di SD Negeri Pulau Panggung pada pembelajaran tematik. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan, maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai 

berikut, ―Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru pada 

pembelajaran Tematik  di SD Negeri Pulau Panggung?‖. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ― Untuk mengetahui 

                                                             
12 Ifrianti, teori dan praktik microteaching, hal 16-17 (2019) 
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kompetensi pedagogik guru pada pembelajaran Tematik di SD 

Negeri Pulau Panggung‖. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Penelitian  

Memberikan informasi mengenai kompetensi 

pedagogik guru di SD Negeri Pulau Panggung untuk 

kemudian dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi guru , sebagai bahan masukan bagi guru dalam 

upaya perbaikan kualitas pembelajaran matematika 

dan mendorong guru untuk lebih meningkatkan 

pengelolaan pembelajaran. 

b. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan  motivasi 

belajar peseta didik, sehingga hasil belajarnya 

meningkat. 

c. Bagi sekolah, sebagai sumbangan penelitian dalam 

usaha meningkatkan mutu Pendidikan diwaktu yang 

akan datang. 

d. Bagi peneliti, untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan mengenai kompetensi pedagogik guru 

serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah peneliti 

dapatkan selama perkuliahan. 

 

G. Hasil Penelitian Relevan  

Berdasarkan sumber – sumber yang telah peneliti 

baca, bahwa kompetensi pedagogik sudah pernah dilakukan 

oleh peneliti – peneliti sebelumnya. Adapun beberapa bentuk 

tulisan penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut : 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh L. linda 

yang berjudul Analisis Penguasaan Kompetensi Pedagogik 

dan Profesional Mahasiswa Calon Guru Matematika 

menyatakan bahwa penguasaan kompetensi pedagogik 

mahasiswa calon guru matematika dalam mata kuliah 

microteaching di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, 
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berada pada kriteria baik berkomunikasi secara efektif dengan 

peserta didik dan melakukan Tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran.
13

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh asrial, syarial, 

dwi agus Kurniawan dan lulu dwi maretika yang berjudul 

analisis kompetensi ipa terhadap calon guru sekolah dasar 

Pgsd Fkip Universitas Jambi menyatakan bahwa seorang 

calon guru tidak memiliki kompetensi ipa (X = 0), maka 

diperkirakan skor kompetensi pedagogik yang dimiliki adalah 

4,5 sedangkan calon guru memiliki kompetensi ipa maka akan 

diperkirakan skor kompetensi pedagogik yang diperoleh 

adalah sebanyak 0,4 = 40%, ini membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh yang kuat antara kompetensi pedagogik terhadap 

kompetensi Ipa.
14

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asrial, Syarial, 

Dwi agus Kurniawan dan Nur amalia yang berjudul Analisis 

Hubungan Kompetensi Bahasa Indonesia Terhadap 

Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar menyatakan bahwa kompetensi Bahasa Indonesia 

berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik.
15

 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh nurul suciana 

yang berjudul Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Dalam 

Pemahaman Terhadap Peserta didik di SD Negeri 009 

Ganting kecamatan Salo menyatakan bahwa Sebagian besar 

guru wali kelas di SD Negeri 009 Ganting memiliki 

kompetensi pedagogik yang dikategorikan belum tergolong 

baik.
16

 

 

                                                             
13l. linda, ―Analisis Penguasaan Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Mahasiswa 

Calon Guru Matematika,‖ pendidikan matematika 12, no. 1 (2017): 65–75. 
14

Asrial Et Al., ―Analisis Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi Ipa Terhadap 

Calon Guru Sekolah Dasar Pgsd Fkip Universitas Jambi,” wahana ilmiah pendidikan 
dasar IV, no. 2 (2018): 49. 
15

Asrial Et Al., ―Analisis Hubungan Kompetensi Bahasa Indonesia Terhadap 

Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar,‖ pendidikan 

dasar dan pembelajaran 9, no. 1 (2019): 7. 
16Nurul Suciana, ―Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pemahaman 
Terhadap Peserta Didik Di SD Negeri 009 Ganting Kecamatan Salo,‖ review 

pendidikan dan pendidikan (n.d.). 
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H. Metode penelitian  

1. Jenis Penilitian  

Dalam penelitian ini peniliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat indukti/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna  dari pada generalisasi.17
 

Dalam suatu penelitian kualitatif, proses analisis data 

dilakukan dari awal hingga akhir. Hal ini menjadi perbedaan 

antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, dimana 

pada penelitian kuantitatif proses analisis data tersebut 

dilakukan setelah data penelitian itu terkumpul diakhir 

penelitian, lain hal dengan kuanlitatif bahwa terkumpulnya 

data dari awal hingga akhir penelitian dan tidak memiliki 

batasan waktu penelitian. Analisis data penelitian menurut 

Seiddel prosesnya berjalan sebagai berikut. 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan 

hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat 

ditelusuri. 

2. Mengumpulkan, memilah-milah , mengklasifikan, 

menyintesiskan, membuat ikhtiar, dan membuat 

indeksnya.  

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu 

mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan 

hubungan- hubungan, dan membuat temuan-temuan 

umum.
18

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilaksanakan 

dengan tujuan penting untuk menggambarkan atau 

                                                             
17 Sugiyono, ―metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D”, 

(Bandung: Alfabeta.2017). h 9. 
18Asep Kurniawan, "Metodologi penelitian pendidikan", ed. Nita Nur M, cetakan pe. 

(Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2018). 
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mendeskripsikan tentang suatu kondisi secara objektif, 

bisa juga berarti untuk mengatahui nilai variable 

independent baik satu atau banyak, dengan tidak 

melakukan perbandingan atau menghubungkan antar satu 

variable dengan yang lainnya.
19

 

Tujuan utama dilakukannya penelitian deskriptif adalah 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik 

objek atau subjek yang diteliti secara tepat.Peneliti tidak 

memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap 

variable atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi 

pada variable, tetapi seluruh kegiatan, keadaan, kejadian, 

aspek, komponen, atau variable berjalan sebagaimana 

adanya.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

suatu keadaan, melukiskan dan menggambarkan 

mengenai kompetensi pedagogik guru di SD Negeri O1 

Pulau Panggung pada pembelajaran tematik. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri O1 Pulau 

Panggung. Sekolah ini terletak di Kabupaten 

Lampung Utara Kecamatan Abung Tinggi Desa Pulau 

panggung 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil di 

bulan September tahun ajaran 2021-2022 

 

3. Sumber Data Penelitian  

Sumber data penelitian yang dijadikan informan 

penelitian adalah guru kelas V di SD Negeri Pulau Panggung. 

Informan  dalam penelitian ini dibatasi, mengingat tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa informan itulah yang dinilai dapat 

memberikan data yang valid, akurat, dan reliable terkait 

dengan kompetensi pedagogik guru di SD Negeri O1 Pulau 

Panggung pada pembelajaran Tematik.  

                                                             
19Ibid. 
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3. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para 

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

obsevasi.Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan 

berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang 

sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat 

jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan 

jelas.
20

 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan saat proses 

pembelajaran berlangsung. Obsevasi yang digunakan 

ialah observasi pasrtisipasi pasif.Peneliti tidak langsung 

terlibat dan hanya sebagai pengamat.Peneliti mencatat, 

menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang 

kompetensi pedagogik guru di SD Negeri O1 Pulau 

Panggung pada pembelajaran tematik. Instrument yang 

digunakan peneliti yaitu lembar observasi  

2. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga 

dapat dikontruksikan makna suatu topik tertentu.
21

 

Wawancara dilakukan dengan guru kelas V di SD 

Negeri O1 Pulau Panggung sebagai tindakan pra 

penelitian untuk menentukan pernasalahan yang harus 

diteliti.Adapun wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana kompetensi pedagogik guru di SD 

Negeri O1 Pulau Panggung pada pembelajaran tematik. 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya – karya monumental dari seseorang.
22

 

                                                             
20Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", ed. sofia suryandari yustiyani, ke-3. 

(Bandung: Alfabeta, 2020). 
21Ibid., hal. 114 
22Ibid., hal. 124 
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Adapun dokumentasi pada penelitian ini berupa contoh 

perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP dan lembar 

kerja serta foto-foto kegiatan penelitian yang mendukung 

hasil penelitian mengenai kompetensi pedagogik guru di 

SD Negeri O1 Pulau Panggung. 

 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat ayang dipakai untuk 

mendapatkan alat mengumpulkan data secara sistematis dalam 

mencari pemecahan masalah penelitian atau mencapai tujuan 

penelitian.
23

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini dibantu dengan 

instrument pedoman observasi, pedoman wawancara, alat 

perekam, kamera dan alat tulis. Pedoman observasi, 

wawancara dan dokumentasi akan membantu peneliti 

memperoleh data mengenai kompetensi pedagogik guru di SD 

Negeri O1 Pulau Panggung.  

 

5. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai 

sumber, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data 

yang bermacam- macam (triangulasi), dan dilakukan secara 

terus menerus sampai datanya jenuh. Seperti yang dinyatakan 

oleh Miles and Huberman (1984), bahwa ― yang paling serius 

dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena, metode 

analisis belum dirumuskan dengan baik.
24

 

Peneliti menggunakan analisis data model Miles dan 

Huberman yang meliputi tiga tahapan, yakni reduksi data, 

display data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah 

gambar skema analisis data dan penjelasan lebih lanjut model 

analisis data menurut Miles dan Huberman. 

1. Pengumpulan Data  

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data pada 

umumnya menggunakan kuesioner atau test tertutup. 

                                                             
23 Kurniawa, Asep. 2018. h. 112 
24Sugiyono. 2020. h. 129 
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Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin 

berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan 

banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan peneliti 

melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi 

sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan 

didengar direkam semua.
25

 

2. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya 

bila diperlukan.
26

 

3. Display data  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
27

 

Peneliti menyajikan data yang berupa pemahaman kepala 

sekolah dan guru tentang kompetensi pedagogik.Yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. 

4. Penarikan kesimpulan  

Tahap penarikan kesimpulan ini merupakan tahap 

terakhir dalam analisis data. Data – data pemahaman 

kepala sekolah dan guru mengenai kompetensi pedagogik 

yang telah dikemukakan pada penyajian data 

diinterpretasikan kemudian dianalisis untuk memperoleh 

kesimpulan.  

6. Keabsahan Data  

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data ( 

validitas internal), uji depanabilitas (reliabilitas) data, uji 

transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi) dan uji 

                                                             
25Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif". 
26Ibid. 
27Ibid. 
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komfirmabilitas (obyektifitas).
28

Pada penelitian ini 

menggunkan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. 

Kredibilitas adalah ukuran tentang kebenaran data yang 

dikumpulkannya, maka dalam penelitian kualitatif kredibilitas 

itu menggambarkan kecocokan antara konsep penelitian 

dengan konsep yang ada pada informan atau sumber data 

dilapangan.
29

 

Maka dari itu agar dapat tercapai aspek kebenaran  

(the truth value) hasil penelitian dan dapat dipercaya, upaya 

yang harus dilakukan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan 

membercheck. Uji kredibilitas dalam penelitian ini digunakan 

triangulasi data.Triangulasi yang digunakan meliputi 

triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.Triangulasi sumber 

dilakukan peneliti dengan menggali informasi dari kepala 

sekolah dan guru. Data dari sumber-sumber  tersebut 

dideskripsikan, dikategorikan, mana yang memiliki 

pandangan sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik. 

Sedangkan triangulasi Teknik dilakukan dengan 

membandingkan data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi dari kepala sekolah dan guru.Jika hasil kroscek 

keduanya saling terkait maka data dapat dipercaya 

kebenarannya.Kemudian peneliti juga melakukan 

perpanjangan pengamatan yakni peneliti tidak hanya 

melakukan observasi sekali saja. Peneliti juga menggunakan 

membercheck dengan melakukan pengecekan data yang 

diperoleh disepakati oleh pemberi data,maka data tersebut 

valid.  

 

 

 

                                                             
28Ibid. 
29Kurniawan, "Metodelogi Penelitian Pendidikan". 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kompetensi Guru  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk 

menentukan atau memutuskan sesuatu hal.Pengertian dasar 

kompetensi (competency) yakni kemampuan atau 

kecakapan.
30

 

Kompetensi guru yaitu ilmu, keahlian, kebijaksanaan, 

kemahiran, kepakaran, kepandaian, keterampilan, pelajaran, 

dan perilaku yang wajib dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 

guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. 

Seorang guru wajib menguasai ketrampilan mengajar 

dalam hal : membuka dan menutup pelajaran, bertanya, 

memberi penguatan dan mengadakan variasi mengajar.  

Dalam kemampuan profesional yang wajib dimiliki guru 

dalam proses belajar mengajar adalah :
31

 

1.  Memahami tujuan pelajaran  

2.  Mengenali katakteristik peserta didik 

3.  Membuat tujuan pembengajaran  

4.  Mengenali subyek dan isi setiap materi  

5. Mengembangkan alat ukur awal 

6.  Menyaring kegiatan – kegiatan belajar beserta 

sumber – sumbernya  

7.  Mengerahkan layanan – layanan yang mampu 

mendukung (dana, alat, jadwal) dan 

mengembangkan alat evaluasi belajar. 

  

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 

pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa terdapat empat 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang 

                                                             
30  Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),( 

Jakarta:Balai Pustaka,2008), h. 743 
31Cut Fitriani, Murniati Ar, dan Usman nasir, ―Kompetensi Profesional Guru Dalam 
Pengelolaan Pembelajaran Di Mtsnmuhammadiyah Banda Aceh,”magister 

adminitrasi pendidikan  pascasarjana universitas syiah kuala 5, no. 89 (2017). 
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profesional, yaitu: kompetensi pedagogik,  kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial. Sejalan dengan isi undang-undang di atas, 

Soedijarto dalam Kunandar mengemukakan bahwa 

kompetensi profesional guru meliputi: 

 1. Merancang dan merencanakan program 

pembelajaran 

 2. Mengembangkan program pembelajaran 

 3. Mengelola pelaksanaan program pembelajaran 

 4. Menilai proses dan hasil pembelajaran 

 5. Mendiagnosis faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran
32

 

 

Dibawah ini penjelasan singkat dari masing-masing 

kompetensi serta sub kompetensi guru : 

1. Kompetensi pedagogik  

Kompetensi Pedagogik menurut Standar Nasional 

Pendidikan  (NSP) pasal 26 ayat (3) adalah kemahiran 

pemahaman kepada  peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

 Sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah : 

 Memahami peserta didik secara mendalam yang 

a) Memahami peserta didik secara mendalam yang 

meliputi memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip pengembangan 

kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan 

mengidentifikasi bekal ajaw awas peserta didik.  

b) Merancang pembelajaran, termasuk memahami 

landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran 

yang meliputi memahami landasan pendidikan, 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran, 

menentukan strategi pembelajaran berdasarkan 

karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin 

                                                             
32Ifrianti, Teori Dan Praktik Microteaching. Hal 2 
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dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan 

pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.  

c) Melaksanakan pembelajaran meliputi menata latar 

(setting) pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran yang kondusif.  

d) Merancang dan melaksanakan ecaluasi pembelajaran 

yang meliputi 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 

level), dan memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program 

pembelajaran secara umum.  

e) Mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi 

memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan 

berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta 

didik untuk menhembangkan berbagai potensi non 

akademik. 

2. Kompetensi kepribadian  

Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik, dan berakhlak mulia. 

Adapun subkompetensi dalam kompetensi kepribadian 

meliputi : 

a) Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi 

bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi 

guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai 

dengan norma.  

b) Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan 

kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan 

memiliki etos kerja sebagai guru. 

c) Kepribadian yang arif adalah menampilkantindakan 

yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, 
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sekolah dan masyarakat dan menunjukan keterbukaan 

dalam berpikir dan bertindak.  

d) Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki 

perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta 

didik dan memiliki perilaku yang disegani.  

e) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi 

bertindak sesuai dengan norma religious(imtaq,jujur, 

ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang 

diteladani peserta didik.  

3. Kompetensi sosial  

Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar. 

Subkompetensi dalam kompetensi sosial meliputi : 

a) Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak 

diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, 

Negara, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan 

status sosial keluarga.  

b) Berkomuniaksi secara efektif, empatik, dan santun 

sengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua dan masyarakat.  

c) Beradaptasi ditempat bertugas diseluruh wilayah 

NKRI yang memiliki keragaman sosial budaya.  

d) Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan.  

e) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik memiliki indicator esensial, 

berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.  

f) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan sesame pendidik dan tenaga kependidikan.  

g) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat 

sekitar.  

4. Kompetensi profesional  

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup 

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah 
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dan subtansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi 

keilmuannya. 

Subkompetensi dalam kompetensi profesional meliputi : 

a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola piker 

keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu.  

b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 

c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu 

secara kreatif. 

d) Mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan sengan melakukan tindakan reflektif 

e) Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri.
33

 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-quran 

Surah Ar-Ra’d ayat 11 : 

َ ََل يَُغيُِّر َما بِقَۡىٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروْا َما بِأَنفُِسِهۡم    …إِنَّ ٱَّللَّ

― sesungguhnya allah tidak mengubah sesuatu 

kaum sampai mereka mengubah keadaan suatu 

kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri 

mereka sendiri‖. (Q.S Ar-Ra’d 11) 

Kandungan ayat diatas menerangkan bahwa seorang 

pendidik atau guru harus benar-benar memiliki jiwa yang 

ingin dan mau belajar agar terwujudnya jiwa 

profesionalitas seorang pendidik itu sendiri. 

 

B. Kompetensi Pedagogik  

Secara etimologi istilah pedagogik berasal dari 

Bahasa Yunani kuno yang berarti ilmu membimbing 

anak.Pedagogik merupakan kompetensi, pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap yang harus dimiliki guru.
34

 

                                                             
33Ibid. hal. 3-8 
34Ratnawati Susanto and yuli azmi Rozali," Model Pengembangan Kompetensi 
Pedagogik Teori, Konsep, Dan Konstruk Pengukuran", ed. yanita nur indah sari, 1st 

ed. (depok: rajagrafindo persada, 2020). 
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Pedagogik yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari 

proses, tujuan, dan manfaat kegiatan Pendidikan bagi 

pengembangan segenap potensi individu dan kelompok dari 

masa bayi sampai dewasa agar menjadi warga negara yang 

bertanggung jawab terhadap masyarakat.
35

 

Kompetensi pedagogik merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari empat kompetensi utama yang harus dimiliki 

guru, berbicara tentang kompetensi pedagogik yaitu 

kemampuan seorang guru dalam mengelola proses 

pembelajaran peserta didik.
36

 Guru adalah figur yang 

menempati posisi dan memegang peran penting dalam 

Pendidikan, sebagai pendidik, guru dituntut untuk memiliki 

kemampuan dasar, yaitu membimbing dan mengajar.
37

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada 

penjelasan Pasal 28, ayat (3), butir a,  secara jelas menyatakan  

bahwa Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik, yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
38

 

Kemampuan pedagogik meliputi sub kompetensi :
39

 

a) Memahami peserta didik secara mandalam yang 

meliputi memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip – prinsip perkembangan kognitif, 

                                                             
35Yusuf Tri Herlambang, Pedagogik Telaah Kritis Ilmu Pendidikan Dalam 

Multiperspektif, ed. retno ayu Kusumaningtyas and Yunus Abidin, pertama. (jakarta: 

Bumi aksara, 2018). 
36Wahyu Bagja Sulfemi, ―Korelasi Kompetensi Pedagogik Guru Dengan Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Ips Di Smp Muhammadiyah Pamijahan Kabupaten Bogor,‖ 

ilmiah edutecno 16 (2017): 2. 
37Kiki Mundia Sari, Heru Setiawan, ―Kompetensi Pedagogik Guru Dalam 
Melaksanakan Penilaian Pembelajaran Anak Usia Dini,‖ obsesi 4, no. 2 (2020): 901. 
38Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.2005. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 

Jakarta, h. 90 
39Syofnidah Ifrianti, ―Membangun Kompetensi Pedagogik Dan Ketrampilan Dasar 

Mengajar Bagi Mahasiswa Melalui Lesson Study,‖ terampil 5, no. 1 (2018): 3–4. 
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prinsip – prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi 

bekal ajar awal peserta didik.  

b) Merancang pembelajaran, termasuk memahami 

landasan Pendidikan untuk kepentingan pembelajaran 

yang meliputi 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.     

c)  Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar 

(setting)pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran 

yang kondusif. 

d)  Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 

yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran (assessment) proses dan hasil belajar 

secara kesinambungan dengan berbagai metode, 

menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar 

untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery 

level) dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran 

untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara 

umum. 

e)  Mengembangka peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta 

didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, 

dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

berbagai potensi non akademik. 

 

Terdapat tujuh aspek kompetensi pedagogik 

yang wajib dimiliki oleh profesi guru, yaitu :
40

 

a)  Menguasai karakteristik peserta didik 

Menguasai karakteristik peserta didik berarti guru 

mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang 

karakteristik peserta didik untuk membantu proses 

                                                             
40Susanto, Rozali, Model Pengembangan Kompetensi Pedagogik Teori, Konsep, Dan 

Konstruk Pengukuran. 
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pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud ialah 

terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, 

emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. 

b)  Menguuasai teori belajar dan prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

Menguasai teori belajar dan pembelajaran berarti guru 

mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi atau 

metode, dan Teknik pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif sesuai dengan strandar kompetensi 

guru.Hal ini dimaksudkan agar guru secara kreatif 

dapat menyesuaikan metode pembelajarannya dengan 

karakteristik peserta didik dan memotivasi 

pembelajaran. 

c) Pengembangan kurikulum  

Pengembangan kurikulum berarti guru mampu 

menyusun silabus sesuai dengan tujuan dan lingkungan 

pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan 

menata materi pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.  

d) Kegiatan pembelajaran yang mendidik  

Kegiatan pembelajaran yang mendidik dimaknai 

dengan kondisi dimana guru mampu menyusun dan 

melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik. 

e) Pengembangan potensi peserta didik  

Pengembangan potensi peserta didik dimaknai 

sebagai kondisi dimana guru mampu menganalisis 

potensi pembelajaran setiap peserta didik dan 

mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik 

melalui program pembelajaran yang mendukung siswa 

mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian dan 

kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa peserta 

didik mengaktualisasikan potensi mereka. 

f) Komunikasi dengan peserta didik  

Berkomunikasi dengan peserta didik berarti suatu 

kondisi di mana guru mampu berkomunikasi secara 

efektif, empati, dan santun dengan peserta didik dan 

bersikap antusias dan positif. Guru mampu 
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memberikan respons yang lengkap dan relevan kepada 

komentar atau pertanyaan peserta didik.  

g) Penilaian dan evaluasi  

Melakukan penilaian dan evaluasi memanandai suatu 

kondisi dimana guru mampu menyelenggarakan 

penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas 

efektifitas proses dan hasil belajar serta menggunakan 

informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial dan pengayaan.  

Berikut beberapa sub indicator kompetensi pedagogik : 

Tabel 1                                                                                                  

Data Awal Kompetensi Pedagogik Pendidik 

 
No  Indikator  Sub Indikator 

1. Mengenal 

karakteristik 

peserta didik 

1. Mengidentifikasi karakteristik 

belajar peserta didik 

2. Memberi kesempatan yang sama 

untuk aktif kepada peserta didik 

3. Memberi kesempatan belajar yang 

sama pada peserta didik 

4. Mengetahui penyebab 

penyimpangan prilaku peserta didik 

5. Membantu mengembangkan 

potensi peserta didik 

6. Membantu aktifitas belajar bagi 

peserta didik dengan kelemahan 

tertentu 

2. Menguasai teori 

belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran 

yang mendidik 

1. Memberi kesempatan peserta didik 

untuk menguasai pembelajaran 

sesuai dengan usia 

2. Menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran sesuai dengan 

pemahaman peserta didik 

3. Menjelaskan alasan pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan 

4.  Menggunakan berbagai teknik 

untuk memotivasi peserta didik 

5. Merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait 

6. Memperhatikan respon peserta 

didik 
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No  Indikator  Sub Indikator 

3.  Pengembangan 

kurikulum 

1. Menyusun silabus yang sesuai 

dengan kurikulum 

2. Merancang pembelajaran yang 

sesuai dengan silabus 

3. Mengikuti urutan materi 

pembelajaran 

4. Memilih materi pembelajaran yang 

sesuai 

4.  Kegiatan 

pembelajaran 

yang mendidik 

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP 

2. Melaksanakan pembelajaran untuk 

membantu proses belajar peserta 

didik 

3. Mengomunikasikan informasi baru 

sesuai dengan usia peserta didik 

4. Penyikapi kesalahan peserta didik 

sebagai tahap proses belajar 

5. Melaksanakan proses pembelajaran 

sesuai kurikulum 

6. Melaksanakan proses pembelajaran 

secara bervariasi 

7. Mengelola kelas dengan efektif 

8. Menyesuaikan rancangan 

pembelajaran dengan kondisi kelas 

9. Memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk berinteraksi 

dengan peserta didik lain 

10. Mengatur aktivitas pembelajaran 

secara sistematis 

11. Menggunakan alat bantu mengajar 

5. Pengembangan 

potensi peserta 

didik 

1. Menganalisis hasil belajar 

berdasarkan segala bentuk 

penilaian 

2. Melaksanakan pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk 

belajar 

3. Melaksanakan pembelajaran untuk 

memunculkan daya kreatifitas 

peserta didik  

4. Membantu peserta didik dalam 

proses belajar 

5. Mengidentifikasi bakat, minat, 

potensi, dan kesulitan belajar 

masing-masing peserta didik 

6. Memberikan kesempatan belajar 
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No  Indikator  Sub Indikator 

peserta didik sesuai dengan cara 

belajarnya 

7. Memusatkan perhatian pada 

interaksi peserta didik 

6. Komunikasi 

dengan peserta 

didik 

1. Menggunakan pertanyaan untuk 

mengetahui pemahaman peserta 

didik 

2. Memberikan pergatian dan 

mendengarkan semua pertanyaan 

peserta didik 

3. Menanggapi semua pertanyaan 

peserta didik 

4. Menyajikan pembelajaran yang 

menumbuhkan kerja sama antar 

peserta didik 

5. Mendengarkan dan memperhatikan 

semua jawaban peserta didik 

6. Menanggapi semua pertanyaan 

dengan jawaban yang relevan 

7. Penilaian dan 

evaluasi 

1. Menyususn alat penilaian yang 

sesuai 

2. Melaksanakan penilaian dengan 

berbagai teknik 

3. Menganalisis hasil penilaian untuk 

mengidentifikasi kompetensi dasar 

peserta didik 

4. Memanfaatkan masukan dari 

peserta didik untuk meningkatkan 

pembelajaran selanjutnya 

5. Memanfaatkan hasil penilaian 

sebagai bahan penyususn 

rancangan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan selanjutnya.  

 

Pengertian dasar kompetensi adalah sebuah 

kecakapan atau kemampuan seseorang untuk melakukan 

sesuatu secara sukses dan efisien.Kompetensi merupakan 

akumulasi dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap dari 

seorang individu yang dapat diamati di ukur serta memiliki 

pengaruh terhadap hasil kerja.
41

 Selain kompetensi pedagogik 

guru, gaya belajar siswa juga menentukan prestasi belajar 

                                                             
41Ibid. 



 26 

siswa. Gaya belajar adalah salah satu aspek yang perlu 

mendapat perhatian, gaya belajar termudah yang harus dimiliki 

individu untuk dapat menyerap, mengatur dan mengelola 

informasi yang diterima. Cara siswa bereaksi dan 

menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam 

proses belajar gaya belajar adalah kunci keberhasilan seseorang 

dalam belajar. Dalam kegiatan belajar siswa memerlukan 

bantuan dan pengarahan untuk mengenali gaya belajar yan 

sesuai dengan dirinya, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara optimal. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari 

peran serta berbagai elemen Pendidikan yang ada, dimana 

sekolah meruipakan salah satu elemen penting pencapaian 

prestasi belajar siswa secara optimal.
42

 

Jadi dapat disimpulkan kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara 

mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang 

mendidik.Maka dari itu kompetensi pedagogik merupakan 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, tanpa kompetensi 

pedagogik guru tidak dapat melakukan profesinya dengan 

efektif dan optimal. 

 

C. Pembelajaran Tematik  

1. Pengertian pembelajaran tematik 

Pembelajaran adalah kegiatan seorang untuk 

mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan.Tematik adalah 

konsep umum yang dapat mengumpulkan beberapa bagian 

dalam satu hal.Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai 

sebuah kegiatan belajar dengan tidak memisahkan mata 

pelajaran, tetapi menggunakan tema untuk menyatukannya.
43

 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan 

siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman 

                                                             
42Tribagus Kuncoto Sakti, Nanis Hairunisya, Imam Sukwatus Sujai, ―Pengaruh 

Kompetensi Pedagogik  Guru Dan Gaya Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Ips,‖ pendidikan ilmu sosial 28, no. 1 (2019): 54. 
43Maulana Arafat Lubis, Nasran Azizan, "Pembelajaran Tematik SD/MI", ed. alviana 

c, 1st ed. (bantul: penerbit samudra biru, 2019). 
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langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri 

berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui 

pengalaman langsung siswa akan memahami konsep-konsep 

yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep 

lain yang telah dipahaminya. Pembelajaran tematik di sekolah 

dasar untuk mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, 

dan ketrampilan menjadi satu kesatua, menggabungkan 

kompetensi dari beberapa pelajaran dasar untuk dihubungkan 

satu sama lain sehingga saling memperkuat, menggabungkan 

kompetensi inti dari setiap pelajaran sehingga setiap pelajaran 

masih memiliki kompetensi dasar sendiri dan menghubungkan 

berbagai mata pelajaran dengan lingkungan disekitarnya.
44

 

Pembelajaran tematik berfungsi sebagai pemersatu 

kegiatan pembelajaran, dengan memadukan beberapa mata 

pelajaran sekaligus untuk pembelajaran di SD/MI. sedangkan 

tujuan pembelajaran tematik adalah memberi kemudahan bagi 

peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi 

yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat 

belajar.
45

 

 

2. Landasan Pembelajaran Tematik 

Dalam setiap pelaksanaan pembelajaran tematik di SD/MI 

seorang guru harus mempertimbangkan banyak faktor.Selain 

karena pembelajaran itu pada dasarnya merupakan 

implementasi dari kurikulum yang berlaku.Juga selalu 

membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan 

atas hasil - hasil pemikiran yang mendalam. 

Landasan utama konsep pembelajaran tematik yaitu :
46

 

a) Filosofis  

Secara filosofis pengembangan kurikulum mengacu pada 

filosofi Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, 

                                                             
44Novika Auliyana Sari, Sa’dum Akbar,  Yuniastuti, ―Penerapan Pembelajaran 

Tematik Terpadu Disekolah Dasar,‖ pendidikan 3, no. 12 (2018): 1573. 
45Lubis and Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI. 
46Maryono, ―Peran Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran Tematik Disekolah 

Dasar,‖ gentala pendidikan dasar 2, no. 1 (2017): 84. 
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nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, 

pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. 

 

b) Yuridis  

Landasan yuridis pengembangan kurikulum ada dua 

yakni : 

a)  RPJMN 2010-2014 sektor Pendidikan, yaitu tentang 

perlunya perubahan metodologi pembelajaran dan 

penataan kurikulum  

b)  Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan 

pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, 

penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran 

aktif berdasarkan nilai budaya bangsa untuk 

membentuk daya saing dan karakter bangsa.  

c)  Landasan pengembangan pembelajaran tematik secara 

psikologis adalah mengacu pada teori gestalt berasal dari 

Bahasa jerman yang berarti bentuk yang utuh atau pola 

kesatuan. Teori ini memandang kejiwaan landasan utama 

pembelajaran tematik manusia terikat pada pengamatan 

yang berbentuk wujud menyeluruh “whole configuration “ 

3. Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik 

     Prinsip dasar pembelajaran tematik diklasifkasikan 

menjadi :
47

 

1. Prinsip Penggalian Tema  

Prinsip penggalian merupakan prinsip utama dalam 

pembelajaran tematik.Artinya tema – tema saling tumpan 

tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam 

pembelajaran. Dalam penggalian tema hendaklah 

memperhatikan beberapa persyaratan : 

a) Tema hendaknya tidak terlalu luas  

b) Tema harus bermakna 

c) Tema harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan psikologis anak  

                                                             
47Rora Rizky Wandini, ―Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran 

Tematik,‖ pendidikan islam dan teknologi pendidikan VII, no. 2 (2017): 103. 
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d) Tema dikembangkan harus mewadahi Sebagian 

besar minat anak  

e) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan 

peristiwa – peristiwa otentik yang terjadi didalam 

rentang waktu belajar 

f) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan 

kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat 

g) Tema yang dipilih hendaknya juga 

mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar.  

2. Prinsip pengelolaan pembelajaran  

Pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran 

tematik hendaknya guru mampu mendesain dirinya dalam 

pelaksanaan pembelajaran disemua unsur pembelajaran. 

Dalam pengelolaan pembelajaran : 

a)  Guru hendaknya bersikap otoriter yang mendominasi 

aktivitas dalam proses pemnelajaran  

b)  Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok 

harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya 

Kerjasama kelompok  

c) Guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide – ide yang 

terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam 

perencanaan  pembelajaran. 

3. Prinsip Evaluasi  

a. memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

penilaian diri disamping bentuk penilaian lain.   

b. guru perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan 

yang telah dicapai berdasarkan eriteria keberhasilan 

pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah disepakati.  

4.    Prinsip reaksi  

  Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua 

peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit 

melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan 

bermakna.pembelajaran tematik memungkinkan hal ini 

dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk 
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memunculkan kepermukaan hal-hal yang dicapai melalui 

dampak pengiring tersebut.  

4. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

1. Pemetaan Tema dan Subtema Pembelajaran Tematik kelas 

V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Jaringan Tema Kelas V SD/MI Semester ganjil 

(Kemendikbud, 2017) 

 Dapat disimpulkan bahwa pada jarring tema kelas V SD/MI 

semester ganjil memiliki lima tema, sedangkan gambar diatas hanya 

sampel dari kelima tema. Tema diatas adalah tema pertama tentang 

organ gerak hewan dan manusia.Tema organ gerak hewan dan 

manusia berisikan tiga subtema dan delapan belas pembelajaran. 

Artinya dalam satu semester memiliki lima tema di semester ganjil 

dan empat tema di semester genap. Satu tema harus menuntaskan 

materi dengan alokasi waktu satu minggu, kemudian dalam satu 

subtema memiliki enam pembelajaran.Setiap satu pembelajaran harus 

menuntaskan materi dengan alokasi waktu selama satu hari.
48

 

Pelaksanaan proses pembelajaran menjadi komponen yang sangat 

penting dalam mewujudkan kualitas output Pendidikan, karena 

pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan secara ideal dan 

proposional. Guru harus mampu mengimpelentasikan teori yang 

                                                             
48Lubis, Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI. 
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berkaitan dengan teori pembelajaran kedalam realitas pembelajaran 

yang sebenarnya agar pembelajaran lebih bermakna.
49

 

1.  Karakteristik pembelajaran tematik  

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik, yaitu :
50

 

b.  Pembelajaran berpusat pada siswa  

c. Menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan  

d. Belajar melalui pengalaman  

e. Lebih memperhatikan proses daripada hasil semata  

f. Syarat dengan muatan keterkaitan  

1. Tujuan dan fungsi Pembelajaran Tematik  

BPSDMPK dan PMP kementrian Pendidikan dan kebudayaan 

menyatakan bahwa tujuan pembelajaran tematik sebagai 

berikut :
51

 

a.  Mudah memutuskan perhatian pada satu tema atau topik 

tertentu  

b.  Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama  

c.  Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam dan berkesan  

d.  Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik 

dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan 

pengalaman pribadi peserta didik.  

e.  Lebih bergairah belajar karena mereka dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti bercerita, 

bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang 

lain.  

f.  Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

g.  Guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran 

yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan 

                                                             
49Abd Muhith, ―Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di Min III 

Bondowoso,‖ islamic teaching 1, no. 1 (2018): 51–52. 
50Maryono, ―Peran Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran Tematik Disekolah 
Dasar.‖ 
51Lubis, Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI. 
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sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan 

lebih dan atau pengayaan  

h.  Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh 

kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi 

pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi.  

  

2. Kegiatan Pembelajaran Tematik SD/MI 

Secara prosedural langkah-langkah pendekatan pada 

aktivitas belajar peserta didik sebagai berikut :
52

 

a) Mengamati  

 Aktivitas mengamati dapat diartikan sebagai upaya 

yang dilakukan seacara sadar dengan menggunakan indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa 

pada fakta atau peristiwa tertentu.  

Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati 

ialah dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat. 

 

b) Menanya  

Menanya merupakan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 

suatu penjelasan yang belum dimengerti dari 

pengamatan atau pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa yang diamati.  

c) Mencoba/ mengumpulkan Informasi 

Kegiatan mengumpulkan informasi yang 

dilakukan peserta didik bertujuan memperoleh data 

yang akan digunakan untuk diolah atau dianalisis 

pada tahap menalar. Informasi yang dikumpulkan 

dapat diperoleh dengan cara membaca sumber belajar 

lainnya diluar buku teks misalnya membaca tulisan 

dari internet atau surat kabar.  

d) Mengolah informasi  

Mengolah informasi adalah kegiatan 

pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang 

sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan. Kompetensi 
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yang dikembangkan dalam proses mengolah 

informasi yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir 

dalam menyimpulkan.  

e) Mengkomunikasi  

Mengkomunikasi adalah kegiatan 

pembelajaran berupa menyampaikan atau 

mempresentasikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan 

hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, dan dengan menggunakan media. 

 

D. Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir adalah argumentasi dalam 

merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban yang bersifat 

sementara terhadap masalah yang diajukan.Kerangka berpikir 

diperlukan untuk meyakinkan sesame ilmiah dengan alur 

pikiran yang logis agar membuahkan kesimpulan berupa 

hipotesis. 
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Gambar 1.3 
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