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ABSTRAK 

 

Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan khusus 

yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk membantunya dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya. 

Keterampilan dasar mengajar diperlukan agar dapat melaksanakan 

ataupun mengimplementasikan berbagai strategi maupun metode 

pembelajaran. Oleh sebab itu setiap guru baik guru sertifikasi maupun 

guru non sertifikasi wajib menguasai keterampilan dasar mengajar 

agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif dan efesien. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan 

keterampilan dasar mengajar antara guru sertifikasi dan non sertifikasi 

di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian kuantitatif komparatif, dengan teknik 

pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Setelah data 

nilai dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan menggunakan 

analisis statistik yaitu uji normalitas, uji homogenitas dan uji t. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh bahwa thitung lebih besar dari 

pada ttabel (5,008 > 2,021), hal ini berarti hipotesis yang diajukan 

peneliti diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

keterampilan dasar mengajar antara guru sertifikasi dengan guru non 

sertifikasi di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

 

Kata kunci : Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi, Keterampilan 

Dasar Mengajar 
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ABSTRACT 

 

Teaching skills are special skills that must be possessed by a 

teacher to assist him in delivering learning materials to his students. 

Teaching skills are needed in order to able to implement various 

strategies and learning methods. Therefore, every teacher both 

certification and non-certification teacher is required to master 

teaching skills so that learning activities can run effectively and 

efficiently. 

The purpose of this study was to determine the difference in 

teaching skills between certification and non-certification at SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. The type of research used is 

comparative quantitative research, with data collection techniques in 

the form of documentation and interview. After the value data is 

collected then processing is carried out using statistical analysis, 

namely normality test, homogeneity test and t test. 

Based on the result of the t test, it is obtained that tarithmetic 

bigger than ttabel (5,008 > 2,021), this means that the hypothesis 

proposed by the researcher is accepted. So it can be concluded that 

there are differences in teaching skills between certification teachers 

and non-certification teachers at SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung. 

 

Keywords : Certification Teachers and Non-Certification 

Teachers, Teaching Skills 
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MOTTO 

 

۟ا إَِذا قِيَل لَُكْم  أَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ ُ لَُكْم ۖ يَ  لِِس فَٱْفَسُحى۟ا يَْفَسِح ٱَّللَّ تَفَسَُّحى۟ا فِى ٱْلَمَج 

ُ ٱلَِّذيَه َءاَمىُى۟ا ِمىُكْم َوٱلَِّذيَه أُوتُى۟ا ٱْلِعْلَم  َوإَِذا قِيَل ٱوُشُزو۟ا فَٱوُشُزو۟ا يَْزفَِع ٱَّللَّ

ُ بَِما تَْعَملُىَن َخبِيز   ٍت ۚ َوٱَّللَّ  َدَرَج 

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu 

„Berlapang-lapanglah dalam majelis‟, maka lapangkanlah, niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan 

„Berdirilah kamu‟, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

 

(Q.S Al – Mujadilah (58) : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian ini penulis hendak menegaskan mengenai judul 

skripsi agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca dalam 

memahami maksud dan tujuan dari skripsi ini. Adapun penelitian ini 

berjudul “Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Guru Sertifikasi Dan 

Non Sertifikasi Di Sd Muhammadiyah 1 Bandar Lampung” hal yang 

perlu dijelaskan antara lain: 

1. Analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan atau 

memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil 

sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami.
1
 

2. Keterampilan Dasar Mengajar adalah kemampuan atau 

keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh 

guru, dosen, instruktur atau widyaiswara lainnya agar dapat 

melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efesien dan 

profesional dalam melakukan tugas mengajarnya. Dalam 

keterampilan dasar mengajar guru terdapat 8 keterampilan yang 

harus dikuasai oleh guru antara lain keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan bertanya, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil, serta 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
2
 

3. Guru sertifikasi adalah guru yang telah mendapatkan sertifikasi 

karena telah memenuhi standar kualifikasi dan standar 

                                                             
1Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, “Analisis Kualitas Layanan 

Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasaan Pengguna 
Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab 

Pekanbaru),” Jurnal Teknologi dan Open Source 3, no. 1 (2020): 133, 

https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560. 
2Mas Roro Diah Wahyulestari, “Keterampilan Dasar Mengajar di Sekolah 

Dasar,” JurnalProsiding Seminar Nasional Pendidikan 1, no. 1(2018): 201, 

https://jurnal.umj.ac.id. 



2 
 

 
 

kompetensi. Sedangkan guru non-sertifikasi merupakan guru 

yang belum mendapatkan sertifikasi pendidik.
3
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat 

berpengaruh dalam kehidupan manusia, pendidikan dapat 

mempengaruhi perkembangan manusia dalam segala aspek 

kepribadian dan kehidupannya. Pendidikan merupakan penghubung 

utama dalam pembentukan generasi penerus bangsa. Semakin canggih 

dan maju kualitas pendidikan maka semakin maju juga negara 

tersebut.  Dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan diri 

secara utuh, baik secara murni maupun intelektual, baik oleh orang 

lain maupun tanpa orang lain. Selain itu dengan pendidikan manusia 

memiliki kesempatan untuk berpikir, merasakan, berbicara dan 

bertindak secara pasti dengan kesadaran penuh dalam setiap aktivitas 

dan juga perilaku kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat penting 

bagi manusia untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki 

dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi. 

Melalui pendidikan juga manusia dapat mengembangkan 

kemampuannya sehingga mampu mengatasi permasalahan serta 

mampu memenuhi kebutuhannya. Untuk memperlancar suatu 

pendidikan maka diperlukan suatu wadah atau lembaga guna 

membentuk dan mendidik calon kader-kader pembangun bangsa. 

Pemerintah sendiri telah berupaya menggalang terlaksananya 

Pendidikan Nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 

menggalang Program Wajib Belajar 9 Tahun. Mulai dari pendidikan 

di MI/SD selama 6 tahun kemudian dilanjutkan 3 tahun di Sekolah 

Menengah Pertama. Sehingga nantinya titik tolak keberhasilan peserta 

didik setelah dewasa dilihat dari pendidikan yang mereka lalui sejak di 

bangku sekolah dasar. 

                                                             
3
Purniadi Putra, “Pengaruh Kinerja Guru Bersertifikasi Dan Belum 

Bersertifikasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Min Se-Kabupaten Sambas,” 

JMIE(Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education) 1, no. 1 (2017): 15, 

https://doi.org/10.32934/jmie.v1i1.22. 
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Pendidikan juga dapat mengembangkan berbagai potensi yang 

dimiliki seseorang secara optimal, yaitu pengembangan potensi 

individu yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, 

emosional, sosial dan spritual yang sesuai dengan tahap 

perkembangan dan karakteristik lingkungan fisik dan sosial-budaya 

dimana dia tinggal. Hal ini selaras juga dengan Tujuan Pendidikan 

Nasional yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No 

20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 

pasal 1 yang menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha yang sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran peserta didik secara aktif dengan mengembangkan 

potensi yang dimilikinya berupa spritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
4
 

Apabila tujuan pendidikan nasional tersebut terwujud, maka 

dalam pelaksanaan pendidikannya amat sangat dituntut tanggung 

jawabnya, selain itu pelaksanaan pendidikan juga erat kaitannya 

dengan pengajaran. Kegiatan pembelajaran melibatkan berbagai faktor 

diantaranya pendidik, peserta didik, dan faktor lainnya. Apabila salah 

satu komponen tidak berfungsi dengan baik maka komponen lain akan 

terganggu, dan kegiatan pembelajaran tidak akan mencapai tujuan 

yang diinginkan.
5
 Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan 

sangatlah penting, selain membentuk manusia yang cakap dan 

demokratis, pendidikan juga mengembangkan potensi yang dimiliki 

oleh peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

maka secara otomatis pola pikir masyarakat akan berkembang dalam 

berbagai aspek. Hal ini sangat berpengaruh terutama pada dunia 

pendidikan dimana menuntut adanya inovasi baru yang dapat 

                                                             
4
Ummul Khair, “Pembelajaran Bahasa Indonesia Dan Sastra (BASASTRA) 

di SD dan MI,” AR-RIAYAH : Jurnal Pendidikan Dasar 2, no 1 (2018): 82, 

https://doi.org/10.29240/jpd.v2i1.261. 
5
Nurlaili, “Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Guru Dalam Perspektif 

Guru Pamong Pada Mahasiswa Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Fatah Palembang,” JIP: Jurnal Ilmiah PGMI 4, no. 1 (2018): 29, 

https://doi.org/10.19109/jip.v4i1.2270. 
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menimbulkan perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Tanggung 

jawab melaksanakan inovasi terletak pada penyelenggaraan 

pendidikan sekolah, dimana guru memiliki peranan penting dan 

bertanggung jawab dalam menyebarkan gagasan baru, baik terhadap 

peserta didik maupun masyarakat melalui proses pengajaran di dalam 

kelas. Pendidikan di Indonesia sendiri menempati peringat ke-10 dan 

mutu para guru menempati peringkat ke-14 dari 14 negera 

berkembang di Asia Pasifik menurut data dari UNESCO dalam Global 

Education Monitoring (GEM) tahun 2016. Menurut Rivai, Haryadi 

dan Natsir, faktor penyebab hal tersebut terjadi adalah karena 

lemahnya guru dalam menggali potensi peserta didiknya. 

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan tanpa 

didukung oleh guru yang berkualitas dan memiliki kinerja yang bagus. 

Menurut Heri, guru adalah tenaga profesional dan penentu masa depan 

pendidikan disuatu negara.
6
 Sedangan dari pendapat lain guru 

merupakan pekerjaan atau profesi khusus yang diperlukan keahlian 

dalam menjadi seorang guru. Tugas guru sebagai profesi meliputi 

mendidik, mengajar, serta melatih. Tugas seorang guru dalam 

mendidik peserta didik berarti mengembangkan nilai kepribadian agar 

menjadi pribadi yang lebih baik dan berkarakter. Sedangkan tugas 

guru dalam mengajar berarti memberikan ilmu pengetahuan serta 

teknologi yang telah dikuasai oleh guru untuk disampaikan kepada 

peserta didik. Dan tugas guru dalam melatih berari mengembangkan 

potensi-potensi peserta didik atau keterampilan yang dimilikinya. 

Seorang guru tentunya tidak terlepas dari seseorang yang berilmu, 

berwawasan luas di bidang tertentu, berjasa mengantarkan orang lain 

dengan hal kebaikan dan mencegah dari keburukan. Hal tersebut 

tercermin pada salah satu ayat dalam Al-Quran yaitu surat Ali „Imran 

ayat 104, yang berbunyi: 

                                                             
6
Sumardi, Happy Fitria dan Ismail, “Optimalisasi Google Classrom Sebagai 

Media Pembelajaran Bagi Guru,” JurnalProsiding Seminar Nasional Pendidikan 

(2021): 167, https://jurnal.univpgri-

palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/5504. 
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َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر   ۗ  َوْلَتُكْن مِّْنُكْم اُمٌَّة يَّْدُعْوَن ِاََل اْلَْْْيِ َويَْأُمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َويَ ن ْ
َك ُهُم اْلُمْفِلُحْوَن  ٤٠١َواُول ٰۤىِٕ  

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang 

beruntung” (Q.S Ali „Imran [3] : 104). 

Untuk itu agar memperoleh hasil yang baik dalam suatu 

rangkaian kegiatan pendidikan dan pembelajaran, maka seorang guru 

dituntut untuk memiliki kualifikasi tertentu yang disebut kompetensi. 

Komptensi merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan 

kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab.
7
 Seorang guru 

sendiri harus menguasai beberapa kompetensi, sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen, pada pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial serta kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.
8
 Selain itu 

untuk menjadi guru yang profesional diperlukan keahlian, kemahiran, 

dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang 

diperoleh guru melalui magang. Kompetensi seorang guru akan 

tampak apabila kemampuan guru dalam melakukan keterampilan 

mengajar pada proses pembelajaran dapat diterima baik oleh peserta 

didiknya. 

Mengajar dalam konteks proses pembelajaran tidak hanya 

sekedar mempunyai materi pembelajaran, akan tetapi dapat dimaknai 

sebagai proses mengatur lingkungan agar peserta didik mau belajar. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Tanjung mengenai mengajar, 

                                                             
7
Mualimul Huda, “Kompetensi Kepribadian Guru Dan Motivasi Belajar 

Siswa (Studi Korelasi Pada Mata Pelajaran Pai),” Jurnal Penelitian 11, no. 2 (2018): 

239, https://doi.org/10.21043/jupe.v11i2.3170. 
8
Syofnidah Ifrianti, “Membangun Kompetensi Pedagogik Dan 

Keterampilan Dasar Mengajar Bagi Mahasiswa Melalui Lesson Study,” Terampil : 

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar 5, no 1 (2018): 2, 

https://doi.org?10.24042/terampil.v5i1.2748. 
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menurutnya mengajar merupakan suatu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga 

dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses 

belajar. Walaupun istilah yang digunakan adalah mengatur atau 

mengorganisasi, namun bukan berarti guru harus menghilangkan 

perannya sebagai pengajar.
9
 

Sementara menurut Nana Sudjana mengajar diartikan sebagai 

proses pemberian bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam 

melakukan proses belajar. Selain sebagai tenaga pengajar, guru juga 

berperan sebagai agen pembelajaran (learning agent). Maksudnya, 

guru tidak hanya berperan sebagai tenaga pengajar an sich, tetapi 

gurujuga multifungsi yaitu dapat berperan sebagai motivator, 

fasilitator, perekayasa pembelajaran, inspirator bagi peserta didik, 

sehingga guru dapat menjadi sosok yang digugu dan ditiru. Seperti 

pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki 

kewajiban dalam menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, mempunyai komitmen 

secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan serta dapat 

memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
10

 

Namun pada hakikatnya Allah SWT merupakan satu-satunya 

pengajar yang sesungguhnya, hal ini telah disebutkan dalam firman 

Allah dalam Al-Qur‟an surat Al-Alaq ayat 4-5, yaitu: 

( ْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلْم )١الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم )  5( َعلََّم اْْلِ  
“Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya” (Q.S Al-Alaq [96] : 4-5). 

                                                             
9Askhabul Kirom, “Peran Guru Dan Peserta Didik Dalam Proses 

Pembelajaran Berbasis Multikultural.” Jurnal Al-Murabi 3, no. 3 (2017): 69, 

https:doi.org?10.35891?amb.v7il . 
10

Asma Is Babuta dan Abdul Rahmat, “Peningkatan Kompetensi Pedagodik 

Guru Melalui Pelaksanaan Supervisi Klinis Dengan Teknik Kelompok,” Al-Tanzim : 

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam3, no. 1 (2019): 3, https://doi.org/10.33650/al-

tanzim.v3i1.496. 
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dalam ayat tersebut diterangkan bahwa Allah SWT yang 

pertama kali memberikan ilmu dan mengajarkan manusia mengenai 

segala sesuatu yang belum diketahuinya. Walaupun dalam Al-Quran 

hakekat pengajar adalah Allah SWT, namun tidak berarti bahwa 

manusia di dunia ini yang merupakan khalifah di muka bumi 

mempunyai tugas untuk mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya 

kepada orang lain, dengan kata lain dia sebagai seorang pengajar.  

Sesempurna atau seideal apapun kurikulum, tanpa diimbangi 

dengan kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, maka 

kurikulum tersebut belum dikatakan maksimal. Justru keterampilan 

dasar mengajar guru sangat diperlukan. Guru tidak dilahirkan, tetapi 

dibentuk terlebih dahulu. Pembentukan performance guru yang baik 

diperlukan keterampilan dasar.
11

 Keterampilan dasar mengajar 

menurut Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) 

adalah keterampilan umum mengajar yang digunakan untuk bekal 

utama dalam melaksanakan tugas profesional yang mengacu atau 

merujuk kepada konsep pendekatan kompetensi. Nantinya 

keterampilan-keterampilan tersebut mutlak perlu dikuasai oleh guru, 

terlepas dari bidang studi apapun yang diajarkan sebagai modal dalam 

mengajar.
12

 Karena pada dasarnya dengan menguasai keterampilan 

dasar mengajar dapat membantu guru dalam proses pembelajaran dan 

penyampaian materi. 

Menurut Amstrong, dkk dalam Wahyulestari, keterampilan 

dasar merupakan kemampuan menspesifikan tujuan performasi, 

kemampuan mendiagnosa murid, keterampilan memilih strategi 

pengajaran, kemampuan berinteraksi dengan murid, dan keterampilan 

menilai efektifitas pengajaran.
13

 Maksud mendiagnosa peserta didik 

adalah mencari kesulitan-kesuliatn yang dialami oleh peserta didik 

                                                             
11
Mansyur, “Keterampilan Dasar Mengajar dan Penguasaan Kompetensi 

Guru (Suatu Proses Pembelajaran Micro),” Jurnal El-Ghiroh 12, no. 1 (2017): 130, 

https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/31/23. 
12
Fitri Siti Sundari dan Yuli Muliyawati, “Analisis Keterampilan Dasar 

Mengajar Mahasiswa PGSD,” Pedagonal : Jurnal Ilmiah Pendidikan 1, no. 1 (2017): 
26–27, https://doi.org/10.33751/pedagog.v1i1.225. 

13
Bastian “Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Guru Dalam 

Melaksanakan Pembelajaran Di Sekolah Dasar,” JURNAL PAJAR (Pendidikan dan 

Pengajaran) 3, no. 6 (2019): 1358, https://doi.org/10.33578/pjr.v3i6.7899. 
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dalam proses pembelajaran, baik itu dalam pengetahuan, pemahaman, 

daya pikir dan kemampuan-kemampuan lainnya. Nantinya pada setiap 

keterampilan mengajar akan memiliki komponen dan prinsip-prinsip 

dasarnya masing-masing. 

Sedangkan menurut Siswanto keterampilan dasar mengajar 

berkaitan dengan teknik mengajar, dimana setiap guru harus memiliki 

serta menguasai keterampilan dasar tersebut. Adapaun keterampilan 

dasar mengajar guru yaitu keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan 

variasi, keterampilan memberi penguatan, keterampilan bertanya, 

keterampilan mengelola kelas, keterampilan dalam membimbing 

diskusi kelompok kecil, serta keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan.
14

 Oleh sebab itu sudah sepatutnya keterampilan dasar 

mengajar dikuasai oleh guru, terlebih guru sekolah dasar atau 

madrasah ibtidaiyah yang dalam menghadapi peserta didiknya 

memiliki perilaku yang unik. 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa 

guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau 

diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, 

profesional, sosial serta kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Program sertifikasi guru 

sendiri merupakan program yang dibuat pemerintah untuk guru agar 

guru semakin berkualitas, mempunyai kompetensi yang baik serta 

dapat membantu kondisi perekonomian guru.
15

Sedangkan M. Zen 

berpendapat bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian 

sertifikasi pendidik kepada para guru. Adapun tujuan program 

sertifikasi guru antara lain menentukan kelayakan guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, mewujudkan tujuan 

                                                             
14

Cerianing Putri Pratiwi Dan Suryo Ediyono, “Analisis Keterampilan Guru 

Sekolah Dasar Dalam Menerapkan Variasi Pembelajaran,” Jurnal Sekolah 4, no. 1 
(2019): 2, https://doi.org/10.24114/js.4i1.16065. 

15
Rifqi Khairul Arifin, “Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru,” 

Politicon : Jurnal Ilmu Politik 1, no. 2 (2019): 206, 

https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6284. 
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pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, 

meningkatkan martabat guru, serta meningkatkan profesionalitas 

guru.
16

 

 Namun hal yang berkaitan dengan tujuan program sertifikasi 

guru secara umum belum tercapai secara maksimal. Hal ini 

disebabkan karena masalah prinsipil guru saat ini yaitu mengenai 

keterampilan dasar yang mereka miliki serta perilaku mereka. Dalam 

hal mengajar, masih banyak guru yang kurang cekatan dan kurang 

kreatif serta tidak terampil dalam pengetahuan maupun pengelolaan 

kelas. Padahal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan 

diperlukan guru yang memiliki keterampilan mengajar yang baik guna 

menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar proses 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efesien. Sebagaimana 

harus dimaklumi bersama, bahwa proses pembelajaran saat ini harus 

berorientasi pada kepentingan belajar peserta didik. Dimana guru 

dituntut dapat berperan lebih aktif dalam mengelola kelas serta 

mampu memberikan motivasi kepada peserta didiknya agar mereka 

mau belajar dan berhasil dalam belajar.
17

 

Sementara itu masalah yang berkaitan dengan tugas seorang 

guru menjadi pembicaraan tersendiri di kalangan masyarakat sehingga 

aspek kompetensi dan juga keterampilan mengajar yang dimiliki guru 

menjadi penilaian publik. Rendahnya mutu pembelajaran yang 

disebabkan oleh tuntutan bagi seorang guru, minimnya sarana dan 

prasarana di sekolah, serta rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh 

guru juga menyebabkan proses dalam pembelajaran tidak berjalan 

dengan optimal. Dalam aspek lain, guru dituntut untuk memberikan 

yang terbaik bagi peserta didiknya. Padahal untuk mencapai tujuan 

pendidikan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi 

                                                             
16
Purniadi Putra, “Pengaruh Kinerja Guru Bersertifikasi Dan Belum 

Bersertifikasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Min Se-Kabupaten Sambas,” 
JMIE(Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education) 1, no. 1 (2017): 15, 

https://doi.org/10.32934/jmie.v1i1.22. 
17

Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 289. 
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diperlukan proses yang panjang serta kemauan yang kuat dari seorang 

guru itu sendiri.
18

 

Permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan sekarang ini 

adalah kurangnya keterampilan dasar yang dimiliki oleh seorang guru 

sehingga menyebabkan kurang aktifnya peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kebiasaan guru 

untuk memotivasi peserta didiknya sebelum pembelajaran dimulai. 

Selain itu dalam menjelaskan materi pembelajaran, mayoritas guru 

hanya menjelaskan saja tidak mampu mengaitkan materi yang 

dijelaskan dengan pengalaman atau situasi nyata yang dialami peserta 

didiknya sehari-hari, oleh sebab itulah peserta didik merasa sulit 

menerima materi pembelajaran yang diberikan. Padahal ketika guru 

mampu menjalankan keterampilan dasar mengajar, dapat dipastikan 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan 

menyenangkan. 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, guru disana memang sudah 

menerapkan keterampilan dasar mengajar dalam proses 

pembelajarannya. Akan tetapi terdapat beberapa keterampilan dasar 

mengajar yang sulit diterapkan atau memiliki kendala dalam 

menjalankannya di dalam kelas. Sehingga dalam proses pembelajaran 

guru di sana dituntut ekstra sabar menghadapi kemauan peserta 

didiknya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu guru non 

sertifikasi di sd muhammadiyah 1 Bandar Lampung, beliau 

mengatakan bahwa dari delapan keterampilan mengajar yang sudah 

dilakukan terdapat salah satu yang memiliki kendala yaitu 

keterampilan dalam mengelola kelas. Peneliti juga melakukan 

wawancara dengan salah satu guru sertifikasi, beliau juga mengatakan 

bahwa dari delapan keterampilan dasar mengajar yang sudah 

diterapkan ada satu keterampilan dasar mengajar yang memiliki 

kendala dalam penerapannya yaitu keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil. 

                                                             
18
Nurul Hidayah, “Analisis Kesiapan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Sebagai Calon Pendidik Profesional,” Terampil : Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar 5, no. 1 (2018): 139, 

https://doi.org/10.24042/terampil.v5i1.2936. 
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Selain itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara guru yang 

sudah bersertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi dalam hal 

keterampilan dasar mengajar. Hal ini karena masing-masing guru baik 

yg sudah sertifikasi dan belum sertifikasi memiliki kendala tersendiri 

dalam menerapkan kedelapan keterampilan dasar mengajar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai upaya untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan keterampilan dasar 

mengajar antara guru sertfikasi dan non sertifikasi dengan judul 

“Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Guru Sertifikasi Dan Non 

Sertifikasi Di Sd Muhammadiyah 1 Bandar Lampung”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah yaitu: 

1. Adanya kendala yang dialami oleh guru dalam penerapan 

keterampilan dasar mengajar. 

2. Kurangnya komunikasi dan pendekatan antara guru dengan 

peserta didik. 

Terkait dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, serta 

menghindari meluasnya masalah pada penelitian maka batasan 

masalah dari penelitian ini yaitu perbedaan keterampilan dasar 

mengajar antara guru sertifikasi dan non sertifikasi di SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada 

perbedaan keterampilan dasar mengajar antara guru sertifikasi dan 

guru non sertifikasi di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan keterampilan dasar 

mengajar antara guru sertifikasi dan guru non sertifikasi di SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

atau pengetahuan mengenai perbedaan keterampilan dasar 

mengajar antara guru sertifikasi dan guru non sertifikasi dalam 

proses pembelajaran. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber 

informasi dalam pengembangan keterampilan dasar mengajar 

guru dalam proses pembelajaran. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber 

informasi untuk TIM Penyelenggara Sertifikasi atau LPTK 

agar lebih memfokuskan materi pelatihan pada keterampilan 

dasar mengajar guru sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan 

nasional. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini 

digunakan sebagai landasan atau acuan untuk melakukan penelitian. 

Berikut ini penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya 

lakukan, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salahuddin SR pada tahun 

2015 dengan judul Keterampilan Mengajar Guru Pendidikan 

Agama Islam di Kabupaten Bantaeng (Study Komparatif 

Antara Guru Tersertifikasi Dengan Non-Sertifikasi), dari 

hasil penelitiannya terdapat perbedaan mengajar antara guru 

agama islam yang tersertifikasi dengan guru agama islam 

yang non-sertifikasi. Perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh Salahuddin SR dengan penelitian ini yaitu penelitian ini 

berfokus pada penerapan delapan keterampilan dasar 

mengajar yang dilakukan oleh guru sertifikasi dan non 

sertifikasi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Salahuddin SR berfokus pada penerapan keterampilan 

mengajar yang mencakup perencanaan dan persiapan 

pembelajaran, penjelasan materi serta penilaian hasil belajar 

peserta didik dari guru agama islam yang tersertifikasi dan 

non-sertifikasi. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Tristina, Holilulloh dan 

M. Mona Adha tahun 2012 dengan judul Analisis 

Perbandingan Kinerja Guru Bersertifikasi Dan Non 

Sertifikasi Dalam Pelaksanaan Pembelajaran di SMPN 28 

Bandar Lampung, hasil penelitiannya yaitu kinerja guru 

yang telah bersertifikasi cenderung lebih baik dibandingkan 

dengan kinerja guru yang belum bersertifikasi. Perbedaan 

yang terlihat dari penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Agus Tristina, Holilulloh dan M. Mona Adha 

yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan delapan 

keterampilan dasar mengajar yang dilakukan oleh guru 

sertifikasi dan non sertifikasi, sedangkan pada Agus Tristina, 

Holilulloh dan M. Mona Adha berfokus pada kinerja guru 

sertifikasi dan non sertifikasi yang dilihat dari perangkat 

pembelajaran, media belajar dan sumber belajar. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hisan Nia dengan judul 

Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Pendidik PKn Dalam 

Proses Pembelajaran di MIN 8 Bandar Lampung pada tahun 

2019. Hasil penelitian yang didapat yaitu pendidik PKn 

masih kurang terampil dalam menerapkan keterampilan 

dasar mengajar. Sedangkan untuk perbedaan dari penelitian 

ini dengan penelitian yang dilakuka oleh Dwi Hisan Nia 

yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan delapan 

keterampilan dasar mengajar yang dilakukan oleh guru 

sertifikasi dan non sertifikasi, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Hisan Nia yaitu penerapan keterampilan 

dasar mengajar untuk guru khusus mata pelajaran PKn. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Murtadlo yang berjudul 

Studi Komparasi Guru Sertifikasi Dan Non Sertifikasi 

Dalam Kompetensi Pedgogik Dan Profesional Pada 

Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Kecamatan 

Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2019, hasil penelitiannya 

guru yang sudah sertifikasi lebih baik kompetensi pedagogik 

dan profesionalnya daripada guru yang belum sertifikasi. 

Perbedaan yang terlihat dalam penelitian ini dengan Ali 

Murtadlo yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan 
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delapan keterampilan dasar mengajar yang dilakukan oleh 

guru sertifikasi dan non sertifikasi, sedangkan pada 

penelitian Ali Murtadlo berfokus pada kompetensi 

pedagogik dan profesional dari guru yang sudah 

bersertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bastian dengan judul 

“Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Guru Dalam 

Melaksanakan Pembelajaran Di Sekolah Dasar”. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Bastian dengan penelitian ini 

yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan delapan 

keterampilan dasar mengajar yang dilakukan oleh guru 

sertifikasi dan non sertifikasi, sedangkan pada penelitian 

Bastian berfokus pada penerapan keterampilan dasar 

mengajar guru wali kelas. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari skripsi yang 

memberikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. 

Bagian awal berisi sampul, halaman sampul, halaman abstrak, 

halaman pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 

motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, dan daftar gambar. Bagian subtansi ini merupakan isi skripsi 

yang terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan. 

BAB II berisi mengenai teori yang digunakan dalam penelitian 

serta pengujian hipotesis. 

BAB III berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari 

waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, uji 

prasyarat analisis serta uji hipotesis. 

BAB IV berisi mengenai deskripsi data serta pembahasan hasil 

penelitian dan analisis. 
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BAB V  merupakan penutup yang terdiri dari simpulan serta 

rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Keterampilan Dasar Mengajar 

a. Pengertian Keterampilan Dasar Mengajar 

Menurut Prawiradilaga keterampilan berasal dari kata 

dasar “terampil” yang mendapatkan imbuhan “ke” dan 

akhiran “an” yang merujuk kepada kata sifat, terampil 

sendiri memiliki arti mampu bertindak dengan cepat dan 

tepat.
1
 Atau dalam istilah terampil adalah cekatan dalam 

mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain keterampilan dapat 

disebut juga kecekatan, kecakapan, dan mampu untuk 

mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Termasuk 

terampil dalam membuat atau menciptakan sesuatu karya 

yang bisa diterima orang lain. 

Sementara menurut Chaplin keterampilan merupakan 

kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik.
2
 

Maksud dari pendapat tersebut adalah dengan memiliki 

keterampilan maka seseorang dapat melakukan segala nya 

dengan baik. Selain itu keterampilan merupakan dasar dari  

kecakapan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk 

menguasai suatu keahlian yang dimilikinya sejak dia lahir. 

Suatu keterampilan hendaknya selalu dikembangkan serta 

dilatih agar dapat bertambah sehingga kemampuan 

seseorang menjadi ahli atau profesional dalam salah satu 

bidang tertentu. 

Keterampilan menurut Dunnette merupakan kapasitas 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang 

merupakan pengembangan dari hasil training dan 

                                                             
1Nasihudin dan Hariyadin, “Pengembangan Keterampilan Dalam 

Pembelajaran.” Jurnal Pendidikan Indonesia 2, no. 4 (2021): 735-736, 

https://doi.org/10.36418/japendi.v2i4.150. 
2Tutri Indraswari, Shella Puspita Sari, Kartika Sari Dewi dan Ayu Puspa 

Lestiyadi, “Pelatihan Keterampilan dan Kreativitas Guna Meningkatkan Penghasilan 

Rumah Tangga.” Jurnal Abdimas 2, no. 1 (2021): 46, doi: 

10.32493/ABMAS.v1i1.p84-91.y2019. 
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pengalaman yang didapat. Dengan kata lain, saat seseorang 

memiliki keterampilan maka orang tersebut siap bekerja 

karena telah mempunyai kemampuan dalam dirinya. Hal ini 

sesuai dengan anggapan bahwa emakin cukup umur dan 

keterampilan yang dimiliki oleh seseorang maka akan 

semakin matang dan dewasa dalam berpikir serta bekerja. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

merupakan suatu kemampuan menggunakan ide, akal, 

pikiran dan kreatifitas dalam mengerjakan ataupun membuat 

sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan 

sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut serta dapat 

dilakukan dengan cepat dan tepat.Sementara itu 

keterampilan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain motivasi, pengalaman, serta keahlian. 

Sedangkan mengajar menurut Moh. Surya dan Moh 

Amin merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memberikan materi ajar kepada peserta didik 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi yang dikembangkan melalui wahana 

sekolah.
3
Proses memberikan materi ajar itulah dianggap 

sebagai proses mentransfer pengetahuan dan juga 

pemahaman kepada peserta didiknya. 

Berbeda dari Moh. Surya dan Moh. Amin, Tanjung 

mengatakan mengajar merupakan suatu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik 

sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik 

melakukan proses belajar. Walaupun istilah yang digunakan 

adalah mengatur atau mengorganisasi, namun bukan berarti 

guru harus melakukan semuanya, adakala nya guru berperan 

sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar.
4
 

                                                             
3Poniman, “Efektivitas Program Pembinaan Kedisiplinan Dalam Proses 

Kegiatan Belajar Mengajar Terhadap Etos Kerja Mandiri Guru Sdn 2 Awar-Awar 

Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.” Jurnal Revolusi Pendidikan 4, no. 1 

(2021): 19, https://ejurnalkotamadiun.org/index.php/JUREVDIK/article/view/793. 
4Askhabul Kirom, “Peran Guru Dan Peserta Didik Dalam Proses 

Pembelajaran Berbasis Multikultural,” Jurnal Al-Murabbi 3, no. 3 (2017): 69, 

https://doi.org?10.24042/terampil.v51l.2748. 
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Sementara menurut Nasution mengajar merupakan 

menanamkan pengetahuan kepada anak, menyampaikan 

kebudayaan kepada anak serta mengatur aktivitas 

lingkungan yang sebaik-baiknya guna menghubungkan anak 

ke pengetahuan agar terjadi proses belajar.  

Jadi dapat disimpulkan mengajar merupakan proses 

yang kompleks tidak hanya sekedar menyampaikan 

informasi dari pendidik kepada peserta didik, melainkan 

banyak kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar hasil 

belajar peserta didik dapat meningkat. Dalam mengajar 

pendidik juga memiliki prinsip-prinsip, berikut ini prinsip-

prinsip mengajar pendidik  menurut Ibrahim yaitu: 

a. Prinsip perhatian 

b. Prinsip aktivitas 

c. Prinsip keterlibatan langsung dan berpengalaman 

d. Prinsip pengulangan 

e. Prinsip tantangan 

f. Prinsip balikan dan penguatan 

g. Prinsip perbedaan individual 

h. Prinsip motivasi. 

Keterampilan dasar mengajar menurut Turney 

merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru 

untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

nilai kepada peserta didik dalam proses pembelajaran.Selain 

itu menurut hasil penelitian yang telah dilakukannya terdapat 

delapan keterampilan dasar mengajar yang dianggap penting 

dalam menentukan keberhasilan pembelajaran antara lain 

lain keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan 

variasi, keterampilan memberi penguatan, keterampilan 

bertanya, keterampilan mengelola kelas, keterampilan dalam 

membimbing diskusi kelompok kecil, serta keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan.
5
 

                                                             
5Theresyam Kabanga dan Reni, “Analisis Keterampilan Dasar Mengajar 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Kristen 
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Sementara menurut Wraag, keterampilan dasar 

mengajar diartikan sebagai strategies that teachers use 

which facilitate pupils learning and which are acknowledged 

by those competent to judge as being skills. Dimana 

keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa 

keterampilan dan kemampuan yang bersifat melekat yang 

harus dimiliki serta diaktualisasikan oleh pendidik, guru, 

dosen atau instruktur yang melaksanakan tugasnya.
6
 Selain 

itu dalam proses pembelajaran, guru dapat berwenang 

memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media 

pembelajaran dan alat penilaian atau evaluasi, sehingga 

nantinya dapat mencapai hasil pendidikan yang bermutu 

yang sesuai dengan kode etik profesi guru. 

Sedangkan Siswanto berpendapat bahwa keterampilan 

dasar mengajar merupakan berbagai keterampilan yang 

terikat dengan teknik mengajar dan harus dikuasai oleh para 

calon pendidik agar dapat melaksanakan proses belajar 

mengajar dengan baik. Beberapa keterampilan dasar 

mengajar antara lain adalah keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

memberi penguatan, keterampilan menggunakan media dan 

alat pelajaran, keterampilan menyusun skenario pelajaran, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan 

membimbing diskusi, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan bertanya serta keterampilan mengevaluasi.
7
 

Berbeda dengan yang lain, Rasto berpendapat bahwa 

keterampilan dasar mengajar merupakan sekelompok 

tindakan mengajar atau perilaku yang dimaksudkan untuk 

                                                                                                                                   
Indonesia Toraja,” Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan 7, no. 1 (2018): 2, 

https://orcid.org/0000-0002-0311-2302. 
6
Diar Veni Rahayu, “Pembelajaran Dengan Strategi Search-Solve-Create-

Share Untuk Melatih Keterampilan Dasar Mengajar Matematika,” Mosharafa: Jurnal 

Pendidikan Matematika 5, no. 3 (2018): 329, 
https://doi.org/10.31980/mosharafa.v5i3.287. 

7
Putri Agustina dan Alanindra Saputra, “Profil Keterampilan Dasar 

Mengajar Mahasiswa Calon Guru Biologi pada Matakuliah Microteaching,” Jurnal 

Bioedukatika5, no. 1 (2017): 19, https://doi.org/10.26555/bioedukatika.v5i1.5670. 



20 
 

 
 

memfasilitasi pembelajaran peserta didik baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurutnya 

jenis keterampilan dasar mengajar dibedakan menjadi 8 

yaitu keterampilan membuka pembelajaran (set induction), 

keterampilan menjelaskan (explaining), keterampilan 

menutup pembelajaran (set induction), keterampilan 

bertanya (questioning), keterampilan memberi penguatan 

(reinforcement), keterampilan melakukan variasi (stimulus 

variation), keterampilan melakukan demonstrasi 

(demonstration) serta keterampilan menggunakan papan 

tulis (using blackboard).
8
 

Alita berpendapat keterampilan dasar mengajar 

merupakan hal yang penting yang harus dikuasai oleh calon 

guru dan guru, karena akan percuma jika guru paham secara 

kognitif akan tetapi tidak bisa menyampaikan dengan baik, 

maka otomatis materi pelajaran tidak akan tersampaikan 

dengan baik. Keterampilan dasar mengajar diperlukan agar 

dapat melaksanakan dan mengimplementasikan berbagai 

strategi pembelajaran dalam pengelolaan proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan efektif dan 

efesien. Untuk itu sebelum menjadi guru, semua calon guru 

dilatih dan dibekali dengan keterampilan dasar mengajar 

agar dapat menguasai 4 kompetensi yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, serta 

kompetensi profesional, sehingga ketika menjadi pendidik 

mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
9
 

Sedangkan teori keterampilan dasar yang 

dikemukakan oleh As. Gilcman adalah kemampuan atau 

keterampilan yang bersifat khusu (most specific intructional 

behaviors) yang harus dimiliki oleh guru, dosen, intruktur 

                                                             
8Dini Alawiyah dan Nani Imaniyati, “Keterampilan Mengajar Guru dan 

Kesiapan Belajar Siswa Sebagai Determinan Terhadap Hasil Belajar Siswa,” Jurnal 

Manajerial 17, no. 1 (2018): 96, https://doi.org/10.17509/manajerial.v17i1.9767. 
9
Yuanita, “Tingkat Keterampilan Dasar Mengajar Calon Guru Sekolah 

Dasar Pada Perkuliahan Mikroteaching [Level of Basic Skills for Teaching 

Prospective Primary School Teachers at Mikroteaching Lectures],” PEDAGOGIA: 

Jurnal Pendidikan 8, no. 1 (2019): 71, https://doi.org/10.21070/pedagogia.v8i1.1952. 
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atau widyaiswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar 

secara efektif, efesien dan profesional. Dengan demikian 

maka keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan 

beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat 

mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam 

menjalankan tugas mengajarnya.
10

 

dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang 

harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar yaitu: 

1. Menguasai materi atau bahan ajar yang diajarkan 

(what to each) 

2. Menguasai metofologi atau cara untuk 

membelajarkannya (how to teach).  

Keterampilan dasar mengajar termasuk kedalam aspek 

nomor 2 yaitu cara membelajarkan peserta didik, karena 

keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan 

dikuasai oleh tenaga pengajar. Selain itu keterampilan dasar 

mengajar merupakan keterampilan yang kompleks, yang 

pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari 

berbagai keterangan yang jumlahnya sangat banyak. 

Berdasarkan teori yang telah di jelaskan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar 

merupakan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh 

seorang guru dalam memberikan informasi ataupun 

pengetahuan kepada peserta didiknya dengan menggunakan 

fasilitas pembelajaran yang ada sehingga tercapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Jadi keterampilan atau 

kemampuan mengajar harus dimiliki oleh seorang pendidik 

agar pendidik dapat mengelola serta merealisasikan proses 

pembelajaran dengan baik sehingga hasil belajar peserta 

didik dapat meningkat.  

b. Macam-Macam Keterampilan Dasar Mengajar  

Pendidik yang profesional adalah pendidik yang 

melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Menurut 

                                                             
10
Mas Roro Diah Wahyulestari, “keterampilan Dasar Mengajar di Sekolah 

Dasar,” JurnalProsiding Seminar Nasional Pendidikan 1, no. 1(2018): 201, 

https://jurnal.umj.ac.id. 
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Wahyudi, pendidik yang profesional adalah pendidik yang 

dapat mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan 

tugasnya sehari-hari.
11

 Dalam mengajar diperlukan 

keterampilan-keterampilan untuk melancarkan proses belajar 

mengajar secara efektif dan efesien. Keterampilan yang 

dimaksud adalah keterampilan dasar mengajar.  

Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan standar 

yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai 

guru.
12

  

Sedangkan menurut Wahyulestari keberhasilan 

seorang pendidik selain dari faktor motivasi, kemampuan 

yang diberikan, keaktifan siswa serta kelengkapan fasilitas 

penunjang proses pembelajaran, kemampuan dasar mengajar 

guru juga merupakan faktor yang penting dalam 

mengembangkan hasil belajar siswa.
13

 Dengan menerapkan 

keterampilan dasar mengajar pendidik ini, maka akan lebih 

membantu seorang pendidik dalam proses belajar dan dalam 

penyampaian materi. Menurut Muh. Uzer Usman dalam 

bukunya “Menjadi Guru Profesional” mengemukakan 

delapan keterampilan dasar mengajar yang dianggapnya 

dapat membantu guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran kepada peserta didiknya
14

. Dan berikut ini 

merupakan macam-macam keterampilan dasar mengajar, 

antara lain: 

1) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

a) Pengertian keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran 

                                                             
11
Cut Fitriani, Murniati Ar, dan Nasir Usman, “Kompetensi Profesional 

Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Mts Muhammadiyah Banda Aceh,” Jurnal 

Administrasi Pendidikan 5, no. 2 (2017): 90, https://e-

repasitory.uinsyiah.ac.id/JAP/article/view/8246. 
12

Zainal Asril, Micro Teaching (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 67. 
13
Bastian, “Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Guru Dalam 

Melaksanakan Pembelajaran Di Sekolah Dasar,” JURNAL PAJAR (Pendidikan dan 

Pengajaran) 3, no. 6 (2019): 1358, https://doi.org/10.33578/pjr.v3i6.7899. 
14Mansyur, “Keterampilan Dasar Mengajar dan Penguasaan Kompetensi 

Guru (Suatu Proses Pembelajaran Micro),” Jurnal El-Ghiroh 12, no. 1 (2017): 131-

147, https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/31/23. 
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Membuka pelajaran (set induction) adalah 

usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan 

prakondusi bagi peserta didik agar mental dan 

perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari 

sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang 

positif terhadap kegiatan pembelajaran.
15

 Sedangkan 

menutup pelajaran (closure) merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengetahui 

pencapaian tujuan akhir dan pemahaman 

pembelajaran peserta didik terhadap materi yang 

dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran.
16

 

b) Komponen-komponen dalam membuka dan 

menutup pelajaran 

1. Menarik perhatian siswa. Komponen ini sangat 

penting digunakan untuk membuka pelajaran, dan 

komponen ini dapat dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu menggunakan variasi dalam pembelajaran 

seperti variasi mengajar guru, penggunaan alat bantu 

mengajar serta pola interaksi yang bervariasi. 

2. Menimbulkan motivasi. Motivasi perlu diberikan 

pendidik kepada peserta didik, hal ini agar peserta 

didik dapat antusias dalam memulai proses 

pembelajaran. 

3. Memberikan acuan. Pemberian acuan dapat 

dilakukan dengan berbagai usaha, pemberian acuan 

ini dilakukan untuk memberikan gambaran 

mengenai materi pembelajaran yang hendak 

disampaikan. 
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4. Membuat kaitan.
17

 Membuat kaitan atau hubungan 

antara materi yang akan dipelajari dengan meteri 

yang sudah dipelajari, maka akan membuat 

pembelajaran akan lebih bermakna. 

5. Meninjau kembali. Pelajaran yang telah disampaikan 

oleh pendidik dapat ditinjau ulang dengan 

memberikan tugas merangkum atau meringkas 

kepada peserta didik agar pendidik tahu sampai 

mana pengetahuan peserta didiknya selama proses 

pembelajaran. 

6. Mengevaluasi. Kegiatan evaluasi yang dapat 

dilakukan oleh seorang pendidik yaitu dapat 

memberikan tugas kepada peserta didik berupa tanya 

jawab dan mengerjakan soal. 

7. Tindak lanjut.
18

 Tindak lanjut dalam pembelajaran 

dapat diberikan oleh pendidik seperti tugas dalam 

bentuk PR, kunjungan lapangan dan juga percobaan. 

c) Tujuan dalam membuka pelajaran 

1. Membantu peserta didik untuk mempersiapkan diri 

sejak semula agar dapat membayangkan pelajaran 

yang akan dipelajari. 

2. Menimbulkan minat dan perhatian peserta didik 

pada apa yang akan dipelajari dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

3. Membantu peserta didik untuk mengetahui 

hubungan antara pengalaman-pengalaman yang 

telah dikuasainya dengan hal-hal baru yang akan 

dipelajari atau yang belum dikenalnya. 

4. Mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam 

mempelajari materi pembelajaran. 
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5. Mengetahui tingkat keberhasilan pendidik dalam 

penyampaian materi yang diajarkannya. 

6. Membantu peserta didik untuk mengetahui 

hubungan antara hal-hal baru yang belum 

diketahuinya. 

2) Keterampilan Menjelaskan 

a) Pengertian keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan merupakan 

keterampilan dalam menyajikan informasi secara lisan 

yang diorganisasikan secara sistematik untuk 

menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang 

lainnya.
19

 Ciri utama seorang pendidik di dalam 

keterampilan menjelaskan yaitu penyampikan 

informasi yang terencana dengan baik, disajikan 

dengan benar, serta urutan yang cocok. Memberikan 

penjelasan merupakan aspek yang sangat penting 

dalam perbuatan pendidik. 

b) Komponen-komponen dalam keterampilan 

menjelaskan 

1. Merencanakan pesan yang disampaikan. Sebelum 

menjelaskan materi yang akan diajarkan, seorang 

pendidik harus dapat membuat rencana terlebih 

dahulu mengenai materi apa yang akan disampaikan 

oleh peserta didiknya. 

2. Menggunakan contoh-contoh. Untuk membuat 

peserta didik lebih memahami materi pelajaran, 

alangkah baiknya jika seorang pendidik memberikan 

contoh-contoh terkait materi pelajaran sehingga 

membuat peserta didik akan lebih mudah memahami 

materi pelajaran tersebut. 

3. Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik 

mengenai materi yang belum dipahami. Ketika 
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selesai menjelaskan baiknya seorang pendidik 

menanyakan kepada peserta didiknya mengenai 

materi yang belum dipahami, jika merasa peserta 

didik belum memahami maka guru wajib 

menjelaskan kembali mengenai materi terkait.
20

 

c) Tujuan dalam keterampilan menjelaskan 

1. Membimbing peserta didik dalam memahami materi 

yang dipelajari. 

2. Melibatkan peserta didik untuk memecahkan 

masalah. 

3. Memberi umpan balik kepada peserta didik untuk 

mengetahui tingkat pemahamannya. 

4. Membimbing peserta didik untuk mendapatkan 

proses penalaran. 

5. Membantu peserta didik untuk mendapatkan atau 

memahami hukum, dalil dan prinsip-prinsip umum 

secara objektif.
21

 

3) Keterampilan Mengadakan Variasi 

a) Pengertian keterampilan mengadakan variasi 

Keterampilan mengadakan variasi merupakan 

keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh 

seorang pendidik agar proses belajar mengajar tidak 

mengalami kebosanan, peserta didik mengalami 

antusias, tekun, berpartisipasi dan aktif. Selain itu 

penggunaan variasi bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi peserta didik dalam belajar.
22

 Ada beberapa 

alasan yang mendasari seorang pendidik mengadakan 

variasi dalam proses pembelajaran yaitu karena setiap 
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manusia khususnya peserta didik memiliki sikap 

bosan dan jenuh terhadap sesuatu yang termasuk 

dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut 

dikarenakan sikap jenuh merupakan kodrati manusia. 

b) Komponen-komponen dalam keterampilan 

mengadakan variasi 

1. Variasi gaya mengajar. Hal yang berhubungan 

dengan variasi gaya mengajar yaitu variasi suara, 

gerakan badan mimik saat menjelaskan materi, 

perubahan posisi guru, serta mengadakan kontak 

pandang dengan peserta didik. 

2. Variasi dalam pemanfaatan media serta alat bantu 

pembelajaran. Media dan alat bantu pembelajaran 

merupakan faktor yang penting dalam proses 

pembelajaran, hal ini karena peserta didik akan 

lebih antusias dan mudah belajar jika mereka dapat 

melihat, mendengarkan serta meraba mengenai hal 

yang mereka pelajari. 

3. Variasi dalam pola interaksi. Variasi pada pola 

interaksi ini dibedakan menjadi tiga yaitu pola 

interaksi klasikal, pola interaksi kempok serta pola 

interaksi perorangan. Pembagian pola interaksi ini 

dilakukan untuk mempermudah pendidik dalam 

membimbing proses belajar mengajar.
23

 

c) Tujuan dalam keterampilan mengadakan penjelasan 

1. Menumbuhkan perhatian peserta didik. 

2. Untuk menghindari rasa jenuh dan bosan peserta 

didik dalam mengkuti proses pembelajaran. 

3. Menumbuhkan motivasi dan perhatian peserta 

didik pada pembelajaran. 

4. Bagi guru dapat meningkatkan keberhasilan dalam 

kegiatan belajar mengajar. 
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5. Melayani keinginan dan pola belajar peserta didik 

yang berbeda-beda. 

6. Melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi 

dalam berbagai proses pembelajaran.
24

 

4) Keterampilan Memberi Penguatan 

a) Pengertian keterampilan memberi penguatan 

Penguatan merupakan tanggapan pendidik 

terhadap perilaku peserta didik yang dapat 

memungkinkan untuk memperbesar hatinya agar lebih 

terpacu dalam melakukan interaksi pembelajaran.
25

 

Sedangkan menurut Uzer Usman memberi penguatan 

merupakan segala bentuk respon baik bersifat verbal 

maupun non verbal sebagai modifikasi tingkah laku 

pendidik terhadap tingkah laku peserta didik, yang 

bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan 

balik bagi peserta didik atas perbuatan atau tindakan 

yang telah dilakukannya.
26

 Jadi dapat dikatakan 

bahwa memberi penguatan merupakan respon 

terhadap suatu tingkah laku positif yang dapat 

meningkatkan kemampuan berulangnya kembali 

tingkah tersebut. 

b) Komponen-komponen dalam keterampilan 

memberikan penguatan 

1. Penguatan verbal. Yaitu dapat berupa kata-kata 

atau kalimat, seperti saya senang. 

2. Penguatan non verbal. Berupa mimik dan gerakan 

tangan dengan pendekatan atau menggunakan 
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sentuhan seperti mengelus-elus punggungnya. 

Menggunakan simbol atau benda, seperti anak 

disuruh untuk mengerjakan hasil pr nya di papan 

tulis kemudian diberi tanda betul, serta penguatan 

tak penuh seperti jawabanmu benar.
27

 

c) Tujuan dalam memberikan penguatan 

1. Meningkatkan perhatian dan membangkitkan 

motivasi belajar peserta didik. 

2. Memudahkan peserta didik dalam belajar. 

3. Mengontrol dan memodifikasi tingkah laku peserta 

didik. 

4. Mendorong prilaku positif para peserta didik. 

5. Menumbuhkan rasa percaya diri pada diri peserta 

didik. 

6. Memelihara iklim kelas yang kondusif.
28

 

5) Keterampilan Bertanya 

a) Pengertian keterampilan bertanya 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang 

meminta seseorang untuk menjawab atau merespon 

pertanyaan yang telah ditanyakan. Respon yang 

ditanyakan dapat berupa pengetahuan sampai hal-hal 

yang merupakan hasil dari pertimbangan.
29

 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh 

pendidik untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang efektif dan menyenangkan, karena disetiap 

tahap pembelajaran pendidik dituntut untuk sering 

mengajukan pertanyaan dan kualitas pertanyaan 

yang diajukan pendidik akan menentukan kualitas 

jawaban peserta didik. 
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b) Komponen-komponen dalam keterampilan bertanya 

1. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

Pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik 

haruslah singkat dan jelas, serta menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti dan sesuai dengan 

tahap perkembangan kognitif peserta didik. 

2. Penyebaran pertanyaan. Pendidik dapat 

melemparkan pertanyaan ke seluruh kelas dan 

hendaknya pendidik berusaha agar peserta didik 

mendapatkan giliran untuk menjawab pertanyaan. 

3. Pemberian waktu berpikir. Dalam mengajukan 

pertanyaan pendidik harus berdiam diri sesaat agar 

peserta didik dapat berpikir untuk membuat 

jawabannya. 

4. Pemindahan giliran jawaban. Pemindahan giliran 

menjawab dilakukan agar peserta didik yang lain 

dapat memberikan jawaban yang berbeda antar satu 

peserta didik.
30

 

c) Tujuan dalam keterampilan bertanya 

1. Merangsang kemampuan berpikir peserta didik. 

2. Membantu peserta didik dalam belajar. 

3. Mengarahkan peserta didik untuk berpikir secara 

mandiri. 

4. Meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. 

5. Membantu peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. 

6) Keterampilan Mengelola Kelas 

a) Pengertian keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan 

pendidik untuk menciptakan iklim pembelajaran 

yang kondusif dan mengendalikan gangguan-

gangguan yang terjadi selama pembelajaran 
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berlangsung.
31

 Gangguan dapat bersifat sementara 

sehingga perlu dikembalikannya iklim belajar yang 

serasi, namun ada pula gangguan yang sifatnya 

cukup serius dan terus menerus sehingga diperlukan 

kemampuan meremedial. Sehingga suatu kondisi 

belajar yang optimal dapat tercapai bila seorang 

pendidik mampu mengatur peserta didiknya serta 

mampu mengendalikan suasana kelas yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. Pengelolaan yang efektif 

merupakan prasyarat terjadinya proses pembelajaran 

yang efektif. 

b) Komponen-komponen dalam keterampilan 

mengelola kelas 

1. Komponen yang berhubungan dengan tindakan 

penciptaan dan pemeliharaan kondisi yang optimal, 

hal ini dapat menunjukan sikap tanggap, 

memberikan perhatian secara visual dan verbal, 

memusatkan perhatian kelompok, memberikan 

petunjuk yang jelas, menegur dengan bijaksana dan 

memberi penguatan. 

2. Komponen yang berhubungan dengan tindakan 

untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal, 

hal ini dapat memodifikasi tingkah laku, 

memecahkan masalah secara berkelompok, dan 

mencari solusi masalah. 

c) Tujuan dalam keterampilan mengelola kelas 

1. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan 

tanggung jawab individu terhadap tingkah laku. 

2. Membantu peserta didik untuk mengerti tingkah 

laku yang sesuai dengan tata tertib yang ada di kelas, 

dan memahami bahwa teguran pendidik merupakan 

sebuah peringatan dan bukan bentuk kemarahan. 
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3. Menimbulkan rasa kewajiban melihat diri sendiri 

dalam bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas 

kelas. 

7) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

a) Pengertian dalam keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 

Diskusi kelompok merupakan suatu proses 

yang teratur dengan melibatkan sekelompok peserta 

didik dalam interaksi secara tatap muka untuk 

mengambil keputusan dan memecahkan suatu 

masalah. Diskusi kelompok kecil ini merupakan 

peserta didik yang berdiskusi dalam kelompok-

kelompok kecil di bawah binaan pendidik atau 

temannya untuk berbagi informasi, memecahkan 

masalah dan pengambilan keputusan serta 

dilaksanakan dalam suasana yang terbuka.
32

 Diskusi 

ini harus dalam proses pembelajaran. Dan tidak 

semua pendidik mampu membimbing dalam 

melakukan diskusi kelompok ini, sehingga pendidik 

perlu berlatih secara maksimal. 

b) Komponen-komponen dalam keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil 

1. Memusatkan perhatian peserta didik. Kegiatan yang 

dapat dilakukan yaitu merumuskan tujuan dan topik 

yang akan didiskusikan, mengemukakan masalah, 

mencatat kesalahan yang menyimpang dari tujuan. 

2. Memperluas masalah. Intinya merangkum kembali 

permasalahan supaya lebih jelas, menjelaskan 

gagasan kepada peserta didik dengan memberikan 

informasi secara jelas. 

3. Meningkatkan pola pikir peserta didik. Pendidik 

dapat memberikan pertanyaan kepada peserta didik 
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yang menantang pola pikirnya, memberikan contoh-

contoh yang verbal, memberikan waktu berpikir dan 

memberikan dukungan dari pendapat peserta didik. 

4. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

diskusi. Pendidik dapat memancing semangat 

berpikir peserta didik, memberikan kesempatan 

kepada yang belum berbicara, mengatur jalannya 

diskusi dan mengomentari pendapat yang 

dikemukakan oleh peserta didik. 

5. Menutup diskusi. Dalam kegiatan ini pendidik dapat 

membuat rangkuman hasil diskusi, menindaklanjuti 

hasil diskusi serta menilai hasil diskusi.
33

 

c) Tujuan dalam keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 

1. Mengembangkan kemampuan berpikir dan 

berkomunikasi peserta didik. 

2. Meningkatkan disiplin peserta didik. 

3. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

4. Mencontohkan sikap saling membantu kepada 

peserta didik. 

8) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan 

Perorangan 

a) Pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan 

merupakan suatu bentuk pembelajaran yang 

memungkinkan bagi guru untuk memberikan 

perhatian kepada setiap peserta didik agar menjalin 

hubungan yang akrab antara pendidik dengan 

peserta didik maupun peserta didik dengan peserta 

didik lainnya. Dalam melakukan pembelajaran 

secara perorangan, perlu diperhatikan kemampuan 
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dan kematangan berpikir peserta didik agar apa yang 

disampaikan dapat diserap serta dipahami.
34

 

b) Komponen-komponen dalam keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan 

1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara 

pribadi. Mengajar perorangan atau kelompok kecil 

salah satunya yaitu terjadinya timbal balik yang baik 

antara pendidik dengan peserta didik. sebagai 

seorang pendidik yang profesional, harus dapat 

menciptakan suasana yang terbuka bagi peserta 

didik sehingga pada saat pembelajaran peserta didik 

dapat memberikan pendapatnya secara terbuka dan 

leluasa. 

2. Keterampilan mengorganisasi. Dalam pembelajaran 

pendidik harus dapat berperan sebagai organisator, 

serta dapat memperhatikan pembelajaran dari awal 

sampai akhir. 

3. Keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar. Pendidik dapat memberikan kesempatan 

bagi peserta didik untuk belajar mandiri, akan tetapi 

tetap mengawasi nya. Selain itu pendidik dapat 

membantu dan membimbing peserta didik agar 

dapat mudah belajar dan bersemangat. 

4. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar.
35

 Pendidik harus mampu 

untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang sudah direncanakan, termasuk 

mampu melihat dan memperhatikan kemampuan 

peserta didik, minat, gaya belajar dan juga tingkat 

disiplin. 
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c) Tujuan keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 

1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

belajar lebih aktif. 

2. Memberikan rasa tanggung jawab yang besar kepada 

peserta didik. 

3. Mengembangkan gaya kreatif dan kepemimpian 

kepada peserta didik. 

4. Membentuk hubungan yang lebih akrab antara 

peserta didik dengan pendidik maupun peserta didik 

dengan peserta didik lainnya. 

5. Memberikan kesempatan dalam memecahkan 

masalah dan cara hidup secara rasional serta 

demokratis. 

6. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan sikap sosial dan semangat 

bergotong royong. 

2. Guru 

a. Pengertian Guru 

Menurut Suprihatiningrum, guru dipahami sebagai 

pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, dasar dan menengah.
36

 Sehingga peran 

guru sangat penting dan strategis, terutama dalam 

memberikan bimbingan, dorongan, semangat, fasilitas 

kepada masyarakat dan peserta didik untuk memperoleh 

ikmu pengetahuan dan keterampilan menggunakan 

teknologi. Sedangkan menurut Noor Jamaluddin, guru 

adalah pendidik yang bertanggung jawab memberi 

bimbingan atau bantuan kepada anak didiknya dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai 
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kedewasaannya, mampu berdiri sendiri, dan mampu 

melaksanakan tugasnya sendiri.
37

 

Heri menyatakan guru merupakan tenaga profesional 

dan penentu masa depan pendidikan disuatu negara. Yang 

secara umum tugas pokok seorang guru adalah mengajarkan 

ilmu pengetahuan kepada siswa-siswi untuk memiliki 

pengetahuan serta keterampilan dalam bidang pembelajaran 

masing-masing yang dimintai.
38

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa guru merupakan 

seseorang yang bertanggung jawab dalam mengajarkan, 

membimbing dan mendidik anak muridnya agar mampu 

menjalankan seluruh tugasnya. Selain itu seorang guru harus 

memiliki 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial agar guru tersebut dapat dikatakan sebagai 

guru profesional. 

b. Tugas Guru 

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah 

sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak 

peserta didiknya, guru mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk dan membangun kepribadian anak didik 

menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 

Guru bertugas mempersiapkan manusia yang cakap yang 

diharapkan dapat membangun dirinya dan juga membangun 

bangsa dan negaranya. 

Jabatan guru mempunyai banyak tugas, baik yang 

terkait dengan dinas ataupun diluar dinas dalam bentuk 

pengabdian. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen 

disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesioanl dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
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mengarahkan, melatih, menilai dan mengvaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar serta pendidikan menengah. 

Adapun tugas guru secara umum adalah mendidik, 

sedangkan tugas khusus guru adalah: 

1. Sebagai pengajar (intruksional) yaitu merencanakan 

program pengajaran dan melaksanakan program yang 

telah disusun dan melakukan penilaian setelah program 

itu dilaksanakan. 

2. Sebagai pendidik (edukator) yaitu mengarahkan peserta 

didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian 

sempurna. 

3. Sebagai pemimpin (manajerial) yaitu memimpin dan 

mengendalikan diri sendiri, peserta didik serta 

masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, 

pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan 

partisipasi atas program yang dilakukan. 

c. Kompetensi Guru 

Kompetensi berasal dari bahasa inggris yaitu 

“Competency” yang berarti kecakapan, kemampuan. 

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk 

menentukan sesuatu. Jadi kompetensi berarti kemampuan atau 

kecakapan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kompetensi 

juga merupakan suatu sifat atau karakteristik orang-orang 

yang memiliki kecakapan, kemampuan, kewenangan, 

keterampilan, dan pengetahuan untuk mengerjakan apa yang 

diperlukan. Sedangkan kompetensi pendidik adalah 

seperangkat kualifikasi atau kemampuan yang dimiliki 

pendidik dalam menunjang kualitas pekerjaanya. Secara garis 

besar kompetensi pendidik dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

kompetensi pribadi dan kompetensi profesional. Adapun 

macam-macam kompetensi yaitu: 

a. Mengembangkan kepribadian 

b. Berinteraksi dan berkomunikasi 

c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan 
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d. Melaksanakan administrasi sekolah 

e. Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan 

pengajaran 

f. Menguasai landasan pendidikan 

g. Menguasai bahan pengajaran 

h. Menyusun program pengajaran 

i. Melaksanakan program pengajaran 

j. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan
39

 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

pendidik dan dosen adalah kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional serta kompetensi sosial 

yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
40

 Umumnya empat 

kompetensi tersebut saling berhubungan dan saling 

mendukung. Akan tetapi kompetensi pedagogiklah yang 

memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran, hal ini 

karena berhubungan langsung dengan tugas pokok seorang 

pendidik yaitu kemampuan dalam melaksanakan dan 

mengelola proses pembelajaran. 

a) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta 

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar serta pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki. 

Kompetensi pedagogik ini meliputi: 

1) Mengenal karakteristik peserta didik 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar 

3) Mampu mengembangkan kurikulum 
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4) Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

5) Memahami dan mengembangkan potensi peserta didik 

6) Dapat berkomunikasi dengan peserta didik 

7) Penilaian dan evaluasi peserta didik
41

 

b) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian pendidik menurut undang-

undang guru dan dosen adalah kompetensi yang berkaitan 

dengan pribadi seorang pendidik yang mantap, berakhlak 

mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan yang baik 

bagi peserta didik dan berakhlah mulia.
42

 Kepribadian 

pendidik ini dapat dilihat melalui penampilan, tindakan, 

ucapan, cara berpakaian dan dalam menghadapi persoalan. 

Berikut ini karakteristik kepribadian pendidik dalam proses 

belajar mengajar yaitu: 

1) Kemantapan dan integritas pribadi 

2) Peka terhadap perubahan dan pembaharuan 

3) Berpikir alternatif 

4) Adil, jujur dan objektif 

5) Berdisiplin dalam melaksanakan tugas 

6) Ulet dan tekun dalam bekerja 

7) Berusaha memperoleh hasil kerja dengan baik 

8) Simpatik, luwes, bijaksana, dan sederhana dalam 

bertindak 

9) Bersifat terbuka, kreatif dan berwibawa 

c) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang pendidik agar proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan baik.
43

 Kompetensi sosial 
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ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

pendidik dalam berkomunikasi dengan peserta didiknya. 

Selain berkomunikasi dengan peserta didiknya pendidik 

juga harus dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa, 

masyarakat dan juga teman seprofesinya baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

d) Kompetensi Profesional 

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 

28 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa pengertian 

kompetensi profesional adalah penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan dalam membimbing peserta didik dalam 

memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh 

Standar Nasional Pendidikan. Secara umum kemampuan 

profesional yang harus dimiliki oleh seorang pendidik 

adalah kemampuan dalam penguasaan materi, kemampuan 

mengelola program belajar mengajar, kemampuan 

merencanakan proses belajar mengajar, kemampuan dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, kemampuan dalam 

menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar, 

serta kemampuan dalam melaksanakan evaluasi hasil 

pembelajaran. 

Dari berbagai sumber yang membahas mengenai 

kompetensi profesional guru, berikut ini merupakan ruang 

lingkup kompetensi profesional yaitu: 

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan 

baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya 

2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai 

taraf perkembangan peserta didik 

3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi 

sesuai tanggung jawabnya 

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran 

yang bervariasi 
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5) Mampu menggunakan dan mengembangkan berbagai 

alat, media dan sumber belajar yang relevan 

6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program 

pembelajaran 

7) Mampu melaksanakan evaluasi bagi peserta didik 

8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.
44

 

d. Program Sertifikasi Guru 

a) Pengertian Sertifikasi 

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat 

keterangan (sertifikasi) dari suatu lembaga berwenang 

yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus 

pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi dalam 

melaksanakan tugas. Sedangkan secara harfiah, sertifikasi 

berasal dari kata certification yang berarti diploma atau 

pengakuan resmi terhadap kompetensi seseorang untuk 

memangku suatu jabatan profesional. 

Sementara pengertian sertifikasi merupakan sarana 

atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan yang 

diharapkan dapat memperoleh guru profesional yang 

akan membawa kemajuan pada dunia pendidikan.
45

 

Sedangkan menurut Kunandar sertifikasi guru adalah 

proses untuk memberikan sertifikasi kepada guru yang 

telah memenuhi standar kualifikasi dan standar 

kompetensi.
46

 Nantinya nilai yang muncul dalam 

kerangka sertifikasi adalah penjamin mutu yang 

berlangsung secara berkelanjutan bagi guru dan dosen. 

Sertifikasi ini diberikan kepada guru yang telah 
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memenuhi standar profesional. Dasar utama pelaksanaan 

sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 

30 desember 2005. Selain itu pasal lain yang menyatakan 

tentang program sertifikasi adalah pasal 8 dan pasal 11, 

yang mana dalam pasal-pasal tersebut dikatakan bahwa 

sertifikasi bukanlah pilihan melainkan kewajiban bagi 

guru. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sertifikasi adalah 

proses pemberian sertifikasi pendidik untuk dosen dan 

guru untuk memperoleh guru yang profesional. 

Sementara yang dimaksud guru sertifikasi adalah guru 

yang telah mendapatkan sertifikasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kelayakan seorang guru menjadi agen 

pembelajaran dan mampu meningkatkan mutu 

pendidikan khususnya di Indonesia. 

b) Tujuan dan Manfaat Sertifikasi 

Adapun sertifikasi guru memiliki tujuan untuk: 

1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan 

tugas sebagai agen pembelajaran serta mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. 

2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. 

3) Meningkatkan martabat guru. 

4) Meningkatkan profesionalitas guru. 

Dengan kata lain tujuan sertifikasi ini yaitu untuk 

meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru 

dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran 

serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu 

tujuan sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu 

guru dan kesejahteraannya, sehingga diharapkan guru 

menjadi pendidik yang profesional. Sedangkan manfaat 

yang nantinya dapat dirasakan oleh guru setelah 

sertifikasi dilaksanakan yaitu: 

1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang 

tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi 

guru. 
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2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik 

pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak 

profesional. 

3) Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK, dan 

kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna 

layanan pendidikan. 

4) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan 

(LPTK) dari keinginan internal dan tekanan ekternal 

yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. 

5) Meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya 

tunjangan profesi.
47

 

c) Syarat umum untuk sertifikasi guru, yaitu: 

1) Memiliki kualifikasi jenjang akademik S1 dan D4. 

2) Memiliki jabatan sebagai PNS. 

3) Sudah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidikan 

Dan Tenaga Kependidikan). 

4) Sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan 

Kemdikbud. 

5) Berusia maksimal 58 tahun. 

6) Bebas dari NAPZA. 

7) Memiliki kelakuan yang baik. 

8) Sehat secara jasmani dan rohani. 

Perbedaan guru yang tersertifikasi dengan guru yang 

belum tersertifikasi terletak pada sikap dan kualitas 

pengajaran. Dimana guru yang sertifikasi lebih bagus, 

dan mempunyai sikap profesional guru. Hal ini sejalan 

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai 

guru dan dosen, dimana guru harus lulus S1 dan 

bersertifikasi sehingga nantinya dapat menghasilkan 

lulusan yang baik serta dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. 
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B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mempertimbangkan untuk 

merumuskan hipotesa bahwa terdapat perbedaan keterampilan dasar 

mengajar antara guru yang bersertifikasi dengan guru yang non-

bersertifikasi. Dari informasi dasar ini penulis ingin membuktikan 

melalui penelitian ini. 
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