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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan guru yang begitu besar dalam pendidikan menjadi faktor 

penting dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas hasil belajar. 

Kemampuan profesionalnya, kinerjanya, motivasi kerja, kompetensi  yang 

dimiliki sangat mempengaruhi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Kedudukan guru yang strategis sebagai pelayan  dalam dunia pendidikan 

harus dapat melakukan  tugas utamanya yaitu mengajar dan mendidik 

siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Realisasi dari tugas guru secara 

nyata akan dapat dilihat  dari kinerjanya, sebagai bukti profesionalismenya, 

dengan melihat sikap profesionalnya itu dapat dinilai  kualitas dalam 

pembelajaran yang dilaksanakannya. 

Guru merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pendidikan, dan 

tanpa mengabaikan peran dari komponen-komponen lainnya, seorang guru 

mempunyai andil yang cukup besar dalam mewujudkan cita-cita bangsa 

untuk memajukan pendidikan. Peran dan fungsi guru dalam proses 

pembelajaran tidak dapat digantikan oleh media pembelajaran secanggih 

apa pun. Untuk itu kemampuan profesionalisme seorang guru, yang meliputi 

kompetensi, kreativitas, dan motivasinya perlu untuk dimiliki guru yang 

berkualitas . 
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Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen 

pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 

yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Guru yang memiliki kompetensi 

memadai sangatlah utama dalam menentukan keberhasilan tercapainya 

tujuan pendidikan. Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia 

belum merata, termasuk mutu pendidikan di SD Negeri 3 Wirosari 

Grobogan.  

Data rata - rata nilai ujian siswa kelas VI dari semua mata pelajaran 

yang peneliti peroleh di SD Negeri 3 Wirosari Grobogan tiga tahun terakhir 

adalah pada tahun pelajaran 2012/2013 = 6,421, tahun pelajaran 2013/2014 

= 6,503,  tahun pelajaran 2014/2015 = 6,504. Berdasarkan data tersebut 

memang terjadi peningkatan perolehan rata-rata nilai ujian, tetapi 

peningkatannya belum signifikan. Keberhasilan pendidikan yang dicapai 

belum memenuhi harapan kita, salah satu faktornya adalah kompetensi guru 

SD Negeri 3 Wirosari Grobogan yang dimiliki kurang diberdayakan. Faktor 

yang sangat dominan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan yang 

sangat signifikan adalah  kompetensi faedagogik yang dimiliki guru harus 

diberdayakan.  

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang dimiliki guru 

dalam melaksanakan pembelajaran, meliputi kemampuan untuk membuat 

administrasi pembelajaran yang terdiri dari perencanaan pembelajaran, 
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pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Berdasarkan fakta 

dilapangan tersebut, dalam hal ini peneliti  telah  mengadakan penelitian 

yang berjudul “ Kompetensi Guru dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Negeri 3 Wirosari  Grobogan” 

B. Rumusan Masalah 

 Menurut Sutama (2012:74) perumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif diawali dengan pemilihan topik umum dan metodologi. Topik dan 

metodologi dikaitkan dan dipilih secara interaktif, bukan dalam langkah-

langkah penelitian yang terpisah. 

 Pada penelitian ini ada tiga masalah yang perlu dicari jawabannya . 

1. Bagaimana kompetensi guru dalam menyusun rencana pembelajaran 

di Sekolah Dasar Negeri 3 Wirosari Grobogan? 

2. Bagaimana kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di 

Sekolah Dasar Negeri 3 Wirosari Grobogan? 

3. Bagaimana kompetensi guru  dalam evaluasi pembelajaran di Sekolah 

Dasar Negeri 3 Wirosari Grobogan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada tiga. 

1. Mendeskripsikan kompetensi guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 3 Wirosari Grobogan 

2. Mendeskripsikan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di 

Sekolah Dasar Negeri 3 Wirosari Grobogan 
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3. Mendeskripsikan kompetensi guru  dalam evaluasi pembelajaran di 

Sekolah Dasar Negeri 3 Wirosari Grobogan 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan memiliki manfaat 

dalam memberikan masukan terhadap upaya  peningkatan kompetensi 

pedagogik untuk kemajuan mutu hasil belajar siswa. 

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pengembangan dunia pendidikan dasar pada 

umumnya, dan khususnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan 

masukan yang mendalam tentang peranan kompetensi pedagogik 

guru. Terutama  peningkatan profesionalisme guru sekolah dasar pada 

pembelajaran, dengan membangun kekuatan dan mengurangi 

kelemahan yang dimiliki. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru diharapkan dapat digunakan sebagai sarana yang penting 

untuk memperluas wawasan pendidikan dalam melaksanakan 

program peningkatan  profesionalisme guru pada sekolah dasar 

b. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan 

berbagai masalah yang dihadapi, terutama dalam mengembangkan 

program peningkatan profesionalisme guru SD pada pembelajaran. 

c. Bagi UPTD Pendidikan, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 
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bagi penyusunan strategi dalam program peningkatan profesionalisme 

guru sekolah dasar yang memiliki latar belakang pendidikan dan 

kompetensi yang berbeda-beda sebagai sasaran program. 

d. Bagi Peneliti, hasil penelitian yang dihasilkan dapat digunakan 

sebagai acuan yang penting untuk memperluas wawasan pendidikan 

dalam melaksanakan peningkatan  profesionalisme guru yang dimiliki 

untuk  menuju pembaharuan pendidikan yang dinamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


