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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana yang penting untuk menjadikan sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga bisa berguna sebagai 

generasi penerus bangsa yang bermutu tinggi untuk menjamin kelangsungan 

hidup dan kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan suatu proses yang terdiri 

dari input, proses dan output. Input yaitu terjadinya aktivitas belajar mengajar 

antara siswa dan guru, proses merupakan kegiatan pembelajaran yang terjadi, 

sedangkan output ialah hasil yang diperoleh dari aktivitas dan proses 

pembelajaran. Melalui pelaksanaan proses pendidikan diharapkan 

terbentuknya peserta didik yang berprestasi dan berkualitas sehingga dapat 

bersaing dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab II 

Pasal 3 yang berbunyi: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan selalu dilakukan baik oleh 

pemerintah maupun swasta, seperti pengembangan kurikulum, pengedaan 

buku ajar, peningkatan mutu guru serta peningkatan manajemen pendidikan. 

Kegagalan dan keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam mencapai 

tujuan pendidikan tidak terlepas dari peran seorang guru. Hal ini terbukti 

karna guru memiliki peran besar dalam proses pembelajaran. E. Mulyasa 

(2009: 35) mengungkapkan bahwa : 

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar 

terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan 

dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan 

tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan 
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potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan 

berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. 

 

Kurikulum juga merupakan salah satu hal yang penting dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, kurikulum disusun guna mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan yang 

terjadi pada peserta didik. Kurikulum yang masih digunakan saat ini yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tetapi dilihat Kurikulum ini 

masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaanya. KTSP dinilai 

belum tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, 

nasional, maupun global (Kemendikbud 2012). Standar penilaian KTSP 

dinilai belum mengarah pada penilaian berbasis kompetensi.  

Permasalahan di dalam pendidikan yang sering muncul membuat 

Kemendikbud menilai perlu adanya pengembangkan kurikulum yang baru 

yaitu kurikulum 2013. Perubahan kurikulum ini diharapkan dapat 

membentuk peserta didik yang memiliki sikap, pengetahuan, serta 

kemampuan yang kreatif dan inovatif. Kurikulum baru menuntut guru dapat 

melaksanakan pembelajaran yang berbasis tematik integratif. Namun 

perubahan kurikulum dari KTSP menjadi Kurikulum 2013 memunculkan 

berbagai pendapat dari berbagai pihak, ada anggapan bahwa perubahan 

kurikulum yang dilakukan terlalu tergesa-gesa sehingga banyak guru atau 

satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum 2013. Dari berbagai 

survei yang ditemukan ada beberapa guru yang belum mengenal dan 

memahami mengenai kurikulum baru. Kurangnya pemahaman dan 

keterlibatan guru dalam sosialisasi kurikulum 2013 membuat berbagai pihak 

menganggap bahwa perubahan kurikulum baru tidak akan berjalan dengan 

baik. Di sisi lain banyak pihak yang mendukung dan beranggapan bahwa 

perlu adanya perubahan kurikulum baru karena dianggap perubahan tersebut 

dapat memenuhi tantangan perkembangan zaman di era globalisasi. 

 Menurut E. Mulyasa (2014: 51), “Dalam implementasi kurikulum 

2013, guru harus memahami berbagai pedoman, baik pedoman guru 

maupun pedoman peserta didik, yang semuanya sudah disiapkan oleh 
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pemerintah, baik kaitanya dengan kurikulum nasional maupun kurikulum 

wilayah”. Mengacu pada pasal 3 ayat (2) bagian I bab II Peraturan 

Pemerintah no 74/2008 tentang guru, “kompetensi guru terdiri dari empat 

bentuk yaitu kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional”. Keempat kompetensi tersebut memiliki 

peranan yang kuat dalam mewujudkan tujuan pendidikan secara umum.  

Berdasarkan empat kompetensi yang dikemukakan tersebut, dapat 

dilihat bahwa kompetensi pedagogik guru memiliki peran yang sangat 

sentral karena kompetensi pedagogik merupkan kompetensi yang harus 

dimiliki guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut Janawi 

(2011:65), “Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan 

dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran”. 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus dikuasai 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Seorang 

guru harus memiliki kepekaan dan tanggap terhadap perubahan-perubahan, 

karna perubahan dan ilmu teknologi yang semakin berkembang seiring 

dengan perubahan zaman. Maka disinilah tugas guru agar dapat 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan kualitas pendidikan, dengan 

menggunakan metode yang bervariasi sehingga apa yang diberikan kepada 

peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. 

Guru di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dituntut untuk dapat 

memahami karakteristik peserta didik, sehingga guru dapat menerapkan 

pendidikan karakter secara spontan atau langsung dalam setiap proses 

pembelajaran yang dilakukan. Tidak hanya itu, guru juga diharapkan  dapat 

meningkatkan pengetahuan peserta didik dengan melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan berbagai metode yang bervariasi sehingga diharapkan 

guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kompetensi pedagogik  

dalam mengimplementasikanya lebih mudah untuk diukur dibandingkan 

dengan kompetensi yang lain. Berdasarkan alasan tersebut peneliti memilih 

lokasi penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dengan tujuan setelah 

mengetahui mengenai kompetensi pedagogik guru, diharapkan guru di SMA 
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Muhammadiyah 1 Surakarta dapat menjadi acuan dalam pengambilan 

kebijakan mengenai kesesuaian kompetensi pendidik khususnya kompetensi 

pedagogik dan kaitanya dalam pelaksanaan kurikulum 2013. 

Berdasarkan hal diatas, mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU 

DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA MATA 

PELAJARAN EKONOMI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS 

MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian 

meliputi: 

1. Bagaimana kesesuaian kompetensi pedagogik yang dimiliki guru ekonomi 

dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? 

2. Bagaimana kesiapan guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui kesesuaian kompetensi pedagogik yang dimiliki guru ekonomi 

dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

2. Mengetahui kesiapan guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah penelitian di bidang 

pendidikan dan mampu memberikan manfaat untuk mengembangkan 

wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi 

guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013, terutama kompetensi pedagogik. 

2. Manfaat Praktis 



5 
 

a. Bagi Sekolah memberikan informasi mengenai kesesuaian kompetensi 

guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran. Sehingga 

membantu kepala sekolah dalam membuat kebijakan terhadap 

kesesuaian kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik. 

b. Bagi guru dapat memberikan bahan masukan untuk meningkatkan 

kemampuan profesional dalam pembelajaran dan kompotensi sesuai 

tuntutan Kurikulum 2013 serta sebagai bahan evaluasi bagi guru dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas. 

c. Bagi para pembaca, dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

tentang kesiapan dan kesesuaian kompetensi pedagogik guru dalam 

pelaksanaan Kurikulum 2013. 

 

 

 


