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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teoritis 

1. Kompetensi Profesional Guru PAUD 

a. Pengertian Kompetensi, Profesional dan Guru 

1) Pengertian Kompetensi  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014:735) Kompetensi 

merupakan turunan dari kata kompeten yang bermakna kewenangan 

atau kekuasaan untuk menentukan/memutuskan sesuatu. Sedangkan 

makna kata awalnya kompeten yaitu orang yang cakap (mengetahui). 

 Sagala (2006:25) Kompetensi merupakan seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayatai, 

dan dikuasai, oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. 

 Jaedun (2009:7) Kompetensi merupakan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk 

kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan 

sesuatu program pendidikan. 

 Kesimpulan dari pengertian diatas kompetensi adalah 

merupakan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang mempunyai 

kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan tugas 

keprofesionalnya. 

2) Pengertian profesional  

 Asmawati (2014:21) Profesional adalah sebuah pekerjaan 

jabatan yang memerlukan keahlian khusus. Profesional merupakan 

proses yang dinamis pada pekerjaan tertentu yang dapat diamati untuk 

memperbaiki atau untuk meningkatkan karateristik yang penting sesuai 

dengan aturan profesi. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2014  

profesionalisme adalah mempunyai mutu, kualitas, tindak tanduk yang 

merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Sedangkan, 
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profesional bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian 

khusus untuk menjalankannya. 

 Kesimpulan dari pengertian diatas profesional adalah suatu 

pekerjaan tertentu yang dapat diamati untuk memperbaiki atau 

meningkatkan karateristik yang penting sesuai dengan aturan profesi 

dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. 

3)  Pengertian Guru  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014:497) Guru artinya 

orang yang pekerjaannya (mata pencariannya, profesinya) mengajar.  

 Latif  (2013:246) Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu, 

yang tugas utamanya mendidik, mengajar, mengasuh,  membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.    

 Asmawati (2014:21) Guru adalah sebagai tenaga profesional 

sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan formal dan non formal. 

 Kesimpulan dari pengertian diatas guru adalah tenaga pengajar 

yang tugas utamanya mendidik, mengajar, mengasuh,  membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 

b. Macam – Macam Kompetensi PAUD 

Kompetensi pendidik PAUD Dalam peraturan pemerintah No. 19  

Tahun 2005:  Standar Nasional Pendidikan Bab VI antara lain (Sujiono, 

2009) : 

1) Kompetensi Pedagogis 

a) Memahami karateristik, kebutuhan dan perkembangan peserta 

didik.  

b) Menguasai konsep dan prinsip pendidikan. 

c)  Menguasai konsep, prinsip dan prosedur penembangan kurikulum, 

Menguasai teori, prinsip dan strategi pembelajaran. 

d) Menciptakan stiuasi pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipsi aktif, serta 
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memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan 

kemandirian. 

e)  Mengusai konsep, prinsip, prosedur, dan strategi bimbingan 

belajar peserta didik. 

f)  Menguasai media pembelajaran termasuk teknologi komunikasi 

dan informasi dan Menguasai prinsip, alat, prosedur dan hasil 

belajar. 

2) Kompetensi Kepribadian 

a) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, mantap, stabil, 

dewasa, berwibawa, serta aktif dan bijak sana. 

b)  Makhluk mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat sekitar. 

c) Memiliki jiwa, sikap, dan perilaku demokratis. 

d) Memiliki sikap dan komitmen terhadap profesi serta menjunjung 

kode etik pendidik. 

3) Kompetensi Sosial 

a) Bersifat terbuka, objektif dan tidak diskriminatif. 

b)  Berkomunikasi dan bergaul secara aktif dan santun dengan peserta 

didik. 

c) Berkomunikasi dan bergaul secara kolegial dan santun dengan 

sesana tutor dan tenaga kependidikan. 

d) Berkomunikasi secara empatik dan santun dengan orang tua/ wakil 

peserta didik serta masyarakat sekitar. 

e) Beradaptasi dengan kondisi sosial budaya setempat. 

f) Bekerja sama secara efektif dengan peserta didik, secara tutor dan 

tenaga kependidikan dan masyarakat sekitar. 

4) Kompetensi Profesional 

a) Menguasai substansi aspek-aspek perkembangan anak. 

b) Menguasai konsep dan teori perkembangan anak yang mencangkup 

bidang-bidang pengembangan. 

c) Mengintegasikan berbagai bidang pengembangan. 
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d) Mengaitkan bidang pengembangan dengan kehidupan sehari-hari. 

e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri dan profesi 

c. Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru PAUD 

Asmawati (2014: 23 ) Kualifiksi Akademik dan Kompetensi Guru PAUD 

Jalur Formal dan Nonformal 

a. Kualifikasi Akademik : 

1) Memiliki ijasah SI/DIV dari perguruan timggi terakriditasi 

2) Pendidikan menimal lulusan DII (Diploma) atau sedrajat dan 

memiliki sertifikat pelatihan/ pendidikan/ khusus PAUD yang 

terakriditasi 

3) Memiliki ijasah SI/ DIV/ PGPAUD dan telah berpengalaman 

sebagai pendidik PAUD minimal 4 tahun 

b. Kompetensi Guru PAUD 

Tabel 1. 1  Kompetensi Profesional 

No Kompetensi Indikator 

1 Kemampuan 

memanfaatkan teknologi 

informasi untuk 

komunikasi 

a. Mampu menggunakan berbagai peralatan 

teknologi pembelajaran untuk kepentingan 

anak didik 

2 Kemampuan memahami 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tahap 

perkembangan anak 

(DAP) 

a. Memahami konsep pembelajaran melalui 

bermain yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan pertumbuhan anak 

b. Memahami pembelajaran yang sesuai 

dengan  kekuatan, kebutuhan, dan minat 

anak 

c. Memahami pembelajaran yang sesuai 

dengan konteks sosial budaya setiap anak 

d. Mampu membuat dan mengembangkan 

APE 



9 
 

e. Mampu memahami perlunya dongeng 

dalam pembelajaran anak 

f. Mampu mempersiapkan lingkungan 

pembelajaran bagi AUD 

3 Kemampuan memahami 

substansi kurikulum 

PAUD  

a. Memahami substansi dan metodologi 

pembelajaran agama dan nilai moral 

melalui bermain 

b. Memahami substansi dan metodologi 

pembelajaran bahasa dan keaksaraan 

melalui bermain 

c. Memahami substansi dan metodeolgi 

pembelajaran matematika melalui bermain 

d. Memahami substansi metodologi 

pembelajaran ilmu alam melalui bermain 

e. Memahami substansi metodologi 

pembelajaran seni dan kerajinan tangan 

f. Memahami ssubstansi metodologi 

pembelajaran musik dan gerak 

g. Memahami cara pengajaran anak usia dini 

yang berpusat pada anak 

h. Memahami jenis nutrisi bagi pertumbuhan 

dan perkembangan anak dan mampu 

merekomendasikan pada orang tua dan 

pihak erkait 

i. Menguasai dasar P3K 

4 Kemampuan memahami 

penelitian sederhana dan 

kajian kritis untuk 

meningkatkan layanan 

PAUD 

a. Mampu melaksanakan penelitian 

sederhana untuk meningkatkan layanan 

PAUD  

b. Mampu melaksanakan kajian kritis untuk 

meningkatkan layanan PAUD  
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c. Mampu menjelaskan pentingnya PAUD 

bagi orang dan calon orang tua 

Asmawati (2014: 25 ) Kompetensi Guru PAUD 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Anak Usia Dini 

a. Pengertian Pembelajaran 

Sagala (2006: 61) Mengajar adalah mengorganisasikan aktivitas 

siswa dalam arti yang luas. Peran guru bukan semata-mata memberikan 

informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberi fasilitas belajar 

(directing and facilitating the rearning) agar proses belajar lebih memadai. 

Pemebelajaran mengandung arti untuk mengetahui kemampuan dasar yang 

dimiliki oleh murid.  

Pembelajaran memiliki dua karateristik yiatu Pertama, dalam 

proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, 

bukan hanya menuntut siswa agar aktif dalam pembelajaran, dalam proses 

pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar. Kedua, dalam 

pembelajar membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab yang 

diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan berfikir murid. 

b. Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini 

Sujiono (2009 : 138) Kegatan pembelajaran pada anak usia dini 

pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara kongkrit berupa 

seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman beajar melalui 

bermain yang diberikan kepada anak usia dini berdasarkan potensi dan 

tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian 

kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. 

Pembelajaran memiliki sejumlah fungsi diantaranya untuk 

mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan 

tahap perkembangan, mengenalkan anak dengan lingkungan sekitar, 

mengembangkan sosialisasi anak, mengenalkan peraturan dan 

menanamkan disiplin pada anak  dan memberikan kesempatan kepada anak 

untuk menikmati masa bermainnya. 
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Model pembelajaran anak usia dini memiliki dua jenis model yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada guru dan berpusat pada anak.  

Pembelajaran anak usia dini haruslah didasarkan prinsip-prinsip 

perkembangan anak usia dini antara lain, proses kegiatan belajar pada anak 

usia dini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip belajar melalui bermain. 

 Proses kegiatan belajar anak usia dini dilaksanakan dalam 

lingkungn yang kondusif dan inofatif dari didalam ruangan ataupun diluar 

lingkungan, proses kegiatan belajar anak usia dini dilaksanakan dengan 

pendekatan tematik dan terpadu, proses kegiatan belajar anak usia dini 

harus diarahkan pada pengembangan potesnsi kecerdasan menyeluruh dan 

terpadu. 

c. Karateristik Pendididan Sebagai Pembelajaran 

Djumali (2014:38) Ada beberapa syarat suatu kegiatan dinamakan 

pembelajaran, yaitu: 

1. Kegiatan yang dimaksudkan sebagai pembelajaran tersebut harus 

dilakukan dengan terencana. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

memang sejak awal sudah direncanakan dan terjadwal, sehingga bukan 

merupakan kegiatan yang sepontan. 

2. Dilakukan oleh pihak yang memiliki kualifikasi dan profesionalisme 

yang diakui. Dalam kegiatan ini dilakukan oleh guru  sehingga 

pengetahuan maupun keterampilan dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Didalam kegiatan pembelajaran terdapat interaksi edukasional, yaitu 

bentuk interaksi yang menempatkan kegiatan tersebut saling shering 

pengetahuan, pengalaman sehingga unsur mendidik sangat dominan 

dalam interaksi yang terjadi. 

4. Kegiatan dilandasi dengan metodologi pembelajaran, artinya kegiatan 

tersebut dirancang dengan mengikuti pola pedagogik yang sudah 

divalidasikan. 

5. Mempunyai tujuan instruksional. Kegiatan ini mengandung tujuan 

pembelajaran yang diprogramkan dalam kerangka tujuan pendidikan 

bukan tujuan lain. 
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6. Ada varifikasi baik dalamproses maupun akhir kegiatan sehingga dapat 

diperoleh feed back  untuk penilaian kegiatan pembelajaran maupun 

untuk remedial teacing. 

7. Terdapat program yang direncanakan dipresentasikan dalam interaksi 

edukasional yang disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta 

didik. 

d. Tujuan Pembelajaran 

1) Tujun Umum 

a) Dirumuskan dalam GBPP pada aspek perkembangan atau mata 

pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. 

b) Mencerminkan perilaku umum hasil belajar pokok bahasan aspek 

pengembangan atau mata pembelajaran tertentu pada jenjeng 

tertentu. 

c) Berlaku individual klasikal menurut kajian pengembangan 

kurikulum. 

d) Rumusan berisi perilaku umum yang dapat dipertunjukan. 

2) Tujuan Khusus  

a) Dirumuskan oleh guru dan dituangkan dalam satuan pembelajaran. 

b) Mencerminkan perilaku khusus yang segera dapat dipertunjukan 

pada akhir proses belajar. 

c) Bersifat indifidual atas pertimbangan guru. 

d) Rumusan perilaku dapat diukur dan hasilnya dapat dipertunjukan 

atau dapat diamati. 

 

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Kajian hasil penelitian terdahulu diperlukan untuk melihat kemungkinan 

adanya unsur-unsur yang dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

Pada dasarnya suatu penelitian yang akan dibuat dapat memperhaikan penelitian 

lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengadakan penelitian. Adapun 

penelitian terdahulu yang hampir sama diantaranya sebagai berikut: 

1. Analisis Kompetensi Guru Dlam Pelaksanaan Pembelajaran PAUD 
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 Hijriati (2016) dengan judul “ Analisis Kompetensi Guru Dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran PAUD di TK IT AL-Farisi 1 Yogyakarta”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa guru TK IT Salman Al-Farisi  1 Yogyakarta 

dimaknai  sebagai pendidik yang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tahap perkembangan anak dengan metode active learning. Guru di TK IT 

Salman Al-Farisi 1 memiliki kompetensi yang memadai diantarannya 

kompetensi pedagogik dengan menyiapkan perangkat pembelajaran, 

kompetensi kepribadian dengan memberikan teladan yang baik kepada peserta 

didik dan menjaga kode etik guru, kompetensi profesional dengan mengikuti 

kegiatan penelitian, seminar dan workshop yang diadakan oleh lembaga, serta 

kompetensi kosial dengan menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan 

orang tua wali dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi aspek 

perkembangan peserta didik. Guru TK IT Salman Al-Farisi 1 terus berupaya 

meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan 

dilaksanakan oleh dinas atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan 

PAUD”. 

2. Konsep Kepribadian Menurut Zaiah Daradjat Relefansinya Dengan Kopetensi 

Guru 

 Vava Imam Agus Faisal 2013 dengan judul “Konsep Kepribadian 

Menurut Zairah Daradjat Relefansinya Dengan Kopetensi Guru ( Analisis 

UU.14  Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa, kopetensi guru dalam undang-undang dan dosen adalah kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional. Konsep kepribadian guru dapat 

disederhanakan menjadi tiga hal yaitu: (1) kpribadian guru terhadap diri 

sendiri, (2) kepribadian guru dalam pembelajaran, (3) sistem penyampaian. 

Konsep yang ditawarkan tentang kepribadian guru masih relevan dengan 

empat kompetensi yang terdapat dalam undang-undang no 14 tahun 2005. 

Relefansinya adalah sebagai berikut (a) pentingnya memiliki  kemampuan 

penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran, (b) pentingnya 

memiliki berbagai macam kepribadian sebagai penunjang atas tuntutannya 

sebagai seorang guru, (c) pentingnya penguasaan dan tata cara komunikasi 
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dalam sebagai sarana guru dalam memperlancar tugas-tugas kependidikan, (d) 

pentingnya memiliki keilmuan yang memadai dan sesuai dengan bidangnya , 

sebagai bekal seorang pendidik.
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