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KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU MATEMATIKA DALAM 

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SMP NEGERI 3 SURUH TAHUN 

AJARAN 2018/2019 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi 

pedagogik guru matematika dalam implementasi kurikulum 2013 di SMP 

Negeri 3 Suruh Tahun Ajaran 2018/2019. Kompetensi pedagogik guru dalam 

penelitian ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Jenis 

penelitian ini kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian guru matematika 

kelas VIII SMP Negeri 3 Suruh. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dengan 

menggunakan triangulasi teknik. Teknik analisis data dilakukan melalui 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru belum terpenuhi secara 

menyeluruh. Guru mampu memahami karakteristik peserta didik melalui 

pengamatan dan pengecekan terhadap pekerjaan siswa saat pembelajaran 

matematika berlangsung. Guru belum melakukan perencanaan pembelajaran 

secara maksimal, karena guru tidak mengembangkan komponen dalam RPP 

sendiri melainkan secara bersama-sama saat MGMP kelompok sub rayon 06 

(kecamatan suruh), akibatnya ada ketidak sesuaian antar komponen. Tujuan 

pembelajaran yang tidak sesuai dengan indikator sehingga materi pembelajaran 

juga tidak sesuai dengan indikator. Guru sudah melaksanakan pembelajaran 

saintifik berdasarkan Kurikulum 2013 dan menyampaikan pembelajaran yang 

runtut sesuai dengan RPP. Guru mampu merencanakan teknik penilaian 

berdasarkan Kurikulum 2013, namun belum mampu menerapkan teknik 

penilaian yang sudah direncanakan tersebut dalam pelaksanaan penilaian hasil 

belajar. Guru sudah melakukan pengembangan terhadap potensi yang dimiliki 

peserta didik dengan melibatkan peserta didik untuk aktif berdiskusi dan 

mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler dan lomba.  

Kata kunci: guru matematika, implementasi kurikulum 2013, kompetensi 

pedagogik. 

Abstract 

This study aims to describe and analyze pedagogical competencies of 

mathematics teachers in the implementation of the 2013 curriculum in SMP 

Negeri 3 Suruh Academic Year 2018/2019. Teacher's pedagogic competence in 

this study includes understanding of students, designing and implementing 

learning, evaluating learning outcomes, and developing students to actualize 

the various competencies they have. This type of research is descriptive 

qualitative, with the subject of class VIII mathematics teacher research in SMP 
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Negeri 3 Suruh. Data collection techniques used are observation, interview and 

documentation. The validity of the data using triangulation techniques. Data 

analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, 

and conclusion drawing. The results of the study show that the teacher's 

pedagogical competence has not been fully fulfilled. The teacher is able to 

understand the characteristics of students through observation and checking of 

students' work when the mathematics learning takes place. The teacher has not 

carried out maximum learning planning, because the teacher does not develop 

the components in the lesson plan itself but together when the sub rayon 06 

group MGMP (sub-district orders), as a result there is a discrepancy between 

the components. Learning objectives that are not in accordance with the 

indicators so that learning material is also not in accordance with the indicators 

The teacher has carried out scientific learning based on the 2013 curriculum 

and delivered coherent learning in accordance with the RPP. The teacher is 

able to plan assessment techniques based on the 2013 curriculum, but has not 

been able to apply the planned assessment techniques in the implementation of 

the assessment of learning outcomes. The teacher has developed the potential 

of the students by involving students to actively discuss and include students in 

extracurricular activities and competitions. 

Keyword: implementation of 2013 curriculum, mathematics teacher, 

pedagogic competence 

1. PENDAHULUAN 

Kesuksesan dalam pendidikan yang bermutu dipengaruhi oleh berbagai komponen 

yang mendukung, salah satunya adalah kurikulum sehingga tujuan pendidikan dapat 

diwujudkan.  Pada tahun 2013, pendidikan Indonesia melahirkan kurikulum baru 

yaitu Kurikulum 2013. Pandangan yang mendasari pemikiran dalam Kurikulum 2013 

adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), 

keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge) (Hidayat 2013: 113). Kurikulum 

yang ideal tidak akan bermakna sama sekali dan pembelajaran tidak akan efektif 

tanpa ditunjang oleh kompetensi guru dalam mengimplementasikannya (Alawiyah: 

2013).  

Guru menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, 

diperlukan guru yang memiliki kompetensi pedagogik dalam profesi yang 

dijalankannya. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
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pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang 

dimilikinya (Kurniasih dan Sani 2014: 24).  

Perubahan  kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

menjadi Kurikulum 2013 menimbulkan perubahan dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran akibatnya 

beberapa guru kurang memahami cara mengimplementasikannya. Permasalahan 

yang muncul di sekolah antara lain beberapa guru matematika kurang 

memperhatikan karakter belajar masing-masing siswanya, sehingga menimbulkan 

kesalahan dalam merancang penggunaan metode pembelajaran. Mengingat  setiap 

siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Guru masih mengalami 

kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaraan sesuai pedoman pada 

Kurikulum 2013, dalam pelaksanaan pembelajaran matematika guru masih 

menggunakan metode pembelajaran ceramah yaitu pembelajaran yang berpusat pada 

guru, hal tersebut tidak sesuai dengan pembelajaran Kurikulum 2013 yang 

menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dan pada proses penilaian guru 

melakukan penilaian berdasarkan hasil ulangan atau keaktifan saja hal tersebut tidak 

sesuai dengan penilaian pada Kurikulum 2013 yang menggunakan penilaian autentik 

dengan mencakup tiga ranah hasil belajar yaitu sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. Guru juga kurang memperdulikan pengembangan potensi yang dimiliki 

peserta didik, sehingga siswa yang kurang aktif saat pembelajaran dikelas tidak 

diperhatikan dan dibiarkan begitu saja.  

Guru perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa penguasaan perkembangan peserta 

didik, teori- teori belajar, pengembangan kurikulum, teknik evaluasi, penguasaan 

terhadap model-model dan metode pengajaran adalah perlu. Dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013, dan menyiapkan guru yang siap menjadi 

fasilitator pembelajaran hendaknya diadakan musyawarah antara kepala sekolah, 

guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, dan komite sekolah.  

Diperkuat dengan beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain: (1) Karom, 

Ruhimat dan Darmawan (2014) hasil belajar siswa akan tinggi jika kompetensi 

pedagogik guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif berbantuan media 

presentasi dimiliki dan dilaksanakan dengan baik oleh semua guru, (2) Warjito 
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(2017) peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam menyusun RPP berbasis 

Kurikulum 2013 dapat dilakukan melalui “SUPERMIK PINTER” yaitu supervisi 

akademik dengan pendampingan individual terprogram.  

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis kompetensi pedagogik guru matematika dalam implementasi 

Kurikulum 2013 di SMP Negeri 3 Suruh. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya yaitu penelitian kualitatif deskriptif. 

Subjek penelitian ini yaitu guru matematika kelas VIII SMP Negeri 3 Suruh. 

Indikator kompetensi pedagogik guru dalam penelitian ini antara lain memahami 

peserta didik, menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi 

hasil belajar dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisaikan berbagai 

kopetensi yang dimilikinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya, observasi untuk mendapatkan data kompetensi pedagogik 

guru dalam pemahaman terhadap peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan Kurikulum 2013, dokumentasi untuk memperoleh sumber tertulis 

berupa RPP yang dijadikan sebagai objek penelitian serta mendokumentasikan hasil 

observasi dan wawancara dalam bentuk gambar, serta wawancara untuk mengetahui 

kompetensi pedagogik guru dalam pehamaham terhadap peserta didik, menyusun 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang 

dimilikinya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh peneliti 

menggunakan triangulasi teknik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Guru kelas VIII SMP Negeri 3 Suruh selaku subjek dalam penelitian ini memiliki 

pengalaman mengajar selama 20 tahun. Melalui pengalaman mengajar tersebut dapat 

mempengaruhi kualitas guru dalam mengajar, guru mempunyai kemampuan 

memecahkan persoalan dalam proses pembelajaran misalnya dalam menghadapi 
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karakteristik belajar peserta didik yang berbeda-beda. Hal ini senada dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nambira (2016), faktor penentu kompetensi mengajar 

guru matematika di Namibia salah satunya adalah pengalaman mengajar guru. 

Kepala sekolah SMP Negeri 3 Suruh rutin untuk melakukan supervisi selama dua 

kali dalam satu semester,  hal ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang dilakukan guru serta memberi kesempatan guru untuk 

mengemukakan ide demi perbaikan dan peningkatan hasil pendidikan di sekolah. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan Yousaf, Usman dan Islam (2018) supervisi 

pengawas sekolah oleh kepala sekolah penting karena memberikan kontribusi 

signifikan terhadap peningkatan kinerja dan kemajuan guru di sekolah. 

Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Suruh 

yaitu kurang tersedianya alat peraga pembelajaran sebagai sarana untuk menunjang 

kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tersedianya sarana yang 

memadai akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Penelitian yang 

dilakukan Enjoh (2018), memperoleh hasil bahwa lingkungan yang baik di mana 

terdapat fasilitas kerja yang baik dapat memperkuat upaya guru dalam memberikan 

proses belajar mengajar yang efektif.   

SMP Negeri 3 Suruh memiliki Akreditasi A, pencapaian tersebut dapat 

dipertahankan selama 12 tahun. Adanya akreditasi tersebut menuntut guru untuk 

meningkatkan dan mengembangkan profesinya, melalui penelitian PTK dan 

pendidikan guru yang ditempuh. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan 

Sari (2014) terdapat pengaruh positif dan signifikan mengenai akreditasi sekolah 

terhadap kinerja guru. Sebagai salah satu komponen yang mendukung akreditasi 

sekolah, guru diharapkan dapat meningkatkan diri dan bekerja keras untuk 

memperoleh, mempertahankan dan meningkatkan hasil akreditasi.  

Guru kelas VIII SMP Negeri 3 Suruh selaku subjek dalam penelitian ini sudah 

mendapatkan sertifikasi guru melalui jalur PLPG pada tahun 2011, dari sertifikasi 

guru tersebut guru dituntut untuk mampu memenuhi kompetensi-kompetensi sebagai 

seorang guru. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Pardimin dan Huda 

(2018) kinerja guru matematika bersertifikat lebih baik daripada yang tanpa 

sertifikasi diterima, hal ini dapat dicerminkan dalam perencanaan pembelajaran, 
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prosedur pembelajaran serta hubungan antar pendidikan, kurikulum dan pengajaran. 

Peklaj (2015) guru yang lulus ujian untuk guru berlisensi memiliki pemahaman yang 

lebih tentang profesi mereka. Mereka memiliki rasa kontrol di dalam kelas, semangat 

yang tinggi untuk mengajar dan belajar, menghormati siswa mereka, dan 

mengembangkan suasana kelas yang positif untuk mendorong pembelajaran. 

Kompetensi pedagogik guru matematika dalam implementasi Kurikulum 2013 di 

SMP Negeri 3 Suruh dalam penelitian ini meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang 

dimilikinya. Deskripsi hasil penelitian mengenai kompetensi pedagogik guru 

matematika di SMP Negeri 3 Suruh adalah sebagai berikut: 

3.1 Pemahaman terhadap peserta didik   

Guru matematika mampu memahami karakteristik peserta didik melalui pengamatan 

saat proses pembelajaran dan pengecekan terhadap pekerjaan siswa saat 

pembelajaran matematika berlangsung. Karakteristik peserta didik beragam, ada 

yang selalu aktif (bertanya dan menjawab pertanyaan guru), ada anak yang memiliki 

kemampuan sedang serta anak yang memiliki kemampuan kurang.  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti (P) terhadap Ibu Enik Wijayanti, S.Pd. 

selaku guru matematika kelas VIII A sebagai narasumber (N).  

P : ”Bagaimana Ibu mengetahui karakteristik siswa? Dan bagaimana  

karakteristik peserta didik pada saat pembelajaran matematika 

berlangsung?” 

N  : “Karakteristik siswa dapat dilihat ketika pembelajaran berlangsung mbak,  

dengan berkeliling melihat pekerjaan siswa. Karakter peserta didik disini 

beragam mbak, kebetulan tidak ada grade jadi dalam satu kelas itu ada 

anak yang menonjol (aktif), anak yang sedang dan ada anak yang 

kurang.” 

Guru dapat mengetahui karakteristik setiap peserta didik dengan berkeliling 

melihat pekerjaan siswa saat pembelajaran matematika berlangsung. Karakteristik 

peserta didik kelas VIII A beragam, ada yang selalu aktif (bertanya dan menjawab 
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pertanyaan guru), ada anak yang memiliki kemampuan sedang serta anak yang 

memiliki kemampuan kurang. 

Hal ini senada dengan penelitian yang pernah dilakukan Wardani (2017), untuk 

memahami karakteristik peserta didik oleh guru kelas di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta, yaitu melalui pengamatan mengikuti proses pembelajaran di kelas untuk 

memahami atau sudah paham tentang materi yang telah diajarkan oleh guru dan 

dapat dilihat dari tingkat kecerdasan. Memahami karakteristik peserta didik, dapat 

membantu guru untuk mencari solusi ketika terjadi permasalahan dalam 

pembelajaran. 

Selain mampu memahami karakteristik peserta didik, saat pembelajaran 

berlangsung guru memberikan kesempatan belajar yang sama terhadap peserta didik 

yang memiliki kemampuan beragam tersebut dengan membagi peserta didik menjadi 

beberapa kelompok, dimana setiap kelompok memiliki aggota dengan kemampuan 

belajar yang berbeda-beda. Setiap peserta didik diajak untuk berdiskusi dalam satu 

kelompok tersebut dengan kemampuan belajar yang berbeda.  

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti (P) terhadap Ibu Enik 

Wijayanti, S.Pd. selaku guru matematika kelas VIII A sebagai narasumber (N).  

P : ”Bagaimana penempatan posisi tempat duduk peserta didik saat  

pembelajaran matematika berlangsung? Apakah ada alasan tertentu 

mengenai penempatan posisi tempat duduk tersebut?” 

N  : “Saya bagi siswa menjadi beberapa kelompok, dengan masing-masing  

anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan setiap 

pertemuan anggotanya saya rubah-rubah mbak. Tujuannya untuk 

mengatasi peserta didik yang bosan, selain itu agar peserta didik dapat 

beradaptasi dengan semua teman sehingga tidak mengelompok yang 

pinter dengan yang pinter kemudian yang kurang dengan siswa yang 

kurang.” 

Untuk memberikan kesempatan belajar yang sama guru membagi peserta didik 

menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok memiliki kemampuan belajar 

yang berbeda-beda dan setiap pertemuan guru merubah formasi anggota kelompok. 
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Selain untuk memberikan kesempatan belajar yang sama hal tersebut dilakukan guru 

agar siswa tidak merasa bosan.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan Saadah (2017), dengan 

diskusi siswa diajak untuk berperan aktif dan menjadi lebih berani mengungkapkan 

pendapat dan mengajukan pertanyaan, juga dengan pembangian kelompok yang 

heterogen dimana menempatkan murid-murid yang pandai untuk menjadi ketua 

kelompok di setiap kelompok sehingga merasa adanya persaingan di setiap 

kelompok untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.2 Perencanaan pembelajaran 

Guru belum melakukan perencanaan pembelajaran secara maksimal, karena guru 

tidak mengembangkan komponen RPP sendiri melainkan secara bersama-sama saat 

MGMP kelompok sub rayon 06 (kecamatan suruh). Pada dokumentasi yang berupa 

RPP, tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan indikator sehingga berdampak pada 

materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan indikator.  

Berikut adalah kutipan hasil wawancara yang dilakukan peneliti (P) terhadap Ibu 

Enik Wijayanti, S.Pd. selaku guru matematika kelas VIII A sebagai narasumber (N). 

P :”Bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan komponen RPP tersebut?” 

N :”Jadi begini, untuk Kurikulum 2013 terbaru belum ada sosialisasi dari  

dinas mbak, maka pengembangan komponen RPP kami lakukan saat 

MGMP kelompok sub rayon 06, mulai dari indikator sampai dengan 

penilaian. Dalam MGMP kelompok setiap guru ditugaskan untuk 

membuat RPP per KD kemudian nanti dikumpulkan menjadi satu. Karena 

dalam sub rayon 06 (kecamatan suruh) kondisi real disekolahan hampir 

sama, jadi RPP yang didapat dari MGMP kelompok tadi langsung kami 

terapkan disekolah.” 

Berdasarkan hasil wawancara, guru tidak mengembangkan komponen RPP 

tersebut sendiri melainkan secara bersama-sama saat MGMP kelompok sub rayon 06 

(kecamatan suruh), hal ini dilakukan karena belum adanya sosialisasi pembelajaran 

matematika Kurikulum 2013 terbaru dari dinas pendidikan Kabupaten Semarang. 
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Dokumentasi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang menunjukan 

kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran dapat dilihat pada gambar 1, 

dokumentasi tersebut didukung dengan hasil wawancara. 

 

Gambar 1. Kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran pada RPP 

narasumber 

Berikut adalah kutipan hasil wawancara yang dilakukan peneliti (P) terhadap Ibu 

Enik Wijayanti, S.Pd. selaku guru matematika kelas VIII A sebagai narasumber (N). 

P : ”Dalam RPP yang Ibu buat, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran  

tidak sesuai dengan indikator pembelajaran. Bagaimana menurut Ibu?” 

N  : ”Saya lupa untuk menambahkan mbak, saya membuat RPP dalam satu KD,  

tapi waktu pembelajaran ini berlangsung yang saya cetak dan bawa hanya 

untuk satu pertemuan saja jadi saya lupa untuk menambahkan.”  

Pada dokumentasi yang berupa RPP, tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan 

indikator sehingga materi pembelajaran juga tidak sesuai dengan indikator. Saat 

dikonfirmasi melalui wawancara, guru mengaku tujuan dan materi pembelajaran 

yang lain lupa untuk ditambahkan. 

Guru dalam merumuskan langkah-langkah pembelajaran didalam tahapan 

kegiatan inti sudah sesuai dengan pembelajaran matematika Kurikulum 2013, yaitu 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dimana terdiri dari kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan.  



10 
 

Dokumentasi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang menunjukan 

kegiatan inti pembelajaran dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Kegiatan inti dalam RPP narasumber 

Dalam kegiatan mengamati guru meminta siswa untuk mengamati materi pada 

buku teks siswa tentang materi yang akan dipelajari atau mengamati lingkungan 

sekitar. Kegiatan menanya, guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang belum jelas dari kegiatan mengamati. Guru meminta siswa 

untuk menuliskan informasi yang diperoleh dari kegiatan mengamati dan menanya. 

Secara berkelompok siswa berdiskusi untuk mengolah informasi yang diperoleh. 

Kemudian dalam kegiatan mengomunikasikan, guru menunjuk perwakilan kelompok 

untuk maju menuliskan atau menyampaikan hasil diskusinya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Anggraeni: 2018), rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) harus dibuat berdasarkan keterkaitan antar 

komponen dalam RPP mulai dari pengembangan tujuan, isi, metode dan media serta 

sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran. Hal ini akan memberikan pandangan 

positif, bahwa rumusan RPP tersebut telah memenuhi salah satu prinsip penyusunan 

RPP, sehingga dapat dikatakan bahwa guru sudah mampu untuk merancang dan 

membuat suatu perencanaan pembelajaran yang baik untuk dijadikan panduan atau 

pedoman dalam proses pembelajaran. 
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3.3 Pelaksanaan pembelajaran 

Guru sudah melaksanakan pembelajaran saintifik yang meliputi mengamati, 

menanya, mencoba atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan berdasarkan Kurikulum 2013 dan menyampaikan pembelajaran 

runtut sesuai dengan RPP. Guru mampu menumbuhkan keceriaan pada siswa dengan 

mengajak untuk menyanyi bersama diawal kegiatan pembelajaran. Dalam 

menumbuhkan antusiasme siswa guru menggunakan sumber belajar berupa buku 

siswa, LKS dan media berupa power point.  

Sesuai dengan teori yang dipaparkan Kurniasih dan Sani (2014: 29) pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian 

rupa agar peserta didik secara aktif membangun konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data 

dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. 

Pada kegiatan inti, guru mengajak peserta didik untuk mengamati permasalahan 

yang berkaitan dengan SPLDV dengan mengajak siswa mengamati masalah melalui 

gambar di layar LCD. Kemudian pada kegiatan berikutnya, peserta didik melakukan 

pengamatan dengan menyimak dan mendengarkan informasi yang diberikan guru. 

Setelah peserta didik mengamati gambar pada LCD dan mendengar informasi dari 

guru, guru mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan 

masalah yang diamati, muncul pertanyaan dari beberapa peserta didik, salah satunya 

yaitu “Bagaimana mencari harga dari satu buah baju dan celana?”. Peserta didik 

diminta guru untuk mencari dan membaca buku matematika halaman 216 sampai 

dengan 219 tentang penyelesaian SPLDV dengan subtitusi, kemudian siswa 

menuliskan informasi yang diperoleh di buku tulis masing-masing.  

Kegiatan mengasosiasi terjadi ketika berkelompok, peserta didik mengerjakan 

LKS yang diberikan guru. Mereka dalam satu kelompok saling tukar informasi, 

menghubungkan materi dengan peristiwa yang pernah dialami terkait materi. 

Kemudian setiap siswa menuliskan hasilnya pada LKS yang diberikan guru, dan siap 

untuk dipresentasikan pada kelompok yang lain. Guru mempersilahkan masing-
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masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Perwakilan kelompok 

menyampaikan dan menuliskan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok yang lain 

menanggapi jawaban dari perwakilan kelompok yang presentasi kemudian guru 

mengkonfirmasi serta memberikan tambahan informasi. 

Pada kegiatan penutup, guru mengulas kembali materi tentang penyelesaian 

SPLDV dengan metode subtitusi yang telah dipelajari. Guru memberikan soal untuk 

dikerjakan secara individu, hal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa terkait materi yang telah dipelajari sekaligus digunakan sebagai 

penilaian pengetahuan, kemudian guru memberi tahu materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam 

penutup.  

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2016), dengan 

memadukan metode yang bervariasi (inquiry learning, discovery learning, project 

based learning, problem based learning, metode tanya jawab, diskusi, ceramah, dan 

penugasan)  dalam pembelajaran saintifik maka akan dapat mewujudkan suatu 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, namun dalam memadukan metode juga 

harus memperhatikan materi yang akan disampaikan.  

3.4 Evaluasi atau penilaian hasil belajar 

Penilaian pada pembelajaran saintifik meliputi tiga aspek yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: (1) penilaian proses atau keterampilan, dilakukan melalui observasi 

saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, maupun saat presentasi 

dengan menggunakan lembar observasi kinerja, (2) penilaian produk berupa 

pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukkan dengan tes tertulis, dan (3) 

penilaian sikap, melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, 

berdiskusi, maupun saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi sikap 

(Kurniasih dan Sani, 2014: 60). Berdasarkan hasil penelitian Sutama, Sandy dan 

Fuadi (2017) penilaian autentik pada mata pelajaran matematika di SMAN 2 

Sukoharjo dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap rencana pelaksanaan dan 

tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh guru, sehingga dengan dilakukan 

evaluasi secara berkala maka dapat diketahui apakah tujuan pembelajaran tercapai 

atau tidak.  
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Guru matematika SMP Negeri 3 Suruh mampu merencanakan teknik penilaian 

autentik berdasarkan Kurikulum 2013 dengan baik, aspek penilaian yang meliputi 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Namun, guru belum mampu menerapkan 

teknik penilaian yang sudah direncanakan tersebut dalam pelaksanaan penilaian hasil 

belajar.  

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru matematika kelas VIII A 

memperoleh hasil bahwa, penilaian sikap dilakukan dengan cara mengamati sikap 

peserta didik ketika di kelas kemudian setelah pembelajaran berakhir guru 

menuliskannya pada buku jurnal. Penilaian pengetahuan, dilakukan dengan memberi 

soal diakhir pembelajaran, ulangan harian, PTS dan PAS. Penilaian keterampilan 

hanya dilakukan satu kali dalam satu KD. 

Berikut adalah kutipan hasil wawancara yang dilakukan peneliti (P) terhadap Ibu 

Enik Wijayanti, S.Pd. selaku guru matematika kelas VIII A sebagai narasumber (N). 

P : ”Bagaimana Ibu dalam melaksanakan penilaian hasil belajar siswa?” 

N : “Penilaian sikap, saya mengamati secara umum, saya ingat-ingat kemudian  

setelah pembelajaran selesai saya tulis di jurnal saya siapa-siapa siswa 

yang menonjol (yang sangat aktif, yang tidak aktif sama sekali dan yang 

membuat gaduh) itu saya catat kalau yang lainnya nilai sikap saya  buat 

rata-rata. Penilaian pengetahuan, saya beri soal diakhir pembelajaran 

untuk individu, selain itu ulangan harian, PTS dan PAS saya jadikan 

penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan, biasanya dalam bentuk 

proyek atau produk sebagai tugas individu. Tetapi hanya saya lakukan 

satu kali dalam satu KD dan untuk materi SPLDV ini saya tidak 

melakukan penilaian keterampilan karena tidak ada waktu, untuk 

persiapan PTS.” 

P : “Namun pada RPP yang Ibu buat teknik penilaian sikap dilakukan teknik  

antar teman dalam kelompok, bagaimana menurut Ibu?” 

N : “Sebenarnya saya ingin mengembangkan teknik penilaian sikap, tetapi  

penilaian dengan teknik seperti ini memakan banyak waktu mbak, 

seandainya waktu mencukupi maka saya akan menggunakan teknik 

penilaian antar teman dalam satu kelompok. Tetapi tadi saat 
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pembelajaran berlangsung waktunya mepet jadi saya menggunakan teknik 

penilaian seperti biasanya yaitu dengan mengamati secara umum agar 

tidak memakan banyak waktu dan tujuan pembelajaran dapat 

dilaksanakan dengan baik.” 

Aspek yang dinilai pada penilaian sikap berupa sikap siswa saat mengikuti 

pembelajaran yaitu siswa yang aktif mengikuti pembelajaran dan siswa yang 

membuat gaduh dikelas sementara yang lainnya dibuat rata-rata. Namun pada RPP 

penilaian sikap dilakukan dengan teknik penilaian antar teman dalam kerja 

kelompok, setiap anggota dalam satu kelompok menilai teman temannya sendiri. 

Saat dikonfirmasi melalui wawancara, Ibu Enik mengungkapkan jika teknik 

penilaian dilakukan sesuai dengan RPP maka akan memakan banyak waktu sehingga 

tujuan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam melakukan 

penilaian pengetahuan, guru memberi soal diakhir pembelajaran, selain itu penilaian 

dilakukan ketika ulangan harian, PTS dan PAS. Dalam dokumentasi berupa RPP 

teknik penilaian keterampilan berbentuk proyek. Akan tetapi saat dilakukan 

wawancara, guru mengakui bahwa penilaian keterampilan hanya dilakukan satu kali 

dalam satu KD dan untuk materi SPLDV tidak dilakukan penilaian keterampilan 

karena tidak ada waktu, digunakan untuk persiapan PTS.   

3.5 Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

kompetensi yang dimilikinya 

Guru matematika SMP Negeri 3 Suruh sudah melakukan pengembangan terhadap 

potensi yang dimiliki peserta didik dan juga mampu mengaktualisasikannya dengan 

baik. Guru mampu berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran, 

dengan melibatkan peserta didik untuk aktif berdiskusi. Guru juga mengembangkan 

potensi yang dimiliki peserta didik dengan cara mengikutsertakan peserta didik 

dalam kegiatan ekstrakurikuler dan lomba.  

Berikut adalah kutipan hasil wawancara yang dilakukan peneliti (P) terhadap Ibu 

Enik Wijayanti, S.Pd. selaku guru matematika kelas VIII A sebagai narasumber (N). 

P : “Bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan potensi peserta didik?” 

N :“Saya mengajak siswa untuk berdiskusi, agar siswa berlatih  
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mengungkapkan dan menerima pendapat. Selain itu rekomendasikan siswa 

yang memiliki kemampuan lebih untuk mengikuti  ekstrakulikuler OSN dan 

lomba.” 

Dalam mengatasi kekurangan peserta didik di kelas yang cenderung pendiam, 

guru memberikan semangat dan umpan balik kepadanya, dengan sering mengajak 

mereka berkomunikasi, guru sering menunjuk dan menanyakan kepada peserta didik 

ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Hal tersebut bertujuan untuk melatih 

peserta didik yang pendiam untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Kemudian, untuk mengembangkan potensi peserta didik, guru melakukannya dengan 

mengajak peserta didik berdiskusi kelompok karena dengan adanya diskusi maka 

peserta didik akan berlatih mengungkapkan dan menerima pendapat. Guru juga 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dengan cara mengikutsertakan 

peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler dan lomba.  

Hal ini senada dengan penelitian yang telah dilakukan Dewi (2016), untuk 

mengembangkan potensi peserta didik dapat dilakukan dengan mengajak berdiskusi 

dan mengikutsertakan peserta didik ke berbagai kegiatan sekolah, misalnya dalam 

kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lomba. 

 

4. PENUTUP 

Kompetensi pedagogik guru dalam implementasi Kurikulum 2013 pada 

pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Suruh belum terpenuhi secara 

menyeluruh. Guru mampu memahami karakteristik peserta didik melalui pengamatan 

dan pengecekan terhadap pekerjaan siswa saat pembelajaran matematika 

berlangsung. Guru belum melakukan perencanaan pembelajaran secara maksimal, 

karena guru tidak mengembangkan komponen dalam RPP sendiri melainkan secara 

bersama-sama saat MGMP kelompok sub rayon 06 (kecamatan suruh), akibatnya ada 

ketidak sesuaian antar komponen. Tujuan pembelajaran yang tidak sesuai dengan 

indikator sehingga materi pembelajaran juga tidak sesuai dengan indikator. Guru 

sudah melaksanakan pembelajaran saintifik berdasarkan Kurikulum 2013 dan 

menyampaikan pembelajaran yang runtut sesuai dengan RPP. Guru mampu 

merencanakan teknik penilaian berdasarkan Kurikulum 2013, namun belum mampu 
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menerapkan teknik penilaian yang sudah direncanakan tersebut. Guru sudah 

melakukan pengembangan terhadap potensi yang dimiliki peserta didik dengan 

melibatkan peserta didik untuk aktif berdiskusi dan mengikutsertakan peserta didik 

dalam kegiatan ekstrakurikuler dan lomba. 
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