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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesuksesan dalam pendidikan yang bermutu dipengaruhi oleh berbagai 

komponen yang mendukung, salah satunya adalah kurikulum karena untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan.  Pada tahun 2013, pendidikan Indonesia 

melahirkan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013. Kemajuan teknologi 

informasi, fenomena sosial yang mengemuka seperti perkelahian pelajar, 

narkoba, korupsi dan gejolak sosial (sosial unrest), persepsi publik yang menilai 

pendidikan selama ini terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa 

yang terlalu berat dan terlalu bermuatan karakter menjadi alasan adanya 

pengembangan Kurikulum 2013 (Hidayat 2013: 120). Pengembangan 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu 

lebih baik dalam melakukkan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mengomunikasikan (mempresentasikan), apa yang diperoleh atau diketahui 

setelah siswa menerima materi pembelajaran (Hidayat 2013: 124). 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).  Kompetensi guru akan dapat 

berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar dan hasil dari 

pembelajaran yang dilakukan. Guru menjadi faktor penting dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013, menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 

2005 tentang guru dan dosen pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengertian dari 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Selanjutnya dijelaskan pengertian dari kompetensi pasal 
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1 ayat 10 yakni seperangkat pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Adapun kompetensi seorang guru hendaknya memiliki standar 

kompetensi yang dijelaskan pada Undang-undang No 14 Tahun 2003 pasal 10 

yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dari 

empat kompetensi yang dikemukakan tersebut, kompetensi pedagogik guru 

memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi Kurikulum 2013 karena 

keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat ditentukan oleh kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran.  

Diperlukan guru yang memiliki kompetensi pedagogik dalam profesi yang 

dijalankannya. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus 

dikuasai guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas 

(Nilawati: 2017). Seorang guru harus memiliki kepekaan dan tanggap terhadap 

perubahan-perubahan, karena perubahan dan ilmu teknologi yang semakin 

berkembang seiring dengan perubahan zaman, di sinilah 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. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan 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 

juga kurang memperdulikan pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik, 
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sehingga siswa yang kurang aktif saat pembelajaran dikelas tidak diperhatikan 

dan dibiarkan begitu saja. Dalam implementasi Kurikulum 2013, 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. Akibatnya penyusunan perangkat pembelajaran 

dan pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan secara maksimal, sehingga 

berdampak pada implementasi Kurikulum 2013 yang tidak sesuai harapan. 

Faktor penghambat dalam implementasi Kurikulum 2013 antara lain, guru 

enggan mencari tahu dan mempelajari dalam membuat perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran sesuai 

pedoman Kurikulum 2013, guru kurang menggunakan pemanfaatan media, 

teknologi pembelajaran dan inovasi pembelajaran. 

Guru perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa penguasaan terhadap materi 

perkembangan peserta didik, teori- teori belajar, pengembangan kurikulum, 

teknik evaluasi, penguasaan terhadap model-model dan metode pengajaran 

adalah perlu. Dengan kesadaran bahwa kompetensi ini belum dikuasai secara 

maksimal, maka hendaklah guru berinisiatif untuk mencari informasi hal-hal 

yang disebutkan di atas, serta memperbarui dirinya melalui penyegaran dengan 

mengikuti berbagai forum ilmiah. Pelaksanaan kegiatan MGMP (musyawarah 

guru mata pelajaran) adalah salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan 

guru dalam rangka menyikapi kurangnya penguasaan terhadap kompetensi 

pedagogis ini. Dalam implementasi Kurikulum 2013, dan menyiapkan guru yang 

siap menjadi fasilitator pembelajaran hendaknya diadakan musyawarah antara 

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

sekolah.  
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Karom, Ruhimat dan Darmawan (2014) menyatakan bahwa hasil belajar 

siswa akan tinggi jika kompetensi pedagogik guru dalam menerapkan 

pembelajaran kooperatif berbantuan media presentasi dimiliki dan dilaksanakan 

dengan baik oleh semua guru. Warjito (2017) menyatakan bahwa peningkatan 

kompetensi pedagogik guru dalam menyusun RPP berbasis Kurikulum 2013 

dapat dilakukan melalui “SUPERMIK PINTER” yaitu supervisi akademik 

dengan pendampingan individual terprogram.  

Oleh karena itu, penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui 

tingkat kompetensi pedagogik guru matematika dalam implementasi Kurikulum 

2013 untuk kemajuan pendidikan dengan judul “Analisis Kompetensi 

Pedagogik Guru Matematika dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMP 

Negeri 3 Suruh Tahun Ajaran 2018/2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kompetensi pedagogik guru yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya pada pembelajaran 

matematika berbasis Kurikulum 2013 di SMP Negeri 3 Suruh? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya pada pembelajaran 

matematika berbasis Kurikulum 2013 di SMP Negeri 3 Suruh. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan melalui deskripsi kompetensi pedagogik guru matematika 

dalam implementasi Kurikulum 2013.  

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

 Sarana untuk menambah kemampuan berfikir penulis melalui 

penelitian karya ilmiah dan memberikan informasi tentang kompetensi 

pedagogik guru matematika dalam implementasi Kurikulum 2013. 

2. Bagi Pendidik 

 Memberikan informasi dan bahan masukan pada guru untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik dalam implementasi Kurikulum 

2013. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan untuk memperhatikan dan meningkatkan 

pembinaan pada guru terkait kompetensi pedagogik guru dalam 

implementasi Kurikulum 2013. 

 

 


