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ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM 

PROGRAM FULL DAY SCHOOL DI SMA NEGERI 1 

TAWANGSARI 

 

Abstrak 

 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengajar guru untuk 

mengembangkan karakter siswa pada proses belajar. Pada program full 

day school guru selalu mengembangkan kompetensi pedagogik karena dia 

bekerja sampai sore dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) untuk mendeskripsikan peran 

kompetensi pedagogik guru dan sekolah, (2) mendeskripsikan 

implementasi kompetensi pedagogik guru, (3) mendeskripsikan 

implementasi program full day school, (4) mendeskripsikan kendala 

kompetensi pedagogik guru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan etnografi yang bersifat deskriptif 

analitik. Hasil penelitian ini adalah (1) peran kompetensi pedagogik guru 

di sekolah sangat penting, (2) Implementasi kompetensi pedagogik guru 

sesuai dengan kurikulum 2013 dan berjalan dengan lancar,  (3) full day 

school diterapkan selama 5 hari seminggu dari pagi hingga sore, (4) 

kendala yang terjadi adalah ada guru yang belum menguasai teknologi dan 

infrastruktur sekolah yang belum lengkap. 

 

Kata kunci: Guru, Kompetensi, Kompetensi Pedagogik, Full Day School  

 

Abstract 

 

Pedagogical competence is the ability to teach teachers to develop student 

character in the learning process. At full day school program the teacher 

always develops pedagogical competence because he works until the 

afternoon with the goals set. This study aims to describe: (1) to describe 

the pedagogical competence role of teacher and school, (2) describe the 

implementation of teacher pedagogical competence, (3 describe the 

implementation of the full day school program, (4) describe the constraints 

of teacher pedagogical competence.  The research is a qualitative study 

using an ethnographic approach that is descriptive analytic. The results of 

this study are (1) the role of teacher pedagogical competence in schools is 

very important, (2) The teacher's pedagogical competency implementation 

is in accordance with the 2013 curriculum and runs smoothly,  (3) Full day 

school is applied 5 days a week from morning to evening, (4) The 

obstacles that occur are there are teachers who have not mastered the 

incomplete technology and school infrastructure. 

 

Keywords: Teacher, Competence, Competence Pedagogic, Full Day 

School 
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1. PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dalam 

pembangunan suatu negara. Menurut Murniati dalam Zahraini dan Musbir (2016: 

25) “pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian sumber 

daya manusia unggul dan berkualitas. Pendidikan diyakini akan memberikan 

konstribusi positif bagi kemajuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka 

menengah maupun jangka panjang”. Melalui pendidikan yang dilakukan secara 

terencana,  sistematis dan logis dalam membina insan manusia maka timbullah 

perubahan tingkah laku manusia menuju proses pendewasaan. Sekolah merupakan 

lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk merubah tingkah laku manusia 

serta untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Suatu pendidikan sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang 

termuat didalamnya, salah satu komponen penting yang harus diperhatikan secara 

terus menerus dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru. Guru 

merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu 

pendidikan dan menjadi penentu dalam keberhasilan suatu pendidikan. Bagaimana 

pun bagus dan baiknya kurikulum pendidikan, lengkapnya sarana dan prasarana 

pendidikan serta antusias peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan, tanpa 

diimbangi dengan kompetensi guru yang baik maka tidak akan tercipta pendidikan 

yang bermutu. Kompetensi guru merupakan suatu keterampilan, kemampuan serta 

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya sebagai seorang guru. Kompetensi guru merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu.  

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut maka guru harus memiliki 

kompetensi yang memadai. Menurut Mulyasa (2007: 26) “kompetensi guru 

merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, 

dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang 

mencangkup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme”. 

Terdapat empat kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru yaitu antara lain: 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional (Priatna. 2013: 5).  
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Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola 

dan mengembangkan proses pembelajaran peserta didik. Menurut Janawi (2011: 

65) “kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenan dengan 

penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran”. Didalam 

kompetensi pedagogik guru harus menguasai beberapa hal yaitu: pemahaman 

karakteristik peserta didik, pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, 

mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, pengembangan 

kurikulum dan silabus, mengevaluasi hasil belajar dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Kompetensi yang harus dikuasai guru tidak hanya yang telah 

dipaparkan di atas melainkan juga mencangkup aspek-aspek lain pembelajaran 

yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. 

Pemerintah selalu berupaya untuk membebaskan masyarakat dari 

keterbelakangan untuk menuju kehidupan yang dinamis, cerdas dan memiliki pola 

pikir yang berkemajuan melalui pelaksanaan pendidikan. Sekolah dalam 

pelaksanaan pendidikan diharapkan mampu mencetak kualitas yang baik sehingga 

dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan 

perkembangan jaman yang semakin dinamis yang menuntut masyarakat untuk 

berpikir kreatif, aktif dan mempunyai keterampilan yang baik agar dapat bersaing 

dengan masyarakat yang lainnya maka pelaksanaan pendidikan di Indonesia 

dituntut untuk mendidik dan membentuk masyarakat yang dapat bersaing dengan 

masyarakat lainnya. Jika dibandingkan dengan perkembangan pendidikan di luar 

negeri, perkembangan pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal, maka 

muncullah satu konsep pendidikan baru yang dirasa sesuai dengan keinginan 

bangsa Indonesia ialah dengan menggunakan program pembelajaran Full Day 

School.  

Full Day School merupakan salah satu konsep pendidikan yang kini mulai 

dikembangkan di Indonesia. Secara sederhana full day school ini merupakan 

pembelajaran yang dilaksanakan sehari penuh atau dari pagi hingga sore hari, 

mulai pukul 07.00-15.30 WIB, dengan durasi istirahat dua jam sekali dan dengan 

sistem pembelajaran selama lima hari untuk pendalaman materi dan satu hari 

untuk kegiatan ekstrakurikuler. Konsep ini diberlakukan tentunya untuk 

mewujudkan peserta didik yang berkualitas. Dengan adanya konsep ini, 
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pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal karena ketersediaan waktu yang 

lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Konsep full day school ini 

diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi guru dalam membentuk 

karakter peserta didik yang berkualitas dan meningkatkan mutu pendidikan. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Desain penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini kualitatif ini adalah pendekatan kebudayaan 

(etnografi) yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian etnografi adalah kegiatan 

pengumpulan bahan keterangan atau data yang dilakukan secara sistematik 

mengenai cara hidup serta berbagai aktivitas sosial dan berbagai benda 

kebudayaan dari suatu masyarakat (Harsono. 2016: 32).  

Dalam penelitian ini data diperoleh dari kepala sekolah dan empat guru 

yang menjadi narasumber saat peneliti melaksanakan penelitian. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi. Teknik dalam memeriksa keabsahan data yang dilakukan oleh 

peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data 

menggunakan langkah-langkah penelitian etnografi (Harsono, 2016:39): (1) 

Menetapkan informan, (2) Melakukan wawancara kepada informan, (3) Membuat 

catatan etnografis, (4) Mengajukan pertanyaan deskriptif, (5) Melakukan analisis 

wawancara, (6) Membuat analisis domain, (7) Mengajukan pertanyaaan struktural, 

(8) Membuat analisis taksonomik, (9) Mengajukan pertanyaan kontras, (10) 

Membuat analisis komponen, (11) Menentukan tema-tema budaya, (12) Menulisi 

etnografi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi pedagogik memiliki peranan yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran. Kompetensi pedagogik merupakan 

suatu kemapuan yang harus dimiliki oleh guru dalam mengelola suatu 

pembelajaran dikelas. Di SMA Negeri 1 Tawangsari peranan kompetensi 

pedagogik sangat penting apalagi sekolah pada saat ini telah menerapkan program 

full day school yang mana guru dituntut untuk lebih mengembangkan lagi 

kemampuannya dalam mengajar. Seperti halnya yang disampaikan Lussyana 
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Watie (2016) pada penelitian bahwa kompetensi pedagogik yang harus dimiliki 

oleh guru yaitu guru harus memiliki kemampuan memahami peserta didik, 

mampu merancang pembelajaran di kelas, mampu menggunakan metode 

mengajar, mampu melaksanakan pembelajaran interaktif, mampu mengevaluasi 

hasil belajar dan mampu memberikan penilaian. 

Guru dalam proses pembelajaran dituntut untuk mampu mengembangkan 

kompetensinya agar proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat berlangsung 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berbagai upaya sudah dilakukan Kepala 

Sekolah SMA Negeri 1 Tawangsari guna meningkatkan kompetensi masing-

masing guru, misal guru diikutsertakan dengan pelatihan-pelatihan menjadi guru 

yang profesional dan mengikutsertakan guru dalam kegiatan seminar atau 

workshop pendidikan. Dengan upaya ini diharapkan dapat menunjang guru dalam 

mengembangkan kompetensinya khususnya kompetensi pedagogik yang dimiliki 

guru. 

Implementasi kompetensi pedagogik di SMA Negeri 1 Tawangsari sudah 

cukup baik. Guru di SMA N 1 Tawangsari mayoritas guru sudah menerapkan 

kompetensi pedagogik pada saat guru mengajar di kelas. Setiap guru dalam 

mengajar memiliki metode dan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kreatifitas 

masing-masing guru. Kompetensi pedagogik yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran di SMA N 1 Tawangsari diantaranya adalah: (1) pemahaman 

karakter peserta didik, (2) perancancangan pembelajaran di kelas, (3) penggunaan 

metode mengajar, (4) penggunaan media belajar di kelas, (5) evaluasi hasil belajar 

dan sistem penilaian. 

Seperti halnya yang diungkapkan Nur Sahira (2017) dalam penelitiannya 

yang dilakukan di MTs Al-Fauzan Rantauprapat menunjukkan bahwa guru telah 

mengetahui dan menerapkan kompetensi yang dimilikinya hal ini diketahui 

melalui beberapa indikator kompetensi pedagogik yang telah dipenuhi oleh guru 

yaitu mempersiapkan perencanaan sebelum mengajar, menggunakan metode 

dalam pembelajaran, menggunakan media dalam pembelajaran, melaksanakan 

evaluasi pembelajaran, memiliki landasan kependidikan yang sesuai dengan mata 

pelajaran dan pemahaman terhadap peserta didik dalam pembelajaran.   
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Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa  implementasi 

kompetensi pedagogik dalam program full day school di SMA Negeri 1 

Tawangsari mayoritas guru sudah menerapkannya dalam pembelajaran. Sudah 

hampir semua guru mampu mengembangkan kompetensi pedagogiknya meskipun 

masih belum maksimal namun masih tetap ada pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 

Full day school merupakan sekolah sehari penuh dari pagi hingga sore 

selama lima hari dalam sepekan. Full day school merupakan program pendidikan 

yang seluruh aktivitas berada di sekolah selama sehari penuh dengan ciri 

intergrated activity dan integrated curriculum. Dengan program full day school 

ini maka seluruh program dan aktivitas anak di sekolah mulai dari belajar, 

bermain, makan dan ibadah dikemas dalam suatu sistem pendidikan. Konsep 

pendidikan yang dijalankan sebenarnya adalah konsep effective school, yaitu 

bagaimana menciptakan lingkungan yang efektif bagi anak didik. Sebagai 

konsekuensinya, anak-anak diberi waktu lebih banyak di lingkungan sekolah. 

Dengan adanya program full day school ini diharapkan peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik karena mereka sehari penuh 

berada di sekolah yang mengharuskan mereka belajar dan beribadah bersama-

bersama dibawah pengawasan sekolah, hal ini dikarenakan agar peserta didik 

tidak terjerumus dengan pergaulan yang negatif di lingkungan luar. Seperti halnya 

yang diungkapkan Fetty Farhany (2017) pada penelitiannya bahwa “Penerapan 

full day school di SMP IT Abu Bakar secara umum berhasil meningkatkan akhlak 

peserta didik. Dengan demikian, sistem full day school mampu memberikan 

kontribusi dalam dunia pendidikan Indonesia serta menanamkan keimanan serta 

ketaqwaan kepada generasi muda. 

Penerapan full day school di SMA Negeri 1 Tawangsari sejak tahun 2016 

dimana ketika sekolah berpindah kewenangan dari kabupaten ke provinsi. Namun 

pada tahun 2016 masih pada tahap percobaan jadi dalam pelaksanaannya belum 

optimal. Diterapkan secara resmi pada tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan 

peraturan dari Kemendikbud yang menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

tahun 2017. Implementasi dari program full day school ini sama seperti yang 

sudah ditetapkan, yaitu sekolah dilaksanakan selama 5 hari selama sepekan dari 
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jam 0.07 pagi hingga 15.30 sore. Tujuan dari penerapan program full day school 

ini adalaah agar peserta didik menjadi sesorang yang berakhlak baik, dapat 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya, dan membentuk karakter siswa yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan 

agara peserta didik tidak mendapat pengaruh negatif dari pergaulan negatif yang 

sekarang ini marak terjadi di lingkungan luar. Dengan full day school peserta 

didik sehari penuh berada di sekolah dan segala kegiatan yang dilakukan berada 

dibawah pengawasan sekolah. 

Implementasi kompetensi pedagogik di SMA Negeri 1 Tawangsari tidak 

luput dari kendala atau hambatan. Kendala yang terjadi diantaranya adalah ada 

beberapa guru yang belum mampu atau belum menguasai teknologi, tidak semua 

guru yang mampu mengembangkan kompetensi pedagogik yang dimilikinya, 

keterbatasan waktu dalam mengajar di kelas, kondisi fisik peserta didik yang 

merasa lelah saat diterapkannya program full day school, serta sarana prasarana 

yang masih belum lengkap. Kendala-kendala yang terjadi di SMA Negeri 1 

Tawangsari pada saat ini sedang diupayakan solusi agar pelaksanaan kompetensi 

pedagogik dapat berjalan dengan baik dan efektif. Solusi tersebut diantaranya 

adalah pada saat ini Kepala sekolah SMA Negeri 1 Tawangsari telah 

mengupayakan guru untuk mengikuti kegiatan seminar atau workshop dan 

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik yang dimiliki guru, dan juga 

Kepala Sekolah sedang dalam tahap melengkapi sarana prasana di sekolah agar 

guru dapat memanfaatkan dan menggunakannya dalam menerapkan kompetensi 

di dalam proses pembelajaran. 

Seperti halnya yang disampaikan oleh Idris Fernando (2018) dalam 

penelitiannya. Dia mengungkapkan bahwa kendala implementasi kompetensi 

pedagogik dan profesionalisme guru PKN di SMK N 9 Surakarta terdapat dua 

poin penting yaitu: Pertama, mengenai kendala dalam pengimplementasi terdapat 

pada kemampuan guru. Kedua, kendala yang dialami adalah pada proses 

pembelajaran dan peserta didik atau keterbatasan waktu dalam mengajar di kelas. 

Solusi alternatif mengatasi kendala yang terjadi yaitu pertama, dengan perbaikan 

kualitas guru. Kedua, pemahaman terhadap peserta didik harus lebih baik. 
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4. PENUTUP 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru sangat 

berperan penting pada program full day school. Dalam pembelajaran untuk 

memahami karakter peserta didik guru memiliki metode maupun cara yang 

bervariasi sesuai dengan kemampuan guru. Proses belajar mengajar di kelas sudah 

berlangsung cukup baik dan lancar sesuai dengan kurikulum 2013 yang berlaku. 

Pelaksanaan program full day school selama lima hari dalam sepekan dari jam 

07.00 hingga 15.30 WIB. Tujuan dari program full day school adalah agar peserta 

didik lebih maksimal dalam belajar, membangun iman dan taqwa peserta didik 

melalui kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah. Dengan demikian 

peserta didik tidak terpengaruh pergaulan negatif dari lingkungan luar karena 

mereka sehari penuh berada di sekolah. Kendala kompetensi pedagogik yang 

terjadi yaitu masih ada guru yang belum menguasai teknologi, sarana prasarana 

sekolah yang belum cukup memadai, serta kondisi fisik guru dan peserta didik 

yang cukup lelah karena sehari penuh berada di sekolah. 
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