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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang 

keberhasilan seseorang dalam mencapai kesuksesan. Pendidikan pula 

sangatlah penting karena tanpa adanya pendidikan manusia akan sulit untuk 

maju dan berkembang, bahkan akan semakin terpuruk. Oleh sebab itu 

pendidikan bertujuan membentuk manusia yang kompeten, berkualitas, dan 

berdaya saing. Di sisi lain melalui pendidikan dapat menciptakan manusia 

yang memiliki moral dan akhlak yang baik. 

Di dunia pendidikan formal, guru menjadi sosok utama dalam proses 

belajar mengajar dan memiliki peran yang penting dibanding komponen 

pendidikan formal yang lain seperti, materi pembelajaran, kurikulum, sarana 

prasarana dan lain sebagainya. Apabila tidak adanya guru, proses pendidikan 

pun tidak terjadi. Guru merupakan salah faktor keberhasilan tingkat kualitas 

pendidikan. Selain itu guru di tuntut memiliki kemampuan yang tinggi 

meliputi kemampuan profesional, kesejahteraan, kecakapan dan lain-lain, 

dimaksudkan guna tercapainya kualitas hasil pendidikan. Di era modern 

seperti ini diperlukan guru yang mahir dan mampu untuk mengikuti 

perkembangan zaman. Penguasaan materi yang akan disampaikan kepada 

peserta didik, serta meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam 

bidang yang digeluti merupakan faktor lain dalam pencapaian kualitas hasil 

pendidikan. 

Dalam Konstitusi Sistem pendidikan Nasional disebutkan bahwa guru 

berkedudukan sebagai tenaga profesional. Selain itu guru mampu 

meningkatkan martabat dan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas 

pendidikan dapat dilihat dari peran guru yang mampu menciptakan peserta 

didik yang berakhlak mulia, berbudi luhur, kreatif, cakap, berilmu, inovatif, 

memiliki jiwa demokratis serta jiwa nasionalis sebagai warga negara. 
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Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen disitu disebutkan guru wajib memiliki kompetensi, kualifikasi 

akademik, mampu menjadi pendidik profesional, sertifikasi pendidik serta 

mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Keterkaitannya akan 

kompetensi guru, dalam Standar Nasional Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005 

BAB VI Pasal 28 ayat 3 pemerintah menetapkan bahwa kompetensi sebagai 

agen pembelajaran dan menetapkan empat kompetensi guru yaitu, 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional serta 

kompetensi sosial. 

Menurut Standar Nasional Pendidikan dalam penjelasan  Pasal 28 ayat 

3 butir a menyebutkan bahwa  

kompetensi pedagogik kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik dalam 

proses pengaktualisasian potensi yang dimilikinya.  

Dimaksudkan potensi ialah pendidik mampu merancang 

pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, menyusun dan 

melaksanakan evaluasi  serat  memfasilitasi peserta didik dalam bidang 

akademik maupun nonakademik. 

Menurut Kunandar (2009:76) “Kompetensi pedagogik meliputi 

pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya”. Dilihat dari beberapa 

aspek di atas, pendidik harus mampu memenuhi segala aspek tersebut sebagai 

pemenuhan kompetensi pedagogik yang guru miliki. Selain itu menjelaskan 

bahwa kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan yang guru miliki 

dalam mengatur atau mengelola pembelajaran yang diajarkan kepada peserta 

didik. 

Kompetensi pedagogik sangat diperlukan oleh guru untuk merancang 

pembelajaran sekaligus mengevaluasinya, sehingga proses pembelajaran 

dikelas berjalan dengan lancar sejak dimulainya proses belajar hingga ke 

tahap evaluasi. Tugas utama seorang guru dalam proses pembelajaran adalah 

mampu mengkondisikan lingkungan belajar peserta didik dalam upaya 
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membangkitkan rasa ingin tahu, sehingga tumbuh minat untuk untuk belajar 

dan merupakan penunjang perubahan perilaku peserta didik.     

Menurut Abdul (2009:6) “Memperoleh acuan buku dalam pengukuran 

kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan 

kualitas proses belajar”. Itulah tujuan standar kompetensi guru yang harus 

dimiliki seorang pengajar dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

merupakan elemen atau bagian yang berperan sangat dominan dalam 

mewujudkan proses belajar yang baik maupun lulusan pendidikan. 

Pembelajaran dapat pula menjadi pengaruh yang menyebabkan kualitas 

pendidikan mengalami penuruanan. Artinya pembelajaran sangat tergantung 

dari kemampuan pendidik dalam mengemas dan melaksanakan proses 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran perlu dilaksanakan dengan baik dan tepat untuk 

memberikan kontribusi yang sangat dominan bagi peserta didik. Menurut 

Dimyati (2006: 157), “Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh 

guru untuk membelajarkan anak dalam belajar memperoleh dan memproses 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap”.  Pembelajaran merupakan sebuah 

bantuan dari pendidik dalam proses penyaluran ilmu pengetahuan, 

pembentukan sikap, penguasaan kemahiran, tabiat dan rasa percaya diri 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan sebuah proses 

menjadikan peserta didik agar berjalan dengan baik. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin mengadakan penelitian 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat kompetensi pedagogik guru demi 

kemajuan pendidikan dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Akuntansi Perusahaan Jasa di 

SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dikaji 

melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa di SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi guru dan bagaimana upaya guru 

mengatasi kendala tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran mata 

pelajaran akuntansi perusahaan jasa di SMK Muhammadiyah 2 

Klaten Utara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran akuntansi perusahaan 

jasa di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya mengatasi kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran akuntansi perusahaan 

jasa di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidik 

Memberikan bahan masukan dan informasi untuk meningkatkan 

kompetensi yang dimilikinya terutama kompetensi pedagogik dan 

meningkatkan kemampuan profesional dalam pembelajaran   

2. Bagi Peneliti 

Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai kesesuaian 

kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga 

dapat menjadi acuan atau dasar penelitian lanjutan mengenai 

kesesuaian kompetensi terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

 


