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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Konteks Penelitian 

Perkembangan dunia yang semakin meningkat menuntut pendidikan lebih 

berkembang, karena pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan pembangunan sebuah negara. Oleh karena itu, 

pendidikan harus dapat terencana dan terlaksana dengan baik agar dapat 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam Proses 

pembelajaran, guru sangat berperan penting. Untuk terciptanya proses 

pembelajaran yang efisian sesuai dengan kurikulum yang ada, guru harus 

memiliki kemampuan, seni, strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. 

menurut pasal 1 UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud 

guru adalah pendidik propesional dan tugas utamanya mendidik, mengajar, 

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

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

dan pendidikan menengah.  

Pada hakekatnya pelaksanaan proses pendidikan terutama dalam kaitannya 

dengan proses belajar mengajar, guru adalah komponen yang paling penting atau 

berpengaruh atas terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. 

Menurut Ruhiat dalam Damayanti (2014) Pada hakikatnya, guru memiliki peran 

sentral dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah, mulai dari 

jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Profesionalitas menjadi 

hal yang sangat penting bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai tenaga pendidik. Seorang guru akan dapat dikatakan 
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profesional apabila memiliki seperangkat kemmapuan, pengetahuan, dan 

keterampilan yang baik dan dapat diandalkan serta dipertanggungjawabkan dalam 

proses pembelajaran. Menurut Mulyasa (2006, p. 37) Kompetensi merupakan 

perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan pendidik menciptakan suasana dan pegalaman belajar bervariasi 

(Nurfuadi, 2012) dalam pengelolaan peserta didik yang memenuhi kurikulum 

yang disiapkan (Syaiful Sagala, 2009).  

Kompetensi pedagogik sangat penting karena menjadi penentu keberhasilan 

proses pembelajaran yang secara langsung menyentuh kemampuan manajemen 

pembelajaran yang meliputi peserta didik, perencanaan, implementasi, 

perancangan, hasil belajar, evaluasi dan pengembangan peserta yang kurang 

berprestasi (Mulyasa, 2013). Dalam implementasinya, kompetensi pedagogik guru 

harus dikuasai oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, melalui bimbingan 

yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Di bawah ini hasil uji kompetensi 

pedagogik guru di Indonesia pada rerata nilai UKG pada tahun 2015, 2016, dan 

2017 berikut: 

Tabel 1.1 Hasil UKG Tahun 2015, 2016, dan 2017 

 GURU TK GURU SD GURU SMP GURU SMA 

2015 43,74 40,14 44,16 45,38 

2016 65,82 63,80 65,33 66,66 

2017 68,23 62,22 67,76 69,55 

Sumber: beritagar.id 

Hasil uji kompetensi pedagogik guru di atas, diketahui bahwa kompetensi 

pedagogik guru setiap tahunnya meningkat, hal ini dapat diketahui bahwa 

kompetensi pedagogik guru menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran 
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di Indonesia.  Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi 

pedagogik merupakan syarat penting yang harus dikuasi oleh seorang guru 

menyangkut kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan baik 

terhadap peserta didik untuk meningkatkan mutu pendidik, serta mutu pendidikan 

dalam pembelajaran.  

Salah satu faktor penyebab tinggi atau rendahnya kompetensi yang dimiliki 

oleh guru dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki. Berbagai 

macam calon guru yang berasal dari lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang 

memiliki kemampuan sebagai tenaga pendidik. Sedangkan banyak guru yang 

tidak hanya berasal dari sarjana lulusan non-pendidikan. Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya melegalkan sarjana non-kependidikan 

untuk menjadi guru profesional. Kebijakan pemerintah membuka akses bagi 

sarjana non-kependidikan untuk menjadi guru ini tertuang dalam Permendikbud 

Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi guru Prajabatan (PPG). Pada 

dasarnya guru lulusan sarjana kependidikan (FKIP) belum berarti memiliki 

kompetensi baik, dan guru lulusan sarjana non-kependidikan (non-FKIP) 

memiliki kompetensi buruk, atau sebaliknya. 

Guru lulusan kependidikan (FKIP) dan non-kependidikan (non-FKIP) tentu 

memiliki kompetensi guru yang berbeda-beda, mengingat bahwa keduanya 

memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda pula. Secara teori dan 

pengalaman, guru yang lulusan FKIP lebih menguasai dan mendalami perannya 

sebagai tenaga pendidik sejak dalam masa perkuliahan, karena pada dasarnya 

sejak awal sarjana lulusan FKIP telah dibentuk untuk menjadi guru atau tenaga 

pendidik yang profesional. Sedangkan lulusan non-FKIP lebih menguasai ilmu 
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pengetahuan murni sesuai bidang yang dikuasainya dan tidak dipersiapkan 

menjadi tenaga pendidik. Namun bukan berarti guru yang lulusan non-FKIP tidak 

memiliki kemampuan kompetensi sebagai guru dalam mengajar.  

Terlihat dari pemaparan atau penjelasan mengenai kompetensi pedagogik 

yang dimiliki oleh guru lulusan FKIP dan lulusan non-FKIP, maka kemungkinan 

akan menunjukkan perbedaan antara keduanya. Alasan memilih penelitian 

mengenai analisis kompetensi pedagogik guru lulusan FKIP dan non-FKIP 

dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan guru lulusan FKIP dan non-

FKIP yang berkaitan dengan perbedaan ilmu pengetahuan, keahlian serta 

keterampilan yang dimiliki, namun dalam praktik mengajar keduanya memiliki 

tugas dan kewajiban yang sama sebagai tenaga pendidik.  

Mengingat pentingnya kompetensi pedagogik seorang guru, dan melihat 

bahwa pada kenyataannya guru lulusan FKIP dan lulusan non-FKIP memiliki 

kesempatan yang sama sebagai seorang pendidik, maka peneliti memilih judul 

“Analisis Komparatif Kompetensi Pedagogik Guru Lulusan FKIP dan Guru 

Lulusan Non FKIP di SMK Negeri 4 Kota Jambi”. 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti akan 

mengkaji tentang perbedaan kompetensi pedagogik guru lulusan FKIP dan non-

FKIP di SMK Negeri 4 Kota Jambi. Penelitian ini hanya memfokuskan pada 

kompetensi pedagogik guru di SMK Negeri 4 Kota Jambi.  
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1.3 Fokus Penelitian 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana kompetensi pedagogik guru lulusan FKIP di SMK 

Negeri 4 Kota Jambi? 

1.3.2 Bagaimana kompetensi pedagogik guru lulusan non FKIP di SMK 

Negeri 4 Kota Jambi? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru lulusan FKIP di 

SMK Negeri 4 Kota Jambi. 

1.4.2 Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru lulusan non FKIP di 

SMK Negeri 4 Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritik 

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan 

dalam pengetahuan tentang penelitian analisis kompetensi pedagogik 

guru lulusan FKIP dan non-FKIP di SMK Negeri 4 Kota Jambi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan pengetahuan 

kepada kepala sekolah agar lebih memperhatikan kompetensi 

pedagogik yang dimiliki oleh guru-guru di sekolah. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi 

guru dalam pembelajaran, serta dapat memberikan motivasi kepada 

guru untuk meningkatkan profesionalisme sebagai tenaga pendidik. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan dan semangat untuk selalu meningkatkan kualitas 

pendidikan di sekolah melalui guru. 

d. Bagi Peneliti 

Memberikan wawasan tentang kompetensi pedagogik guru lulusan 

FKIP maupun lulusan non-FKIP serta memmberikan motivasi untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik sebagai calon guru. 


