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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui kesesuaian dan kesiapan kompetensi
pedagogik yang dimiliki guru ekonomi dalam pelaksanaan kurikulum 2013.
Subyek penelitian yang digunakan adalah guru yang dapat memberikan informasi
mengenai kompetensi pedagogik pada mata pelajaran ekonomi serta wakil kepala
sekolah kurikulum dengan pelaksanaan kurikulum 2013.
Penelitimengambilnarasumber yang terdiridari 2 guru mata pelajaran ekonomi dan
1 wakil kepala sekolah kurikulum. Penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatifyang menggunakan pendekatan kebudayaan (Etnografi) yang bersifat
deskriptif analitik. Teknik penggumpulan data menggunakan Observasi
partisipasif, dokumentasi, wawancara dan Instrumen Pengolahan Data,
Teknikanalisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interaktif,diperoleh
dari hasil wawancara responden sudah mampu memahami perbedaan karakteristik
peserta didik baik dari perbedaan pemahaman maupun pemahaman sikap, mampu
menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik,
penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik menyatakan bahwa responden
telah mampu melaksanakan dengan baik, pemanfaatan teknologi informasi untuk
pembelajaran menyatakan bahwa responden telah melaksanakan dengan baik,
berkomunikasi dengan peserta didik menyatakan bahwa responden telah
melaksanakan dengan baik, penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses hasil
belajar menyatakan bahwa responden sudah melaksanakan dengan baik, tindakan
refleksi untuk peningkatan kualitas pendidikan menyatakan responden telah
melaksanakan dengan baik., memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki menyatakan responden
sudah melaksanakan dengan baik.

Kata Kunci:Kompetensi Pedagogik Guru, Kurikulum 2013

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana yang penting untuk menjadikan sumber
daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga bisa berguna sebagai generasi
penerus bangsa yang bermutu tinggi untuk menjamin kelangsungan hidup dan
kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan suatu proses yang terdiri dari input,
proses dan output. Input yaitu terjadinya aktivitas belajar mengajar antara siswa
dan guru, proses merupakan kegiatan pembelajaran yang terjadi, sedangkan
output ialah hasil yang diperoleh dari aktivitas dan proses pembelajaran. Dalam
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pelaksanaan proses pendidikan diharapkan terbentuknya peserta didik yang
berprestasi dan berkualitas sehingga dapat bersaing dalam menghadapi persaingan
di era globalisasi.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan selalu dilakukan baik oleh
pemerintah maupun swasta, seperti pengembangan kurikulum, pengedaan buku
ajar, peningkatan mutu guru serta peningkatan manajemen pendidikan. Kegagalan
dan keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan
tidak terlepas dari peran seorang guru. Hal ini terbukti karna guru memiliki peran
besar dalam proses pembelajaran. Kurikulum juga merupakan salah satu hal yang
penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, kurikulum disusun guna
mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan
yang terjadi pada peserta didik. Kurikulum yang masih digunakan saat ini yaitu
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tetapi dilihat Kurikulum ini masih
terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaanya. Standar penilaian dalam KTSP
dinilai belum mengarah pada penilaian berbasis kompetensi. Permasalahan di
dalam pendidikan yang sering muncul membuat Kemendikbud menilai perlu
adanya pengembangkan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013. Perubahan
kurikulum ini diharapkan dapat membentuk peserta didik yang memiliki sikap,
pengetahuan, serta kemampuan yang kreatif dan inovatif. Kurikulum baru
menuntut guru dapat melaksanakan pembelajaran yang berbasis tematik integratif.

Mengacu pada pasal 3 ayat (2) bagian I bab II Peraturan Pemerintah no
74/2008 tentang guru, “kompetensi guru terdiri dari empat bentuk yaitu
kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional”. Keempat kompetensi tersebut memiliki peranan yang
kuat dalam mewujudkan tujuan pendidikan secara umum. Dari empat kompetensi
yang dikemukakan tersebut, dapat dilihat bahwa kompetensi pedagogik guru
memiliki peran yang sangat sentral karena kompetensi pedagogik merupkan
kompetensi yang harus dimiliki guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus dikuasai guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Seorang guru harus memiliki
kepekaan dan tanggap terhadap perubahan-perubahan, karna perubahan dan ilmu
teknologi yang semakin berkembang seiring dengan perubahan zaman. Maka
disinilah 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.

Mengingat betapa pentingnya kompetensi pedagogik guru dalam
pembelajaran, maka penulis tertarik melakukan penelitian sebagai upaya
mengetahui lebih lanjut pelaksanakann indikator kompetensi pedagogik guru
dalam proses pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Maka penulis
mengambil judul tentang “kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan
kurikulum 2013”.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Guru
Guru merupakan seorang pendidik yang profesional dengan tugas

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai
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dan mengevaluasi peserta didik. Sehingga dapat tercipta peserta didik yang
berkarakter dan berprestasi. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun
2013 tentang pendidikan nasional pasal I, mengenai ketentuan umum butir
6 yang berbunyi:

Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor,
instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususanya, serta berpartisipasi dalam penyelanggaraan
pendidikan.

Guru juga sebagai teladan bagi siswa yang dapat ditiru atau dianut
dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hamka Abdul Aziz (2012: 155),
Guru adalah profesi, jabatan atau pekerjaan yang paling mungkin
menyumbangkan manusia-manusia teladan. Dan memang, seyogyanya
dari profesi inilah lahir manusia-manusia yang mempunyai integritas dan
layak diteladani.

Jadi guru merupakan seseorang pendidik profesional yang telah
memperoleh surat keputusan (SK) dengan tugas utamanya mendidik,
mengajar, menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah, dengan
tujuan utamanya yaitu  mencerdaskan bangsa.

2. Pengertian Kompetensi Pedagogik
a. Pengertian Kompetensi

Kompetensi dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan inti
penuh tanggung jawab yang wajib dimiliki seseorang guru sebagai
syarat untuk dianggap mampu  melaksanakan tugas-tugas dalam bidang
pendidikan. Dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen Bab 1 pasal 1 yang berbunyi: “Kompetensi adalah
seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus
dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan”. Sedangkan 4 kompetensi utama
yang harus dimiliki guru menurut Jamal Ma’mur Asmani (2009: 43-
46),
1) Kompetensi Pedagogis
2) Kompetensi kepribadian
3) Kompetensi sosial
4) Kompetensi profesional

Kompetensi sebagai acuan bagi guru atau tenaga pendidik dalam
melaksanakan tugasnya.

b. Aspek-aspek Kompetensi
Wina Sanjaya (2006: 70-71) mengatakan bahwa ada beberapa

aspek dalam kompetensi sebagai berikut:
1) Pengetahuan (knowledge), yaitu kemampuan dalam bidang kognitif.

Misalnya, seorang guru sekolah dasar mengetahui teknik-teknik
mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menentukan strategi yang
tepat sesuai dengan kebutuhan siswa.
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2) Pemahaman (Understanding), yaitu kedalaman pengetahuan yang
dimiliki oleh setiap individu. Misalnya, guru sekolah dasar bukan
hanya sekedar tahu tentang teknik mengidentifikasi siswa tapi juga
memahami langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam proses
mengidentifikasi tersebut.

3) Kemahiran (skill), yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan
secara praktik tentang tugas atau pekerjaan yang dibebankan
kepadanya. Misalnya, kemahiran guru dalam menggunakan media
dan sumber pembelajaran dalam proses belajar mengajar di dalam
kelas, dan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran.

4) Nilai (value), yaitu norma-norma yang dianggap baik oleh setiap
individu. Nilai inilah yang selanjutnya akan menuntut setiap individu
dalam melaksankan tugas-tugasnya. Misalnya, nilai kejujuran,
kesederhanaan, keterbukaan dan sebagainya.

5) Sikap (attitude), yaitu pandangan individu terhadap sesuatu.
Misalnya, senang-tidak senang, suka-tidak suka dan lain sebagainya.
Sikap erat kaitanya dengan nilai yang dimiliki individu, artinya
mengapa individu bersikap demikian? Itu disebabkan nilai yang
dimilikinya.

6) Minat (interest), yaitu kecenderungan individu untuk melakukan
sesuatu perbuatan. Minat adalah aspek yang dapat menentukan
motivasi seseorang melakukan aktivitas tertentu.

Dari aspek-aspek yang dikemukakan diatas apabila dipahami
lebih mendalam mencakup empat kompetensi seorang guru yaitu
kompetensi pedagogik, kompetensi kepripadian, kompetensi
profesionaldan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut harus
dikuasai oleh seorang guru. Namun guru yang mengusai kompetensi
pedagogik akan dapat mengelola pembelajaran di dalam kelas dengan
lebih baik.

c. Kompetensi Pedagogik
Menurut Suyanto & Asep Jihad (2014: 41),  Kompetensi

pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap
siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar,
dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya. Dalam penelitian ini yang mengacu dengan
subkompetensi diatas, kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru
terhadap siswa dikembangkan menjadi indikator sebagai berikut:

a. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral,
spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran
Ekonomi

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
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e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pembelajaran.

f. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta
didik.

g. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar.
h. Melakukan tindakkan reflektif untuk peningkatan kualitas

pembelajaran.
i. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
3. Kurikulum 2013

Kurikulum sangat berkaitan erat dalam meningkatkan mutu
pendidikan, namun kurikulum bukanlah satu-satunya faktor yang
mempengaruhi dalam peningkatan mutu pendidikan. Menurut Zainal Arifin
(2011: 1), “Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan
pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan
pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan”. Kurikulum 2013
dirancang guna membangun dan mengembangkan potensi dan membentuk
karakter peserta didik.

Pendidikan yang berkarakter dalam pengembangan kurikulum 2013
betujuan untuk meningkatkan mutu proses serta hasil dalam pendidikan.
Yang mengarah pada pembentukan akhlak yang mulia dan budi pekerti
peserta didik yang seimbang, utuh dan terpadu, sesuai dengan standar
kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui perubahan
kurikulum menjadi kurikulum 2013 yang berbasis pada penanaman karakter
dan kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat
dan berkarakter, sehingga dapat bersaing dengan bangsa lainnya di era
globaisasi.

4. Kajian Penelitian yang Relevan
Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

diantaranya adalah Setyowati (2014) melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013
Mata Pelajaran Produktif Kelompok Keahlian Akuntansi di SMK Negri 6
Surakarta”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
strategi tunggal terpancang. Informan dalam penelitian ini adalah guru mata
pelajaran produktif kelompok keahlian akuntansi kelas X dan peserta didik
kelas X kelompok keahlian akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan secara
umum kompetensi pedagogik guru mata pelajaran produktif akuntansi SMK
Negeri 6 Surakarta kurang baik karena adanya beberapa kendala yang akan
terus diatasi agar implementasi kurikulum 2013 menjadi lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan kualitatif yaitu
penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata
dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara
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antara peneliti dengan informan. Desain penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif yang menggunakan pendekatan kebudayaan (Etnografi) yang bersifat
deskriptif analitik.

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data
sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data berupa hasil
wawancara dengan guru ekonomi dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum,
hasil observasi proses pembelajaran, dan analisis dokumen identitas sekolah dan
identitas guru. Peneliti berperan sebagai perencana,pengumpul, dan penganalisis
data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi,
dokumen. Wawanacra bertujuan untuk memperoleh data mengenai pemahaman
dan pelaksanaan kompetensi pedagogik guru, serta problema dan solusi dalam
proses pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran
yang dilaksanakan oleh guru kelas. Dokumen digunakan untuk memperoleh data
mengenai silabus, RPP, dan foto. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah lembar wawancara. Lembar wawancara digunakan sebagai pedoman saat
melakukan wawancara dengan. Untuk menguji kredibilitas data, peneliti
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Peneliti melakukan
analisis data mulai mengumpulkan data, menyajikan, mereduksi, dan menarik
kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kompetensi pedagogik
Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang harus dimiliki

gurudalam pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Berikut ini hasil
penelitian dan pembahasanmengenai kompetensi pedagogik guru. Suyanto &
Asep Jihad (2014: 41), menyatakan ada 5 indikator kompetensi pedagogik
yang harus dimiliki guru, namun dalam penelitian ini yang mengacu dengan
subkompetensi indikator diatas, kompetensi pedagogik yang harus dikuasai
guru terhadap siswa dikembangkan menjadi indikator sebagai berikut:

a. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual,
sosial, kultural, emosional, dan intelektual.

mamahami karakteristik pesertadidik oleh guru kelas di SD
Muhammadiyah 16 Surakarta, pendapat dari guru yaitu melalui
pengamatan mengikuti prosespembelajaran di kelas untuk memahami
atau sudah paham tentang materiyang telah diajarkan oleh guru, dapat
dilihat dari tingkat kecerdasan, Winda kusuma wardani (20117).

Berdasarkan pendapat diatas sepadan dengan memahami
karamkeristik peserta didik oleh guru di dalam kelas. Pendapat dari
guru yaitu melalui pengalaman mengajar dan pengamatan selama
proses pembelajaran di dalam kelas. Guru sudah melakukan
pemahaman peserta didik berdasarkan pebedaan sikap dan kemampuan.

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik.
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Guru dalam mendidik peserta didiknya adalah membantu dalam
mengembangkan ilmu pengetahuanya dan membantu menguasai dalam
kecakapan kerja tertentu, Najiatul A’maliyah (2015).

Berdasarkan pendap diatas sepadan dengan menguasai teori
belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang menididik. Dapat
dikatakan bahwa guru berusaha memahami teori belajar dan
menerapkan pendekatan pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan
inovatif.

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran.
Firmansyah (2007) menyebutkan KTSP dikembangkan sesuai

dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah,
sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik siswa.

Berdasarkan pendapat diatas sepadan dengan pengembangan
kurikulum. Dapat dikatakan bahwa guru sudah menentukan tujuan
pembelajaran sesuai dengan penembangan kurikulum. Selain itu, guru
juga menyusun materi pembelajaran sesuai pendekatan yang telah
dipilih oleh guru.

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
Usman H dan Nuryadin ER (2013) menyatakan, proses

pembelajaran tidak hanya menyangkut eksplorasi, elaborasi, dan
konfimasi tetapi juga meningkatkan kompetensi siswa dalam
melakukan observasi (menyimak, melihat, membaca, mendengar),
bertanya, asosiasi, menyimpulkan, mengkomunikasikan baik secara
lisan, tertulis, maupun bahasa tubuh.

Berdasarkan pendapat diatas sepadan dengan guru
menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan sudah menyusun
perencanaan pembelajaran lengkap yang mencakup aspek afektif,
kognitif dan psikomotorik.

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pembelajaran.

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pembelajaran. Dalam penelitian ini menunjukkan dalam pemanfaatan
teknologi informasi dan komukasi dapat dikatakan telah terpenuhi
dengan baik. Guru telah mampu memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan laptop, lcd
projector, dan memanfaatkan internet dalam menambah informasi.
Guru sebagai pendidik harus menguasai teknologi informasi dan
komunikasi supaya tidak kalah dengan perkembangan zaman.

f. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta
didik.

Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan
peserta didik. Dalam penelitian ini menunjukkan dalam berkomunikasi
secara efektif, empatik, dan santun dapat dikatakan telah terpenuhi
dengan baik. Guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar sudah
menggunakan bahasa yang efektif, empatik dan santun kepada peserta
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didik, dimana di dalam perkataan guru tidak menyakiti perasaan peserta
didik dan mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik.

g. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar.
Kemendikbud (2014) menyatakan penilaian Kurikulum 2013

dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge),
kecakapan (skill), dan sikap (attitude).

Berdasarkan pendapat diatas sepadan dengan penyelenggaraan
penilaian dan evaluasi hasil belajar. Guru melakukan tes untuk
mengetahui penguasaan materi peserta didik, serta melakukan
pengamatan sikap dan keaktifan di dalam kelas dan
mengadministrasikan sesuai dengan aturan sekolah.

h. Melakukan tindakkan reflektif untuk peningkatan kualitas
pembelajaran.

Melakukan tindakkan reflektif untuk peningkatan kualitas
pembelajaran. Meningkatkan tindakan refleksi untuk peningkatan
kualitas pembelajaran merupakan salah satu indikator yang harus
dikuasai guru. tindakan refleksi dapat digunakan guru sebagai acuan
kekurangan atau permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran.
Setelah kekurangan atau masalah diketahui guru dapat mencari solusi
pemecahan masalah.

i. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Usman H dan Nuryadin 37 ER (2013) menyatakan pembelajaran
adalah kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi untuk
mentransformasikan, melestarikan, dan mengkritisi iptek dan kultur
yang dilakukan di dalam dan di luar kelas.

Berdasarkan pendapat diatas sepadan dengan memfasilitasi
pengembangan peserta didik. Upaya menyelenggarakan kegiatan
pembelajaran selain di ruang kelas adalah untuk menambah
pengetahuan peserta didik dan mendorong peserta didik lebih kreatif
dalam melakukan proses pembelajaran. Peserta didik dapat melihat
langsung fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar. Pengalaman
langsung yang diperoleh peserta didik akan membantu dalam
mengembangkan potensi diri.

2. Pelaksanaan kurikulum 2013
a. Pemahaman mengenai perubahan kurikulum 2013

Kemendikbud (2014) menyatakan pada Kurikulum 2013,
penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi
lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional
dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan kemudian ditentukan
kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur
kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan
menyusun silabus, tapi disusun pada tingkat nasional.

Berdasarkan pendapat diatas guru menyatakan tidak keberatan
dan diharapkan dari hal tersebut dapat memeperingan tugas guru karena
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tidak harus dibebani dengan penyusunan silabus yang memakan waktu
dan memperlukan teknis dalam penyusunan.

b. Informasi mengenai perubahan kurikulum 2013
PP RI No. 74 Tahun 2008 menyebutkan pelatihan guru adalah

jenis pelatihan keprofesionalan guru yang bertujuan untuk memelihara
dan/atau meningkatkan kemampuannya sebagai guru sesuai dengan
tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas menujukkan pelatihan guru sangat
penting dalam perubahan kurikulum.Informasi yang diperoleh guru
mengenai perubahan kurikulum 2013 sebagaian besar berasal dari
internet dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Informasi
mengenai perubahan kurikulum 2013 diunduh dari beberapa website
resmi seperti website kemendikbud.

c. Pengetahuan mengenai struktur dan pengembangan kurikulum 2013.
Dalam Kemendikbud (2014) disebutkan salah satu kriteria

pendekatan ilmiah adalah materi pembelajaran berbasis pada fakta dan
fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu;
bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.

Berdasarkan pendapat diatas sependapat dengan guru dalam
melaksanakan pembelajaran, pendekatan saintifik hanya digunakan
pada materi yang sesuai saja. Namun guru tidak keberatan menerapkan
pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Pemahaman kompetensi pedagogik guru sesuai dengan tuntutan kurikulum

2013, guru sudah menerapkan 5 indikator yang dalam penelitian ini
dijabarkan menjadi 9 indikator dalam proses pembelajaran. Hasil
penelitian menunjukkan kretiria baik atau sudah terpenuhi.

b. Guru menunjukkan sudah melaksanakan kurikulum 2013 dengan baik
dalam kegiatan pembelajaran. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan
menunjukkan guru menerima kebijakan pemerintah mengubah kurikulum
menjadi kurikulum 2013 dan tidak keberatan mengimplementasikan
kurikulum 2013 karna dirasa selama ini cara mengajar guru yang kurang
sesuai sehingga diperlukan perubahan. Dengan adanya perubahan
kurikulum ini diharapkan bisa menjadikan pendidikan yang lebih baik lagi.
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