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ABSTRAK  

Eva Umarowati, (NIM: 141310003173), Peningkatan Kompetensi Pedagogik 

Guru Melalui Perencanaan Pembelajaran di MI Matholibul Ulum Mindahan 

Wuni Tahun Pelajaran 2018/2019 

Kompetensi pedagogik bagi seorang guru menjadi hal yang sangat urgen untuk 

dipenuhi, agar pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan 

perencanaan yang telah susun sebelumnya. 

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran di MI Matholibul Ulum 

Mindahan Wuni Tahun Pelajaran 2018/2019. (2) Untuk mengetahui faktor menjadi 

penghambat dan pendukung dalam pembelajaran di MI Matholibul Ulum Mindahan 

Wuni Tahun Pelajaran 2018/2019. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik angket dan wawancara. Sedangkan teknik analisis datanya 

dengan cara mendeskripsikan hasil pengumpulan data akan dirubah ke dalam bentuk 

kualitatif yang terbagi menjadi empat kategori yakni sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang. 

Kompetensi pedagogik guru dalam merencanakan pembelajaran di MI 

Matholibul Ulum berdasarkan tujuh indikator dikatakan sangat baik dengan skor 

rertanya adalah 82. Sedangkan secara individu komptensi pedagogik guru MI 

Matholibul Ulum dalam pada predikat sangat baik, karena dilihat dari skor reratanya 

mencapai 36,73.  

Meskipun skor kompetensi per indikator dan secara individu sangat baik, 

tentunya ada faktor yang mendukung dan menghambat pencapain tersebut. Adapun 

faktor penghambatnya adalah karakteristik siswa yang beragam, kurang maksimal 

pemahaman guru tentang teori pembelajaran yang mendidik dan prinsip-prinsip 

belajar, kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi, kurangnya pelatihan 

tentang peningkatan kompetensi bagi guru, kurang meratanya supervisi dan tindak 

lanjut yang dilakukan pada guru, ketidaksesuian antara yang tertulis di RPP dengan 

pengalaman belajar, Tidak dilakukannya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) membantu 

guru dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas, dan pengetahuan tentang 

siswa. Sedangkan faktor yang menjadi pendukung kompetensi pedagogik di MI 

Matholibul Ulum adala kemampuan yang dimiliki oleh guru, pengetahuan guru 

terhadap kurikulum, dan tingginya motivasi yang dimiliki guru. 

Kata kunci: kompetensi, pedagogik. 
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M O T T O 

                            

                  (501:توبةال) 1
 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S Al-Taubah:105) 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim, (Semarang: Toha Putera, tt), hlm. 203. 
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Karya tulis ini, kupersembahkan untuk: 

1. Kedua orang tuaku yang selalu memberi do’a demi kelancaran dalam 

pendididkan;  

2. Saudara-saudara yang memberikan motivasi demi terselesaikannya karya tulis ini; 

3. Semua teman-temanku yang telah membantu menyelesaikan karya tulis ini; 

4. Guru, Dosen, para kyai yang telah memberikan do’anya sehingga 

terselesaikannya program studi yang sedang penulis tempuh. 
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Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan nikmatnya kepada hamba-hamba-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dari awal hingga penyusunan skripsi ini tanpa 

adanya halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW serta para sahabatnya. Semoga kita diberi syafaat dan inayahnya 

nanti di yaumil qiyamah. Amin .... 

Berkat petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

sederhana ini, untuk memenuhi tugas dan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan 

islam pada guru madrasah ibtidaiyah  yang berjudul “Peningkatan Kompetensi 

Pedagogik Guru Melalui Perencanaan Pembelajaran di MI Matholibul Ulum 

Mindahan Wuni Tahun Pelajaran 2018/2019”. Penulis menyadari bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. 

Untuk itu sudah selayaknya penulis menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya 

kepada:  

1. Rektor UNISNU Jepara yang telah memberikan informasi dan pengarahan dengan 

baik sehingga terwujudnya skripsi ini; 

2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara yang telah 

memberikan pengarahan dengan baik; 

3. Pembimbing dalam pelaksanaan penelitian Sukarman, M.Pd. yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi;  

4. Segenap Civitas Akademika UNISNU Jepara yang telah memberikan bimbingan 

kepada penulis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan; 

5. Semua kerabat karib yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

Semoga amal yang telah diperbuat akan menjadi amal yang shaleh, dan 

mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Penulis menyadari bahwa pengetahuan 

yang penulis miliki masih kurang sekali, sehingga skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak guna perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan berikutnya. 
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