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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan guru yang belum menguasai secara 

utuh aspek-aspek pedagogik pada pelaksanaan Program Kelas Tuntas Berkelanjutan di 

Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan aspek-aspek 

pedagogik pada pembelajaran Program Kelas Tuntas Berkelanjutan di SD Inpres Japing 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. 

Subjek dalam penelitian ini adalah SD Inpres Japing Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek pedagogik dalam pembelajaran 

sudah berjalan cukup baik. Guru telah mencoba mengenali karakteristik siswa lewat aktifitas 

deteksi dini yang dilakukan di awal pembelajaran. Dalam penentuan sumber belajar 

membuktikan bahwa aspek pedagogik telah diterapkan dengan cukup baik. Guru juga telah 

menyajikan materi dan mengelola kelas dengan cukup kreatif. Dalam hal evaluasi 

pembelajaran, guru melakukan evaluasi dan tindak lanjut serta pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

 

Kata kunci : Aspek pedagogik, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran. 

 

Abstract 

 This research was backed by teacher’s ability who did not master pedagogical aspects 

in implementation of Program Kelas Tuntas Berkelanjutan in Gowa Regency. The purpose of 

this research was to know implementation of pedagogical aspects in learning of Program 

Kelas Tuntas Berkelanjutan at SD Inpres Japing of Pattalassang subdistrict in Gowa Regency. 

This research applied qualitative research. The subject of this research was SD Inpres Japing 

of Pattalassang subdistrict in Gowa regency. The result of research showed that application of 

pedagogical aspect in learning can run fairly. The teacher had tried to know students’ 

characteristic through early detection activity done in the beginning of learning. In 

determining of learning source proved pedagogical aspects implicated fairly. The teacher had 

also delivered material and managed classroom creatively. In learning evaluation, the teacher 

did evaluation, followed up and did development of learner to actualize some potential owned 

by them. 

Keyword: pedagogical aspect, classroom management, and learning evaluation. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) dalam menjamin keberlangsungan pembangunan suatu bangsa melalui 

pembelajaran.  Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dengan pendidik yang 

menggunakan media dan metode tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

PKTB atau dikenal dengan istilah Automatic Promotion adalah sebuah pendekatan 

yang berupaya mengoptimalkan sistem pelayanan pendidikan dengan memaksimalkan semua 

komponen pembelajaran dan komponen manajemen sekolah secara efektif. Program ini 

mewajibkan setiap peserta didik untuk mengikuti pendidikan dasar. Tujuan yang hendak 

dicapai adalah memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik. Hal ini 

memungkinkan siswa dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan 

kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan. Program ini juga 

membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak didik secara utuh (kecerdasan 

spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik) sejak awal 

agar terbentuk kepribadian yang utuh. 

Peneliti tertarik mengkaji tentang aspek pedagogik pelaksanaan program kelas tuntas 

berkelanjutan di SD Inpres Japing Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan memfokuskan kajiannya pada empat aspek pedagogik yaitu, 1) 

menguasai karakteristik pesesrta didik 2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik  3) kegiatan pembelajaran yang mendidik dan 4) penilaian dan 

evaluasi. Secara lebih spesifik, peneliti menerjemahkan keempat aspek pedagogik tersebut 

dengan menggunakan Taksonomi Pembelajaran berupa, 1) kondisi pembelajaran 2) strategi 

pembelajaran 3) evaluasi pembelajaran. 

Kompetensi pedagogik merupakan satu komponen penting yang harus dimiliki seorang 

pengajar. Aspek-aspek pedagogik seorang pengajar meliputi: 

1. Aspek Pedagogik dalam Kondisi Pembelajaran 

Menurut Sanjaya (Irwantoro & Suryana, 2016:244), materi pembelajaran (learning 

materials) adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta 

didik sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian kompetensi inti setiap mata 

ajar dalam satuan pendidikan tertentu.  

Penguasaaan karakteristik peserta didik ini sangat penting bagi guru karena 

bermanfaat untuk kepentingan proses pembelajaran di sekkolah. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Mukhtar & Iskandal (2010:52) bahwa ada beberapa manfaat yang dapat 
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diperoleh guru dari hasil kajian terhadap karakteristik peserta didik yang dihadapi guru di 

kelas antara lain: 

(1) Guru memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kemampuan awal 

para peserta didik, yang berfungsi sebagai Prere Kuisit bagi bahan baru yang akan 

disampaikan. 

(2) Guru akan memperoleh gambaran tentang luas dan jenis pengalaman yang telah 

dimiliki oleh peserta didik. 

(3) Guru dapat mengetahui latar belakang sosial kultur para peserta didik, termasuk latar 

belakang keluarga, seperti tingkat pendidikan orang tua, tingkat sosial ekonomi, dan 

dimensi-dimensi kehidupan yang lainnya yang melatar belakangi perkembangan 

sosial emosional dan mental mereka. 

(4) Guru dapat mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik 

jasmaniah dan rohaniah. 

(5) Guru dapat mengetahui aspirasi dan kebutuhan peserta didik. 

(6) Guru dapat mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang telah diperleh oleh 

peserta didik sebelumnya 

(7) Guru dapat mengetahui tingkat penguasaan bahasa peserta didik, baik lisan maupun 

tertulis. 

(8) Guru dapat mengetehaui sikap dan nilai yang menjiwai peserta didik. 

2. Aspek Pedagogik dalam Strategi Pembelajaran 

Dalam penegelolaan kelas, guru harus mengayomi gaya-gaya belajar peserta didik. 

Beragam gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas, dapat dilayani dan dioptimalkan 

dengan penyelenggaraan pembelajaran, salah satunya dengan menerapkan pendekatan atau 

strategi pembelajaran Somatis, Auditori, Visual, dan Intelektual. 

3. Aspek Pedagogik dalam Evaluasi Pembelajaran 

Evalausi hasil belajar penampilan (keterampilan) berkenaan dengan hasil belajar yang 

berkaitan dengan aspek keterampilan. Seperti halnya dengan jenis penilaian yang lain, 

kakekat penilaian penampilan terutama ditentukan oleh karakteristik hasil belajar yang akan 

diukur. Penilaian penampilan mengacu kepada prosedur melakukan suatu kegiatan dan atau 

mengacu kepada hasil yang dicapai dari suatu kegiatan. Dengan kata lain, mengukur tingkat 

kemahiran tingkat keterampilan seseorang tentang suatu kegiatan bisa dilihat pada seseorang 

sedang melakukan kegiatan atau dilihat dari hasil atau produk dari kegiatan tersebut. 
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4. Program Kelas Tuntas Berkelanjutan 

Mastery learning (belajar tuntas) adalah pendekatan pembelajaran yang 

mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun 

kompetensi dasar mata pelajaran tertentu (Kunandar, 2007:327). Menurut Mulyasa (2010:53), 

bahwa mastery learning merupakan strategi pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam 

kelas, dengan tujuan agar sebagian besar siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran 

(kompetensi) secara tuntas. Mastery learning merupakan proses pembelajaran yang dilakukan 

secara sistematis dan terstruktur, bertujuan untuk mengadaptasikan pembelajaran pada siswa 

kelompok besar (klasikal), membantu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat pada 

siswa dan berguna untuk menciptakan kecepatan belajar (rate of progress) (Winkel, 

1989:267). 

Selanjutnya, dalam pelaksanaan PKTB di Kabupaten Gowa dirumuskan 6 (enam) 

tujuan pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan, yaitu: 

a. Memberikan pelayanan pendidikan secara makasimal pada anak didik dalam atmosfir 

yang kondusif, sehingga anak didik dapat belajar secara optimal dalam suasana belajar 

yang menyenangkan sehingga anak didik dapat menuntaskan semua tagihan kompetensi 

pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan di Kabupaten Gowa. 

b. Bagi anak didik yang dapat menuntaskan semua tagihan kompetensi dasar pada setiap 

mata pelajaran sebelum waktunya, maka akan diberikan kesempatan untuk mengambil 

kompetensi dasar mata pelajaran berikutnya tanpa harus menunggu masa penaikan kelas 

(automatic promotion) 

c. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang 

bermutu bagi seluruh anak didik di Kabupaten Gowa. 

d. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak didik secara utuh (kecerdasan 

spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan kinestetik) sejak 

usia dini sammpai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 

e. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan 

pembentukan kepribadian yang bermoral; dan 

f. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat 

pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan 

standard nasioanl dan global. (Dikorda, 2013:10) 

Dalam hal ini guru sebagai pengajar diharapkan mampu mengembangkan kapasitas 

belajar, kompetensi dasar, dan potensi yang dimiliki oleh siswa secara penuh. Untuk itu, 
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strategi atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh setiap guru dalam pelaksanaan 

belajar tuntas menurut Ahmadi, dkk (2011:162) adalah: 

a. Tahap Persiapan 

1. Membuat Perencanaan Mengajar 

2. Tingkat Ketuntasan 

3. Satuan acara pembelajaran 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Bentuk pembelajaran 

2. Cara pembelajaran 

3. Orientasi pembelajaran 

4. Peran guru 

5. Fokus kegiatan belajar 

6. Penentuan keputusan 

c. Kegiatan Akhir 

1. Instrumen evaluasi 

2. Cara membantu siswa berdasarkan hasil evaluasi 

 

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Konsep 
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Berlandaskan dari masalah yang ada maka jenis penelitian yang digunakan peneliti 

adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskrptif (descriptive reseaech) yaitu penelitian yang 

menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara 

terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini, (Bungin, 2010:68). 

Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, 

menurut Bogdan & Taylor (Moleong, 2010:4). Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu 

sendiri, oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti 

kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validitas terhadap 

peneliti sebagai instrumen meliputi, validitas terhadap pemahaman metode penelitian 

kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti. Alat yang digunakan dalam 

mengumpulkan data yaitu, pedoman wawancara, kamera, dan alat penunjang lainnya 

(Sugiyono, 2007:61-62). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi, dokumentasi 

Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengutamakan teknik pengumpulan data dengan 

metode wawancara karena metode ini dapat menggali informasi lebih banyak dari informan 

untuk menjawab kebutuhan penelitian. Penentuan sumber data dalam penelitian ini adalah 

dengan cara purposive sampling terchnique, yang dilakukan secara sengaja dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2009:392). Informan dipilih berdasar 

pemahaman peneliti bahwa subjek benar-benar menguasai atau memiliki informasi yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang obyek penelitian yakni SD Inpres Japing 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Informan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) 

orang guru kelas IV; 2 (dua) orang guru kelas V; 2 (dua) orang guru kelas VI SD Inpres 

Japing Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

Alasan yang mendasari pemilihan sumber informan tersebut adalah karena selain 

mereka benar-benar menguasai atau memiliki informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan tentang obyek penelitian yakni SD Inpres Japing Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa, mereka juga merupakan pelaksana kebijakan Program Kelas 

Tuntas Berkelanjutan sehingga dianggap mampu memberikan gambaran dan penilaian 

mengenai informasi pelaksanaan PKTB yang dilaksanakan di sekolah tersebut. 
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Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian dan ketercapaian tujuan 

yang diinginkan, maka peneliti perlu melakukan kalibrasi tentang keabsahan data. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik pengabsahan data berupa triangulation, yaitu proses 

penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda, dengan mewawancarai beberapa guru di 

SD Inpres Japing Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Tringulasi lainnya berupa 

keragaman jenis data, yang berasal dari catatan lapangan obeservasi dan transkrip wawancara. 

Hasil analisis ini dideskripsikan atau digambarkan sesuai dengan masalah dan tujuan 

penelitian. Analisis data yang digunakan meliputi, Reduksi data (Data Reduction), Penyajian 

data (Display Data), Conclusion Drawing/verivication. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil wawancara pada guru/wali kelas SD Inpres Japing Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa, penerapan aspek-aspek pedagogik yang disebutkan di atas 

telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terbukti dari kemampuan guru dalam mengenali dan 

memahami karakteristik masing-masing peserta didik. Guru memiliki pemahaman yang 

cukup terkait perbedaan karakteristik setiap peserta didik baik dari segi kognitif, afektif, 

psikomotorik, potensi, bakat, dan minat, hingga kondisi sosial ekonomi peserta didik. 

Guru telah merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang cukup baik untuk 

menunjang proses pembelajaran di kelas. Strategi pembelajaran telah disusun sedemikian 

rupa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Proses evaluasi juga 

telah dilaksanakan dengan baik dan terencana. Guru juga mampu menentukan langkah-

langkah yang diambil untuk menyikapi hasil evaluasi yang didapatkan. 

Akan tetapi, masih memiliki kekurangan hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman 

guru terhadap teori dan penerapan aspek pedagogik dalam proses pembelajaran. Pengetahuan 

guru dalam menyikapi hasil deteksi dini terhadap karakteristik peserta didik masih kurang 

memadai. Akhirnya, guru hanya memanfaatkan referensi yang tersedia tanpa harus berupaya 

untuk bersikap lebih aktif menentukan materi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan 

peserta didik 

Dari hasil wawancara bersama guru kelas, peneliti dapat menyimpulkan jika 

penerapan aspek pedagogik di SD Inpres Japing Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 

pada umumnya telah diterapkan dengan cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan 

guru dalam memahami karakteristik peserta didik. Tidak hanya karakteristik kognitif, afektif, 
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dan juga psikomotorik siswa yang dikenali. Akan tetapi juga karakteristik lainnya yang 

dinilai berpengaruh terhadap tingkat penerimaan materi peserta didik dan efektifitas proses 

pembelajaran. Selain itu, guru juga telah merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran 

dengan baik. Beragam metode penyajian materi dan juga pengelolaan kelas diterapkan untuk 

mendukung kelancaran proses pembelajaran. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas selanjutnya akan dibahas 

mengenai analisis aspek pedagogik pelaksanaan Program Kelas Tuntas Berkelanjutan yang 

mengevaluasi pelakasanaan pembelajaran serta sejauh mana aspek-aspek pedagogik 

dilaksanakan pada pembelajaran Program Kelas Tuntas Berkelanjutan di SD Inpres Japing 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, penerapan aspek pedagogik 

dalam pembelajaran sudah berjalan cukup baik, karena peneliti menemukan sebagian aspek 

telah dipenuhi dengan baik. Hal ini terbukti dari bagaimana guru mengenali karakteristik 

siswa baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Guru telah mencoba mengenali 

karakteristik siswa lewat aktifitas deteksi dini yang dilakukan di awal pembelajaran. Selain 

itu, guru juga melakukan pengamatan terhadap sikap dan perilaku termasuk hambatan yang 

dihadapi siswa saat berinteraksi dalam proses pembelajaran. 

Hal lainnya yang membuktikan aspek pedagogik telah diterapkan dengan cukup baik 

adalah penentuan sumber belajar. Guru tidak hanya menggunakan buku teks sebagai rujukan 

dalam proses pembalajaran akan tetapi juga memanfaatkan medial lainnya dan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang proses pembalajaran di kelas. Seperti, 

koran, majalah, internet, dan LCD proyektor. Penggunaan sumber belajar ini disesuaikan 

dengan kebutuhan pembelajaran agar bisa menjadikan proses belajar menjadi lebih efektif, 

nyaman dan menyenangkan. 

Selain itu, guru juga telah menyajikan materi dan mengelola kelas dengan cukup 

kreatif. Hal itu ditunjukkan lewat metode penyajian yang beragam, mulai dari metode 

ceramah, diskusi, demonstrasi, dan lainnya. Sementara dalam mengelola kelas, guru 

menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Posisi tempat duduk siswa dibuat membentuk U, 

berkelompok, dan lain sebagainya. Tujuannya, agar siswa dapat terbantu untuk memahami 

materi yang sedang dibahas dengan mudah. 
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Selanjutnya pada aspek pemberian evaluasi, guru memantau kemajuan siswa selama 

proses pembelajaran dengan cara tanya jawab secara lisan di akhir pembelajaran. Tidak 

hanya itu, penilaian juga dilakukan di tiap akhir pekan, tiap bulan, dan di tiap tengah 

semester. Pada akhir pembahasan kompetensi dasar, guru melakukan evaluasi berdasarkan 

dengan tujuan pembelajaran. Hal ini untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang sudah diajarkan dan menguji ketercapaian tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 

Hasil evaluasi ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dengan 

melakukan tindak lanjut berupa remedial dan juga pengayaan terhadap siswa yang 

dinyatakan tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum yang ditetapkan atau dalam artian 

tidak tuntas. Pengayaan ini biasanya dilakukann dengan memberikan arahan lebih lanjut atau 

dengan pemberian tugas pekerjaan rumah. 

Akan tetapi, terdapat sejumlah aspek yang masih belum diterapkan dengan baik. 

Antara lain, penentuan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran serta pengorganisasian 

materi. Guru belum mampu untuk menentukan materi yang akan dibahas dalam proses 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Guru hanya mengandalkan buku teks 

pegangan guru untuk dijadikan sebagai rujukan. Termasuk tujuan pembelajaran yang ada di 

dalam buku Kurikulum 2013. Kekurangan ini dinilai disebabkan oleh tingkat pemahaman 

guru terhadap teori dan penerapan aspek pedagogik dalam proses pembelajaran. Pengetahuan 

guru dalam menyikapi hasil deteksi dini terhadap karakteristik peserta didik masih kurang 

memadai. Akhirnya, guru hanya memanfaatkan referensi yang tersedia tanpa harus berupaya 

untuk bersikap lebih aktif menentukan materi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan 

peserta didik. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu 

Pelaksanaan aspek-aspek pedagogik dalam pembelajaran sudah berjalan cukup baik. Hal ini 

terbukti dari bagaimana guru mengenali karakteristik peserta didik, menentukan sumber 

belajar, menyajikan materi, mengelola kelas, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Akan 

tetapi, terdapat sejumlah aspek yang masih belum diterapkan dengan baik yaitu, penentuan 

karakteristik materi dan tujuan pembelajaran serta pengorganisasian materi. 
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