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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus 

dikuasai guru menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen dalam Bab IV Pasal 10. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran dan peserta didik yang meliputi: pemahaman terhadap 

peserta didik, pengelolaan pembelajaran, serta pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Hapsari & 

Widhianningrum, 2016). 

Sebagai salah satu indikator dari kompetensi pedagogik, Daryanto dalam 

Sa’adah (2016) mendefinisikan pengelolaan pembelajaran sebagai manajemen 

proses pembelajaran utuh dan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran, termasuk evaluasi programnya dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan seperti yang telah ditentukan dengan efektif 

dan efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat Turang dalam Buchari (2018) bahwa 

peran guru dalam mengelola pembelajaran menentukan efektivitas dan efisiensi 

belajar untuk mencapai tujuan, serta menjamin produktivitas belajar dan kualitas 

hasil belajar. 

Dalam penelitian Sardiyo (2015), kenyataan di lapangan masih ditemukan 

guru yang mengalami kesulitan dalam mengelola pembelajaran yang lebih baik, 

dengan kasus seperti: 1) Pelaksanaan pembelajaran masih ada yang tidak mengacu 

pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 2) Strategi dan metode 

pembelajaran yang dilakukan guru masih belum variatif; dan 3) Kegiatan siswa 

yang melibatkan keaktifan siswa dan bersifat eksploratif masih belum sering 

dilakukan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Muadifah (2022) bahwa masih 

terdapat guru yang masih menyalin RPP dari internet sebagai formalitas dan 

akhirnya tidak sesuai dengan pelaksanaan pembelajarannya. Selain itu, 

Morningrum dkk. (2022)  dalam penelitiannya menemukan bahwa pada masa 

pembelajaran tatap muka terbatas, masih ada guru yang belum menggunakan model 

pembelajaran interaktif sehingga aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif belum sepenuhnya dilakukan dan akhirnya siswa merasa bosan. 
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Untuk meningkatkan kinerja guru dalam mengelola pembelajaran, dapat 

dilakukan supervisi akademik (Purbasari dalam Hasanah & Kristiawan, 2019). 

Supervisi akademik memiliki fokus untuk mengkaji, menilai, memperbaiki, 

meningkatkan, dan mengembangkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan 

guru melalui pendekatan bimbingan dan konsultasi dalam nuansa dialog profesional 

(Zakso & Radiana, 2012). Sugiyanti & Narimo (2016) mengemukakan bahwa 

tahapan supervisi akademik terdiri dari: 1) Tahap perencanaan, berupa penyusunan 

jadwal, instrumen observasi, dan daftar guru yang akan disupervisi; 2) Tahap 

pelaksanaan, yaitu mengadakan pengamatan (observasi) pembelajaran sambil 

mencatat kejadian yang sesuai dengan instrumen; dan 3) Tahap tindak lanjut, 

berupa diskusi antara kepala sekolah dan guru mengenai hasil pengamatan. 

Observasi ditujukan untuk memperoleh data mengenai segala sesuatu yang 

terjadi pada proses pembelajaran di dalam kelas. Data ini kemudian dijadikan dasar 

oleh supervisor untuk melakukan pembinaan kepada guru yang disupervisi 

sehingga tolok ukur yang harus diperbaiki guru lebih jelas. Observasi kelas 

merupakan teknik evaluasi yang tertua dan diakui sebagai teknik evaluasi yang 

efektif. Melalui observasi kelas, seorang pengawas dapat mengamati berbagai 

kesulitan, kelemahan, kebutuhan dan bahkan kemampuan khusus yang dimiliki 

guru dalam mengelola proses belajar mengajar secara langsung, lengkap dan akurat 

(Fathurrohman & Suryana dalam Harjum, 2018). 

Selain sebagai proses supervisi, observasi juga dilakukan untuk menilai 

penampilan mengajar mahasiswa calon guru saat melaksanakan microteaching 

maupun ujian Program Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan (PPLSP). Melalui 

observasi yang dilakukan dosen pembimbing maupun guru pamong pada saat ujian 

PPLSP, mahasiswa diberikan timbal balik berupa saran dan nilai yang dapat 

digunakan sebagai evaluasi cara mengajarnya pada pelaksanaan pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran pada microteaching, timbal balik tidak hanya diberikan 

oleh dosen pengampu, tetapi juga oleh teman sebaya (Sari, 2021). 

Berdasarkan penjelasan di atas, observasi dapat digunakan sebagai metode 

penilaian yang bersifat langsung dan reaktif. Namun, pada kasus latihan 

pengelolaan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa calon guru, observasi 

memiliki keterbatasan. Menurut Ni’matuzahroh & Prasetyaningrum (2018), 
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keterbatasan observasi adalah si pengamat atau observer itu sendiri. Dalam latihan 

pengelolaan pembelajaran – terutama pada pelaksanaan pembelajaran, kehadiran 

observer atau pengamat diperlukan untuk memberikan timbal balik atas hasil 

penampilan mengajar mahasiswa calon guru. Dengan kata lain, latihan pengelolaan 

pembelajaran ini masih belum dapat dilakukan mandiri secara kapan saja dan di 

mana saja. Selain itu, kelemahan lainnya adalah bahwa umumnya orang yang 

diamati merasa terganggu atau tidak nyaman sehingga akan melakukan pekerjaan 

dengan tidak semestinya, atau dalam beberapa kasus dengan maksud tertentu 

sengaja menimbulkan kesan baik atau sebaliknya (Ni’matuzahroh & 

Prasetyaningrum, 2018).  

Pelatihan dengan menggunakan media simulasi mengajar dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan mengenai pengelolaan pembelajaran dan 

pengelolaan kelas bagi guru dan mahasiswa calon guru (Kelleci & Aksoy, 2021; 

Minh Chieu dkk., 2017). Media simulasi memberi pemain kesempatan untuk 

menerapkan hasil pembelajaran teori pada situasi kehidupan nyata dan menjadi 

bagian penting dari lingkungan belajar tersebut sehingga hasil dari keputusan yang 

dibuat dalam lingkungan ini dapat diketahui secara langsung (Padmanthara, 2004). 

Dalam penelitian Muthiarani (2021) pula, didapatkan hasil bahwa dengan 

menggunakan media simulasi virtual, pemain dapat mencoba simulasi secara 

berulang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan pemain 

sehingga meminimalisasi kesalahan pada studi kasus sebenarnya. 

Teaching Simulator yang diteliti dan dikembangkan oleh Setiawan dkk. 

(2020), merupakan salah satu permainan serius yang dibuat untuk mendukung hal 

tersebut. Permainan tersebut sengaja dikembangkan untuk memfasilitasi 

mahasiswa calon guru untuk mengasah kemampuan mengajarnya. Dalam 

permainan tersebut, pemain akan berada dalam kelas virtual dan mengajar murid 

virtual dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pertama-tama, pemain diminta 

untuk memilih model pembelajaran yang akan disimulasikan dan mengalokasikan 

waktu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai model yang dipilih. 

Lalu dalam kurun waktu yang telah ditentukan, pemain diminta untuk menerapkan 

cara mengajar yang tepat melalui instruksi-instruksi yang telah disediakan agar 

seluruh murid dapat mencerna materi yang disampaikan dilihat dari laju kognitif 
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maupun afektif. Pada saat simulasi juga, siswa dapat bertanya saat rasa 

keingintahuannya tinggi, guru dapat menjawab untuk mendapatkan nilai 

pertanyaan. Selanjutnya setelah simulasi selesai, pemain akan dinilai berdasarkan 

kesesuaian waktu pada RPP dan hasil belajar siswa pada aspek kognitif dan afektif. 

Adapun dalam permainan simulasi yang saat ini dikembangkan, belum ada 

mekanisme untuk memberikan pemain timbal balik terhadap aspek pengelolaan 

pembelajaran. Hal ini mencakup kepada perencanaan pembelajaran, dan 

pelaksanaan pembelajaran di kelas simulasi. Sistem observasi perilaku guru dapat 

diimplementasikan ke dalam permainan Teaching Simulator untuk memberikan 

timbal balik dan skor terhadap aktivitas pemain dalam permainan tersebut yang 

dibuat berdasarkan instrumen penilaian yang berlaku untuk menilai kemampuan 

pengelolaan pembelajaran mahasiswa calon guru. 

Dalam mengembangkan Teaching Simulator sebagai media pembelajaran, 

uji validasi media dan pengalaman pengguna perlu dilakukan. Leacock & Nesbit 

(2007) mengemukakan bahwa uji validasi media diperlukan untuk menjaga kualitas 

media dari segi konten pembelajaran, tujuan, hingga daya tarik media tersebut. 

Selain itu, pengujian pengalaman pengguna dilakukan untuk mengetahui respons 

emosi, perilaku, dan nilai pengguna yang dihasilkan dari interaksi pengguna 

terhadap suatu sistem atau aplikasi (Wijaya dkk., 2021). 

Berdasarkan hal tersebut, Sistem Observasi Perilaku Guru dikembangkan 

pada Teaching Simulator, dan diuji validasi dan pengalaman penggunanya dalam 

penelitian ini. Sistem Observasi Perilaku Guru diterapkan pada model pembelajaran 

Project-based learning (PjBL) di Teaching Simulator sebagai studi kasus penelitian 

ini. Model pembelajaran PjBL dipilih karena aktivitas pembelajaran pada PjBL 

melibatkan siswa secara aktif dan terbukti tidak hanya dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman siswa, tetapi juga meningkatkan kemampuan 

keterampilan siswa pada materi kejuruan (T. D. P. Santoso, 2022). Oleh karena itu, 

judul penelitian ini adalah “Pengembangan Sistem Observasi Perilaku Guru Pada 

Teaching Simulator Untuk Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Pembelajaran 

Mahasiswa Calon Guru”. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dikemukakan 

rumusan masalah: 

1. Bagaimana mengembangkan Sistem Observasi Perilaku Guru pada 

Teaching Simulator? 

2. Bagaimana hasil validasi media Teaching Simulator yang telah memuat 

Sistem Observasi Perilaku Guru? 

3. Bagaimana pengalaman pengguna Teaching Simulator yang telah 

memuat Sistem Observasi Perilaku Guru? 

4. Bagaimana pengaruh iterasi percobaan simulasi mahasiswa calon guru 

terhadap penilaian pengelolaan pembelajaran pada Teaching Simulator 

yang memuat Sistem Observasi Perilaku Guru? 

 

1.3 Hipotesis Penelitian 

Permainan Teaching Simulator dapat membuat pemain seolah-olah 

merasakan pengalaman menjadi guru dari mulai pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) hingga mengajar siswa yang memiliki karakter yang beragam 

kepribadiannya dan kemampuan menyerap materinya. Salah satu kompetensi 

keguruan yang relevan dengan hal ini adalah kompetensi pedagogik, yang salah 

satunya mencakup kemampuan pengelolaan pembelajaran. 

Dalam penelitian ini dikembangkan suatu sistem observasi untuk menilai 

pengelolaan pembelajaran dalam permainan simulasi mengajar Teaching Simulator 

berdasarkan perilaku guru dari perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajarannya. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah bahwa sistem 

observasi yang telah diterapkan dapat membantu mahasiswa calon guru dalam 

meningkatkan kemampuan pengelolaan pembelajarannya pada Teaching 

Simulator, yang ditandai dengan adanya peningkatan nilai selama bermain. 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian, perlu adanya batasan-batasan untuk 

pembahasan masalah, adapun batasan masalah terhadap penelitian ini di antaranya: 

1. Pengembangan sistem observasi pengelolaan pembelajaran terbatas 

kepada aspek penilaian perencanaan pembelajaran (RPP), dan 

pelaksanaan pembelajaran (penampilan guru). 

2. Instrumen penilaian yang digunakan untuk penilaian pengelolaan 

pembelajaran disesuaikan kembali dengan merujuk kepada instrumen 

penilaian Uji Kinerja Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi 

Guru (UKIN UKMPPG) dan ujian Praktik Pengalaman Lapangan 

Pendidikan Profesi Guru (PPL PPG). 

3. Pengembangan simulasi model pembelajaran project-based learning 

pada Teaching Simulator sebagai studi kasus terbatas kepada 

implementasi rangkaian pembelajaran sebagai acuan untuk penilaian 

kesesuaian aktivitas terhadap sintaks project-based learning. Adapun 

efek aktivitas terhadap parameter siswa terbatas pada hasil validasi ahli 

dan hanya digunakan sebagai data pendukung penelitian. 

4. Analisis peningkatan kemampuan pengelolaan pembelajaran calon 

guru terbatas pada hasil simulasi dalam Teaching Simulator. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk: 

1. Mengembangkan Sistem Observasi Perilaku Guru pada Teaching 

Simulator. 

2. Menganalisis hasil validasi media Teaching Simulator yang telah 

memuat Sistem Observasi Perilaku Guru. 

3. Menganalisis pengalaman pengguna pada Teaching Simulator yang 

memuat Sistem Observasi Perilaku Guru. 

4. Menganalisis pengaruh iterasi percobaan simulasi mahasiswa calon 

guru terhadap penilaian pengelolaan pembelajaran pada Teaching 

Simulator yang memuat Sistem Observasi Perilaku Guru. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis 

a. Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk 

menggali dan melakukan eksperimen tentang penilaian 

pengelolaan pembelajaran. 

b. Memperluas pengetahuan mengenai pengelolaan pembelajaran dan 

sistem observasi. 

c. Dapat menjadi acuan peneliti-peneliti selanjutnya yang 

mempunyai objek penelitian yang sama. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana latihan dan studi banding teori yang sudah 

didapat dibangku kuliah dengan praktik dan sebenarnya diterapkan 

pada dunia pendidikan, sehingga bisa menjadi bekal ketika 

memasuki dunia kerja sebagai salah satu portofolio. 

b. Bagi Guru 

Bisa meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesiapan 

untuk mengelola proses pembelajaran.  

c. Bagi Mahasiswa 

Bisa digunakan oleh mahasiswa untuk sarana penerapan 

ilmu selama kuliah dan dapat memperbanyak ilmu pengetahuan 

yang didapat sehingga menjadi bekal dimasa depan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Gambaran mengenai keseluruhan isi penelitian dan pembahasannya dapat 

dijelaskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian bahwa masih ditemukan guru 

yang belum mengelola pembelajaran dengan baik. Untuk itu, permainan simulasi 

mengajar dapat menjadi salah satu alternatif sebagai media pelatihan bagi guru 
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maupun calon guru. Salah satu permainan simulasi mengajar adalah Teaching 

Simulator. Namun demikian, belum ada mekanisme timbal balik yang menilai 

kemampuan pengelolaan pembelajaran, sehingga Sistem Observasi Perilaku Guru 

dapat dikembangkan pada Teaching Simulator. Sistem observasi ini diharapkan 

dapat membantu mahasiswa calon guru dalam meningkatkan kemampuan 

pengelolaan pembelajaran. Selain itu bab ini menjelaskan rumusan masalah 

penelitian, hipotesis peneltian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan yang berisi penjelasan singkat mengenai setiap bab pada penelitian ini. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai referensi literatur yang dijadikan landasan 

teori dalam penelitian ini. Beberapa literatur yang dikaji antara lain mengenai 

pengelolaan pembelajaran, sistem observasi, dan permainan simulasi.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi desain dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini. 

Desain penelitian Research & Development dengan menggunakan model 

pengembangan Scrum dipilih dalam pengembangan Sistem Observasi Perilaku 

Guru pada Teaching Simulator. Selain itu, terdapat studi kasus, populasi, dan 

sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

purposive sampling. Terakhir, dalam bab ini terdapat penjelasan singkat mengenai 

berbagai data penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian sesuai dengan tahapan yang 

ada pada prosedur penelitian yang terdiri dari: fase prapengembangan, fase 

pengembangan, dan fase setelah pengembangan. Selain itu, dijelaskan juga 

pembahasan mengenai pengembangan Sistem Observasi Perilaku Guru pada 

Teaching Simulator, hasil uji validasi media, pengalaman pengguna, dan pengaruh 

iterasi percobaan simulasi terhadap penilaian pengelolaan pembelajaran pada 

Teaching Simulator yang memuat Sistem Observasi Perilaku Guru. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil dan 

pembahasan penelitian, serta saran yang ditujukan bagi peneliti yang akan 

melanjutkan penelitian mengenai Sistem Observasi Perilaku Guru atau Teaching 

Simulator. 


