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ABSTRAK 
 

Dosen sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada 

masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Dalam persfektif Islam, dosen 

adalah bapak ”spiritual” atau pemberi motivasi bagi para peserta didik. Dosen adalah orang yang memberikan 

santapan kejiwaan dengan ilmu atau pengalaman, membimbing dan meluruskan akhlak para peserta didik. Untuk 

mengembangkan dan meningkatkan mutu dan profesionalisme dosen di satu sisi, dan mutu atau kualitas 

pendidikan di sisi lain, pemerintah bukan hanya diharapkan meningkatkan kualifikasi dan strata pendidikan dosen, 

tetapi juga hendaknya meningkatkan standar kesejahteraan dosen. Dosen sebagai tenaga profesional, bukan hanya 

diharapkan memiliki kompetensi personal, tetapi juga kompetensi profesional. Dalam konteks ini, agenda 

peningkatan kualifikasi pendidikan, penguasaan wawasan akademik (academic atmosfir), dan partisipasi aktif 

dalam kancah sosio kemasyarakatan adalah merupakan suatu keniscayaan. Berdasarkan latar belakang di atas, 

peningkatan kompetensi pedagogik dosen di perguruan tinggi adalah suatu keniscayaan. Penelitian ini berjudul 

“Pengembangan Kompetensi Pedagogik Dosen di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kompetensi dosen, hambatan yang dialami 

dalam peningkatan kompetensi dosen, dan tata cara yang ditempuh untuk meningkatkan kompetensi dosen di 

jurusan Teknik Sipil. Penelitian ini  bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dan 

lapangan. Dalam  pengumpulan data, tekhnik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kuisioner. 

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa para dosen di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Lhokseumawe memiliki kompetensi pedagogik yang relatif tinggi. Hal ini diindikasikan dengan kemampuan 

dosen dalam membuat SAP dan GBPP, kemampuan membuat bahan ajar, kemampuan mengelola kelas dan 

menguasai materi ajar, serta kemampuan dosen mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. Namunpun demikian, 

dalam upaya pengembangan kompetensi dosen, ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu; kendala internal dan 

eksternal. Kendala eksternal adalah seperti; kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran, iklim lingkungan 

belajar yang kurang menyenangkan serta kurangnya tunjangan/honor dalam mengajar.  

   

Kata Kunci: Dosen, Profesi, dan Kompetensi Pedagogik 

 
LECTURER IN COMPETENCY ENCHANCEMENT PEDAGOGIC POLYTECHNIC 

STATE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINERING LHOKSEUMAWE 

 

Lecturer as a professional educator has a good image in community if it can demonstrate to the public that he is 

worthy of being a role model or example of the surrounding community. In the Islamic perspektive, a lecturer is 

father ” spiritual ” or motivator for learners. To develop and upgrading lecturer’s professionalism and quality or 

education quality on the other side, government is not just expecting to increase qualification and lecturer 

education, but also ought to increase lecturer welfare default. Lecturer as energy of professional, are not just 

expecting to have personal's interest, but also professional interest. This in the context, qualification's increasing 

aim education, academic knowledge mastery.This study entitled “ Development of Pedagogis Lecturer 

Competence Department Civil Enginering of State Polytechnic Lhokseumawe” The purpose of study is to 

determine the level of lecturer competence development, the obtacles encountered ini increasing faculty 

competence and procedured adopted to improve the competence of lecturers in Civil Enginering department. This 

research is qualitative by using literatur and field approach. In data collecting, used observation, interview, and 

quisionare instrument. Base on the result of the study stated that the lecturers in Civil Enginering department 

Polytechnic Lhokseumawe State have paedagogis competence at all. It is betokened with competence lecturer in 

making SAP and GBPP, ability makes material teach, ability brings off to braze and gains control material teach, 

and lecturer ability evaluates to usufruct college student studying. But even such, in the effort lecturer interest 

development, there are several constraint faced, constraint internal and external. External constraint is as; lack of 

facilities and learning climate, learning environment that is less fun and lack of allowance / honorarium in 

teaching.   

Key word:   Lecturer, Profession, and Paedagogic's competence 
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PENDAHULUAN 

Dalam menghadapi program sertifikasi yang 

sedang dijalankan pemerintah, perlu kiranya 

diperhatikan standar kompetensi peningkatan 

mutu atau kualitas dosen, sehingga semua dosen 

diharapkan telah memiliki sertifikat sebagai 

lisensi atau izin mengajar pada lembaga 

perguruan tinggi. Dengan demikian, upaya 

peningkatan profesionalisme dosen yang dicita-

citakan akan segera menjadi kenyataan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, para dosen 

harus mempersiapkan diri agar dapat memenuhi 

prasyarat tersebut. Adapun prasyarat yang 

dimaksudkan adalah sertifikasi kompetensi, 

karena dosen akan diuji kompetensi dan 

kelayakannya sebagai pekerja profesional. 

Salah satu kompetensi yang diuji adalah 

kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. Untuk menerapkan kompetensi 

tesebut ke dalam proses pembelajaran, ada 

beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh 

dosen, di antaranya: 1) Mampu 

mengembangkan kurikulum atau silabus; 2) 

Mampu merencanakan pembelajaran; 3) 

Mengerti dan dapat menerapkan metode 

pembelajaran yang bervariasi; 4) Mampu 

mengembangkan dan menggunakan berbagai 

alat, media dan sumber belajar yang relevan; 5) 

Mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran; 

6) Mampu melaksanakan pembelajaran yang 

konstruktif dan dialogis; 7) Mampu 

melaksanakan evaluasi hasil belajar dengan 

efektif dan efesien. 

Dosen harus mampu menguasai kelas atau 

melakukan pengelolaan pembelajaran secara 

baik. Beberapa hal penting yang harus dimiliki 

dosen dalam mengelola kegiatan pembelajaran 

adalah seperti kemampuan mengelola materi, 

metode, media atau fasilitas dan evaluasi atau 

kegiatan penilaian pembelajaran. Untuk 

kepentingan tersebut, dosen bukan hanya harus 

memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, 

tetapi juga harus mampu menentukan secara 

tepat materi pembelajaran yang relevan dengan 

kemampuan dan kebutuhan mahasiswa. Dalam 

mengelola pembelajaran yang baik ada 

beberapa persoalan yang harus diperhatikan 

oleh dosen, di antaranya: 1) Menguasai bahan 

ajar, termasuk memahami isi kurikulum yang 

harus diberikan kepada mahasiswa; 2) 

Menguasai teori kependidikan, berupa prinsip, 

strategi belajar-mengajar dan berbagai teknik 

keguruan lainnya; 3) Mampu merancang 

program pembelajaran secara baik; 4) Mampu 

mengelola pembelajaran secara kreatif, inovatif, 

dan menyenangkan; dan 5) Mampu 

menampilkan sikap (attitude) dan kepribadian 

(aptitude) yang baik dalam aktivitas 

pembelajaran. 

Dalam bahasa lain dikatakan dosen harus 

memiliki tiga kompetensi, yaitu; merancang 

pembelajaran (teaching plan and materials); 

prosedur mengajar (classroom procedures); dan 

menjalin hubungan interpersonal (interpersonal 

skills). Dalam proses pembelajaran dosen perlu 

merancang terlebih dahulu program 

pembelajaranya. Program yang dimaksudkan 

adalah seperti; pengorganisasian bahan kuliah 

yang jelas dan relevan, merancang pegelolaan 

kelas, merancang strategi atau metode 

pembelajaran, merancang media atau fasilitas 

pembelajaran serta merancang sistem evaluasi 

pembelajaran. Selanjutnya, dalam implementasi 

pembelajaran dosen juga perlu menerapkan 

strategi yang jitu dalam mengolah materi 

pembelajaran dengan menggunakan teknik, 

metode dan media yang tepat sesuai dengan 

bahan ajar yang akan diberikan, sehingga materi 

yang diajarkan dapat dipahami dan dimengerti 

oleh mahasiswa dengan baik dan sempurna.  

Proses belajar mengajar pada perguruan tinggi 

adalah kesanggupan atau kecakapan para dosen 

dalam menciptakan iklim komunikasi yang 

edukatif antara dosen dan mahasiswa yang 

mencakup segi kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Kemampuan dosen dalam proses 

belajar-mengajar dapat dirasakan dan dipantau 

oleh mahasiswa dalam bentuk-bentuk antara 

lain; dengan mengikuti penyajian dosen; 

penyajian bahan tidak terlalu cepat; contoh-

contoh dan soal pelatihan yang diberikan cukup 

dan sesuai; dan melalui besar tidaknya 

perhatian yang diberikan untuk membantu 

mahasiswa mengingat pelajaran-pelajaran yang 

pernah diperoleh (aperseftion). Dosen perlu 

bersikap aspiratif dan aktif menjalin hubungan 

komunikasi dengan mahasiswa, seperti dengan 

bersikap terbuka dan luwes, menaruh sikap 

positif terhadap mahasiswa, serta menciptakan 

pembelajaan yang aktif, kreatif, dan 

menyenangkan. Apabila kompetensi pedagogik 

seperti tersebut di atas telah dikuasai maka 

tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan 

baik, efektif dan efesien.  

Realitas sistem pembelajaran di jurusan Teknik 

Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe 

menunjukkan bahwa masih ada kegiatan 

pembelajaran yang ditangani oleh asisten dosen 
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yang pada umumnya adalah berkualifikasi 

sarjana strata satu dan Diploma III, dan tentu di 

antara mereka masih kurang memiliki 

pengalaman mengajar yang profesional karena 

baru menyelesaikan studinya. Bahkan di antara 

dosen yang bertugas pada jurusan Teknik Sipil 

masih ada yang belum menggunakan Satuan 

Acara Perkuliahan (SAP) dan Garis-Garis Besar 

Program Pembelajaran (GBPP) pada saat 

mengajar. Hal ini akan menyebabkan kegiatan 

pembelajaran menjadi tidak terarah dan 

berlansung tidak efesien dan efektif. 

Konsekwensinya, tujuan pembelajaran yang 

dicita-citakan tidak tercapai dengan baik, efektif 

dan efesien.  

Apabila realitas tersebut terus terjadi dalam 

sistem pembelajaran di jurusan Teknik Sipil 

tanpa adanya usaha untuk memperbakinya, 

maka tidak tertutup kemungkinan out-put yang 

dihasilkan kurang berkualitas serta tidak punya 

relevansi dengan tuntutan pasar kerja (work 

market). Meskipun diakui bahwa permasalahan 

kualitas pendidikan di jurusan Teknik Sipil 

tidak hanya ditentukan oleh kompetensi 

pedagogik dosen semata, tetapi masih ada 

faktor lain yang ikut berpengaruh, akan tetapi 

setidaknya persoalan tersebut hendaknya 

dijadikan sebagai bahan kajian serius untuk 

menciptakan lulusan yang bermutu dan 

berkualitas unggul, yang bukan hanya memiliki 

kompetensi kognitif atau pengetahuan, tetapi 

juga kompetensi personal (sikap dan 

kepribadian) serta kompetensi psikomotorik 

(keterampilan, dan life skill).  

Di sinilah urgensitas diadakannya penelitian ini, 

di mana realitas pembelajaran di jurusan Teknik 

Sipil akan menjadi lebih bermutu dan berdaya 

saing tinggi dibandingkan dengan jurusan-

jurusan lainnya. Di samping itu, penelitian ini 

juga perlu diadakan karena akan menjadi 

motivasi bagi para dosen khususnya di jurusan 

Teknik Sipil untuk ikut serta dalam program 

sertifikasi dosen (Serdos) dan dosen berprestasi 

(Dorpres) yang sedang digalakkan di 

lingkungan Pendidikan Tinggi khususnya di 

Politeknik Negeri Lhokseumawe.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul ”Pengembangan 

Kompetensi Pedagogik Dosen  Pada Jurusan 

Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe”. 

Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan 

dan sekaligus menganalisis persoalan strategi 

pengembangan kompetensi pedagogik dosen, 

khususnya pada jurusan Teknik Sipil Politeknik 

Negeri Lhokseumawe Nanggroe Aceh 

Darussalam. Masalah utama dari penelitian ini 

adalah bagaimana keberadaan kompetensi 

pedagogik dosen di jurusan Teknik Sipil dalam 

mengimplementasikan sistem pembelajarannya. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, 

diajukan tiga pertanyaan penelitian: 1) 

bagaimana program pengembangan kompetensi 

pedagogik dosen pada jurusan Teknik Sipil ?; 2) 

bagaimana pelaksanaan pengembangan 

kompetensi pedagogik dosen pada jurusan 

Teknik Sipil?; dan 3) apa saja hambatan-

hambatan yang dialami dalam pengembangan 

kompetensi pedagogik dosen pada jurusan 

Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut 

di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 1) program pengembangan 

pedagogik dosen pada jurusan Teknik Sipil; 2) 

pengembangan kompetensi pedagogik dosen 

pada jurusan Teknik Sipil; dan 3) untuk 

mengetahui hambatan-hambatan yang dialami 

dalam pengembangan kompetensi pedagogik 

dosen di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Lhokseumawe. Sedangkan manfaat penelitian 

ini dapat diklasifikasikan kepada dua bahagian, 

yaitu; 1) manfaat praktis dan 2) manfaat 

akademik. Manfaat praktisya adalah dapat 

memberikan kontribusi dalam upaya 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di 

Indonesia pada umumnya, khususnya di jurusan 

Teknik sipil Politeknik Negeri Lhoseumawe. 

Sedangkan manfaat akademisnya adalah bahwa 

kajian ini diharapkan memperkaya khazanah 

kepustakaan, dapat menjadi masukan 

konstruktif bagi ketua jurusan, ketua prodi, para 

dosen serta bermanfaat bagi peneliti sendiri 

tentang pengembangan kompetensi pedagogik 

dosen pada lembaga pendidikan tinggi.  

Teori yang digunakan sebagai landasan 

penelitian ini adalah teori-teori kompetensi, 

pedagogik, pembelajaran dan pendidikan. 

Menurut Hermawan (1979) kompetensi adalah 

suatu tugas yang memadai, atau pemilikan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

yang dituntut oleh jabatan seseorang. Dalam 

kata lain, kompetensi berhubungan dengan 

intelektual, kemampuan fisik, kepribadian, 

sosial, dan spiritual. Kompetensi yang 

dimaksudkan pada penelitian ini dititikberatkan 

pada tugas dosen dalam proses kegiatan 

pengajaran, yang meliputi; pengelolaan 

pembelajaran, pengembangan kompetensi, 

penguasaan akademik, dan sikap kepribadian. 

Proses belajar mengajar pada perguruan tinggi 
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adalah kesanggupan atau kecakapan para dosen 

dalam menciptakan iklim komunikasi yang 

edukatif antara dosen dan mahasiswa secara 

simultan yang mencakup ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor. (Cece, 1992). 

  Teori selanjutnya adalah pembelajaran. 

Athiyyah al Abrasyi (1996) menuliskan bahwa 

pembelajaran adalah salah satu kata yang 

berarti proses belajar atau pencarian ilmu 

pengetahuan dengan cara sadar yang dilakukan 

oleh seseorang. Berbeda dengan kata ‘ajar’, 

atau ‘mengajar’, kata pembelajaran bermakna 

proses yang melibatkan beberapa orang sebagai 

subjek aktif. Muhibbin Syah (1995) 

menyatakan pembelajaran merupakan proses 

penyerapan pengetahuan dan pengalaman-

pengalaman yang diberikan atau dihadapi dalam 

kehidupan. Secara luas pembelajaran bukan 

hanya terjadi di lembaga-lembaga formal 

seperti sekolah, masjid, madrasah dan 

sejenisnya, tetapi juga di semua tempat di mana 

saja manusia berada. Sebagai suatu proses, 

pembelajaran dapat terjadi dengan beragam 

cara, sesuai dengan tujuan filosofis yang 

ditetapkan. Keinginan menjadikan subjek didik 

cerdas secara intelektual, maka pembelajaran 

yang ditetapkan harus berbasis kecerdasan 

intelligence. (Gordon Drayden, 2001). Begitu 

juga, ketika orientasi pembelajaran menjadikan 

subjek didik cerdas secara emosional, maka 

proses pembelajarannya akan berorientasi pada 

kecerdasan emosi (EQ).  

Tidak jauh beda dengan pembelajaran, 

kata pendidikan juga merupakan proses 

pengembangan potensi anak didik sehingga 

menjadi lebih berguna dan berkemampuan 

dalam menjalani kehidupan. (Roestiyah, dkk, 

1989).  Sebagian orang ada yang berasumsi 

bahwa belajar adalah semata-mata 

mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta 

yang tersaji dalam bentuk informasi/materi 

pelajaran. Orang yang beranggapan demikian 

biasanya akan segera merasa bangga ketika 

anak-anaknya telah mampu menyebutkan 

kembali secara lisan sebagian besar informasi 

yang terdapat dalam buku teks atau yang 

diajarkan oleh guru.  

Penelitian tentang kompetensi 

pedagogik dosen sangat menarik untuk dikaji. 

Ada beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. Soekartawi 

(1995) menyatakan bahwa seorang dosen di 

perguruan tinggi harus memiliki beberapa 

kompetensi pedagogik, di antaranya menguasai 

bahan ajar, merancang program pembelajaran 

dan mengelola pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan.  Di sisi lain, Sanusi Uwes 

(1999) mengungkapkan bahwa seorang dosen 

dalam menjalankan tugasnya harus memiliki 

kompetensi pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

Dalam buku tersebut dikaji secara mendalam 

tentang ketiga kompetensi tersebut. Sedangkan 

penelitian ini lebih mengarah pada 

pengembangan kompetensi pedagogik yang 

berkenaan dengan pengelolaan pembelajaran 

pada jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Lhokseumawe.  

Lebih lanjut, Mujaddid AK dalam 

bukunya Sanusi Ahmad (1991) mengemukakan 

bahwa masih ditemukan kelemahan-kelemahan 

kompetensi yang dimiliki dosen di Fakultas 

Keguruan Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil 

penelitianya menunjukkan bahwa dosen yang 

mengajar persentasenya sangat baik, sementara 

dalam bidang penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat sangat rendah. Penelitian tersebut 

mengkaji ketiga kompetensi dosen pada 

tinjauan kuantitatif. Sedangkan penelitian ini 

difokuskan pada pengembangan kompetensi 

pedagogik dosen pada tinjauan kualitatif di 

jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Lhokseumawe.  

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan analitik-deskriptif 

dengan sifat kajian kualitatif. Pendekatan 

deskriptif digunakan karena penelitian ini 

memfokuskan kajian terhadap gejala-gejala, 

prilaku, sikap, pandangan atau persefsi, 

peristiwa atau kejadian-kejadian yang dilakukan 

seseorang dalam kehidupan keseharian, 

khususnya dalam aktivitas pembelajaran. 

 Lokasi penelitian ini adalah di jurusan 

Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe. 

Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut karena 

jurusan Teknik Sipil adalah tempat di mana 

peneliti melaksanakan tugas. Dengan alasan 

subjektif tersebut maka penelitian ini 

diharapkan akan dapat dilaksanakan dengan 

lancar, efektif dan efesien.  Sumber data dalam 

penelitian ini dibagi dua: data kepustakaan dan 

data lapangan. Data kepustakaan dikategorikan 

sebagai data sekunder dan data lapangan 

dikategorikan sebagai data primer. Data 

kepustakaan dianggap sekunder karena sifat 

penelitian ini yang praktis-aplikatif, karena itu 

penekanannya adalah pada data primer, yakni 



Peneingkatan Kompetensi Pedagogik Dosen Jurusan Teknik Sipil............( Al Mawardi ) 

5 

 

data lapangan. Data sekunder diperoleh melalui 

studi dokumen berupa literatur-literatur ilmiah 

berkaitan dengan kompetensi pedagogik dosen 

khususnya yang bertugas di jurusan Teknik 

Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe.  

 Adapun data lapangan dijaring dengan 

tiga jenis alat pengumpul data, yaitu; observasi, 

wawancara, dan kuesioner. Observasi akan 

dilakukan secara lansung untuk mengamati 

berbagai aktivitas pembelajaran khususnya 

berkenan dengan pengembangan kompetensi 

pedagogic dosen jurusan Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Lhokseumawe. Observasi 

dalam konteks ini dilakukan secara sistematis, 

bukan sebagai sambilan atau kebetulan saja. 

Dalam observasi ini dilakukan pengamatan 

terhadap keadaan yang sebenarnya tanpa 

adanya usaha untuk disengaja untuk mengatur, 

mempengaruhi dan memanipulasi objek 

pengamatan yang sedang diobservasi. Teknik 

observasi merupakan teknik pengumpulan data 

terpenting dalam penelitian yang bersifat 

kualitatif. Observasi dilakukan terhadap unit 

aktivitas yang lebih besar di mana fenomena 

khusus yang diobservasi terjadi. Lebih jauh, 

teknik ini memberikan manfaat besar karena 

dapat menangkap dan memahami realitas 

kongkrit yang sebenarnya, baik yang bersifat 

material-fisikal, maupun mental-spiritual.  

Teknik pengumpulan data yang kedua 

adalah wawancara. Wawancara akan dilakukan 

dengan nara sumber yang dipilih secara 

purposive. Melalui teknik ini akan dilakukan 

proses pengumpulan data dengan cara 

pemberian angket kepada sejumlah informan 

yang dianggap mewakili populasi penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua dosen dan mahasiswa di jurusan Teknik 

Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe. 

Berdasarkan hasil wawancara dan Data dari TU 

Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Lhokseumawe, jumlah dosen di jurusan Teknik 

Sipil semuanya berjumlah 58 orang, namun 8 

orang di antaranya tidak aktif karena sedang 

dalam tugas belajar, maka sebagai populasi nya 

hanya 50 orang dosen. Sedangkan jumlah 

mahasiswa yang aktif di jurusan Teknik Sipil 

seluruhnya berjumlah 312 orang. Oleh karena 

itu, jumlah populasi dari penelitian ini adalah 

berjumlah 362 orang. 

Penentuan sampel penelitian dilakukan 

dengan metode purposive sampling yaitu 

penetapan subjek penelitian yang didasarkan 

pada pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang 

diambil adalah bahwa para responden dan 

informan yang dipilih diharapkan mampu 

memberi data dan informasi mengenai 

fenomena yang terjadi sesuai dengan masalah 

penelitian serta dapat mewakili seluruh 

populasi. Dari responden diharapkan diperoleh 

data empiris, sedangkan dari informan 

diharapkan diperoleh data berdasarkan 

pengetahuannya berkenaan dengan objek 

penelitian. Adapun yang dipilih menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah: ketua dan 

sekretaris jurusan, Ka. Prodi D-III dan D-IV, 

serta para komisaris mahasiswa prodi D-III dan 

D-IV jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Lhokseumawe. Sedangkan yang dipilih menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah: 30% dari 

jumlah keseluruhan populasi. Hal ini 

berdasarkan pendapat Arikunto, (1997), bahwa 

apabila jumlah populasi penelitian lebih dari 

100, maka sampelnya adalah 30%. Berdasarkan 

hal ini, maka jumlah sampel dari penelitian ini 

adalah 121 orang, yang terdiri dari 18 orang 

sebagai dosen tetap, dan 103 orang sebagai 

mahasiswa pada jurusan Teknik Sipil.  

Dalam menganalisis data, dilakukan 

pengorganisasian data ke dalam bentuk yang 

lebih sederhana. Analisa yang menurut 

Moleong (2000) adalah merupakan proses 

pengorganisasian dan pengurutan data dalam 

pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Sehubungan dengan hal 

ini, maka langkah-langkah pengolahan dan 

analisis data yang digunakan adalah di 

antaranya: a) Editing, yakni mengklasifikasikan 

data-data hasil penelitian sesuai dengan teknik 

atau alat pengumpulan data yang digunakan 

seperti analisa dokumen, pengamatan, 

wawancara, dan angket; b) Koding, yakni 

memberikan kode-kode khusus kepada masing-

masing bentuk alat pengumpulan data dengan 

kategorinya masing-masing, dan jenis informasi 

yang didapat yang tujuannya untuk 

memudahkan analisis; c) Analiting, yaitu proses 

akhir dari rangkaian kegiatan, berupa kegiatan 

mempelajari dan memahami masing-masing 

bentuk data dan informasi untuk menemukan 

jawaban terhadap masalah dan pertanyaan 

penelitian; d) Interpretating, yaitu proses untuk 

memaknai hasil analisis guna menyusun 

kesimpulan akhir dari penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penentuan jumlah responden yang 

diharapkan dapat berpartisipasi menjawab 

angket (quisioner) adalah sebanyak 121 orang 



Peneingkatan Kompetensi Pedagogik Dosen Jurusan Teknik Sipil............( Al Mawardi ) 

6 

 

atau 30% dari total populasi. Dari 121 sampel 

penelitian di atas, dibagi kepada dua model 

responden, yaitu; responden dosen dan 

responden mahasiswa. Setiap responden harus 

memenuhi kualifikasi khusus di antaranya harus 

sebagai dosen tetap dan aktif bertugas di 

jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Lhokseumawe. Begitu juga dengan responden 

mahasiswa, harus sebagai mahasiswa aktif pada 

jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Lhoksesumawe. Karakteristik responden dosen 

dalam penelitian ini adalah para staf pengajar 

yang aktif bertugas di jurusan Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Lhokseumawe, baik berjenis 

kelamin laki-laki maupun perempuan. Dosen 

tetap tersebut ada yang berkualifikasi Strata 

Satu (S-1), Strata Dua/ Magister (S-2), dan ada 

juga yang berkualifikasi Strata Tiga/Doktor (S-

3). Begitu juga dengan karakteristik responden 

mahasiswa, harus sebagai mahasiswa aktif di 

Prodi D-III dan D-IV jurusan Teknik Sipil, baik 

laki-laki maupun perempuan yang kuliah pada 

semester ganjil; semester I, III, V, dan VII 

Tahun Ajaran 2009/2010. 

 Sedangkan karakteristik informan 

pada penelitian ini dibagi dua, pertama dari 

kalangan dosen yaitu; para pimpinan yang ada 

di lingkungan jurusan Teknik Sipil, seperti; 

ketua dan sekretaris jurusan, Ka. Prodi D-III 

dan D-IV, serta 1 orang mewakili para kepala 

Lab yang ada di jurusan Teknik Sipil. Kedua, 

semua komisaris mahasiswa baik pada prodi D-

III, maupun prodi D-IV jurusan Teknik Sipil. 

Deskripsi lebih lanjut terhadap karakteristik 

responden dan informan dapat dilihat pada 

tabel-tabel berikut: 
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Tabel 1. Karakteristik Responden dan Informan Dosen 

 

No Uraian Frekwensi 
Persentase 

(%) 

Total 

Persentase 

1 

Jenis Kelamin: 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

14 

4 

 

77 

22.2 

100% 

2 

Usia/Umur: 

- 20-29 tahun 

- 30-39 tahun 

- 40-49 tahun 

- > 50 tahun 

 

2 

12 

4 

- 

 

11.1 

66.6 

22.2 

100% 

3 

Kualifikasi Pendidikan: 

- Diploma/Akademi 

- Strata Satu (S1) 

- Strata Dua (S2) 

- Strata Tiga (S3) 

 

- 

8 

9 

1 

 

- 

44.4 

49.95 

5.55 

100% 

Sumber: Data Primer (diolah) 2009 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, pada umumnya 

responden yang berpartisipasi dalam penelitian 

ini adalah laki-laki (77%), dan yang berumur 

antara 30 sampai 50 tahun (66%). Tingkat 

pendidikan responden adalah didominasi oleh 

Magister atau S2 (49.95%),  Sarjana S1 

(44.4%), dan tingkat Doktor (S3) hanya 1 

orang atau  5.55%. 
 

 

Tabel 2. Karakteristik Responden dan Informan Mahasiswa 

 

No Uraian Frekwensi 
Persentase 

(%) 

Total 

Persentase 

1 

Jenis Kelamin: 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

92 

11 

 

89.32 

10.67 

100% 

2 

Program Studi: 

- D-III 

- D-IV 

 

 

36 

67 

 

 

34.92 

64.99 

 

100% 

3 

Semester: 

- I (Satu) 

- III (Tiga) 

- V (Lima) 

- VII (Tujuh) 

 

40 

30 

20 

13 

 

38.8 

29.1 

19.4 

12.61 

100% 

Sumber: Data Primer (diolah) 2009 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap para responden (para 

dosen tetap dan mahasiswa aktif) di jurusan 

Teknik Sipil dapat dinyatakan bahwa 

mayoritas staf pengajar yang bertugas di 

jurusan Teknik Sipil adalah memiliki 

kompetensi dalam bidang pengajaran, 

(kompetesi pedagogik). Hal ini dapat 

diketahui, di mana dari total responden 

(121 orang) yang diteliti, 83 orang di 

antaranya mengakui bahwa dosen-dosen di 

jurusan Teknik Sipil memiliki kompetensi 

pedagogik. Kompetensi pedagogik yang 

dimiliki para dosen Teknik Sipil tersebut, 

tercermin dari empat model kompetensi, di 

antaranya: 1). Selalu membuat SAP dan 

mempersiapkan bahan ajar (72,7%); 2). 

Kompeten dalam pengelolaan kelas 

(65,3%); 3). Disiplin dan memiliki 

hubungan yang baik antara sesamanya 
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(66,1%); dan 4). Selalu aktif dalam 

mengajar (70,24%).  

 Untuk mengetahui deskripsi 

tentang standar/tingkat kompetensi 

pedagogik yang dimiliki dosen di jurusan 

Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 3. 

Berdasarkan ilustrasi tabel 3.3 di atas, 

dapat diketahui bahwa dosen di jurusan 

Teknik Sipil memiliki standar kompetensi 

pedagogik yang cukup tinggi. Hal ini 

terlihat bahwa dari 121 orang  responden 

sebagai sampel penelitian, rata-rata 83 

(68,6%) menyatakan para dosen di jurusan 

Teknik Sipil memiliki standar kompetensi 

pedagogik yang baik dan tinggi. Dalam 

melaksanakan tugasnya di bidang 

pengajaran, sebahagian responden 

menghadapi beberapa kendala. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dinyatakan bahwa kendala yang dihadapi 

dosen dalam upaya peningkatan dan 

pengembangan kompetensi pedagogiknya 

adalah bervariasi. Kendala tersebut ada 

yang bersifat internal dan eksternal. 

Kendala internalnya adalah seperti; 

kurangnya bakat, minat, kecerdasan, dan 

kemampuan kognitif yang dimiliki. 

Sedangkan kendala eksternalnya adalah 

seperti; lingkungan alam, lingkungan 

sosial, dan instrument pembelajaran. Pada 

faktor internal, para responden ada yang 

kurang memiliki bakat, antusiasme, dan 

kesungguhan dalam menjalankan tugas 

serta kewajibannya sebagai pengajar 

profesional di lingkungan jurusan Teknik 

Sipil. Hal ini ditandai dengan kurangnya 

porsi jam mengajar yang diasuh serta 

diindikasikan dengan banyaknya job luar 

yang dilakukan. 

  
Tabel 3. Standar Kompetensi Pedagogik Dosen Jurusan Teknik Sipil 

 

No Uraian Frekwensi 
Persentase 

(%) 

Total 

Persentase 

1 
Responden yang setuju terhadap pernyataan bahwa dosen 

di jur.TS selalu membuat SAP & GBPP sebelum mengajar 

 

88 

 

72.7 

 

72.7% 

2 

Responden yang setuju terhadap pernyataan bahwa dosen 

di jur. TS mampu dalam mengelola kelas, dan menguasai 

bahan ajar 

 

79 

 

65..3 

 

65..3% 

3 

Responden yang setuju terhadap pernyataan bahwa dosen 

di jur. TS memiliki kompetensi personal seperti; disiplin 

dlm menjlnkn tugas, rapi berpakaian, dan memiliki 

hubungan yang baik antara sesamanya 

 

80 

 

66.1 

 

66.1% 

4 

Responden yang setuju terhadap pernyataan bahwa para 

dosen di jur. TS aktif dalam mengajar, melaksanakan 

penelitian dan pengabdian kpd masyarakat  

 

85 

 

70,24 

 

70.24% 

Sumber: Data Primer (diolah) 2009 

 

 

Selanjutnya, melalui faktor eksternal 

diketahui bahwa kurangnya kompetensi 

pedagogik dosen jurusan Teknik Sipil 

adalah karena iklim lingkungan yang 

kurang mendukung, serta karena kondisi 

dan rendahnya kualitas instruments 

pembelajaran. Instruments pembelajaran 

yang dimaksudkan adalah seperti sarana, 

alat dan media pengajaran, kurikulum, 

metode, tujuan, dan evaluasi pengajaran. 

Untuk mengetahui deskripsi tentang 

kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pengembangan kompetensi pedagogik 

dosen tersebut dapat dili

hat pada tabel 4 berikut: 
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Tabel 4. Kendala-kendala dalam Pengembangan Kompetensi Pedagogik Dosen di Jurusan Teknik Sipil  

 

No Uraian Frekwensi 
Persentase 

(%) 

Total 

Persentase 

1 

Kendala-kendala internal, seperti: 

- Faktor bawaan 

- Faktor bakat dan minat 

- Faktor kecerdasan (IQ) 

 

2 

13 

3 

 

1, 66 

10, 79 

2, 49 

14, 85% 

2 

Kendala eksternal:  

- Kurangnya insentif dan tunjangan 

mengajar 

- Kurangnya sarana dan media pengajaran 

- Kurang mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang metodologi pengajaran 

- Banyaknya tugas (job) luar 

- Iklim atau suasana lingkungan 

pemblajaran yang kurang kondusif dan 

menyenangkan 

 

9 

 

60 

15 

 

5 

14 

 

 

7, 47 

 

49, 8 

12, 45 

4, 15 

 

11, 62 

85, 15% 

Sumber: Data Primer (diolah) 2009 

 

 

Tabel 4 di atas mengilustrasikan ada 

beberapa kendala yang dihadapi dosen 

dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang 

dituliskan pada tabel di atas, ada 103 atau 

85, 15% dari keseluruhan responden 

menyatakan bahwa kendala tersebut adalah 

berasal dari luar. Kendala-kendala yang 

merupakan faktor eksternal tersebut adalah 

seperti kurangnya sarana dan media 

pengajaran (49,8%), kurangnya pelatihan 

metodologi pengajaran (12,45%), iklim 

ruang belajar yang kurang nyaman dan 

menyenangkan (11,62%), serta 

overlavingnya job di luar tugas profesi. Hal 

ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan 

salah seorang informan bahwa kondisi 

media pengajaran yang kurang secara 

kuantitas dan kualitas adalah salah satu 

penyebab tidak efektifnya aktifitas 

pembelajaran di jurusan Teknik Sipil. 

 Untuk mengatasi kendala-kendala 

tersebut di atas, ada beberapa upaya yang 

perlu dilakukan, di antaranya; seperti 

dengan peningkatan kualifikasi pendidikan, 

peningkatan penguasaan akademik 

(academic quality dan integrity), berperan 

aktif dalam organisasi, menjalin kemitraan 

dalam bidang sosial kemasyarakatan, serta 

dengan mengikuti berbagai kegiatan yang 

berkaitan dengan peningkatan wawasan 

metodologi pengajaran. Hal ini sesuai 

dengan tanggapan dan pengakuan para 

responden, di mana dari total sampel 

penelitian, 15 orang atau 12,4% di 

antaranya merasa sangat setuju, dan 97 

orang atau 80,2% menyatakan setuju 

terhadap tata cara atau strategi peningkatan 

kompetensi pedagogik dosen seperti yang 

disebutkan di atas. Untuk mengetahui 

persentase tanggapan responden tentang 

tata cara tersebut, dapat dilihat pada tabel 5 

berikut. 
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Tabel 5. Tata Cara Pengembangan Kompetensi Pedagogik Dosen di Jurusan Teknik Sipil  

 

No Pernyataan 
Model 

Tanggapan 

Frek 

wensi % 
Total 

% 

1 

Kompetensi Pedagogik dapat dikembangkan dengan 

cara mengikuti pelatihan metodologi pengajaran, 

pelatihan pembuatan GBPP/SAP, pelatihan 

penggunaan media atau teknologi pengajaran, 

meningkatkan kualifikasi akademik, serta dengan 

mempertebal wawasan keilmuan dan keterampilan 

Sgt Setuju 12 9,91 

100 

Setuju 100 82,64 

Krg.Setuju 2 1,65 

Tdk Setuju - - 

Netral 7 5,8 

2 

Pengembangan kompetensi pedagogik dosen juga 

dapat dilakukan dengan aktif dalam organisasi, 

dan dengan membangun  

kemitraan sosial 

Sgt Setuju 18 14,85 

100 

Setuju 94 77,7 

Krg.Setuju 1 0,83 

Tdk Setuju - - 

Netral 8 6,6 

Sumber: Data Primer (diolah) 2009 

 

Dari uraian tabel-tabel di atas dapat 

diketahui dan disimpulkan bahwa dosen di 

jurusan Teknik Sipil pada umumnya 

memiliki kompetensi dalam melaksanakan 

aktivitas belajar mengajar. Artinya, hanya 

sebagian kecil dari total responden yang 

diteliti menyatakan kurang setuju terhadap 

penyataan ”para dosen di jurusan Teknik 

Sipil memiliki kompetensi pedagogik”. 

Untuk mengetahui data riel dari berbagai 

tanggapan yang dikemukakan oleh para 

responden, dapat dilihat pada tabel, 6 

berikut. 
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Tabel 6.  Rekapitulasi Data Penelitian 

 
 

No 

Model 

Pernyataan 
Pernyataan 

Karakteristik  

tanggapan 

Frek 

wensi 
% 

Total 

%  

1 Kompetensi Dosen 

Para dosen di jursn TS 

memiliki Kompetensi 

pedagogik 

Sgt Setuju 13 
10,74

% 

100 

 

Setuju 83 68,6% 

Krg.Setuju 7 5,8 

Tdk Setuju - - 

Netral 18 14,9 

2 

Kendala-kendala 

dlm meningkatkan 

kompetensi 

pedagogik dosen 

Kendala Internal 

Sgt Setuju 4 3,3 

40 

 

Setuju 12 9,91 

Krg.Setuju - - 

Tdk Setuju - - 

Netral 2 1,65 

Kendala Eksternal 

Sgt Setuju 20 16,52 

60 

Setuju 78 64,5 

Krg.Setuju - - 

Tdk Setuju - - 

Netral 5 4,13 

3 

Strategi 

pengembangan 

kompetensi dosen 

Strategi pengembangan 

kompetensi dosen dapat 

dilakukan dengan cara; 

meningkatkan kualifikasi 

pendidikan, mengikuti 

training metodologi 

pengajaran, dan dgn aktif 

berorganisasi 

Sgt Setuju 12 9,91 

100 

 

Setuju 100 82,64 

Krg.Setuju 2 1,65 

Tdk Setuju - - 

Netral 7 5,8 

Sumber: Data Primer (diolah) 2009 
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Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dosen di jurusan Teknik Sipil 

mayoritasnya memiliki kompetensi pedagogik. Hal ini terlihat dari persentase tanggapan 

responden (dosen dan mahasiswa), di mana dari total sampel yang diteliti 13 orang atau 10,4% 

menyatakan sangat setuju dan 83 orang atau 68,6% menyatakan setuju terhadap pernyataan 

”Para dosen di jurusan Teknik Sipil memiliki kompetensi pedagogik”. Sedangkan yang 

menyatakan kurang setuju hanya 7 orang atau 5,8%, dan selebihnya hanya memilih netral, 

(tidak memihak).  Selanjutnya, berdasarkan tabel 4, dan 5 di atas juga dapat diketahui bahwa 

ada  beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pengembangan kompetensi 

pedagogik dosen, khususnya di jurusan Teknik Sipil, yaitu; kendala yang bersifat internal dan 

eksternal. Dari sejumlah sampel yang diteliti, 18 orang atau 40% di antaranya menganggap 

bahwa kendala tersebut datang dari dalam, sedangkan 103 atau 60% seebihnya menyatakan 

bahwa kendala tersebut berasal dari faktor luar (eksternal). Untuk mengatasi hambatan dan 

kendala-kendala tersebut, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari total sampel penelitian, 

112 orang atau 92,6% di antaranya menyatakan setuju terhadap pernyataan ”pengembangan 

kompetensi pedagogik dosen dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualifikasi 

pendidikan, mengikuti training metodologi pengajaran, training penggunaan media 

pengajaran, dan dgn aktif berorganisasi”. Artinya, hanya 7,4% dari total sampel yang diteliti, 

merasa kurang setuju dan netral. Dari tabel tertulis sejumlah 2 orang atau 1,65% kurang 

setuju, dan netral sebanyak 5 orang atau 5,8%. 

 

 

KESIMPULAN 

1. Dosen Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe pada umumnya memiliki 

kompetensi pedagogik yang relatif tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kuantitas jawaban 

dan tanggapan responden penelitian, di mana dari total sampel penelitian yaitu 20 

orang dosen tetap di jurusan Teknik Sipil, 16 orang atau 70% di antaranya setuju dan 

mengakui bahwa para dosen di jurusan Teknik Sipil memiliki kompetensi pedagogik.  

2. Dalam upaya pengembangan kompetensi pedagogik para dosen di jurusan Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagiannya menghadapi beberapa kendala. Kendala 

tersebut ada yang berasal dari dalam (internal), dan ada juga yang datang dari luar 

(eksternal). 

3. Kompetensi pedagogik dosen, senantiasa perlu untuk dikembangkan. Ada beberapa 

strategi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dosen, di 

antaranya adalah dengan cara mengaktifkan pelatihan, training, workshop, seminar, 

dan pengayaan tentang metodologi pengajaran. Di samping dengan cara atau strategi 

tersebut di atas, pengembangan kompetensi pedagogik dosen di jurusan Teknik Sipil 

juga dapat dilakukan dengan berperan aktif dalam kegiatan organisasi, menjalin 

kemitraan dengan masyarakat sosial, serta dengan mempertebal wawasan keilmuan.  

4. Saran atau rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah; 1) hendaknya para 

pimpinan dan para pemegang kebijakan memberikan perhatian dan motivasi yang 

besar, baik secara moril, spirituil dan materil terhadap para kolega dan bawahannya, 

agar proses belajar mengajar sebagai kegiatan inti dalam institusi pendidikan tinggi 

berjalan dengan efektif, efesien dan tepat sasaran; 2) dosen Teknik Sipil hendaknya 

senantiasa berupaya mengembangkan kompetensi pedagogiknya, baik dengan cara 

peningkatan kualifikasi pendidikan, peningkatan penguasaan akademik, ikut serta 
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dalam organisasi, maupun dengan cara memperbaiki sikap, kepribadian, dan nilai-nilai 

moralitas. 
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