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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah figur terdepan dalam upaya penyiapan moralitas, sikap

dan mental dan kepribadian generasi penerus bangsa dan Negara sehingga

guru secara tidak langsung turut serta dalam kancah penentu mentalitas dan

kualitas suatu bangsa. Guru merupakan unsur yang sangat penting dalam

aktivitas pembelajaran didalam proses dunia pendidikan. Proses dunia

pendidikan akan berjalan dengan baik bila didukung oleh tenaga guru yang

memiliki kecakapan profesional dalam mendidik, membimbing dan mengajar

anak bangsa menuju masa depan yang lebih cemerlang.

Menurut Sardiman guru merupakan salah satu unsur dibidang

pendidikan yang harus berperan serta secara aktif dan menetapkan

kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat

yang semakin berkembang. Guru mempunyai tanggung jawab untuk

membawa peserta didik dalam suatu kedewasaan atau taraf kematangan

tertentu. Guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang melakukan transfer of

knowledge, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer of values

dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan

menuntun peserta didik dalam belajar.1 Sehingga dapat disimpulkan bahwa

guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dalam menyiapkan

anak didiknya. Mengingat tugas dan tanggung jawab diatas maka guru harus

1 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011, hal. 125
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memiliki kompetensi dan kemampuan dibidangnya. Kompetensi yang wajib

dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 adalah tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 adalah

kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional dan

Kompetensi Sosial.2 Penulis pada penelitian ini hanya melakukan penelitian

pada kompetensi pedagogik.

Keharusan guru memiliki kemampuan pedagogik banyak disinggung

dalam Al-Qur’an maupun Hadist Rasulullah SAW. Salah satu firman Allah

yang secara tidak langsung menyuruh setiap guru untuk memiliki kemampuan

pedagogik adalah surat An-Nahl (125).

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui pada siapa

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui

orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S.An-Nahl: 125)”.

Maksud dari Al-Qur’an di atas adalah Rasulullah SAW. Menyuruh

guru dan orang tua untuk mengetahui dan memahami perkembangan peserta

didiknya. Pengetahuan tersebut diperlukan agar guru dapat memperlakukan

peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Berdasarkan paparan di

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 pada Standar
Nasionl Pendidikan, hal. 9.
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atas dapat di paparkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kompotensi

mutlak yang harus dimiliki guru. Guru juga berkewajiban untuk

mengembangkan kompetensi pedagogik yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik harus dimiliki semua guru atau calon guru

yang akan mengemban tugasnya agar proses belajar mengajar dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien serta hasil yang dicapai sesuai dengan

harapan standar Nasional Pendidikan. Penjelasan Pasal 28 (3) butir a

dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik yang meliputi perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi prestasi belajar dan pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dan pemahaman

tentang peserta didik.3 Berdasarkan teori diatas dapat penulis simpulkan

bahwa kompetensi pedagogik terdiri dari perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pemahaman guru terhadap peserta

didik.

Penulis pada penelitian ini hanya meneliti kompetensi pedagogik yang

berhubungan dengan pemahaman guru terhadap peserta didik. Adapun

indikator pada pemahaman guru terhadap peserta didik Menurut Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 pada

Standard Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyatakan Indikator-

indikator guru memahami peserta didik yaitu:

3 Ibid, hal. 35
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1) Memahami karasteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik,

intelektual, social-emosional, moral, spiritual dan latar belakang sosial

budaya

2) Mengindentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang

diampu

3) Mengindentifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang

diampu

4) Mengindentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran

yang diampu.4

Kompetensi dalam memahami peserta didik haruslah dimiliki oleh

seorang guru ketika proses pembelajaran atau dalam proses pendidikan

disekolah. Tujuan guru mengenal/memahami peserta didik adalah membantu

pertumbuhan  dan perkembangan secara efektif, selain itu guru dapat

menentukan dengan seksama bahan yang diberikan, menggunakan prosedur

mengajar yang serasi, mengadakan diagnosis atau kesulitan belajar yang

dialami peserta didik, mengatasi masalah pribadi peserta didik baik individu

maupun kelompok

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan penulis menemukan

fenomena-fenomena seperti dibawah ini:

1. Guru kurang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta

didik untuk menunjukkan kemampuannya

4 Undang-undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), Jakarta: Sinar Grafika,
2015,  hal 147.



5

2. Guru dalam mengajar kurang memperhatikan kesesuaian materi dengan

minat peserta didik

3. Guru kadang-kadang tidak melakukan evaluasi terhadap materi

sebelumnya ketika memulai proses

4. Guru belum dapat memberikan bimbingan secara seksama kepada semua

peserta didik tentang materi yang diajarkan

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik

melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Guru Terhadap Peserta

Didik Dalam Proses Pembelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Minas Kecamatan Minas  Kabupaten Siak”.

B. Penegasan Istilah

Pemahaman guru terhadap peserta didik adalah, “guru harus mengenal

dan memahami peserta didik dengan baik, memahami tahap perkembangan

yang telah dicapainya, kemampuannya, keunggulan dan kekurangannya,

hambatan yang dihadapi serta faktor dominan yang memengaruhinya”.5

Pemahaman guru terhadap peserta didik merupakan salah satu indikatpr dari

kompetensi pedagogik. Kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru

ataupun calon guru.

5 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011, hal. 31
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C. Permasalahan

1. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang terkandung di dalam judul

penelitian ini, sementara kemampuan penulis terbatas untuk meneliti

seluruhnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini

akan dibatasi hanya pada masalah Pemahaman guru terhadap peserta didik

pada proses pembelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan

permasalahnnya adalah bagaimana pemahaman guru terhadap peserta

didik pada proses pembelajaran oleh guru ekonomi di Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Minas ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemahaman Guru

Terhadap Peserta Didik Pada Proses Pembelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

2. Manfaat Peneltian

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan,

keterampilan penulis dalam membuat karya ilmiah, serta memenuhi

syarat menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan IPS Program Studi
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Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi guru

Saran bagi guru untuk lebih  meningkatkan kompetensi

pedagogiknya terutama pemahaman guru terhadap peserta didik pada

saat proses pembelajaran dalam tercapainya tujuan pembelajaran yang

ditetapkan dan menjadi bahan bagi guru mata pelajaran Ekonomi agar

tercipta suasana baru yang lebih aktif, efektif, efisien dan kondusif

dalam proses pembelajaran

c. Bagi peserta didik

Masukan bagi peserta didik untuk terus belajar dengan

menggunakan sumber daya yang ada agar memperoleh hasil yang

maksimal yang diperoleh melalui proses pembelajaran.


