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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan berbasis karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai siswa yang 

berhubungan dengan tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya dan ada istiadat.  

Menurut Thomas Lickona dalam Heri Gunawan pendidikan berbasis 

karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui 

pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, 

yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang 

lain, kerja keras dan sebagainya.
1
   

Pelaksanaan pendidikan berbasis karakter terdiri dari kegiatan eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Tahap eksplorasi siswa difasilitasi untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan dan mengembangkan sikap melalui kegiatan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan pada tahap elaborasi, peserta didik 

diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap lebih 

lanjut melalui sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya 

sehingga pengetahuan, keterampilan dan sikap perserta didik lebih luas dan 
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dalam, sedangkan pada tahap konfirmasi perseta didik memperoleh umpan balik 

atas kebenaran, dan kelayakan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

diperoleh siswa. 

Pelaksanaan pendidikan karakter dipengaruhi oleh komptensi guru. Salah 

satu kompetensi yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan berbassis karakter 

tersebut adalah kompetensi pedagogik guru, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Mariyana yang menyatakan bahwa secara keseluruhan kompetensi pedagogik 

memberikan pengaruh lebih besar terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis 

pendidikan karakter.
2
 

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan 

pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
3
  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan SMAN 1 Kampar 

diketahui bahwa guru mata pelajaran ekonomi telah memiliki kompetensi 

pedagogik yang baik yang terlihat dari kemampuan guru dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran dengan merancang pembelajaran sesuai dengan materi 

pelajaran. Namun berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, penulis 

melihat gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan diskusi 
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2. Masih ada siswa yang tidak mau dilibatkan dalam kegiatan praktek 

3. Masih ada siswa yang tidak mau terlibat berinteraksi antara siswa dengan guru  

4. Masih ada siswa yang tidak mau dilibatkan dalam mencari informasi 

mengenai topik/tema materi yang dipelajari. 

5. Masih ada siswa yang tidak terlibat dalam membuat laporan kegiatan diskusi 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang terjadi, maka penuis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dalam masalah ini dengan mengangkat judul 

Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Ekonomi terhadap Pelaksanaan 

Pendidikan Berbasis Karakter pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMAN 1 

Kampar. 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

penelitian ini, maka penulis menegaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul : 

1. Kompetensi Pedagogik 

Menurut Mulyasa, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
4
 Semantara itu 

menurut Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
5
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa yang meliputi 

pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi pembelajaran, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

2. Pendidikan berbasis karakter  

Menurut Heri Gunawan pendidikan berbasis karakter merupakan upaya-

upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan 

nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan dengan tuhan yang maha 

esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud 

dalam pikiran, sikap perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata krama, budaya dan ada istiadat.
6
 Sementara itu 

menurut Daryanto dan Suryantri Darminatun, pendidikan karakter merupakan 

berbagai usaha yang dilakukan oleh personel sekolah, bahkan yang dilakukan 

bersama-sama orang tua atau anggota masyarakat, untuk membantu anak-anak 

dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan 

betanggung jawab.
7
 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan maksud 

pelaksanaan pendidikan karakter di dalam penelitian ini adalah usaha guru 

menerapkan nilai-nilai karakter yang ada pada mata pelajaran ekonomi. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

maka penulis perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam 

penelitian antara lain : 

a. Pelaksanaan pendidikan karakter SMAN 1 Kampar belum maksimal 

b. Kompetensi pedagogik guru belum berpangaruh maksimal terhadap 

pelaksanaan pendidikan berbasis karakter di SMAN 1 Kampar. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang mengitari kajian ini dan 

agar penelitian ini lebih terarah dan memberikan pemahaman kepada 

pembaca, maka penulis membatasi pemasalahan yang akan diteliti hanya pada 

masalah pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap peaksanaan 

pendidikan berbasis karakter pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 1 

Kampar.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka masalah yang akan dijawab 

melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Seberapa besarkah 

pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap peaksanaan pendidikan 

berbasis karakterpada mata pelajaran ekonomi di SMAN 1 Kampar? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan kompetensi pedagogik guru terhadap peaksanaan 

pendidikan berbasis karakter pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 1 

Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini berguna:  

a. Sebagai bahan atau pertimbangan bagi kepala sekolah, khususnya wakil 

kepala bidang kurikulum di SMAN 1 Kampar tentang apakah pendidikan 

berbasis karakter akan tetap dipertahankan penerapannya ataupun tidak. 

b. Bagi pendidik atau guru-guru, sebagai salah satu bahan pertimbangan 

dalam memilih cara-cara atau tekhnik yang paling tepat untuk 

mengarahkan dan menghiasi pribadi anak didik dengan karakter yang baik. 

c. Bagi siswa, agar dapat memadukan antara nilai atau prestasi yang tinggi 

dengan perilaku yang baik, memadukan ketajaman intelektual dengan 

nilai-nilai karakter. 

d. Sebagai kontribusi, sumber referensi bagi komunitas akademis, pemuka 

agam dan bagi peneliti berikutnya yang membahas topik yang ada 

kaitannya, sehingga akan menjadi khazanah yang bermanfaat. 

e. Bagi penulis sendiri, dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan 

dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) 

dan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Program 
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Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Suska 

Riau.  

 


