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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Kompetensi Pedagogik Guru 

a. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi merupakan suatu hal yang menggambarkan kualifikasi 

atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. 

Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan 

dalam dua konteks, yakni : Pertama, sebagai indikator kemampuan yang 

menunjukkan kepada perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai konsep yang 

mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan perbuatan serta tahap-tahap 

pelaksanaannya secara utuh.
8
 

Menurut Mc. Leod dalam Usman, kompetensi merupakan perilaku 

yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi 

yang diharapkan.
9
 Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi menunjuk 

kepada perbuatan (performance) yang bersifat rasional dan memenuhi 

spesifikasi tertentu dalam proses belajar.
10

  

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi itu mempunyai pengertian bahwa suatu kemampuan, 

kecakapan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam 

                                                           
8
Kunandar, Guru Professional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 51-52 

9
Moh. Uzer Usman, Loc.Cit. 

10
 E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 2008) hal. 96 
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menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dalam hal ini kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang guru. 

b. Pengertian Pedagogik 

Kata pedagogik berasal dari kata Yunani “paedos”, yang berarti 

anak laki-laki, dan “agogos” artinya mengantar, membimbing. Jadi 

pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada zaman 

Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke 

sekolah. Kemudian secara kiasan pedagogik ialah seorang ahli yang 

membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Menurut Hoogveld 

(Belanda) pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing 

anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri 

menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi pedagogik adalah ilmu mendidik 

anak.
11

 

Menurut pendapat Langeveld dalam buku Uyoh Sadulloh yang 

berjudul Pedagogik (Ilmu Mendidik), membedakan istilah “pedagogik” 

dengan istilah “pedagogi”. Pedagogik diartikan dengan ilmu mendidik, 

lebih menitikberatkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. 

Suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak, mendidik anak. 

Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan, yang lebih menekankan 

kepada praktek, yang menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan 

membimbing anak.
12

 

 

                                                           
11

Uyoh Sadulloh dkk, Pedagogik (Ilmu Mendidik), (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 2 
12

Ibid., hal. 2 
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Berdasarkan pengertian pendapat para ahli, maka yang dimaksud 

dengan pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang 

lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa 

dalam proses belajar mengajar. 

c. Pengertian Kompetensi Pedagogik 

Guru harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pendidik, yang 

membimbing siswanya menuju masa depan. Dalam hal ini kompetensi 

yang harus dimiliki guru agar pembelajaran yang dilakukan secara efektif 

dinamis adalah kompetensi pedagogik. 

Kompetensi pedagogik berasal dari dua kata, yaitu kompetensi dan 

pedagogik. Kompetensi adalah merupakan kemampuan dan kewenangan 

guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.
13

 Pedagogik adalah ilmu 

pendidikan (untuk anak-anak).
14

 Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengajar yang dimiliki seorang guru.
15

 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.
16

  

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap siswa, 

                                                           
13

 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

hal.14 
14

Budiono, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Karya Harapan, 2010), hal. 483 
15

Kusnadi, Profesi dan Etika Keguruan, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), hal. 41 
16

E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung:Raja Rosdakarya, 

2012), hal. 75 
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perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

d. Indikator Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik menurut menurut Trianto merupakan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-

kurangnya meliputi: 

1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. 

2) Pemahaman terhadap siswa. 

3) Pengembangan kurikulum atau silabus. 

4) Perencanaan pembelajaran. 

5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 

6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

7) Evaluasi pembelajaran. 

8) Pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya.
17

 

 

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kemampuan dasar 

yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada beberapa komponen 

kompetensi pedagogik antara lain: 

1) Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, emosional dan intelektual. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan 

siswa. 

                                                           
17

Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan & Profesi Pendidikan 

Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 54 
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8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran.
18

 

Menurut pendapat Sagala, kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan dalam pengelolaan siswa, yang meliputi: 

1) Pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat 

pendidikan. 

2) Guru memahami potensi dan keberagaman siswa, sehingga 

dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan 

masing-masing siswa. 

3) Guru mampu mengembangkan kurikulum atau silabus baik 

dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk 

pengalaman belajar. 

4) Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran 

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

5) Guru mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik 

dengan suasana dialogis dan intelektif. Sehingga pembelajaran 

menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

6) Guru mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan 

memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan. 

7) Guru mampu mengembangkan bakat dan minat siswa melalui 

kegiatan intrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya.
19

 

 

Menurut Kunandar kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

guru yang meliputi pemahaman terhadap perserta didik, perancangan, dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, 

dengan indikator yang meliputi sebagai berikut: 

1) Memahami siswa secara mendalam  

a) Memahami siswa dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif, 

                                                           
18

Ibid, hal. 69-73 
19

Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hal. 32 
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b) Memahami siswa dengan memamfaatkan prinsip-prinsip 

kepribadian 

c) Mengidentifikasi bekal ajar awal siswa. 

2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran  

a) Memahami landasan pendidikan. 

b) Menerapkan teori belajar dan pembelajaran. 

c) Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 

siswa, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar. 

d) Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi 

yang dipilih. 

3) Melaksanakan pembelajaran  

a) Meliputi menata latar (setting) pembelajaran. 

b) Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran  

a) Merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses 

dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai 

metode,  

b) Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level),  

c) Memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk 

perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

5) Mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya  

a) Memfasilitasi siswa untuk pengembangan berbagai potensi 

akademik 

b) Memfasilitasi siswa untuk mengembangkan berbagai 

potensi non akademik.
20

 

 

Berdasarkan pendapat Kunandar di atas kompetensi pedagogik 

yang dimiliki seorang guru ada beberap hal penting yang perlu dianalisa 

yaitu memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dalam hal ini 

berarti guru harus mampu memahami karakteristik siswa, selanjutnya 

yaitu melaksanakan pembelajaran yaitu guru harus mampu memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, mendebat, dan sebagainya 

dalam proses pembelajaran. Hal berikutnya yaitu tentang pengembangan 

siswa, disini berarti guru tidak hanya memberikan pembelajaran sesuai 

                                                           
20

 Kunandar, Guru Profesionalisme, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 76 
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dengan yang tertulis dalam kurikulum, tetapi juga membimbing siswa 

mengembangkan karya kreatif dan inovatif, membimbing siswa 

mengembangkan bakat dan minat, serta mendorong siswa untuk 

melakukan proses belajar lanjut, termasuk membimbing siswa 

mengembangkan iman dan taqwa serta membimbing siswa 

mengembangkan keterampilan sosial 

2. Pelaksanaan Pendidikan Berbasis karakter 

a. Pengertian Pendidikan Berbasis Karakter 

Pendidikan berbasis karakter adalah segala upaya yang dilakukan 

guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu 

membentuk watak perserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana 

guru berperilaku, cara guru berbicara, atau menyampaikan materi, 

bagaimana bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya
21

  

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.
22

  Sedangkan 

Menurut Daryanto dan Suryantri Darminatun, pendidikan berbasis karakter 

merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh personel sekolah, bahkan 

yang dilakukan bersama-sama orang tua atau anggota masyarakat, untuk 

                                                           
21

Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter, Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 19 
22

 Heri Gunawan, Op.Cit., hal. 23 



15 
 

membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, 

berpendirian, dan betanggung jawab.
23

 

Pendidikan berbasis karakter di sekolah, semua komponen harus 

dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, 

penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, 

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana 

prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan 

sekolah.
24

 

Berdasarkan beberapa pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pendidikan berbasis karakter di dalam penelitian ini adalah 

usaha guru menerapkan nilai-nilai karakter yang ada pada mata pelajaran 

ekonomi. 

b. Prinsip yang Digunakan dalam Pelaksanaan Pendidikan Berbasis 

Karakter 

 

Pendidikan berbasis karakter bukan merupakan mata pelajaran baru 

yang berdiri sendiri, bukan pula dimasukkan dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar baru, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang 

sudah ada, pengembangan diri dan budaya sekolah serta muatan lokal.Oleh 

karena itu guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam Kurikulum Tingkat 

                                                           
23

 Daryanto dan Suryantri Darminatun, Impelementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 

(Yogyakarta, gava Media, 2013), hal. 64 
24

Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional. 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011),  hal. 84-85 
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Satuan Pendidikan (KTSP), Silabus dan Rencana Program Pembelajaran 

(RPP) yang sudah ada. 

Berikut prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan 

pendidikan karakter adalah sebagai berikut: 

1) Berkelanjutan, mengandung makna bahwa proses pengembangan 

nilai-nilai karakter merupakan proses yang tiada henti, di mulai 

dari awal siswa masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan 

bahkan sampai terjun kemasyarakat. 

2) Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya 

sekolah, serta muatan lokal 

3) Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan dan dilaksanakan, satu 

hal yang selalu harus diingat bahwa suatu aktivitas belajar dapat 

digunakan untuk mengembangkan rana kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

4) Proses pendidikan dilakukan siswa secara aktif dan 

menyenangkan.Guru harus merencanakan kegiatan belajar yang 

menyebabkan siswa aktif merumuskan pertanyaan, mencari 

sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, 

mengelolah informasi yang sudah dimiliki, dan menumbuhkan 

nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai 

kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, dan tugas-tugas di 

luar sekolah.
25

 

 

c. Indikator Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Karakter 

Proses pembelajaran berbasis pendidikan karakter terdiri dari 

kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Menurut Heri Gunawan, 

secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada tahap eksplorasi peserta 

didik 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 

                                                           
25

Zubaedi, Op.Cit, hal. 138 
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pengetahuan, keterampilan dan sikap perserta didik lebih luas dan dalam, 

sedangkan pada tahap konfirmasi perseta didik memperoleh umpan balik 

atas kebenaran, dan kelayakan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang diperoleh siswa.
26

 Tahapan eksplorasi, siswa difasilitasi untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan mengembangkan sikap 

melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Melibatkan siswa dalam pencarian informasi yang luas tentang 

topik/tema materi yang dipelajari dengan menerapkan prinsip alam 

terkembang. 

2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran dan sumber belajar lain. 

3) Menfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa dan antara siswa 

dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 

4) Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

5) Menfasilitasi siswa untuk melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan.
27

 

 

Tahapan yang kedua adalah elaborasi, elaborasi adalah fase 

menerapkan konsep dan keterampilan dalam situasi baru melalui kegiatan-

kegiatan seperti praktikum lanjutan dan problem solving.
28

 Tahapan 

elaborasi, siswa diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan, serta sikap lebih lanjut melalui sumber-sumber dan kegiatan-

kegiatan pembelajaran lainnya sehingga pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap siswa lebih luas dan dalam. Berikut beberapa tahapan dalam kegiatan 

elaborasi: 

                                                           
26

Heri Gunawan, Op.Cit., hal. 231 
27

Mudasir,  Desain Pembelajaran, (Air Molek Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah Press, 

2012), hal. 54 
28

 Zainal Aqib, Pendidikan Karakter di Sekolah, (Bandung: Yrama Widya, 2012), hal. 45 
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1) Membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu. 

2) Menfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru, baik secara lisan maupun 

tulisan. 

3) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 

4) Menfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif. 

5) Menfasilitasi siswa berkompetensi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar. 

6) Menfasilitasi siswa membuat laporan eksplorasi yang dilakukan, 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok. 

7) Menfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok. 

8) Memfasilitasi siswa melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan. 

9) Menfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggan dan rasa percaya diri siswa.
29

 

 

Tahapan yang terakhir adalah konfirmasi. Pada tahapan konfirmasi 

siswa memperoleh umpan balik atas kebenaran, kelayakan, atau 

keberterimaan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh. 

Berikut tahapan beberapa tahapan yang diberikan dalam konfirmasi: 

1) Memberikan umpak balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa. 

2) Memberikan komfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

siswa melalui berbagai sumber. 

3) Menfasilitasi siswa untuk melakukan refleksi guna memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

4) Menfasilitasi siswa untuk lebih luas memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dengan cara: 

a) Guru berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan 

b) Guru membantu menyelesaikan masalah. 

c) Guru memberikan acuan agar siswa dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi. 

d) Guru memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. 

e) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.
30

 

                                                           
29

 Mudasir,  Op.Cit., hal. 55 
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d. Peta Nilai dan Indikator Pendidikan Berbasis Karakter pada Mata 

Pelajaran Ekonomi 
 

Penilaian pencapaian pendidikan berbasis karakter didasarkan pada 

indikator.Indikator berfungsi bagi guru sebagai kriteria untuk memberikan 

pertimbangan tentang perilaku untuk nilai tertentu telah menjadi perilaku 

yang dimiliki siswa.Indikator untuk mata pelajaran menggambarkan 

perilaku yang dimiliki siswa.Indikator untuk mata pelajaran 

menggambarkan perilaku efektif (sikap) seorang siswa berkenaan dengan 

mata pelajaran yang diajarkan.Indikator dirumuskan dalam bentuk 

perilaku siswa dikelas atau sekolah yang dapat diamati oleh guru ketika 

seorang siswa melakukan suatu tindakan atau kegiatan, seperti dalam 

menerima tugas dari guru, dalam mengerjakan pekerjaan rumah, hasil 

tulisan, dan lain-lain.
31

 

Adapun nilai karakter yang diharapkan dari mata pelajaran 

ekonomi adalah kerja keras yaitu perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas, dan 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
32

Contoh indikator untuk nilai 

karakter tersebut yakni: 

1) Mengerjakan semua tugas kelas selesai dengan baik pada waktu yang 

telah ditetapkan. 

2) Tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan dalam belajar. 

3) Selalu fokus dalam pelajaran. 

4) Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi. 

5) Menggunakan waktu secara efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas 

di kelas dan di luar kelas. 

                                                                                                                                                               
30

Ibid., hal. 56 
31

Asmaun Sahlan Dan Angga Teguh Prasetyo, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan 

Karakter, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal, 22-23. 
32

Tim Sosio Prawara Cendekia, Loc.Cit. 
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6) Selalu berusaha untuk mencari informasi tentang matei pelajaran dari 

berbagai sumber.
33

 

 

Melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwanya pendidikan 

karakter pada dasarnya juga terdapat di dalam mata pelajaran 

ekonomi.Siswa dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi juga 

diharapkan memiliki sikap sesuai nilai karakter yang terkandung di dalam 

mata pelajaran.Oleh karena itu dapat dilihat bahwa penilaian pendidikan 

karakter yakni dilihat dari siswa memiliki sikap sesuai dengan nilai 

karakter yang ditanamkan dalam mata pelajaran ekonomi. 

Guru dituntut mampu memahami nilai karakter yang terkandung di 

dalam materi pelajaran dan kemudian mengungkapkan serta 

menyampaikan kepada siswa. Penerapan pendidikan karakter akan lebih 

efektif bila guru tidak hanya sekedar memberi informasi mengenai nilai-

nilai karakter saja tetapi juga mampu menciptakan aktivitas-aktivitas yang 

memberikan kesempatan siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai karakter 

yang telah diketahuinya dan juga dirasakannya sehingga akan tercermin 

pada sikap siswa sesuai nilai karakter yang ditanamkan. 

3. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Pelaksanaan 

Pendidikan Berbasis Karakter 

 

Sudjana mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran, guru 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas 

belajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuan. Untuk keperluan analisis 

tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru 
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yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses pembelajaran 

dapat diguguskan ke dalam empat kemampuan yakni; (a) merencanakan 

program pembelajaran, (b) melaksanakan dan memimpin/mengelola proses 

pembelajaran, (c) menilai kemajuan kemajuan pembelajaran, (d) menguasai 

bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran 

yang dipegangnya/dibinanya.
34

 

Kemampuan guru (kompetensi pedagogik) memberikan pengaruh 

terhadap pelaksanaan pembelajaran. Mariyana yang menyatakan bahwa secara 

keseluruhan kompetensi pedagogik memberikan pengaruh lebih besar 

terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis pendidikan karakter.
35

 Menurut 

Fransisca kompetensi pedagogis juga perlu dimiliki oleh guru agar dapat 

mengenali karakteristik masing-masing anak didiknya sehingga dapat 

memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan karakter yang 

sesuai.
36

 

Menurut Undang-Undang No.14 tahun 2005 dan PP No. 19/2005 

tentang Guru dan Dosen kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 

Padaumumnya, kompetensi guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan 

satukesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung, 

akantetapi dalam proses pembelajaran, kompetensi profesional dan pedagogik 

mempunyai peranan yang penting karena berhubungan langsung dengan tugas 
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Nana Sudjana, Op.Cit., hal. 19 
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Rita Mariyana, Loc.Cit. 
36

Leonie Fransisca, Kompetensi Guru Pada Pendidikan Karakter Berdasarkan Komponen 

Pembentukan Karakter di Sebuah Lembaga Pendidikan Non-Formal, Kaji Tindak: Jurnal 

Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 1 Mei 2016) 
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pokok seorang guru, yakni terkait dengan kemampuan yang terfokus pada 

pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan.
37

 

 

 

B. Penelitian yang Relavan 

Penelitian relavan dipaparkan disini dengan maksud untuk 

menghindariduplikasi pada desain dan temuan penelitian. Disamping itu untuk 

menunjukkan keaslian peneliti bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh 

peneliti lain dalam konteks yang sama. Adapun penelitian yang relavan dengan 

penelitian Meilikasaripada tahun 2010 yang berjudul “Pengaruh Kemampuan 

Guru dalam Melaksanakan Pendidikan Berbasis Budi Pekerti Terhadap Perilaku 

Siswa Disekolah Menengah Atas Negeri 7 (SMAN 7) Kota Pekanbaru”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kemampuan 

dan perilaku siswa disekolah menengah atas negeri 7 (SMAN 7) Kota Pekanbaru. 

Hal ini dapat dilihat dari diterimanya Ha.
38

 

Pendidkan tentang pendidikan karakter juga pernah dilakukan oleh Mona 

Resti Puji Anggraini (UIN, Tarbiyah, 2012) dengan judul penelitiannya 

“Kemampuan Guru Ekonomi dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter pada 

mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Swasta Babussalam 

Pekanbaru” adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan guru 

ekonomi dalam mengembangkan pendidikan karakter pada mata pelajaran 

ekonomi di Sekolah Menegah Atas Swasta Babussalam dikategorikan cukup 
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Undang-Undang No.14 tahun 2005 dan PP No. 19/2005 
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Meilikasari, Pengaruh Kemampuan Guru Dalam Melaksanakan Pendidikan Berbasis 

Budi Pekerti Terhadap Perilaku Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 (SMAN 7) Kota 

Pekanbaru, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2010). 
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mampu dengan persentase 60%.
39

 Sedangkan penulis meneliti tentang Pengaruh 

Kemampuan Guru Ekonomi Dalam Melaksanakan Pendidikan Berbasis Karakter 

Terhadap Perilaku Kerja Keras Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Sma N 1 

Kampar Air Tiris. 

Meskipun dua penelitian diatas ada kesamaannya dengan penelitian yang 

penulis lakukan, namun secara substansi memiliki perbedaan yang mendasar. 

Meilikasari menulis tentang pengaruh kemampuan guru dalam melaksanakan 

pendidikan berbasis budi pekerti dan kemudian dihunbungkan dengan perilaku 

siswa sedangkan penulis meneliti tentang kompetensi paedagogik guru dalam 

melaksanakan pendidikan berbasis karakter pada mata pelajaran ekonomi di 

SMAN 1 Kampar. Demikian pula dengan penelitian Mona Resti Puji Anggraini 

menulis tentang kemampuan guru ekonomi dalam mengembangkan pendidikan 

karakter pada mata pelajaran ekonomi, sedangkan penulis meneliti pengaruh 

Kemampuan Guru Dalam Melaksanakan Pendidikan Berbasis Karakter Kerja 

Keras Terhadap Perilaku Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Lokasinya juga 

berbeda, sedangkan penulis meneliti di SMA Negeri 1 kampar. Berdasarkan 

uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa baik judul maupun permasalahan 

penelitian yang penulis bahas dalam penelitian ini belum pernah diteliti 

sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain. 

 

 

 

                                                           
39

Mona Resti Puji Anggraini, Kemampuan Guru Ekonomi Dalam Mengembangkan 

Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Swasta Babussalam Pekanbaru, 
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan-batasan terhadap kerangka teoritis. Yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah pengaruh kompetensi paedagogik guru ekonomi dalam melaksanakan 

pendidikan berbasis karakter pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 1 Kampar 

Air Tiris. Adapun variabel yang dioperasionalkan adalah kompetensi paedagogik 

guru(Variabel X) dan pelaksanaan pendidikan berbasis karakter (Variabel Y) 

1. Indikator Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Karakter(Variabel Y) 

a. Tahapan eksplorasi 

1) Siswa dilibatkan siswa dalam pencarian informasi yang luas tentang 

topik/tema materi yang dipelajari. 

2) Siswa difasilitasi dengan beragam pendekatan pembelajaran, media 

dan sumber belajar beragam. 

3) Siswa dilibatkan untuk berinteraksi antara sesama siswa. 

4) Siswa dilibatkan untuk berinteraksi antara siswa dengan guru. 

5) Siswa dilibatkan untuk melakukan percobaan dalam bentuk praktek. 

b. Tahapan elaborasi 

1) Siswa dilibatkan untuk membaca dan mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. 

2) Siswa difasilitasi untuk berdiskusi dalam pembelajaran, baik lisan 

maupun tulisan. 

3) Siswa diberi kesempatan untuk berpikir dalam menyelesaikan tugas 

4) Siswa difasilitasi dalam bentuk pembelajaran kelompok. 

5) Siswa difasilitasi untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 

kelompok. 
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c. Tahapan konfirmasi 

1) Siswa diberikan umpan balik terhadap keberhasilan siswa. 

2) Siswa diberikan motivasi terhadap kekurangan atau ketidakaktifan 

berpartispasi dalam pembelajaran.  

3) Siswa diarahkan agar mengulang materi pelajaran 

4) Siswa diarahkan agar berusaha mencari solusi setiap permasalahan 

yang dihadapinya 

5) Siswa diberikan pengarahan agar mau terlibat aktif dalam bertanya. 

2. Indikator Kompetensi Paedagogik Guru (Variabel X) 

a. Memahami siswa secara mendalam, yaitu seorang guru yang mampu 

memahami siswa apabila : 

1) Guru tidak melanjutkan materi selanjutnya sebelum siswa memahami 

materi yang sedang diajarkan. 

2) Guru mengingatkan siswa setiap materi yang telah diajarkan 

sebelumnya. 

3) Guru mengingatkan siswa agar siswa dapat memahami setiap materi 

yang disampaikan. 

4) Guru membimbing siswa agar mampu menerapkan setiap materi yang 

telah dipelajari. 

5) Guru bersama siswa menganlisis setiap persoalan yang dihadapi. 

6) Guru menasehati siswa yang berprilaku kurang baik. 

7) Guru membimbing siswa dalam materi pelajaran. 

8) Guru memberikan senyuman kepada siswa. 
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9) Guru menyapa siswa dengan ramah. 

b. Merancang pembelajaran 

1) Guru menentukan strategi pembelajaran sesuai karakteristik siswa. 

2) Guru menentukan kompetensi yang ingin dicapai. 

3) Guru menentukan materi yang ingin di ajarkan. 

4) Guru menyampaikan RPP dan Silabus sesuai dengan strategi yang 

dipilih. 

c. Melaksanakan pembelajaran 

1) Guru menata tempat duduk siswa. 

2) Guru mengajar sesuai dengan materi. 

3) Guru dalam proses pembelajaran melakukan dialog dengan siswa. 

4) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

d. Evaluasi pembelajaran 

1) Guru melaksanakan evaluasi hasil belajar secara berkesinambungan. 

2) Guru melakukan tanya jawab tentang materi yang diajarkan kepada 

siswa. 

3) Guru memberikan tugas sesuai dengan materi yang diajarkan kepada 

siswa. 

4) Guru menganalisis hasil evaluasi belajar siswa. 

e. Pengembangan siswa 

1) Guru membimbing siswa untuk mampu mengembangkan karya kreatif 

dan inovatif. 

2) Guru membimbing siswa dalam mengembangkan kreativitasnya 
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3) Guru membimbing siswa untuk mengembangkan iman dan takwa. 

4) Guru membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial. 

D. Asumsi Dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Berdasarkan tinjauan teoritis dan konsep operasioinal diatas maka dapat 

dirumuskan asumsi sebagai berikut : 

a. Setiap guru mempunyai kompetensi paedagogik yang bervariasi 

b. Ada kecenderungan pengaruhkompetensi pedagogik guru dalam 

melaksanakan pendidikan berbasis karakter pada mata pelajaran ekonomi. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan bebrapa asumsi yang penulis kemukakan diatas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan kompetensi paedagogik guru dalam 

melaksanakanpendidikan berbasis karakter pada mata pelajaran 

ekonomidi SMAN 1 Kampar. 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan kompetensi paedagogik guru dalam 

melaksanakan pendidikan berbasis karakter pada mata pelajaran 

ekonomi di SMAN 1 Kampar. 

 


