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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pengertian Kompetensi Paedagogik Guru

a. Pengertian Guru

Guru adalah pendidik profesional, karena secara implisit ia

telah merelahkan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung

jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka ini,

tatkala menyerahkan anaknya kesekolah, Sekaligus berarti pelimpahan

sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru.  Hal itu

pun menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan

anaknya kepada sembarang guru karena tidak sembarangan orang yang

menjadi guru.1

Guru itu sangat di hormati oleh masyarakat dan dianggap orang

yang suci dan sakti karna kewibawaan dan kepribadiannya. Namun

untuk menjadi seorang guru yang dapat mempengaruhi anak didik

kearah kebahagiaan dunia dan akhirat sesungguhnya tidaklah ringan,

artinya ada syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang guru.

b. Kompetensi Paedagogik Guru

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran memegang peranan

penting dan menempati kedudukan sentral. Oleh sebab itu guru

1 Zakiah Dradjat, 2009, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, h.39
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diharuskan memiliki dan menguasai berbagai kompetensi keguruan

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga

pendidik.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi sosial dan profesional yang

diperoleh melalui pendidikan profesi.2

Secara global, kompetensi dasar guru dirumuskan oleh

Roestiyah N.K sebagai berikut:

1. Menguasai bahan bidang studi kurikulum sekolah.

2. Menguasai bahan pendalaman aplikasi bidang studi.

3. Mengelola program belajar mengajar

4. Mengelola kelas

5. Mengggunakan media atau sumber

6. Menguasai landasan kependidikan

7. Mengelola interaksi belajar mengajar

8. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran

9. Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan

di sekolah

10. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah

11. Memahami prinsip-prinsip dan menjelaskan hasil-hasil penelitian

kependidikan guna keperluan pengajaran.3

2Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3 Roestiyah N.K, 1986, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan, Jakarta: Bumi Aksra,h.6
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Dalam Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen istilah kompetensi paedagogik disebut dengan kemampuan

mengembangkan peserta didik.4 Menurut kunandar bahwasannya

kompetensi paedagogik Guru merupakan kemampuan guru dalam

pengelolaan peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.

Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan

sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual.

Merujuk pada sistem  pengelolaan pembelajaran berbasis subjek

(mata pelajaran), guru harusnya memiliki kesesuaian antara latar

belakang keilmuan subjek yang dibina.

b) Pemahaman terhadap peserta didik

Guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembang

anak, sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat

yang dilakukan pada peserta didiknya. Guru dapat membimbing

anak melewati masa-masa sulit dalam usia yang dialami anak anak.

Selain itu, Guru memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap

latar belakang  pribadi anak,sehingga dapat mengidentifikasi

problem-problem yang dihadapi anak serta menentukan solusi dan

pendekatan yang tepat.

c) Pengembangan kurikulum/silabus.

Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum

pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik

lingkungan sekolah.

4 Hasbullah,2006, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,
h.391



14

d) Perencanaan pembelajaran

Guru memiliki perencanaan sistem pembelajaran yang

memamfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktivitas

pembelajaran dari awal sampai akhir telah direncanakan secara

strategis, termasuk antisipasi masalah kemungkinan dapat timbul

dariskenario yang direncanakan.

e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Guru menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif,

aktif dan menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi anak

untuk dapat mengeksplor potensi dan kemampuannya sehingga

dapat dilatih dan dikembangkan.

f) Pemamfaatan teknologi

Dalam menyelanggarakan pembelajaran, guru

menggunakan teknologi sebagai media. Menyediakan bahan

balajar dan mengadministrasikn dengan menggunakan teknologi

informasi. Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan

teknologi.

g) Evaluasi hasil belajar

Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi

pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak,

hasil belajar anak, metode dan pendekatan. Untuk dapat

mengevaluasi, guru harus dapat merencanakan penilaian yang

tepat, melakukan pengukuran dengan benar, membuat kesimpulan

dan solusi secara akurat.
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h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya.

Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak,

menciptakan wadah bagi anakuntuk mengenali potensinya dan

melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Salah satu

upaya yang dapat dilakukan untukmengembangkan kemampuan ini

adalah dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Penelitian

tindakan kelas, berbasis pada perencanaan dan solusi atas masalah

yang dihadapi anak dalam belajar, sehingga hasil belajar anak

dapat meningkat dan target perencanaan guru dapat tercapai.5

Lebih lanjut lagi Kunandar menjelaskan, komponen-komponen

kompetensi paedagogik antara lain:

1. Memahami peserta didik secara mendalam, indikatornya antara

lain: memahami peserta didik dengan memamfaatkan prinsip-

prinsip perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian dan

mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, indikatornya antara

lain: memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar

dalam pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran

berdasarkan karakteristik peserta didik dan menyusun rancangan

pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

5 Kunandar, 2008, Guru Profesional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,h.76-77
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3. Melaksanakan pembelajaran, indikatornya antara lain: menata latar

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.

4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, indikatornya

antara lain : merancang dan melaksanakan evalusi proses dari hasil

belajar secara berkesinambungan dangan berbagai metode,

menganalisis hasil evaluasi proses dan  hasil belajar untuk

menentukan tingkat ketuntasan belajar dan memamfaatkan hasil

penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program

pembelajaran secara umum.

5. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensinya indikatornya adalah: memfasilitasi peserta didik untuk

pengembabgan berbagai potensi akademik dan pengembangan

potensi Nonakademik.6

Secara spesifik, Sub komponen kompetensi pengelolaan

pembelajaran menurut Nasrul HS adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sub Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran

Kompetensi Indikator

1. Menyusun rencana

pembelajaran

a. Mendeskripsikan tujuan pembelajaran

b. Menentukan materi sesuai dengan kompetensi

yang telah ditentukan.

c. Mengorganisasikan materi berdasarkan urutan

kelompok.

d. Mengalokasikan waktu

6 Ibid ,h.76-77
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e. Menentukan metode pembelajaran yang sesuai.

f. Merancang prosedur peembelajaran.

g. Menentukan media pembelajaran/peralatan

pratikum dan bahan yang akan digunakan.

h. Menentukan sumber belajar yang sesuai (berupa

buku,modul,program komputer dan sejenisnya).

i. Menentukan teknik penilaian yang sesuai

2. Melaksanakan

peembelajaran

a. Membuka pelajaran dengan metode yang

disesuaikan.

b. Menyajikan materi pelajaran secara sistematis.

c. Menerapkan metode dan prosedurr

Pembelajaran yang telah ditentukan.

d. Mengatur kegiatan siswa dikelas

e. Menggunakan media pembelajaran/ peralatan

pratikum dan bahan yang telah ditentukan.

f. Menggunakan sumber belajar yang telah dipilih

(berupa buku, modul, program komputer dan

sejenisnya).

g. Memotivasi siswa dengan berbagai cara yang

positif.

h. Melakukan interaksi dengan siswa menggunakan

bahasa yang komunikatif.

i. Memberikan pertanyaan dan umpan balik untuk

mengetahui dan memperkuat penerimaan siswa

dalam proses pembelajaran.

j. Menyimpulkan pembelajaran.

k. Menggunakan waktu secara efektif da efisien.
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3. Menilai prestasi

belajar

a. Menyusun soal/perangkaat penialian sesuai

dengan indikator/kriteria kerja yang telah

ditentukan.

b. Melaksanakan penilaian.

c. Memeriksa jawaban/memberikan skor tes hasil

belajar berdasarkanidikator/kriteria unjuk kerja

yang telah ditentukan.

d. Menilai hasil belajar berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan.

e. Mengolah hasil penelitian.

f. Menganalisis hasil penialaian ( berdasarkan

tingkat kesukaran, daya pembeda,validitas dan

reliabilitas).

g. Menyimpulkan hasil penialaian secara jelas dan

logis.

h. Menyusun laporan penilaian.

i. Memperbaiki soal/perangkat penilaian.

4. Melaksanakan

tindak lanjut

penialaian hasil

penilaian prestasi

belajar peserta

didik.

a. Mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil

penilaian.

b. Menyusun program tindak lanjut.

c. Melaksanakan tindak lanjut.

d. Mengevaluasi hasil tindak lanjut hasil penilaian.

e. Menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut

hasil penilaian.7

2. Prestasi Belajar

a. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika

mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu.8 Selanjutnya prestasi

7 Nasrul HS,2012, Profesi dan Etika Keguruan,Pekanbaru : Aswaja Pressindo,h.40-41
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akademik adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan

pembelajaran di sekolah atau diperguruan tinggi yang bersifat kognitif

dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian.

Siswa yang berprestasi adalah siswa yang mampu

menyelesaikan tuntutan dalam belajar dan memperoleh hasil yang

memuaskan seperti memperoleh nilai sesuai kriteria minimal yang

telah ditetapkan. Bagi siswa yang memperoleh nilai di atas standar

yang telah ditentukan, tentu anak tersebut tergolong kepada anak yang

berprestasi.

Pendapat ini diperkuat oleh Surya yang mengemukakan bahwa

siswa berprestasi adalah suatu keadaan dimana siswa mampu

menghadapi tuntutan–tuntutan yang harus dilakukan dalam proses

belajar mengajar sehingga proses dan hasilnya sangat memuaskan.9

Pada dasarnya siswa yang berprestasi adalah siswa yang mampu

menguasai beberapa tes dalam belajar yaitu mencakup ranah kognitif,

ranah afektif, dan ranah psikomotor, dalam hal ini tes prestasi belajar

siswa mengacu pada tes prestasi kawasan ukur kognitif lazimnya

dalam bentuk tertulis yang diinprestasikan dengan angka.10

b. Aspek-Aspek Dalam Prestasi Belajar

1. Aspek Kognitif

Aspek kognitif pada umumnya berhubungan dengan

kecerdasan intelengensi anak. Dalam aspek kognitif ada beberapa

8Tulus Tu’u. 2004, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, Jakarta: Rieneka
Cipta.h.16

9 Suryadi, 2007,Cara Efektif Memahami Perilaku Anak Usia Dini, Jakarta: Edsa
Mahkota, h.75

10Saifuddin Azwar, 2005, Tes Prestasi Dan Fungsi Pengembangan Pengukuran Prestasi
Belajar, Yogyakarta: Pustaka Belajar, h.8
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hal yang dinilai yaitu: pengamatan,ingatan, pemehaman, aplikasi,

analisa dan sintesis.

2. Aspek Afektif

Aspek afektif yakni emosional anak dalam menerima

informasi. Dalam aspek afektif ada beberapa hal yang dinilai yaitu:

penerimaan, sambutan, sambutan, apresiasi,internalisasi,

krakterisasi.

3. Aspek Psikomotor

Aspek psikomotorik yakni berhubungan dengan hasil kerja

anak, bagaimana dia berproses menyelesaikan tugas hingga

menindaklanjuti tugas sebagai informasi yang patut

dipelajari.berkaitan dengan keterampilan bergerak dan bertindak

dan kecakapan ekspresi verbal dan non-verbal. 11

c. Tipe-Tipe Prestasi Belajar

1. Tipe prestasi belajar bidang kognitif, tipe hasil ini meliputi:

a) Tipe prestasi belajar pengetahuan hafalan

b) Tipe prestasi belajar hafalan

c) Tipe prestasi belajar analisis

2. Tipe prestasi bidang afektif, tipe belajar ini mencakup:

a. Receiving atau atteding, yakini kepekaan dalam menerima

rangsangan (stimulus) dari luar yang datang dari siswa, baik

dalam bentuk masalah ,situasi dan gejala.

11 Nana Sudjana, 2005, Dasar- Dasar Proses Belajar Mengajar,  Bandung: Sinar Baru,
h.76
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b. Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan

seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar.

c. Valuing (penilaian) yakni berkenaan dengan penilaian dan

kepercayaan terhadap gejala dan stimulus.

d. Organisasi, yakni pengembangan nilai kedalam suatu sistem

penilaian.

e. Karakteristik dan internalisasi nilai, yakni keterpaduan dari

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi

pola kepribadian dan perilakunya.

3. Tipe prestasi belajar bidang psikomotor, tingkatan keterampilan

meliputi:

a. Gerakan refleks

b. Keterampilan pada gerakan dasar

c. Kemampuan prespektual termasuk didalamnya membedakan

visual.

d. Kemampuan dibidang fisik seperti keharmonisan dan

ketepatan.12

Angka terendah yag menyatakan kelulusan/ keberhasilan

belajar (passing grade) skala 0 – 10 adalah 5,5 atau 6,0, sedangkan

untuk skala 10 – 100 adalah 55 atau 6.0. Alhasil  pada prinsipnya jika

seorang siswa dapat menyelesaikan lebih dari separuh tugas atau dapat

menjawab lebih dari setengah instrumen evaluasi dengan benar, maka

12 Tohirin, 2002, Psikologi Pembelajaran Pandidikan Agama Islam, Jakarta:
PT.Persada.h.140-144
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siswa tersebut dianggap telah memenuhi target minimal keberhasilan

belajar.

Ada beberapa alternatif norma pengukuran prestasi belajar

sebagai indikasi keberhasilan belajar siswa setelah mengikuti proses

belajar mengajar, norma pengukuran itu antara lain:

1. Norma skala angka 0 sampai 10

2. Norma skala angka dari angka 10 sampai 100.13

Dewasa ini, telah terjadi peningkatan ukuran keberhasilan

belajar siswa. Siswa yang berhasil menyelesaikan soal-soal ujian

sebanyak 75% sampai 80%  dari seluruh soal dianggap memenuhi

standar kelulusan. Simbol penilaian dengan huruf, umumnya  dinegara

kita diberlakukan untuk tingkat perguruan tinggi. Berdasarkan ukuran

norma di atas  secara kaku. Norma ukuran manapun biasa digunakan

untuk acuan ukuran terhadap prestasi.14

Menurut Muhibbin Syah,15 batas minimal prestasi belajar di

lihat dari huruf-huruf atau angka-angka sebagai berikut :

13 Muhibbin Syah, 2009, Psikologi Belajar,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,h.216
14 Tohirin,Op.Cit.h.148
15 Muhibbih Syah,2008, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Bandung : PT

Remaja Rosdakarya, h.153
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Tabel I.2
Perbandingan Nilai Angka dan Huruf

Angka Simbol-simbol Nilai Angka
dan Huruf Huruf

Prediket

8 – 10 = 80 – 100 = 3,1 – 4

7 – 7,9 = 70 – 79 =2,1 – 3

6 – 6,9 = 60 – 69 = 1,1 – 2

5 – 5,9 = 50 – 59 = 1

– 4,9 = 0 – 49 = 0

A

B

C

D

E

Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang

Gagal

d. Faktor yang Mempengaruhi  Prestasi Belajar

Faktor- faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya,

tetapi dapat digolongkan menjadi dua saja, yaitu faktor intern dan

faktor ekstren.

1) Faktor internal

Adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang

belajar. Yang termasuk faktor intern seperti:

a) Faktor jasmania, antara lain kesehatan dan cacat tubuh

individu;

b) Faktor psikologis, antara lain intelegensi, perhatian, minat,

bakat, motivasi, kematangan dan kesiapan

c) Faktor kelelahan, antara lain kelelahan jasmani dan kelelahan

rohani.16

2) Faktor ekstrenal

Adalah faktor yang berasal dari luar akan mempengaruhi

individu belajar.  Faktor ini meliputi yaitu

16 Anwar B. Hasibuan,2004,Psikologi Pendidikan, Medan: Pustaka Medyasarana, h.51
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a. Faktor keluarga yang berupa cara orang tua mendidik, relasi

antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan

ekonomi keluarga.

b. Faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum,

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode

mengajar dan tugas rumah,

c. Faktor masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan

masyarakat.17

Jika diperhatikan dengan seksama lingkungan masyarakat

disekitar kita dapat terlibat dalam menentukan prestasi belajar.

lingkungan yang menunjang keberhasilan belajar adalah lembaga-

lembaga non formal, sanggar organisasi dan lain-lainnya, sedangkan

lingkungan yang mengganggu suatu keberhasilan belajar siswa

misalnya adalah adanya tempat-tempat hiburan, media massa dan

elektronik, pengaruh teman bermain yang mengakibatkan pengaruh

negative bagi pribadi siswa. Untuk mengatasi hal ini, maka peran

pendidikan dirumah dan disekolah harus lebih ditingkatkan lagi untuk

mengimbangi perkembangan dunia saat ini.

Dari rangkaian penjelasan mengenai prestasi belajar, dapat

disimpulkan bahwa prestasi belajar atau hasil belajar dapat diketahui

dan diukur melalui penilaian (evaluasi) yang biasanya digunakan

17Slameto, 2003, Belajar dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rieneka
Cipta, h.54
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angka-angka atau nilai. Setiap proses belajar-mengajar selalu disertai

dengan penilaian. Penilaian sangat penting dalam suatu proses

pembelajaran, dengan nilai itu siswa dapat mengetahui kemampuan

dirinya, bagi siswa yang memiliki nilai rendah maka ia akan berusaha

meningkatkan cara belajarnya kearah yang lebih baik, dan bagi siswa

yang telah berhasil maka ia akan menambah semangat belajarnya.

3. Hubungan Kompetensi Paedagogik Dengan Prestasi Belajar Siswa

Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah.

Banyaknya factor yang mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi

belajar siswa, salah satunya factor yang berhubungan dengan “Raw

Process“ atau bahan dasar pembelajaran yaitu berpengaruh dalam kegiatan

belajar siswa yang berasal dari kemampuan guru dalam pembelajaran

(memiliki kompetensi paedagogik).

Kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelolah

pembelajaran peserta didik. Meliputi pemahaman terhadap peserta didik,

perancang dan pelaksanaan pembelajaran. Kemampuan melaksanakan

pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta kemampuan

mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi

yang dimiliki peserta didik.18

18Nasrul HS,2012, Profesi dan Etika Keguruan,Pekanbaru , Aswaja Pressindo,h. 40
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Artinya bahwa seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam

mengelolah pembelajaran berhubungan dengan yang di ajarkan, yaitu

peserta didik.

Sudirman menyatakan bahwa setiap siswa itu pada hakikatnya

memiliki perbedaan satu dengan lainnya, perbedaan-perbadaan ini

membawa akibat pada kegiatan lainnya, misalnya soal kreativitas, gaya

belajar bahkan dapat membawa akibat dalam hal prestasi belajarnya.19

Dengan meningkatkan kompetensi paedagogik guru di harapkan

mampu meningklatkan prestasi belajar siswa, karena pengelolaan

pembelajaran berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi.

Oemar Hamalik menyatakan proses belajar dan evaluasi hasil

belajar siswa bukan saja di tentukan oleh sekolah atau pola, akantetapi

berdasarkan kompetensi guru yang mengajar siswa.20

B. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah

sebelumnya, unsur relevannya dengan penelitian yang penulis laksanakan

adalah sama-sama penelitian yang bersifat korelasi dan memiliki kesamaan

dari segi judul. Adapun penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan

oleh

19Sudirman, 2004, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, PT Raja Grafindo Persada,
H. 25

20Oemar Hamalik, 2002, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi ,
Jakarta, Bumi Akasara,h. 36
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1. Nursyam 2003 Tentang Kompetensi Paedagogik Guru Pendidikan Agama

Islam pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sltp Negeri 1

Sekecamatan Kabupaten Bengkalis. Penelitian itu berkesimpulan sebagai

berikut: Kompetensi Paedagogik GuruPendidikan Agama Islam pada

bidang studi Agama Islam sesuai dengan kategori yang telah ditentukan

menunjukkan bahwa kompetensi guru agama dalam mengajar bidang studi

Pendidikan Agama Islam di SLTP Negeri 1 Sekecamatan Rangsang “

Kurang Maksimal” dalam meningkatkan kompetensi atau kemampuannya

dalam proses pembelajaran.hal ini dikarenakan, banyak guru Pendidikan

Agama Islam yang kurang menambah wawasannya (membaca buku-buku

penunjang), tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti mengikuti seminar-

seminar pendidikan, dan jarang sekali diadakan penataran-penataran

khususnya Pendidikan Guru Agama Islam.

2. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan Afrianto, Nim

10561001682 pada Tahun 2012  yang berjudul Hubungan antara persepsi

siswa terhadap kompetensi paedagogik guru dengan motivasi berprestasi

pada siswa rintisan sekolah bertaraf Internasional di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Bengkalis.

Ridwan menemukan  adanya hubungan antara Persepsi terhadap

kompetensi paedagogik guru dengan motivasi berprestasi pada siswa rintisan

sekolah bertaraf Internasional (RSBI) di Sekolah Menengah Negeri 1

Bengkalis. Artinya persepsi terhadap kompetensi peadagogik guru berdampak

pada tingkat motivasi berprestasi siswa pada siswa rintisan sekolah bertaraf

Internasional (RSBI) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bengkalis.
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Bentuk hubungan antara persepsi terhadap kompetensi paedagogik guru

dengan motivasi berprestasi pada siswa adalah positif. Artinya semakin positif

persepsi terhadap kompetensi paedagogik guru, maka akan semakin tinggi

tingkat motivasi berprestasi siswa, begitu juga sebaliknya jika semakin negatif

persepsi terhadap kompetensi paedagogik guru, maka akan semakin rendah

tingkat motivasi berprestasi siswa.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sejalan dengan penelitian

Nursyam tersebut, akan tetapi masih ada perbedaan pada ruang lingkupnya

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nursyam adalah meneliti kompetensi

guru secara umum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti

kompetensi secara spesifik, yakni terfokus pada kompetensi paedagogik saja

menurut penilaian siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang di gunakan untuk

memberikan batasan–batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini sangat

diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami tulisan ini.

Menjadi fokus penenlitian ini adalah pengaruh kompetensi paedagogik guru

terhadap prestasi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Kompetensi paedagogik guru maksudnya di ukur berdasarkan penilaian siswa

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mencakup pelajaran-

pelajaran Agama yang ada di Madrasah Tsanawiyah Sawah yaitu Fiqih,

Aqidah Akhlak,Al-Qur’an Hadist dan SKI. Untuk lebih terarahnya penelitian

ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka penulis memberikan indikator

sebagai berikut:
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1. Indikator kompetensi paedagogik guru

e. Guru mampu mendeskripsikan tujuan pembelajaran dengan tepat.

f. Guru mampu menguasasi materi pembelajaran yang akan diajarkan.

g. Guru mampu menentukan media pembelajaran atau alat pratikum dan

bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.

h. Guru mampu merancang dan memamfaatkan berbagai media dan

sumber belajar

i. Guru mampu melaksanakan penilaian yang tepat.

j. Menguasai karakteristik peserta didik yang kaitannnya dengan aspek

fisik, intelektual, sosial-emosi, moral, spiritual,

k. Guru mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang

di ampu

l. Guru menguasai berbagai teori pelajaran dan prinsip–prinsip

pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang di

ampu

m. Guru menerapkan pendekatan–pendekatan, strategi, metode dan teknik

pembelajaran yang mendidik secara kreatif pada mata pelajaran yang

di ampu

n. Guru menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan

pendekatan yang yang dipilih dan karakteristik  peserta didik

o. Guru memamfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pembelajaran yang di ampu.
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2. Indikator Prestasi Siswa

Indikator prestasi siswa yaitu:

Prestasi belajar adalah suatu angka yang diperoleh siswa pada akhir

proses belajar mengajar yang diperoleh melalui evaluasi dan dapat

dijadikan ukuran keberhasilan siswa dari proses belajar mengajar yang

dilaksanakan lembaga pendidikan formal. Hasil dari prestasi siswa selama

proses belajar dapat dilihat dari nilai ulangan, tugas-tugas dan nilai lapor.

prestasi belajar yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah dilihat

dari nilai ulangan siswa.

a. Nilai ulangan siswa dikatakan sangat tinggi apabila rata-rata nilai 90-

100;

b. Nilai ulangan siswa dikatakan cukup tinggi apabila rata-rata nilai 80-

89;

c. Nilai ulangan siswa dikatakan cukup apabila rata-rata nilai 70-79;

d. Nilai ulangan siswa dikatakan rendah apabila rata-rata nilai 60-69;

e. Nilai ulangan siswa dikatakan rendah sekali apabila rata-rata nilai 0-

59.21

D. Asumsi Dasar dan Hipotesa Dasar

Asumsi dalam penelitian adalah :

1. Tingkat kompetensi paedagogik guru dalam mengajar berbeda-beda.

2. kompetensi paedagogik guru Pendidikan Agama Islam belum maksimal.

3. Prestasi belajar siswa berbeda-beda.

21 Riduwan, 2010, Dasar-Dasar Statistik, Bandung, Alfabeta, h.36
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4. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi paedagogik guru

terhadap prestasi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Madrasah Tsanawiyah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Kabupaten Kampar.

Sedangkan hipotesa penelitian adalah :

Ha : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel

kompetensi guru dengan prestasi belajar siswa di MTs Desa Sawah.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel

kompetensi paedagogik guru dengan prestasi belajar siswa di MTs Desa

Sawah.


