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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman siswa adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan rasa

mampu untuk mengerti/memahami tentang arti/konsep, situasi serta fakta yang

diketahuinya. Pemahaman yang kuat akan tinggal lama dan melekat dalam

pemikiran. Walaupun secara luas lupa akan susunan kalimatnya, namun jika kita

pahami maka kita dapat melukiskan kata-katanya kembali dengan bahasa kita

sendiri karena dengan pemahaman-pemahaman tersebut apabila salah satu

aspeknya telah teransang keluar maka aspek lainnya juga akan ikut bermunculan.

Pemahaman ini umumnya mendapatkan penekanan dalam proses belajar

mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang dikerjakannya,

mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat dimanfaatkan isinya

tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal lain. Begitu juga dalam proses

pembelajaran guru harus bisa menguasai sepenuhnya kompetensi pedagogik,

sehingga siswa bisa memahami materi yang disampaikan hal ini dilakukan agar

dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik dan mencapai tujuan

pembelajaran.

Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui

apa yang dikomunikasikan dan dapat  memanfaatkan isinya tanpa keharusan

menghubungkannya dengan hal-hal lain. Bentuk soal yang sering digunakan utuk

mengukur kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian. Peserta didik

dikatakan memahami apabila dia bisa menjelaskan dan menguraikan

pembelajaran dengan menggunakan bahasanya sendiri.
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Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menerjemahkan

Menerjemahkan bukan saja pengalihkan dari bahasa yang satu ke bahasa yang

lai, tetapi juga merupakan konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik

untuk mempermudahkan orang mempelajrinya.1

2. Menginterprestasi

Menginterprestasi lebih luas dari menerjemahkan. Menginterprestasikan

adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu

komunikasi.2

3. Mengekstrapolasi

Mengekstrapolasi sedikit berbeda dengan menerjemahkan dan

menginterprestasikan, ia menuntut kemampua intelektual yang lebih tinggi

yaitu dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dbalik yang

tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat

memperluaskan persepsi masalahnya.3

Seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara

mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari

sesuatu yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman, seseorang tidak hanya

bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk

mengungkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep

dari pelajaran tersebut.

1 Daryanto, Evaluasi Pendidikan. Jakarta Rineka Cipta, 2008. Hal 107.
2 Ibid, Hal. 108.
3 Ibid, Hal. 108.
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Pembelajaran IPS Terpadu memiliki tujuan untuk mempersiapkan siswa

menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya di masyarakat serta mampu

mengembangkan kemampuan siswanya menggunakan penalaran dalam

mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapi.4 Hal inilah yang

mengharuskan guru memiiki kompetensi salah satunya adalah kompetensi

pedagogik agar dalam pencapaian tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran

dapat dicapai.

Kompetensi utama yang harus dimiliki guru agar pembelajaran yang
dilakukan efektif dan dinamis adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi
pedagogik adalah kemampuan guru dan dosen mengelola proses
pembelajaran peserta didik. Guru harus belajar secara maksimal untuk
menguasai kompetensi pedagogik ini secara teori dan praktik. Kompetensi
pedagogik dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3
butir (a) adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang
meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.5

Seorang guru yang mempunyai kompetensi pedagogik minimal telah

menguasai bidang studi tertentu, ilmu pendidikan, baik metode pembelajaran,

maupun pendekatan pembelajaran. Kompetensi Pedagogik merupakan salah satu

jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi ini merupakan

kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan

menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

Kompetensi inilah yang mengharuskan guru untuk bisa mengelola pembelajaran

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah disusunnya.

Kompetensi pedagogik guru juga ditujukan dalam usaha membantu,
membimbing dan memimpin peserta didik. Menurut Permendiknas

4Kusnadi, dkk. Strategi Pembelajaran IPS, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2008. h. 2.
5Jamal Ma’mur Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional,

Yogyakarta: Power Books, 2009, hal. 59.
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Nomor17 Tahun 2007, kompetensi pedagogik guru dalam mata pelajaran
terdiri atas 37 buah kompetensi yang dirangkum dalam 10 kompetensi inti,
yang meliputi:
1. Menguasai karakteristik peserta didik 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 peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta

didik.
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.6

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti menemukan bahwa kompetensi

pedagogik guru telah terlaksana dengan baik hal ini ditandai dengan guru tersebut

sudah mengembangkan kurikulum mata pelajaran yang diampuh, guru tersebut

juga melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, guru juga telah

melaksanakan evaluasi setelah melakukan proses pembelajaran, hal ini bertujuan

untuk mengukur pemahaman siswa tentang pelajaran tersebut. Namun penulis

masih menemukan beberapa gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang sering melamun ketika proses pembelajaran

berlangsung.

2. Masih ada siswa yang ketika menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan

jawaban.

3. Masih ada siswa yang nilai pelajarannya turun atau rendah.

6Ibid,  hal. 65-66.
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Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis merasa perlu mengadakan

penelitian untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan dengan judul “ Pengaruh

Kompetensi Pedagogik Guru IPS Terhadap Pemahaman Mata Pelajaran IPS

Terpadu (Ekonomi) Siswa SMPN 2 Kampar Kiri Tengah Kabupaten

Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini maka penulis akan

menjelaskan beberapa istilah pokok yang terdapat dalam penelitian ini, yang

meliputi:

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan, kecakapan atau wewenang yang harus

dimiliki seorang guru.7

2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan berkenaan dengan

pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan

pembelajaran dan dialogis.

Menurut penulis kompetensi pedagogik dalam penelitian ini adalah

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam hal mengelola

pembelajaran bagi siswanya secara keseluruhan, baik itu meliputi perencanaan

pembelajaran, pelaksanaan serta evaluasi pembelajaran dalam rangka

mencapai tujuan pembelajaran.

7 Fachruddin Saudagar, Pengembangan Profesional Guru, Jakarta : Gaung Persada Press,
2009. Hal 29.
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3. Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan memahami arti suatu bahan

pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas suatu pengertian.8

Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman siswa

dalam menerima pelajaran yang disampaikan guru.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah penulis

paparkan pada latar belakang, maka permasalahan pada penelitian ini dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Aktifitas belajar siswa belum maksimal.

b. Pemahaman siswa belum maksimal.

c. Hasil belajar siswa belum maksimal.

d. Kompetensi pedagogik guru sudah maksimal tetapi pemahaman siswa

belum maksimal.

e. Pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap pemahaman siswa belum

maksimal.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan diteliti yang terkait

dengan variabel penelitian, serta megingat keterbatasan-keterbatasan penulis

baik dari segi waktu, tenaga, maupun  materi, maka penulis akan

memfokuskan penelitian ini hanya pada “Pengaruh Kompetensi Pedagogik

8 Mohamad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, 2008.  Hal
33.
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Guru IPS Terhadap Pemahaman Mata Pelajaran IPS Terpadu (Ekonomi) siswa

SMPN 2 Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh yang

signifikan antara kompetensi pedagogik guru IPS terhadap pemahaman mata

pelajaran  IPS Terpadu (Ekonomi) siswa SMPN 2 Kampar Kiri Tengah

Kabupaten Kampar?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya,

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh kompetensi pedagogik guru  IPS terhadap pemahaman mata

pelajaran IPS terpadu (Ekonomi) siswa SMPN 2 Kampar Kiri Tengah

Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan, dengan harapan dapat memberikan

kegunaan sebagai berikut:

a. Penelitian ini akan bermanfaat bagi guru bidang studi IPS Terpadu di kelas

VIII di SMPN 2 Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dalam

pelaksanaan pembelajarannya agar berjalan efektif.

b. Memberikan sumbangan pikiran kepada guru bidang studi IPS Terpadu di

kelas VIII di SMPN 2 Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar bahwa di
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dalam pelaksanaan  pembelajaran haruslah memiliki beberapa kompetensi

diantaranya kompetensi pedagogik, agar siswa dapat memahami pelajaran

sepenuhnya.

c. Temuan penelitian ini juga akan bermanfaat bagi semua guru mata pelajaran

di SMPN 2 Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ketika melaksanakan

proses pembelajaran.

d. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis khususnya yang

berkenaan dengan kompetensi pedagogik guru IPS terhadap pemahaman

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu (Ekonomi) di  kelas VIII SMPN 2

Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.


