
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Pemahaman Siswa

Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk

menginterprestasi atau mengulang  informasi dengan menggunakan bahasa

sendiri.1 Seorang pendidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat

memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu

dengan menggunakan bahasa sendiri. Menurut Gestalt proses belajar mengajar

harus dengan pengertian, yaitu proses ditemukan nya suatu pemahaman di

dalam belajar. Sebenarnya bahwa pengertian adalah produk dari pemahaman.

Ia paham oleh karena ia mengerti.2 Pengertian termasuk dalam produk

pemahaman karena pemahaman merupakan kegiatan untuk mampu mengerti

atau memahami sesuatu. Peserta didik yang sudah paham sudah pasti mengerti

walaupun tidak bisa mengungkapkan kalimat yang dimengerti secara berurutan

tetapi bisa melukiskan dengan bahasa sendiri.

Pemahaman ini umumnya mendapatkan penekanan dalam proses

belajar mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang

dikerjakan, mengetahui apa yang sedang di komunikasikan dan dapat

dimanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal lain. Bentuk

1 Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Hal 77.
2 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hal 50.
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soal yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah pilihan

ganda dan uraian. Pemahaman ini dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

a) Menerjemahkan

Pengertian menerjemahkan disini  bukan saja pengalihkan dari bahasa yang

satu kebahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi

suatu model simbolik untuk mempermudahkan orang mempelajarinya.3

b) Menginterprestasi/menafsirkan

Menginterprestasikan ini lebih luas dari pada menerjemahkan.

Menginterprestasikan adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami

ide utama suatu komunikasi.4

c) Mengekstrapolasi

Mengekstrapolasi sedikit berbeda dengan menerjemahkan dan menafsirkan,

ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan

ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis,

dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluaskan

persepsi masalahya.5

Pemahaman kadang-kadang sulit dibedakan, dan tergantung pada

konteks isi pelajaran. Kata-kata operasional untuk merumuskan tujuan

instruksional dalam bidang pemahaman antara lain: memperhitungkan,

membedakan, menjelaskan, meramalkan, menafsirkan memperkirakan,

memberi contoh, mengubah, membuat rangkuman, menuliskan kembali dan

3 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, Jakarta Rineka Cipta, 2008. Hal 107.
4 Ibid, Hal. 108.
5 Ibid, Hal. 108.
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melukiskan dengan kata-kata sendiri. Pemahaman yang kuat akan tinggal lama

dan melekat dalam pemikiran. Walaupun secara luas lupa akan susunan

kalimatnya, jika kita paham 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 akan

ikut bermunculan.6

2. Kompetensi Pedagogik

a. Pengertian Kompetensi

Kata kompetensi secara harfiah dapat diartikan sebagai kecakapan
atau kemampuan. Dalam bahasa arab kompetensi disebut dengan kafaah,
dan juga al ahliya, yang berarti memiliki kemampuan dan keterampilan
dalam bidangnya sehingga ia mempunyai kewenangan atau otoritas untuk
melakukan sesuatu dalam ilmunya tersebut.7

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan  (daya pikir),

sikap (daya kabul), dan keterampilan (daya pisik) yang diwujudkan dalam

bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari

penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaan.

1) Kompetensi: penilaian pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan atau

kemampua sebagai seorang guru dalam menentukan atau memutuskan

sesuatu berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya agar proses

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. “ Kompetensi dalam proses

6 Op. Cit, Hal 110.
7 Nasrul HS, Profesi & Etika Keguruan, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012 hal: 37.
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ineraksi belajar mengajar dapat pula menjadi alat motivasi ekstrinsik,

guna memberikan dorongan dari luar siswa “

2) Guru: Orang yang bertugas sebagai pengajar dan pendidik bagi siswa

mengelola pembelajaran.8

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, hayati, dikuasai, dan

diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang

Guru, dinyatakan bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh guru

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi guru tersebut bersifat menyeluruh dan mendukung. Kompetensi

pedagogik yang dimaksud yakni kemampuan pemahaman tentang peserta

didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik.

Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi

perkembangan anak. Sedangkan pemahaman yang mendidik meliputi

kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran,

menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara

berkelanjutan. Keempat kompetensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan

saling berhubungan dan saling mempengaruhi, serta saling mendasari satu

sama lain.9

8 Op. Cit. Hal 37
9 Op. Cit. Hal 38
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b. Jenis-jenis Kompetensi

Dalam mengajar, guru dan profesi pendidikan lainya harus sadar

bahwa setiap program pembelajara adalah suatu tahap penting dalam upaya

untuk mencapai tujuan dan akhirnya mencapai tujuan pendidikan. Oleh

karena guru wajib memiliki kuafikasi akademik, kompetensi, sertifikasi

pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nqasional. Selanjutnya kompetensi guru

yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi

dapat diuraikan berikut ini:10

1) Kompetensi Kepribadian

Keprofesionalan seorang guru tidak hanya melhat bagaimana cara

dia mengajar akan tetapi juga melihat bagaimana persoal atau

kepribadian guru tersebut. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan

personal yang mecerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,

arif, beribawa serta menjadi tauladan bagi peserta didik dan berakhlak

mulia.11

2) Kompetensi Sosial

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai

anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi: (1)

kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat

10 Ibid. Hal. 39.
11 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, Jakarta:Rajawali Pers, 2011, hal.75.
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untuk meningkatkan kemampuan profesional. (2) kemampuan untuk

mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan,

dan (3) kemampuan untuk menjalin kerja sama baik secara individual

maupun secara kelompok.12

3) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang

berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini

merupakan kompetensi yang sangat penting. Oleh sebab lansung

berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan.13

4) Kompetensi Pedagogik

Kompetesi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta

didik, merancang, dan melaksanakan pembelajaran, dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya. Kompetensi ini adalah kompetensi utama yang harus

dimiliki guru agar pembelajaran yang dilakukan efektif dan dinamis.

Kompetensi pedagogik dalam standar nasional pendidikan, penjelasan

pasal 28 ayat 3 butir (a) adalah kemampuan mengelola pembelajaran

peserta didik yaitu meliputi pemahaman peserta didik, perancangan, dan

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya.14

12 Op. Cit. Hal 48.
13 Op. Cit. Hal 49
14 Ibid, hal: 40.
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Kompetensi pedagogik menurut  Mulyasa15 sekurang-kurangnya

meliputi:

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
2. Pemahaman terhadap peserta didik
3. Pengembangan kurikulum/silabus
4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik
6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
7. Evaluasi hasil belajar
8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya. 16

Jelaslah bahwa kompetensi pedagogik guru  sekurang-kurangnya

memiliki 8 (delapan) kompetensi diatas. Berikut uraian kompentensi

pedagogik tersebut:

a) Pemahaman Wawasan dan Landasan Kependidikan

Wawasan atau landasan kependidikan merupakan kompetensi

pedagogik mendasar bagi guru. Wawasan pendidikan dimiliki oleh

seorang guru dari pendidikan formal dengan syarat yang telah

ditetapkan pemerintah sesuai standar pendidikan nasional. Wawasan

tentang kependidikan harus selalu dipelajari dan dikembangkan oleh

seorang guru agar guru selalu bisa menyelaraskan antar pengalaman,

ilmu yang dimiliki dengan perkembangan ilmu dan teknologi..

penguasan ilmu dan teknologi, perkembangan IPTEK harus dikuasai

oleh guru sebagai modal dalam proses pembelajaran. 17

15 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya,
2012. Hal. 75.

16 Ibid, hal. 60.
17 Ibid, Hal. 75
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b) Pemahaman Terhadap Peserta Didik

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu

kompetesi pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya ada empat

hal yang harus dipahami guru dari pserta didiknya, yaitu tingkat

kecerdasan, kreatifitas, cacat fisik,  dan perkembangan kognitif.18

Artinya bahwa seorang guru memiliki kewajiban untuk memahami

dan mengerti perkembangan dari 4 (empat) unsur yang ada pada diri

setiap peseta didiknya. Apalagi bagi murid sekolah dasar yag

merupakan tonggak awal dalam mengenyam pendidikan formal.

Mengetahui dan memahami tingkat kecerdasan peserta didik

guru akan lebih mudah menentukan pola pembelajaran yang akan

dilakukan, begitu juga dengan pendekatan personal yang harus

dilakukan akan lebih mudah, pembagian kelompok diskusi juga akan

lebih mudah jika seorang guru mengerti dan paham terhadap tingkat

kecerdasan murid-muridnya.

Guru sebagai motor penggerak dalam proses belajar mengajar,

masing-masing peserta didik  akan mampu melaksanakan dan

menggali ilmu pengetahuan jika didorong dan diberikan motivasi dari

para gurunya. Masing-masing peserta didik memiliki segudang ide

untuk berkreativitas, guru dalam hal ini sebagai pengarah dan

pengunjuk agar para peserta didiknya mampu menggali potensi

dirinya untuk berkreativitas  ke araah yang lebih baik. Kreativitas bisa

diciptakan dan dikembangkan melalui berbagai proses pembelajaran

18 Ibid, hal. 79.
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dengan metode pengajaran yang berbeda-beda, untuk itu dalam hal

memahami kreativitas anak didik guru dituntut untuk mampu menjadi

pionir aktivitas dalam melahirkan kreativitas yang positif. Faktor cacat

fisik dalam kenyataannya di dunia pendidikan sering menjadi faktor

kendala peserta didik untuk menggali ilmu pengetahuan, namun cacat

fisik tidak selamanya akan menjadi penghalang untuk kemajuan

peserta didik. Guru dituntut untuk mampu memberikan pelayanan

pendidikan yang berbeda terhadap peserta didik yang memiliki cacat

fisik. Ornstein dan leviine yang dikutip oleh mulyasa, membuat

pernyataan berikut:

1) Orang-orang yang mengalami hambatan, bagaimanapun hebatnya

ketidakmampuan mereka, harus diberi kebebasan dan pendidikan

yang cocok.

2) Penilaian terhadap mereka harus adil, dan menyeluruh.

3) Orang tua atau wali mereka harus adil, dan boleh memprotes

keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah.

4) Rencana pendidikan individual, yang meliputi pendidikan jangka

panjang dan jangka pendek harus diberikan. Harus pula diadakan

tinjauan ulang terhadap tujuan dan metode yang dipilih.

5) Layanan pendidikan diberikan dalam lingkungan yang agak

terbatas, untuk memberikan layanan yang tepat, pada saat tertentu

anak-anak bisa ditempatkan dikelas khusus atau terpisah.19

19 Ibid, Hal.95.
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Guru harus mampu mengakomodir peserta didiknya yang

memiliki kekurangan pada organ tubuhnya. Guru harus mampu

memberikan pelayanan yang lebih di bandingkan dengan peserta

didiknya yang tidak cacat. Terhadap peserta didik yang memiliki

kelainan fisik diperlukan sikap dan layanan yang berbeda dalam

rangka membantu perkembangan pribadi mereka.20

Perkembangan ranah kognitif bagi peserta didik merupakan hal

yang wajar  sebagai karakteristik pertumbuhan dan perkembangan

manusia. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif harus disikapi

dengan baik oleh seorang guru. Perlu dipahami bahwa perkembangan

dan perubahan kognitif setiap peserta didik berbeda-beda, sehingga

perlu pendekatan pembelajaran yang berbeda pula. Perubahan dan

perkembangan kognitif sering dipengaruhi oleh potensi bawaan

dengan kondisi lingkungan, baik lingkungan sekolah, rumah tangga

maupun masyarakat.21

c) Pengembangan Kurikulum

Pengembangan dan penyiapan kurikulum pembelajaran

haruslah memadukan beberapa unsur antara lain, perkembangan

peserta didik, perkembangan IPTEK, lingkungan dan faktor-faktor

lain yang dianggap berpengaruh positif terhadap perkembangan

peserta didik. Hal-hal tersebut perlu dipahami oleh para pengembang

kurikulum, guru, calon guru, dan kepala sekolah agar dapat

20 Ibid, Hal. 94.
21 Ibid. Hal. 98.
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melaksanakan pembelajaran secara efektif. Dalam hal ini,

pembelajaran dapat diverifikasi atau diperluas, diperdalam, dan

disesuaikan dengan keberagaman kondisi dan kebutuhan, baik yang

menyangkut kemampuan atau potensi peserta didik maupun potensi

lingkungan.

d) Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi

pedagogik yang harus memiliki guru, yang akan bermuara pada

pelaksanaan pembelajaran. Menurut mulyasa perancangan

pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu identifikasi

kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program

pembelajaran.22 Yakni dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Identifikasi Kebutuhan

Kegiatan ini meliputi aktivitas pencarian akan hal-hal yang

dibutuhkan dalam proses penyiapan pembelajaran terhadap peserta

didik. Dalam hal ini perlu digali kebutuhan-kebutuhan dari masing-

masing individu sebagai peserta didik yang akan terlibat dalam

kegiatan pembelajaran. Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain

untuk melibatkan dan memotifasi peserta didik agar kegiatan

belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa

memilikinya.23 Hal ini dapat dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut :

22 Ibid. Ha. 100.
23 Ibid. Hal. 100.
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a) Peserta didik di dorong untuk menyatakan kebutuhan belajar

berupa kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan

diperoleh melalui kegiatan pembelajaran.

b) Peserta didik di dorong untuk mengenal dan mendayagunakan

lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan

belajar.

c) Peserta didik dibantu untuk mengenal dan menyatakan

kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi

kebutuhan belajar, baik yang datang dari dalam (internal)

maupun dari luar (eksternal).

2) Identifikasi Kompetensi

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh

pendidik, dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan

dalam pembelajaran, yang memiliki peran penting dan menentukan

arah pembelajaran. Kompetensi yang jelas akan memberikan

petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus dipelajari,

penetapan metode dan media pembelajaran, serta memberi

petunjuk terhadap penilaian. Oleh karena itu, setiap kompetensi

merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan

sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.24

3) Penyusunan Program Pembelajaran

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rencana Pelaksanaan

24 Ibid. Hal. 101
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Pembelajaran (RPP) pada hakekatnya merupakan perencanaan

jangka pendek untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan

dalam pembelajaran.25 Penyusunan program pembelajaran akan

bermuara pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebagai

produk program pembelajara jangka pendek, yang mencakup

komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan

program.26

e) Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik

Pembelajaran yang mendidik dan diologis merupakan respon

terhadap praktek pendidikan anti realitas. Titik tolak penyusunan

program pendidikan atau politik harus beranjak dari kekinian,

eksistensial, dan konkrit yang mencerminkan aspirasi-aspirasi

masyarakat. Program tersebut diharapkan akan meransang kesadaran

masyarakat dalam menghadapi tema-tema realitas kehidupan. Dalam

pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan

lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan

pembentukan kompotensi peserta didik. Umumnya, pelaksanaan

pembelajaran mencakup tiga hal: pre tes, proses, dan post tes.27

f) Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran

Penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran

dimaksudkan untuk memudahkan atau mengefektifkan kegiatan

25 Nurhasnawati, Pengembangan dan Pengemasan RPP, Pekanbaru: Zanafa Publishing,
2011,hal.1.

26 Ibid, Hal 102.
27 Ibid, Hal, 103.



22

pembelajaran. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki

kemampuan menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran

dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat di akses oleh peserta

didik. Fasilitas pendidikan pada umumnya mencakup sumber belajar,

sarana dan prasarana penunjang lainnya, sehinnga peningkatab

fasilitas pendidikan harus ditekankan pada peningkatan sumber-

sumber belajar, baik kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan

sumber-sumber belajar ini memungkinkan peserta didik belajar tanpa

batas, tidak hanya di ruang kelas, tetapi bisa di laboratorium,

perpustakaan, di rumah, dan di tempat-tempat lain.28

g) Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan

perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat

dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian

akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, benchmarking, serta penilaian

program.29

1. Penilaian Kelas

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan

umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap dilakukan

setiap selesai proses pembelajaran dalam satuan bahasan atau

kompetensi tertentu. Ulangan umum dilaksanakan secara bersama

untuk kelas-kelas paralel, dan pada umumnya dilakukan ulangan

28 Ibid, Hal.107
29 Ibid, Hal. 108
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umum bersama, baik tingkat rayon, kecamatan, kabupaten maupun

propinsi. Sedangkan ujian akhir dilakukan pada akhir program

pendidikan. Bahan-bahan yang diujikan meliputi seluruh materi

pembelajaran yang telah diberikan, dengan penekanan pada bahan-

bahan yang diberikan pada kelas-kelas tinggi.30

Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui

kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan

belajar, memberikan umpan balik, memperbaiki proses

pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik, serta

menentukan kenaikan kelas.

2. Tes Kemampuan Dasar

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui

kemampuan membaca, menulis dan berhitung yag diperlukan

dalam rangka memperbaiki program pembelajaran. Tes

kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir kelas III.31

3. Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran

diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran

secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta

didik dalam satuan waktu tertentu.32

30 Ibid, Hal. 109.
31 Ibid, Hal. 110.
32 Ibid, Hal. 110.
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4. Benchmarking

Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur

kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai

suatu keunggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat

ditentukan di tingkat sekolah, daerah, atau nasional. Penilaian

dilaksanakan secara berkesimbungan sehingga peserta didik dapat

mencapai satuan tahap keunggulan pembelajaran yang sesuai

dengan kemampuan usaha dan keuletanya.33

Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang pencapaian

benchmarking dapat diadakan penilaian secara nasional yang

dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan.

5. Penilaian Program

Penilaian program dilakukan oleh Deperteman Pendidikan

Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan

berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui

kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan

nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan

masyarakat dan kemajuan zaman.34

h) Pengembangan Peserta didik

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari

kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru, untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap peserta

33 Ibid, Hal.110.
34 Ibid, Hal.111.
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didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui

berbagai cara, antara lain melalui kegiatan ekstra kurikuler, pengayaan

dan remedial, serta bimbingan konseling (BK).35

1. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan tambahan di

suatu lembaga pendidikan, yang dilakukan diluar kegiatan

kurikuler. Jenis-jenis kegiatan ini, antara lain: paduan suara

paskibraka, pramuka, olah raga, kesenian, panjat tebing, pencipta

alam dan lainnya. Ini dikembangkan oleh setiap lembaga

pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan masing-

masing.36

2. Pengayaan dan Remedial

Program ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari

program mingguan dan harian. Berdasarkan hasil analisis terhadap

kegiatan belajar, tugas-tugas, hasil tes, dan ulangan dapat diperoleh

tingkat kemampuan belajar setiap peserta didik. Hasil ini

dipadukan dengan catatan-catatan yang ada pada program

mingguan dan harian, untuk digunakan sebagai bahan tindak lanjut

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.37

35 Ibid, Hal.111
36 Ibid, Hal.111
37 Ibid, Hal.112
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3. Bimbingan dan Konseling Pendidikan

Sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan

konseling kepada peserta didik yang menyangkut pribadi, sosial,

belajar, dan karier. Oleh karena itu, guru mata pelajaran dan wali

kelas harus senantiasa berdiskusi dan berkoordinasi dengan guru

bimbingan dan konseling secara rutin dan berkesimbungan.38

3. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru IPS Terhadap Pemahaman

Siswa

Proses belajar mengajar, hal terpenting adalah pencapaian pada

tujuan yaitu agar siswa mampu memahami sesuatu berdasarkan

pengalaman belajarnya. Kemampuan pemahaman ini merupakan hal

yang sangat fundamental, karena dengan pemahaman akan dapat

mencapai pengetahuan prosedur. Penilaian proses bertujuan menilai

efektifitas dan efisiensi kegiatan pengajaran sebagai bahan untuk

perbaikan dan penyempurnaan program dan pelaksanaannya.39

Guru harus memahami dan menghayati para peserta didik yang

dibinanya, karena wujud peserta didik pada setiap saat tidak akan sama

sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan

dampak serta nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia sangat

mempengaruhi gambaran para lulusan suatu sekolah yang diharapkan.40

38 Ibid, Hal.113.
39 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pembelajaran, Jakarta, Rineka Cipta, hal: 194.
40 Daryanto, Belajar dan Mengajar, Bandung, CV Yrama Widya, hal :196.
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Kompetensi pedagogik guru merupakan pengelolaan

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.41

Menurut Mulyasa pemahaman peserta didik merupakan salah satu

kompetensi pedaogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat

empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat

kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif. Artinya

bahwa seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam

pelaksanaan pembelajaran, hal ini tentunya berpengaruh kepada tingkat

pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Meningkatkan

kompetensi pedagogik atau kemampuan mengelola pembelajaran bagi

seorang guru, diharapakan akan mampu meningkatkan pemahaman

peserta didik, karena pelaksanaan pembelajaran berpengaruh terhadap

pemahaman peserta didik.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang

dilakukan aleh penulis, antara lain:

a. Monaliza, Tarbiyah/ Pendidikan Ekonomi, tahun 2013 dengan judul

Pengaruh kompetensi guru kelas terhadap prestasi belajar murid kelas III

SDN 05 kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis. Berdasarkan analisis

41 Op. Cit. E. Mulyasa, hal: 75
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data, pengaruh kompetensi guru kelas terhadap prestasi belajar murid kelas

III SDN 05 kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan “

Terdapat pengaruh, Kompetensi pedagogik guru kelas terhadap prestasi

belajar mata pelajaran PKn murid kelas III SDN 05 kecamatan Bengkalis

kabupaten Bengkalis. Pengaruh kompetensi guru kelas terhadap prestasi

belajar murid kelas sebesar 0,462.

b. Darmawati, Tarbiyah/ Pendidikan Ekonomi, tahun 2013 dengan judul

Pengaruh kompetensi pedagogik guru ekonomi terhadap motivasi belajar

siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X Madrasah Aliyah Darel Hikmah

Pekanbaru. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan kompetensi

pedagogik guru ekonomi terkategori “tinggi” dengan persentase 78,93%,

dan motivasi belajar siswa terkategorikan “baik” dengan persentase

73,93%. Sedangkan pengaruh kompetensi pedagogik guru ekonomi

terhadap motipasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X

Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru, dengan kontribusi kompetensi

pedagogik guru ekonomi terhadap motivasi belajar siswa adalah

0.590X100% = 59% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain.

c. Mardiyansyah, Tarbiyah/ Pendidikan Agama Islam, tahun 2013 dengan

judul Kompetensi guru dalam proses pembelajaran PAI MTs pondok

pesantren yayasan Hidayatul Ma’arifiyah kecamatan Pangkalan Kerinci

kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan

bahwa kompetensi guru dalam proses pembelajaran PAI MTs pondok

pesantren yayasan Hidayatul Ma’arifiyah kecamatan Pangkalan Kerinci

kabupaten Pelalawan termasuk kategori cukup. Hal ini diketahui dari hasil

persentase rata-rata 60,67%.
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C. Konsep Operasional

Konsep oprasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberi

batasan-batasan terhadap kerangka teoritis. Hal ini sangat diperlukan agar tidak

terjadi salah pengertian dalam memahami tulisan ini. Penelitian ini terdiri dari dua

variabel, pertama kompetensi pedagogik guru IPS yang dikenal dengan variabel

mempengaruhi yang dilambangkan dengan symbol X. Variabel kedua adalah

pemahaman siswa di kenal dengan variabel yang dipengaruhi dilambangkan

dengan symbol Y.

Indikator Pemahaman Siswa :

Adapun indikatornya:

1. Siswa mampu memahami sistem perekonomian Indonesia.

2. Siswa mampu menghapal undang-undang perekonomian.

3. Siswa mampu menerjemahkan pelaku ekonomi dalam perekoomian

Indonesia.

4. Siswa mampu mendeskripsikan peranan pemerintah dalam

perekonomian.

5. Siswa mampu mengekstrapolasi pokok-pokok perkoperasian di

Indonesia.

6. Siswa mampu menafsirkan jeis-jenis usaha koperasi.

Indikator Kompetensi Pedagogik Guru :

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan

a) Guru menjelaskan tujuan dan hakikat pembelajaran.

b) Guru menjelaskan tujuan dan hakikat pendidikan.
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2. Pemahaman terhadap peserta didik

a) Guru tidak melanjutkan materi selanjutnya sebelum siswa

memahami materi yang sedang diajarkan.

b) Guru menegur, menasehati dan membimbing siswa yang berprilaku

kurang baik.

3. Pengembangan kurikulum/silabus

a) Guru menjelaskan konsep pengembangan kurikulum.

b) Guru mengembangkan silabus sesuai kurikulum pendidikan

nasional.

4. Perancangan pembelajaran

a) Guru menentukan strategi pembelajaran sesuai karakteristik peserta

didik.

b) Guru menyusun RPP dan Silabus sesuai dengan strategi yang

dipilih.

5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik

a) Guru mengajar sesuai dengan materi.

b) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya.

6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran

a) Guru menggunakan berbagai fungsi internet terutama dalam

mencari informasi

b) Guru menggunakan komputer terutama untuk Microsoft Word,

Excell.
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7. Evaluasi hasil belajar

a) Guru melakukan tanya jawab tentang materi yang di ajarkan kepada

siswa

b) Guru melaksanakan evaluasi hasil belajar secara berkesimbungan.

8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya.

a) Guru membimbing peserta didik untuk mampu mengembangkan

karya kreatif dan inovatif.

b) Guru membimbing peserta didik untuk mengembangkan

keterampilan yang dimiliki.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa :

a. Kompetensi pedagogik guru IPS terhadap pemahaman siswa.

b. Pemahaman siswa yang berbeda.

2. Hipotesis

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Pedagogik Guru

IPS Terhadap Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran  IPS Terpadu

di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kampar kiri

Tengah Kabupaten Kampar.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Pedagogik

Guru IPS Terhadap Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran  IPS

Terpadu di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kampar

kiri Tengah Kabupaten Kampar.


