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ABSTRAK

HUBUNGAN PERSEPSI SISWA TENTANG KOMPETENSI PEDAGOGIK
DAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU IPS DENGAN HASIL

BELAJAR SISWA KELAS VII DI MTs N BATANGHARI LAMPUNG
TIMUR TAHUN 2014/2015

Oleh

Fitri Nuryani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) hubungan antara
persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru IPS dengan hasil belajar siswa
(2) hubungan antara persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru IPS
dengan hasil belajar (3) hubungan antara persepsi siswa tentang kompetensi
pedagogik dan kompetensi profesional guru IPS secara bersamaan dengan hasil
belajar siswa. Metode yang digunakan yaitu metode korelasional dengan populasi
berjumlah 150 siswa dan sampel berjumlah 60 siswa. Teknik analisis data yaitu
menggunakan SPSS versi 20. Berdasarkan Analisa data diperoleh hasil yaitu (1)
ada hubungan positif yang signifikan antara antara persepsi siswa tentang
kompetensi pedagogik guru dengan hasil belajar siswa yaitu angka korelasi
sebesar 0,879 > 0,254. (2) ada hubungan positif yang signifikan antara antara
persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru dengan hasil belajar siswa
yaitu angka korelasi sebesar 0,830 > 0,254, (3) ada hubungan positif antara antara
persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan kompetensi profesional
guru dengan hasil belajar siswa yaitu angka korelasi sebesar 0,916 > 0,254.

Kata kunci : kompetensi pedagogik, profesional, hasil belajar.



ABSTRACT

RELATIONS STUDENT PERCEPTION OF PEDAGOGIC
COMPETENCE AND PROFESSIONAL COMPETENCE
WITH LEARNING OUTCOMES IN CLASS VII MTs N

BATANGHARI EAST LAMPUNG 2014/2015

By

Fitri Nuryani

This study aims to determine and analyze (1) relations student perception of
pedagogic competence teacher with learning social outcomes (2) relations student
perception of professional competence teacher with learning social outcomes (3)
relations student perception of pedagogic competence and professional
competence teacher with learning social outcomes. The methode is correlasional
methode with 150 poppulation and 60 sample. The technical of analysis use SPSS
for windows 20. Based on the analysis of the data obtained the following results,
(1) there is a significant positive relationship between the perception of students
on pedagogical competence of teachers to student learning outcomes that is a
correlation of 0.879 > 0.254, (2) there is a significant positive correlation
between the students' perceptions about the professional competence of teachers
to student learning outcomes that is a correlation of 0.830 > 0.254, (3) there is a
positive relationship between the perception of students on pedagogical
competence of teachers and professional competence of teachers to student
learning outcomes that is a correlation of 0.916 > 0.254.

Keywords: pedagogic competence, professional , learning outcomes.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap generasi ingin mewariskan sesuatu kepada generasi penerusnya, yang

diwariskan dapat merupakan produk budaya pada generasi sebelumnya atau

mungkin merupakan produk budaya pada zamannya. Sesuatu itu bisa berupa

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Sementara proses pewarisan tersebut

acapkali menggunakan pendidikan sebagai alat atau sarananya.

Pada era globalisasi ini ilmu pengetahuan dan tekhnologi telah menimbulkan

persaingan dalam berbagai bidang yang menuntut masyarakat Indonesia untuk

memantapkan diri dalam peningkatan kualitas dan sumber daya manusia yang

unggul, mampu berdaya saing, menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi,

mempunyai etos kerja yang tinggi serta mau bersaing dalam tantangan kehidupan

yang semakin ketat. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat salah satunya

dari kualitas pendidikan. Pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen

yang tidak pernah selesai sampai kapanpun, sepanjang ada kehidupan manusia di

dunia ini. Dikatakan demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari

kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan

dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif dalam

segala bidang kehidupannya.
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Menurut UU No. 20 th 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.

Seseorang mengenyam pendidikan melalui proses belajar, salah satunya melalui

pendidikan formal disuatu lembaga atau sekolah. Dengan belajar, seseorang akan

mengalami perubahan tingkah laku dalam dirinya, karena dengan belajar

seseorang akan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya.

Dalam proses pembelajaran tentulah akan diperoleh hasil belajar siswa melalui

evaluasi atau latihan. Hasil belajar siswa ada yang tinggi dan ada yang rendah.

Siswa yang memiliki hasil belajar rendah perlu adanya tindakan untuk mengetahui

penyebab masalah-masalah siswa dalam belajar.

Hasil belajar siswa yang dicapai selama mengikuti kegiatan belajar tentu akan

tercermin dari tinggi rendahnya nilai yang diperoleh oleh siswa pada setiap mata

pelajaran yang diikutinya, salah satunya adalah pelajaran IPS Terpadu. Pada

dasarnya setiap siswa menginginkan hasil belajar yang baik dan memuaskan,

namun pada kenyataannya tidak semua siswa memperoleh hasil belajar yang

diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pendahuluan yang

dilaksanakan di MTs N Batanghari, Lampung Timur. Dari hasil observasi

ditemukan permasalahan tentang hasil belajar siswa yang rendah. Berikut

dikemukakan hasil Ujian Tengah Semester (UTS) kelas VII pada mata pelajaran

IPS Terpadu.
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Tabel 1. Hasil Ujian Tengah Semester Mata Pelajaran IPS kelas VII MTs N
Batanghari, Lampung Timur tahun 2014-2015

No Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM)

Kelas Jumlah
siswa

Presentase
(%)A B C D E

1 Tidak Tuntas < 70 17 25 30 30 24 126 86
2 Tuntas ≥70 10 4 1 2 4 21 14

Jumlah 27 29 31 32 28 147 100

Sumber : Dokumentasi Guru IPS Kelas VII MTs N Batanghari, Lampung Timur
Tahun Pelajaran 2014-2015

Keterangan hasil observasi yang dilakukan pada kelas VII, terdapat 147

siswa/siswi dengan hasil sebanyak 126 siswa atau 86% tidak tuntas dalam

mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan hanya 21 siswa atau 14% yang lulus

Ujian Tengah Semester (UTS). Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar pada

kelas VII MTs N Batanghari Lampung Timur memiliki hasil belajar yang masih

rendah dan belum sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah

ditetapkan oleh sekolah. Karena berdasarkan nilai KKM tersebut nilai yang

dicapai oleh siswa minimal 70 sehingga siswa yang memperoleh nilai <70

dinyatakan belum tuntas belajar. Hal ini diperkuat oleh Djamarah dan Zain (dalam

Susanto, 2013:3) bahwa hasil belajar telah tercapai apabila telah terpenuhi dua

indikator berikut, yaitu:

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi

tinggi, baik secara individual maupun kelompok.

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional khusus

telah dicapai oleh siswa baik secara individu maupun kelompok.
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Berdasarkan pendapat diatas bahwa hasil Ujian Tengah Semester (UTS) siswa-

siswi MTs N Batanghari belum terpenuhi sehingga prestasi yang diperoleh siswa-

siswi rendah.

Beberapa studi yang dilakukan di negara-negara berkembang menyatakan
bahwa guru memberikan sumbangan terbesar yaitu (36%) dalam prestasi
belajar siswa, sedangkan manajemen (23%), waktu belajar (22%), dan
sarana fisik (19%) yang merupakan aspek pendukung juga memiliki
pengaruh cukup signifikan (Subiyanto, 2007: 702).

Guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah.

Semua komponen lain mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, biaya tidak akan

banyak berarti apabila esensi pembelajaran yaitu interaksi guru dan peserta didik

tidak berkualitas. Kualitas siswa akan baik jika kinerja guru itu bermutu. Oleh

karena itu, kinerja guru merupakan hal yang sangat penting dalam proses

pembelajaran.

Kinerja guru yang efektif tentunya mencapai hasil kerja yang optimal. Sedangkan

untuk mencapai kerja yang optimal, seseorang harus memiliki loyalitas yang

tinggi terhadap suatu lembaga dan profesional dalam bekerja, sehingga seseorang

yang bekerja merasa memiliki tanggungjawab yang harus terselesaikan secara

maksimal sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diembannya.

Profesionalisme guru dalam bekerja merupakan hal yang sangat penting dalam

proses pembelajaran. Guru harus menjadi pendidik profesional, seperti yang

dijelaskan dalam buku Mahzab Pendidikan Kritis bahwa:

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses prmbelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama
bagi pendidik perguruan tinggi. Pendidik harus memiliki kualifikasi
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minimal dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional”.

Guru dituntut mampu menggunakan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga guru

berperan penting dalam membantu siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik.

Selanjutnya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran harus baik sehingga

guru harus memahami karakteristik dari siswa/siswinya. Jika guru memahami

karakter siswa dan gurupun mampu mengelola pembelajaran dengan baik dan

menarik, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan

menyenangkan.

Kinerja guru memiliki kriteria tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur

berdasarkan kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan

bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi

utama, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4)

profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Menurut Mulyasa (2009: 75-113) kompetensi pedagogik adalah kemampuan
mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa kompetensi pedagogik guru tercermin dari

indikator yaitu kemampuan guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran,

kemampuan mengelola pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi siswa dalam

mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa.
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Baik tidaknya hasil belajar siswa dalam pembelajaran, ditandai oleh adanya

kemampuan atau kecakapan yang pada awalnya belum dimiliki siswa, kemudian

muncul setelah melakukan proses belajar lalu diuji dengan evaluasi atau latihan-

latihan soal. Jika dalam evaluasi diperoleh hasil yang baik maka kinerja gurupun

bisa dikatakan baik pula. Dalam hal ini persepsi siswa tentang guru yang

mengajarnya juga penting untuk mengetahui kompetensi pedagogik dan

profesional guru dalam kegiatan pembelajaran yang diduga dapat mempengaruhi

hasil belajar siswa. Hal ini diperkuat oleh Lawther (dalam Muhaimin, 2008:142)

mengemukakan, bahwa sekali siswa memiliki persepsi yang salah mengenai apa

yang dipelajari maka untuk selanjutnya akan sukar diubah persepsi yang sudah

melekat tadi, sehingga dengan demikian ia akan mempunyai struktur kognitif

yang salah. Dalam hal ini kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru

merupakan objek yang dipersepsikan siswa. Apabila persepsi siswa positif, maka

akan berpengaruh positif pula terhadap hasil belajar siswa.

Tinggi rendahnya hasil belajar yang dicapai ditentukan oleh beberapa faktor, baik

dari dalam maupun luar diri siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Walgito (2004:

41) yang menyatakan bahwa faktor-faktor prestasi belajar ditentukan oleh hal-hal

sebagai berikut:

1. Faktor yang berada dari dalam diri individu (faktor intern), meliputi
intelegensi, motivasi belajar, sikap siswa terhadap guru, minat siswa
terhadap mata pelajaran, dan prestasi terhadap guru yang mengajar.

2. Faktor yang berada di luar individu (faktor ekstern), meliputi
pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua, pendidikan orang tua,
aktivitas belajar siswa, dan sarana belajar siswa.
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Menurut pendapat di atas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar, yaitu sikap siswa terhadap guru yang termasuk ke dalam faktor intern.

Berdasarkan penelitian awal dan wawancara yang dilakukan peneliti di kelas A

dan melihat proses pembelajaran guna mengetahui apa yang menyebabkan hasil

belajar siswa rendah. Ketidaktertarikan siswa terhadap mata pelajaran IPS

Terpadu dapat ditimbulkan karena guru yang mengajar kurang mampu mengelola

pembelajaran, mengelola kelas, dan tidak menggunakan media pembelajaran yang

menarik. Gurupun tidak memperhatikan siswanya ketika proses pembelajaran

berlangsung sehingga menyebabkan persepsi siswa terhadap guru menjadi rendah

dan kurang aktifnya siswa ketika mengikuti pelajaran serta rendahnya hasil belajar

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu.

Jika dilihat dari latar belakang di atas maka guru IPS Terpadu dianggap belum

memiliki kompetensi atau kemampuan mengajar optimal. Oleh karena itu, untuk

mengukur bagaimana kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru

tersebut maka diperlukan penilaian oleh siswa. Lalu siswa akan memberikan

tanggapan bagaimana kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru

dalam aplikasinya di dalam kelas. Maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dengan judul “Hubungan persepsi siswa tentang

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru IPS dengan hasil belajar

siswa di MTs N Batanghari, Lampung Timur tahun 2014-2015”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang terjadi pada

lokasi penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidaktertarikan siswa dalam mempelajari IPS Terpadu, sehingga

menyebabkan hasil belajar siswa rendah.

2. Kurangnya kreatifitas guru dalam menciptakan suasana belajar yang

menyenangkan, sehingga siswa cenderung bosan dengan mata pelajaran

IPS Terpadu.

3. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru mata pelajaran IPS

Terpadu.

4. Kurangnya perhatian guru dan pemberian motivasi kepada siswa ketika

proses pembelajaran, menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa.

5. Persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru IPS Terpadu negatif.

6. Persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru IPS Terpadu negatif.

7. Rendahnya hasil belajar siswa.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat terlalu luasnya permasalahan hasil belajar, maka penelitian ini

membatasi kajian pada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik

dan kompetensi profesional guru IPS dengan hasil belajar siswa.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka masalah

dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah rendahnya hasil belajar siswa. Atas

dasar rumusan masalah tersebut, permasalahan yang diajukan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi siswa

tentang kompetensi pedagogik guru IPS dengan hasil belajar siswa?

2. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi siswa

tentang kompetensi profesional guru IPS dengan hasil belajar siswa?

3. Apakah terdapat hubungan positif antara persepsi siswa tentang kompetensi

pedagogik dan kompetensi profesional guru IPS secara bersamaan dengan

hasil belajar siswa?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara persepsi siswa

tentang kompetensi pedagogik guru IPS dengan hasil belajar siswa.

2. Untuk menganalisis hubungan antara persepsi siswa tentang kompetensi

profesional guru IPS dengan hasil belajar siswa.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara persepsi siswa

tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru IPS secara

bersamaan dengan hasil belajar siswa.
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F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada

Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas

Lampung.

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi siswa agar meningkatkan persepsi

positif terhadap guru, supaya dalam proses pembelajaran tidak

membosankan dan siswa tertarik untuk belajar, sehingga hasil belajar

siswa meningkat.

3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi guru IPS Terpadu, khususnya di MTs

N Batanghari, Lampung Timur dalam upaya meningkatkan kompetensi

pedagogik dan kompetensi profesional.

4. Sebagai penambah wawasan bagi peneliti mengenai pendidikan,

khususnya arti penting kompetensi pedagogik guru dan kompetensi

profesional guru dalam kegiatan proses belajar mengajar.

5. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sejenis

G. Ruang Lingkup

Untuk membatasi penelitian dan memberikan arah yang jelas maka ruang lingkup

penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah kompetensi pedagogik, kompetensi

profesional guru, dan hasil belajar siswa.
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2. Ruang lingkup subjek adalah siswa kelas VII MTs N Batanghari,

Lampung Timur yang terdiri dari 5 kelas.

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah MTs N Batanghari, Lampung

Timur

4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun pelajaran 2014/2015

semester genap.

5. Ruang lingkup ilmu adalah pembelajaran IPS Terpadu.

IPS terpadu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan

dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi,

ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial (Trianto, 2011:

171).



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Kompetensi Guru, Pengertian Pendidikan, Belajar , dan Pembelajaran

a) Kompetensi Guru

Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus

dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan (Jejen Musfah,

2011: 27).

Menurut Mulyasa (dalam Jejen Musfah, 2011: 27),” kompetensi guru
merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi,
sosial, dan spritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi
guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik,
pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4

kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan

kepribadian.

1. Kompetensi Pedagogik

Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. “Yang dimaksud

adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman

terhadap peserta didik, perancangan dari pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil
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belajar dan mengembangkan peserta didik untuk mengkualifikasi berbagai potensi

yang dimilikinya. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu

menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki

karakter, sifat, dan interest yang berbeda.

Menurut Mulyasa (2009: 75-113) kompetensi pedagogik adalah kemampuan
mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 88) dalam Jejen Musfah,

yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah:

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
b. Pemahaman tentang peserta didik
c. Pengembangan kurikulum/silabus
d. Perancangan pembelajaran
e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
f. Evaluasi hasil belajar
g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya.

a. Pemahaman Wawasan atau Landasan Kependidikan

Seorang guru harus memahami hakikat pendidikan dan konsep yang terkait

dengannya. Diantaranya yaitu fungsi dan peran lembaga pendidikan, konsep

pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya, peranan keluarga dan

masyarakat dalam pendidikan, pengaruh timbal balik antara sekolah,

keluarga, dan masyarakat, sistem pendidikan nasional, dan inovasi

pendidikan.

Pemahaman yang benar tentang konsep pendidikan tersebut akan membuat

guru sadar posisi strategisnya di tengah masyarakat dan perannya yang besar
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bagi upaya pencerdasan generasi bangsa. Oleh karena itu, mereka juga sadar

bagaimana harus bersikap di sekolah dan masyarakat, dan bagaimana cara

memenuhi kualifikasi statusnya, yaitu sebagai guru profesional.

b. Pemahaman tentang Peserta Didik

Guru harus mengenal dan memahami siswa dengan baik, memahami tahap

perkembangan yang telah dicapainya, kemampuannya, keunggulan, dan

kekurangannya, hambatan yang dihadapi serta faktor dominan yang

memengaruhinya (Sukmadinata, 2006: 197). Pada dasarnya anak-anak itu

ingin tahu, dan sebagian tugas guru ialah membantu perkembangan

keingintahuan tersebut, dan membuat mereka lebih ingin tahu.

Pemahaman tentang peserta didik merupakan salah satu kompetensi

pedagogik yang harus dimiliki guru. Setidaknya ada empat hal yang harus

dipahami oleh guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan,

kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Benjamin Bloom dalam Payong (2011: 30-31), setidak-

tidaknya ada dua karakterisitik individual siswa yang harus diperhatikan

dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal yakni karakteristik

kognitif dan karakteristik afektif.

c. Pengembangan Kurikulum/Silabus

Setiap guru menggunakan buku sebagai bahan ajar. Buku pelajaran banyak

tersedia, demikian pula buku penunjang. Guru dapat mengadaptasi materi

yang akan diajarkan dari buku-buku yang telah distandarisasi oleh Depdiknas,
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tepatnya Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Singkatnya, guru

tidak perlu repot menulis buku sesuai dengan bidang studinya.

Meskipun demikian, guru harus memperhatikan proses pengembangan

kurikulum, yang menurut Miller dan Seller (dalam Jejen Musfah, 2011: 35)

mencakup tiga hal:

1. Menyusun tujuan umum (TU) dan tujuan khusus (TK). TU dan TK
biasanya merefleksikan posisi kurikulum secara keseluruhan.

2. Mengidentifikasi materi yang tepat. Pengembang kurikulum harus
memutuskan materi apa yang tepat untuk kurikulum dan
mengidentifikasi kriteria untuk pemilhannya. Orientasi sosial,
psikologis, filosofis, minat siswa, dan kegunaan merupakan beberapa
kriteria yang dapat digunakan.

3. Memilih strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar dapat
dipilih menurut beberapa kriteria, yaitu: orientasi, tingkat
kompleksitas, keahlian guru, dan minat siswa.

d. Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu pedagogis yang harus

dimiliki guru, yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu

identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan

program pembelajaran.

Menurut Naegie (dalam Jejen Musfah, 2011: 35) bahwa guru efektif

mengatur kelas mereka dengan prosedur dan mereka menyiapkannya. Dihari

pertama masuk kelas, mereka telah memikirkan apa yang mereka ingin siswa

lakukan dan bagaimana hal itu harus dilakukan. Jika guru memberitahu siswa

sejak awal bagaimana guru mengharapkan mereka bersikap dan belajar di

kelas, guru menegaskan otoritasnya, maka mereka akan serius dalam belajar.

Perancangan pembelajaran menimbulkan dampak positif, sebagai berikut:
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1. Siswa akan selalu mendapat pengetahuan baru dari guru, tidak akan terjadi

pengulangan materi yang tidak perlu yang dapat mengakibatkan kebosanan

siswa dalam belajar.

2. Menumbuhkan kepercayaan siswa pada guru, sehingga mereka akan

senang dan giat belajar.

3. Belajar akan menjadi aktifitas yang menyenangkan dan ditunggu-tunggu

siswa, karena mereka merasa tidak akan sia-sia datang belajar ke kelas.

Berbeda perasaan siswa saat berhadapan dengan guru yang mengajar

selalu tanpa persiapan atau kadang siap kadang tidak siap (mengajar).

e. Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis

Pada anak-anak dan remaja, inisiatif belajar harus muncul dari para guru,

karena mereka pada umumnya belum memahami pentingnya belajar. Maka

guru harus mampu menyiapkan pembelajaran yang bisa menarik rasa ingin

tahu siswa, yaitu pembelajaran menarik, menantang, dan tidak monoton, baik

dari sisi kemasan maupun isi atau materinya.

Menurut Yutmini (1992: 13) persyaratan kemampuan yang harus dimiliki

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, meliputi:

1. Menggunakan metode belajar, media pembelajaran, dan bahan latihan
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran,

2. Mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan perlengkapan
pengajaran,

3. Berkomunikasi dengan siswa,
4. Mendemonstrasikan berbagai metode mengajar, dan
5. Melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar.

Pada proses pembelajaran, seorang guru harus menyampaikan materi

pembelajaran secara terencana dan sistematis, sehingga tujuan pembelajaran
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dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan efisien. Lebih lanjut Depdiknas

(2004: 9) mengemukakan kompetensi melakukan proses pembelajaran

meliputi, membuka pelajaran, menyajikan materi, menggunakan media dan

metode, menggunakan alat peraga, menggunakan bahasa yang komunikatif,

menyimpulkan pelajaran, memberikan umpan balik, melaksanakan penilaian,

dan menggunakan waktu.

Dengan demikian melaksanakan proses pembelajaran adalah menciptakan

lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur kognitif

para siswa.

f. Evaluasi Hasil Belajar

Kesuksesan seorang guru sebagai pendidik profesional tergantung pada

pemahamannya terhadap penilaian pendidikan, dan kemampuannya bekerja

efektif dalam penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik

(BSNP, 2006: 4). Penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif,

psikomotorik, dan/atau afektif sesuai karakteristik mata pelajaran. Penilaian

proses harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga diharapkan dapat

membantu guru untuk melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran yang

lebih optimal. Disisi lain penilaian ini dapat membantu siswa untuk

memperbaiki atau meningkatkan kinerja belajarnya. Penilaian proses terkait

dengan pencapaian-pencapaian sementara siswa selama pembelajaran,

keterlibatan, motivasi, minat, dan antusiasme siswa dalam pembelajaran.

Penilaian harus dilakukan secara adil, transparan, komprehensif, imparsial,
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dan akuntabel dengan menggunakan alat dan teknik penilaian yang valid dan

reliabel.

g. Pengembangan Peserta Didik untuk Mengaktualisasikan Berbagai
Potensi yang Dimilikinya

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik

yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat

dilakukan oleeh guru berbagai cara, antara lain melalui kegiatan

ekstrakulikuler, pengayaan, dan remedial serta bimbingan dan konseling

(BK).

Pendidik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai agen

pembelajaran (learning agent). Pendidik sebagai agen pembelajaran ialah

“peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan

pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik (BNSP, 2006:  87).

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik

merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik

siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual.

2. Kompetensi Profesional

Adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Seorang

guru harus mempunyai penguasaan materi terhadap mata pelajaran yang

siampunya, dan seorang guru harus selalu mengikuti perkembangan mengenai

materi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
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Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dalam perencanaan dan

pelaksanaan proses pembelajaran merupakan bentuk dari kompetensi

profesional. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa

untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu

menyampaikan bahan pelajaran.

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang
pekerjaan yang ingin atau ditekuni oleh seseorang. Profesi juga dapat
diartikan sebagai suatu jembatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan
pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan
akademis yang intensif (Webster dalam Rusman, 2011: 16)

Menurut Permendiknas no. 16/2007 (dalam Payong, 2011: 43) standar

kompetensi profesional dijabarkan ke dalam tiga kompetensi inti yakni:

1. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang diampu.

2. Penguasaan kurikulum atau menguasai standar kompetensi dan
kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang
diampu.

3. Menguasai hakekat dan metodologi keilmuan.

Pendapat tersebut secara garis besar bahwa kompetensi profesional yang harus

dimiliki oleh guru terutama dalam bidang studi adalah mengetahui, memahami,

mengaplikasi, menganalisis, dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian

yang telah diajarkan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah

merujuk pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 meliputi: penguasaan

materi, menstruktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata

pelajaran yang diampu dan mengembangkan keprofesionalan, melalui tindakan

reflektif.
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3. Kompetensi Sosial

Adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif

dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua wali atau peserta didik,

dan masyarakat.

4. Kompetensi Kepribadian

Adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif,

berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Seorang guru harus mempunyai

kepribadian yang baik karena guru merupakan sosok yang akan dijadikan suri

tauladan bagi peserta didik.

b) Pendidikan

Menurut UU RI No.2 th 1989 Bab 1 Pasal 1, Pendidikan adalah usaha sadar untuk

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau

latihan bagi peranan masa yang akan datang.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU
RI No. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Berdasarkan pengertian tentang pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa

pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk membina

kepribadian dengan metode mengajar, pengawasan, pembimbingan peserta didik

sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan.
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c) Belajar

Dalam kegiatan sehari-hari manusia hampir tidak pernah terlepas dari kegiatan

belajar, baik dalam kegiatan sendiri maupun kegiatan kelompok tertentu.

Dimengerti ataupun tidak dimengerti, sesungguhnya sebagian besar aktivitas

dalam kehidupan sehari-hari kita merupakan kegiatan belajar. Dengan demikian

dapat kita katakan, tidak ada ruang dan waktu dimana manusia dapat melepaskan

dirinya dari kegiatan belajar, dan itu berarti bahwa belajar tidak dibatasi oleh usia,

tempat, maupun waktu, karena perubahan yang menuntut terjadinya aktivitas

belajar itu juga tidak pernah berhenti.

Belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai

akibat pengalaman (R.Gagne dalam Susanto, 2013:1 ).

Selanjutnya menurut Slameto (dalam Jihad dan Haris, 2012:2-3) yang
dimaksud dengan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan
seseorang seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang
baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam
interaksi dengan lingkungannya.
Lebih jauh Slameto memberikan ciri-ciri tentang perubahan tingkah laku
yang terjadi dalam belajar, yaitu:
1. Terjadi secara sadar
2. Bersifat kontinue dan fungsional
3. Bersifat positif dan aktif
4. Bukan bersifat sementara
5. Bertujuan dan terarah
6. Mencakup seluruh aspek tingkah laku

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar yang dikemukakan di atas

dapat dipahami bahwa belajar merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh

individu dalam perubahan tingkah laku melalui latihan dan pengalaman, sehingga

mampu berinteraksi dengan individu lainnya dan lingkungannya.
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d) Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses komunikasi antara peserta didik dan pendidik serta

antar peserta didik dalam rangka perubahan sikap (Suherman, dalam Jihad dan

Haris 2012:11).

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003,

pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dalam proses pembelajaran, kemampuan berkomunikasi antara guru dan siswa

yang baik harus dilakukan secara terus menerus guna menciptakan suasana

pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dengan suasana yang

menyenangkan, siswa cenderung lebih semangat dan tertarik dalam belajar di

kelas.

Melalui proses pembelajaran, guru dituntut untuk mampu membimbing dan

memfasilitasi siswa agar mereka dapat memahami kekuatan serta kemampuan

yang mereka miliki, untuk selanjutnya memberikan motivasi agar siswa terdorong

untuk bekerja atau belajar sebaik mungkin untuk mewujudkan keberhasilan

berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Untuk dapat memfasilitasi agar

siswa dapat lebih mengenal kemampuannya, maka langkah awal yang perlu

dilakukan guru adalah berusaha mengenal siswanya dengan baik.

Dalam kegiatan pembelajaran, guru dituntut untuk memiliki sikap terbuka dan

sabar agar dengan hati yang jernih dan rasional dapat memahami siswanya.
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Pembelajaran sebagai suatu proses pengaturan, kegiatannya tidak lepas dari

karakteristik atau ciri-ciri tertentu, yang menurut Edisuadi (dalam Djamarah &

Zain, 2002: 54), adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam
perkembangan tertentu.

2. Pembelajaran memilik prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan
didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan pembelajaran ditandai dengan satu penggarapan materi khusus.
4. Ditandai pula dengan kreativitas aktivitas peserta didik. Jadi tidak ada

gunanya melakukan kegiatan pembelajaran, kalau peserta didiknya hanya
pasif, karena peserta didiklah yang belajar, maka mereka yang harus
melakukannya.

5. Dalam kegiatan pembelajaran, guru berperan sebagai pembimbing.
6. Dalam kegiatan pembelajaran membutuhkan disiplin. Disiplin dalam

kegiatan pembelajaran ini diartikan sebagai pola tingkah laku yang diatur
sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh pihak guru
maupun peserta didik dengan sadar.

7. Ada batas waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam setiap
kelas (kelompok peserta didik). Batas waktu menjadi salah satu ciri yang
bisa ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu kapan tujuan itu
sudah harus tercapai.

8. Evaluasi. Dari keseluruhan kegiatan di atas, masalah evaluasi bagian
penting yang tidak bisa diabaikan, setelah guru melakukan kegiatan
pembelajaran. Evaluasi harus dilakukan oleh guru untuk mengetahui
tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu

proses yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan yang ditandai dengan

penggarapan materi, adanya kreativitas aktivitas peserta didik,dan evaluasi yang

dibimbing oleh seorang guru serta memiliki kedisiplinan dan batas waktu.

e.) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Menurut Trianto, (2011: 171) bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan

integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah,

geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya.
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Istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial”, disingkat IPS, merupakan nama mata pelajaran

di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan

tinggi yang identik dengan istilah “social studies” dalam kurikulum persekolahan

di negara lain, khususnya di negara-negara Barat seperti Australia dan Amerika

Serikat. Nama “IPS” yang lebih dikenal social studies di negara lain itu

merupakan istilah hasil kesepakatan dari para ahli atau pakar kita di Indonesia

dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu,

Solo.

Menurut Somantri (2001:92), pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau
adaptasi  dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar
manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis
/psikologis untuk tujuan pendidikan.

Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Saidiharjo (1996:4) bahwa IPS merupakan hasil

kombinasi atau hasil pengfungsian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran

seperti: geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, politik.

Sehingga dari pembahasan di atas tentang Ilmu Pengetahuan Sosial dapat

disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari

berbagai cabang disiplin ilmu sosial seperti misalnya : sejarah, geografi, ekonomi,

sosiologi/antropologi dan sebagainya. Disiplin ilmu tersebut mempunyai

keterpaduan yang tinggi karena geografi memberikan wawasan yang berkenaan

dengan wilayah-wilayah, sejarah memberikan wawasan tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada masa lampau, ekonomi memberikan wawasan tentang

berbagai macam kebutuhan manusia dan sosiologi/antropologi memberikan
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wawasan yang berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur social dan

sebagainya.

2. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap

dan tingkah lakunya (Winkel, 1996: 244). Aspek perubahan itu mengacu kepada

taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan

Harrow mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik (Winkel, 1996: 244).

Sedangkan menurut Nawami dalam K.Ibrahim, hasil belajar adalah tingkat

keberhasilan siswa dalam mempelajari mata pelajaran di sekolah yang dinyatakan

dalam skor yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar (Susanto, 2013:

5).

Menurut Bloom (dalam M.Thobroni dan Arif Mustofa, 2011:23) hasil belajar

mencakup kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik.

1. Domain kognitif mecakup:
a. Knowledge (pengetahuan, ingatan)
b. Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh)
c. Application (menerapkan)
d. Analysis (menguraikan, menentukan hubungan)
e. Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan

baru)
f. Evaluating (menilai)

2. Domain afektif
b. Receiving (sikap menerima)
c. Responding (memberikan respon)
d. Valuing (nilai)
e. Organization (organisasi)
f. Characterization (karakterisasi)

3. Domain psikomotorik
a. Initiatory
b. Pre-routine
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c. Rountinized
d. Keterampilan produktif, teknik, fisik,sosial, manajerial, dan intelektual.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu

perubahan perilaku baik ataupun buruk pada diri seorang siswa akibat belajar.

Perubahan perilaku disebabkan oleh pencapaian penguasaan atas sejumlah bahan

yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian hasil belajar

adalah nilai yang telah diperoleh siswa dari proses pembelajaran.

3. Persepsi Siswa

Menurut Bimo Walgito (2005: 99) mengatakan bahwa “persepsi merupakan suatu

proses yang didahului oleh penginderaan, yang merupakan proses diterimanya

stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut juga proses sensoris”.

Mar’at (1991:22) berpendapat bahwa persepsi adalah sebagai berikut:

“Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari
komponen kognisi. Persepsi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman,
proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu
objek psikologik dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai oleh nilai diri
kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide,
atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi
memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat, sedangkan
pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek
psikologik tersebut”.

Menurut Walgito (2002:48) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

1. Stimulus yang kuat, stimulus yang kuat dan berulang-ulang akan banyak
berpengaruh terhadap persepsi.

2. Fisiologi dan psikologi, jika sistem fisiologi terganggu maka hal ini akan
berpengaruh dalam persepsi seseorang, sedangkan segi psikologis yang
mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir dan sebagainya,
juga akan berpengaruh bagi seseorang dalam persepsi.

3. Lingkungan situasi yang melatarbelakangi stimulus mempengaruhi
persepsi. Dalam menentukan persepsi seseorang tidak lepas dari pengaruh
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kondisi dalam diri orang tersebut, karena kondisi mempunyai pengaruh
besar dalam diri seseorang dalam mempersepsi. Bila keadaan atau kondisi
orang tersebut baik, maka hasil persepsi atau kemampuan berpikir
seseorang dalam mempersepsi tersebut itu juga akan baik pula.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap

pembelajaran guru adalah pandangan siswa terhadap pembelajaran yang

dilakukan oleh guru dalam memberikan pelayanan pembelajaran terhadap siswa.

Oleh karena itu, seorang guru haruslah memberikan penampilan yang terbaik

dalam mengajar, karena akan menimbukan persepsi yang baik atau positif pada

diri siswa yang nantinya akan berakibat pada prestasi atau keberhasilan siswa.

a. Hubungan persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dengan
hasil belajar

Menurut pendapat tentang persepsi di atas bahwa persepsi siswa terhadap

pembelajaran guru adalah pandangan siswa terhadap pembelajaran yang

dilakukan oleh guru dalam memberikan pelayanan pembelajaran terhadap

siswa. Sedangkan kompetensi pedagogik menurut Mulyasa (2009: 75-113)

adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi

hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan

berbagai potensi yang dimilikinya.

Oleh karena itu, seorang guru haruslah memberikan penampilan yang terbaik

dalam mengajar, karena akan menimbukan persepsi yang baik atau positif pada

diri siswa yang nantinya akan berakibat pada prestasi atau keberhasilan siswa.

Hal di atas didukung oleh Sardiman (2005: 145) bahwa hubungan guru
dengan siswa/anak didik di dalam proses belajar-mengajar merupakan faktor
yang sangat menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang
diberikan, bagaimanapun sempurnanya metode yang digunakan, namun jika



28

hubungan guru-siswa merupakan hubungan yang tidak harmonis, maka
dapat menciptakan suatu keluaran yang tidak diinginkan.

Uraian di atas sesuai dengan pendapat Slameto (2003: 102) yang menyatakan

bahwa bagi seorang guru, mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip yang

bersangkut paut dengan persepsi sangat penting, karena:

1. Makin baik suatu objek, orang, peristiwa atau hubungan diketahui
makin baik objek, orang, peristiwa atau hubungan tersebut dapat
diingat.

2. Dalam pengajaran, menghindari salah pengertian merupakan hal yang
harus dapat dilakukan oleh seorang guru, sebab salah pengertian akan
menjadikan belajar sesuatu yang keliru/tidak relevan.

3. Jika dalam pengajaran seorang guru perlu mengamati benda yang
sebenarnya dengan gambar/potret dari benda tersebut, maka guru
harus mengetahui bagaimana gambar/potret tersebut harus dibuat agar
tidak terjadi persepsi yang keliru.

b. Hubungan persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru dengan
hasil belajar

Menurut pendapat tentang persepsi di atas bahwa persepsi siswa terhadap

pembelajaran guru adalah pandangan siswa terhadap pembelajaran yang

dilakukan oleh guru dalam memberikan pelayanan pembelajaran terhadap

siswa.

Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dalam perencanaan dan

pelaksanaan proses pembelajaran merupakan bentuk dari kompetensi

profesional. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, unk itu guru dituntut mampu

menyampaikan bahan pelajaran. Guru yang memiliki profesional yang tinggi

akan melakukan hal yang terbaik untuk peserta didiknya. Hal ini akan
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menimbulkan persepsi positif dan tidak menuntut kemungkinan hasil

belajarpun akan meningkat.

Menurut Susanto (2013: 18) guru yang profesional adalah guru yang
memiliki kompeten dalam bidangnya dan menguasai dengan baik bahan
yang akan diajarkan serta mampu memilih metode belajar mengajar yang
tepat sehingga pendekatan itu bisa berjalan dengan semestinya guru yang
profesional memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Kemampuan-
kemampuan itu diperlukan dalam membantu siswa dalam belajar.
Keberhasilan siswa belajar akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan
guru yang profesional.

4. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang persepsi pernah dilakukan oleh Rumiasih (2013-2014) dengan

judul Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi

Profesional Guru Geografi dengan Prestasi Belajar Geografi Siswa di SMA

Negeri 1 Belalau kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan analisis data diperoleh

hasil sebagai berikut:

1. Ada hubungan positif antara persepsi siswa terhadap kompetensi

pedagogik dan kompetensi profesional guru secara bersamaan dengan

prestasi belajar geografi siswa. Dimana jika persepsi siswa tentang

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru secara bersama

positif, maka akan meningkatkan kualitas belajar dan akan berdampak

pada prestasi belajar siswa yang cenderung meningkat.

2. Ada hubungan positif antara persepsi siswa terhadap kompetensi

pedagogik guru dengan prestasi belajar geografi siswa. Dimana persepsi

siswa  yang positif akan mendapatkan prestasi belajar yang tinggi.



30

3. Ada hubungan positif antara persepsi siswa terhadap kompetensi

profesional guru dengan prestasi belajar geografi siswa. Dimana persepsi

siswa yang positif akan mendapatkan prestasi belajar yang tinggi.

Selanjutnya penelitian tesis yang dilakukan oleh Puspo Binatmo (2011/2012)

dengan judul Hubungan Kompetensi Pedagogik, Motivasi Kerja, dan

Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah

Pertama di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan

hasil analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif antara kompetensi pedagogik dengan kinerja

guru. Semakin baik kompetensi pedagogik, maka ada kecenderungan

semakin baik pula kinerja guru.

2. Terdapat hubungan positif antara persepsi guru tentang perilaku

kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Semakin baik persepsi

guru tentang kepemimpinan kepala sekolah, maka ada kecenderungan

semakin baik pula kinerja guru.

3. Terdapat hubungan positif antara motivasi kerja guru dengan kinerja guru.

Hali ini semakin baik motivasi kerja guru, maka ada kecenderungan

semakin baik pula kinerja guru.

4. Terdapat hubungan positif antara kompetensi pedagogik, motivasi,

persepsi guru tentang perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan

kinerja guru.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian Hubungan Persepsi

Siswa tentang Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru

dengan Hasil Belajar Siswa di MTs N Batanghari Lampung Timur perlu
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dilakukan. Selain itu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada,

dan hubungan persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi

profesional guru dengan hasil belajar siswa di MTs belum pernah dilakukan.

B. Kerangka Pikir

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru

berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti

moral, emosional, dan intelektual. Sedangkan hasil belajar adalah perubahan

yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Hal

tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori

belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, sifat, dan

ketertarikan yang berbeda. Hubungan persepsi siswa tentang kompetensi

pedagogik guru dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu faktor

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Apabila guru mengetahui

karakter siswa maka guru akan bersikap sebagai guru teladan sehingga

persepsi siswa akan positif dan berdampak positif terhadap hasil belajar

siswa.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang

guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru

mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai

tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan

pelajaran dengan baik. Guru yang memiliki profesional yang tinggi akan

melakukan hal yang terbaik untuk peserta didiknya dalam proses



32

pembelajaran. Apabila dalam proses pembelajaran tersusun dengan rapi dan

teratur, maka siswa akan belajar dengan baik. Siswa yang belajar dengan baik

berarti memiliki persepsi yang positif terhadap guru. Apabila persepsi siswa

terhadap guru positif  maka hasil belajar siswa akan baik, begitu sebaliknya.

Kompetensi pedagogik dan profesional guru merupakan syarat yang

diperlukan oleh guru sebagai guru yang berkompeten. Guru sebagai pendidik

ataupun pengajar merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan di

sekolah. Tugas guru yang utama adalah memberikan pengetahuan (cognitive),

sikap/nilai (affective) dan keterampilan (psychomotoric) kepada anak didik.

Tugas guru dilapangan berperan sebagai pembimbing proses belajar mengajar

untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian tugas dan peranan guru

adalah mengajar dan mendidik. Berkaitan dengan hal tersebut guru harus

memiliki inovasi tinggi. Guru yang memiliki inovasi yang tinggi berarti

mencerminkan guru yang memiliki sikap yang positif. Sehingga guru yang

memiliki sikap positif, maka siswa akan memiliki persepsi yang positif

terhadap guru. Apabila siswa memiliki persepsi yang positif terhadap

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional maka hasil belajar siswa

akan positif.

Penelitian ini terdapat tiga variabel penelitian, yaitu dua variabel bebas (X)

dan variabel terikat (Y). Variabel bebas yang pertama (X1) adalah persepsi

siswa tentang kompetensi pedagogik guru, yang kedua (X2) adalah persepsi

siswa tentang kompetensi profesional guru,. Variabel terikat (Y) adalah hasil
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belajar IPS siswa kelas VII MTs N Batanghari Lampung Timur tahun 2014-

2015.`

Adapun hubungan variabel yang akan diteliti dapat digambarkan sebagai berikut:

rx1,y

rx2y

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian
X1 : Persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik guru
X2 : Persepsi siswa terhadap kompetensi profesional guru
Y : Hasil belajar IPS siswa MTs N Batanghari

C. Hipotesis

Menurut Sugiyono, (2012 :96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Menurut Sardiman (2005: 145) bahwa hubungan guru dengan siswa/anak didik di
dalam proses belajar-mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan.
Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang diberikan, bagaimanapun
sempurnanya metode yang digunakan, namun jika hubungan guru-siswa
merupakan hubungan yang tidak harmonis, maka dapat menciptakan suatu
keluaran yang tidak diinginkan.

X1

X2

Yrx1,x2,y
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Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi siswa terhadap

kompetensi pedagogik guru IPS dengan hasil belajar siswa.

2. Ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi siswa terhadap

kompetensi profesional guru IPS dengan hasil belajar siswa.

3. Ada hubungan positif antara persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik

dan kompetensi profesional guru IPS secara bersamaan dengan hasil

belajar siswa.



III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional, yaitu

metode yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lain (Sumadi

Suryabrata, 2003: 82). Dalam penelitian korelasional ini bertujuan untuk

mendeteksi sejauh mana satu atau lebih faktor berdasarkan koefisien korelasi.

Adapun tujuan dari teknik korelasional tersebut yaitu:

1. Ingin mencari bukti (berlandaskan pada data yang ada), apakah
memang benar antara variabel yang satu dan variabel yang lain
terdapat hubungan atau korelasi.

2. Ingin menjawab pertanyaan apakah hubungan antara variabel itu (jika
memang ada hubungan), termasuk hubungan yang kuat, cukup
ataukah lemah.

3. Ingin memperoleh kejelasan dan kepastian (secara sistemik) apakah
hubungan antara variabel itu merupakan hubungan yang berarti atau
meyakinkan (signifikan), ataukah hubungan yang tidak berarti atau
tidak meyakinkan (Sudijono, 2004:188)

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari data yang sudah ada

sehingga penelitiannya menggunakan pendekatan Ex Post Facto. Penelitian

dengan pendekatan Ex Post facto merupakan penelitian yang dilakukan untuk

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian ke belakang untuk mengetahui

faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono, 2012: 6).
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B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk yang

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 117).

Mengacu pada pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas VII semester genap MTs N Batanghari Lampung

Timur tahun pelajaran 2014-2015 yang terdiri dari lima kelas dan berjumlah 150

siswa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto,

2010:174).

Menurut Arikunto (2006: 131) menjelaskan bahwa untuk sekedar ancer-ancer,

maka apabila subjeknya kurang dari 100. Lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar,

dapat diambil 10-15% atau lebih. Sehingga dalam penelitian ini akan diambil

sampel sebesar 40% karena melihat jumlah populasi lebih dari 100 yaitu 150

siswa.

Adapun teknik pengambilan sampelnya menggunakan proporsional random

sampling, yang berarti pengambilan sampel dengan memperhatikan jumlah tiap-

tiap kelas yang dilakukan secara acak (random) untuk menentukan jumlah sampel
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tiap-tiap kelas. Dari jumlah populasi 150 siswa yang diambil sebesar 40%

sehingga jumlah sampel adalah 40% x 150 = 60, jadi sampel dalam penelitian ini

berjumlah 60 siswa.

Melihat jumlah kelas terdiri dari 5 kelas, maka dari itu jumlah sampel sebesar 60

dibagi 5 kelas, sehingga diperoleh 12 siswa untuk menjadi sampel disetiap

kelasnya.

Adapun cara pengambilan sampel setiap kelasnya yaitu melalui undian dengan

cara menulis seluruh populasi setiap kelasnya, sehingga terdapat 5 kotak undian

sesuai dengan jumlah kelas. Kemudian, diundi setiap kotak undian hingga keluar

12 nama siswa sebagai sampel. Sehingga jika semua sampel telah diundi maka

jumlah seluruh sampel yaitu 12x5 = 60 sampel.  Dalam penelitian ini akan

disediakan sampel cadangan setiap kelas sebesar 2 siswa untuk menghindari jika

siswa yang ditetapkan sebagai sampel berhalangan tidak masuk kelas. Berikut

tabel jumlah siswa dan jumlah sampel dalam penelitian.

Tabel 2. Jumlah Siswa Kelas VII MTs N Batanghari, Lampung Timur tahun
2014-2015

No. Kelas Jumlah Siswa Sampel
1
2
3
4
5

A
B
C
D
E

27
29
32
32
30

12
12
12
12
12

Jumlah 150 siswa 60
Sumber: Bagian Akademik dan Kurikulum MTs Negeri Batanghari tahun 2014
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C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 60), ”variabel penelitian pada dasarnya adalah segala

sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya”.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel sebagai berikut:

1. Variabel bebas:

a. (X1) persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru.

b. (X2) persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru.

2. Variabel terikat (Y) adalah hasil belajar IPS Terpadu siswa semester genap

MTs Negeri Batanghari Lampung Timur tahun pelajaran 2014/2015.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti agar

dalam proses penelitian bisa berjalan sesuai dengan rencana.

1. Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik Guru (X1)

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru

berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral,

emosional, dan intelektual.
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Tabel 3. Variabel dan Indikator Kompetensi Pedagogik

No. Variabel Indikator Skala Pengukuran

1 Kompetensi

pedagogik

1. Pemahaman wawasan atau
landasan kependidikan

2. Pemahaman tentang peserta
didik

3. Pengembangan
kurikulum/silabus

4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran

yang mendidik dan dialogis
6. Evaluasi hasil belajar
7. Pengembangan peserta didik

untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang
dimilikinya.

Interval

Sumber: Permendiknas No.16 tahun 2007

Variabel persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru diukur dengan

menggunakan skor yang diperoleh dari hasil kuesioner Semantic Differensial.

Semantic Differensial digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak

pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang

jawabannya “sangat positif” terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang

“sangat negatif” terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh

adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur

sikap/karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang ( Sugiyono, 2013: 97).

Pertanyaan persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru skornya dimulai

dari angka 1,2,3,4,dan 5. Responden yang memberi penilaian dengan angka 5,

berarti persepsi responden sangat positif, sedangkan bila memberi jawaban pada

angka 3 berarti netral, dan apabila memberi jawaban pada angka 1, maka persepsi

responden sangat negatif.
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Selanjutnya dalam penelitian ini direncanakan terdiri dari 25 pertanyaaan,

sehingga nantinya diperoleh nilai terendah 25 dan nilai tertinggi yang diperoleh

125. Jika hasil kuesioner nantinya diperoleh termasuk dalam kategori tinggi

artinya persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru positif. Dan sebaliknya

jika hasil kuesioner yang diperoleh termasuk dalam kategori rendah artinya

persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru negatif.

2. Persepsi Siswa tentang Kompetensi Profesional Guru (X2)

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi, menstruktur konsep dan

pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu dan

mengembangkan keprofesionalan, melalui tindakan reflektif.

Tabel 4. Variabel dan Indikator Kompetensi Profesional

No. Variabel Indikator Skala Pengukuran

1 Kompetensi

profesional

1. Penguasaan materi, struktur,
konsep, dan pola pikir
keilmuan yang mendukung
mata pelajaran yang diampu.

2. Penguasaan kurikulum atau
menguasai standar kompetensi
dan kompetensi dasar mata
pelajaran atau bidang
pengembangan yang diampu.

3. Menguasai hakekat dan
metodologi keilmuan.

Interval

Sumber: Permendiknas No.16 tahun 2007

Variabel persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru diukur dengan

menggunakan skor yang diperoleh dari hasil kuesioner Semantic Differensial.

Semantic Differensial digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak

pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang
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jawabannya “sangat positif” terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang

“sangat negatif” terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh

adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur

sikap/karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang ( Sugiyono, 2013: 97).

Pertanyaan persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru skornya dimulai

dari angka 1,2,3,4,dan 5. Responden yang memberi penilaian dengan angka 5,

berarti persepsi responden sangat positif, sedangkan bila memberi jawaban pada

angka 3 berarti netral, dan apabila memberi jawaban pada angka 1, maka persepsi

responden sangat negatif.

Selanjutnya dalam penelitian ini direncanakan terdiri dari 25 pertanyaaan,

sehingga nantinya diperoleh nilai terendah 25 dan nilai tertinggi yang diperoleh

125. Jika hasil kuesioner nantinya diperoleh termasuk dalam kategori tinggi

artinya persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru positif. Dan

sebaliknya jika hasil kuesioner yang diperoleh termasuk dalam kategori rendah

artinya persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru negatif.

3. Hasil Belajar (Y)

Hasil belajar IPS Terpadu adalah hasil yang dicapai siswa dalam mata pelajaran

IPS Terpadu setelah siswa mengikuti kegiatan belajar, yang berupa nilai atau

angka sebagai hasil dari suatu usaha, yaitu usaha dalam belajar. Hasil ini diambil

dari nilai Ujian Tengah Semester (UTS) siswa kelas VII tahun 2014-2015. Hasil

belajar tersebut dibakukan dalam bentuk angka yang diperoleh dari hasil UTS

yang kemudian  dikonversikan dengan skala 1-100 (Daryanto, 2008: 207-209).
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D. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya

(Sugiyono, 2012: 199).

Dalam penelitian ini, kuesioner tersebut disebarkan kepada responden, yaitu siswa

kelas VII yang menjadi sampel dalam penelitian. Responden akan memilih

alternatif jawaban yang disediakan.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian, yaitu data

mengenai kompetensi pedagogik guru, meliputi pemahaman terhadap peserta

didik, merancang pembelajaran, melakukan proses pembelajaran, mengevaluasi

pembelajaran, dan pengembangan peserta didik serta kompetensi profesional guru

yang meliputi penguasaan materi pembelajaran, penguasaan kurikulum, dan

metodologi keilmuan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger,

agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274).

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai masalah yang sedang

diteliti yang berasal dari dokumen yang ada hubungannya dengan subjek yang



43

akan diteliti. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai

hasil belajar siswa. Serta untuk mendapatkan informasi tentang profil MTs N

Batanghari yang berupa keadaan sekolah, jumlah siswa, dan ruang kelas.

E. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas Kuesioner

Menurut Arikunto (2002: 70), validitas adalah mutu ukuran yang menunjukkan

tingkat kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Teknik uji validitas

dalam menggunakan teknik product moment dengan rumus:

= ∑ − (∑ )(∑{ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ )
Keterangan :

rxy = Koefisien Korelasi antara Variabel X dan Variabel Y∑ = Jumlah Skor Item∑ = Jumlah Skor Totak Seluruh Item
N = Jumlah Responden

Kriteria pengujian validitas kuesioner :

1. Jika rxy > rtabel untuk taraf signifikan α = 0,05 yaitu 0,361 dengan n = 30,

artinya item valid, dapat digunakan sebagai kuesioner.

2. Jika rxy < rtabel untuk taraf signifikan α = 0,05 yaitu 0,361 dengan n = 30,

artinya item tidak valid, tidak dapat digunakan sebagai kuesioner.
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2. Uji Realibilitas Instrumen

Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat data karena instrumen tersebut lebih

baik. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika memiliki taraf

kepercayaan tinggi. Untuk mengukur tingkat realibilitas menggunakan

metode belah dua Sepearman Brown:

= 2.1/2 1/21 + 1/2 1/2
Keterangan:

= Koefisien Reliabilitaas Internal Seluruh Item
½ ½ = Koefisien Product Moment Antar Belahan

Kriteria pengujian reliabilitas kuesioner:

1. Jika r11 > rtabel untuk taraf signifikan α = 0,05 yaitu 0,361 dengan n = 30,

artinya item reliabel, dapat digunakan sebagai kuesioner.

2. Jika r11 < rtabel untuk taraf signifikan α = 0,05 yaitu 0,361 dengan n = 30,

artinya item tidak reliabel, tidak dapat digunakan sebagai kuesioner.

F. Hasil Uji Coba Kuesioner

1. Hasil Uji Coba Validitas Kuesioner Kompetensi Pedagogik Guru

Pengujian validitas instrumen harus dilakukan untuk mengetahui apakah

instrumen tersebut layak digunakan atau tidak. Pengujian instrumen dilakukan

sebelum melakukan pengumpulan data pada objek atau responden penelitian

yang sebenarnya.
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Dalam penelitian ini responden dalam uji validitas kuesioner adalah kelas VII

MTs N Lampung Timur  yang berjumlah 30 siswa. Selanjutnya dari 30 siswa

ini tidak boleh digunakan sebagai sampel penelitian. Pengujian validitas butir

soal dianalisis dengan rumus product moment. Setelah diuji validitas ke non

sampel terdapat 2 kuesioner kompetensi pedagogik guru yang tidak valid.

Sehingga hanya 23 kuesioner yang akan diujikan ke sampel.

Perhitungan untuk pertanyaan negatif terhadap guru, jika siswa memilih skor 1

maka bernilai 5, jika memilih skor 2 bernilai 4, jika memilih 3 berarti netral,

jika memilih skor 4 bernilai 2, dan jika memilih skor 5 berarti bernilai 1.
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Tabel 5. Hasil Validitas Item Soal Kuesioner Penelitian tentang Kompetensi
Pedagogik

No. Koefisien Korelasi rtabel Keterangan
1 0,764 0,361 Valid
2 0,609 0,361 Valid
3 0,667 0,361 Valid
4 0,686 0,361 Valid
5 0,411 0,361 Valid
6 0,840 0,361 Valid
7 0,307 0,361 Tidak Valid
8 0,601 0,361 Valid
9 0,893 0,361 Valid
10 0,716 0,361 Valid
11 0,528 0,361 Valid
12 0,775 0,361 Valid
13 0,803 0,361 Valid
14 0,670 0,361 Valid
15 0,797 0,361 Valid
16 0,882 0,361 Valid
17 0,738 0,361 Valid
18 0,694 0,361 Valid
19 0,690 0,361 Valid
20 0,714 0,361 Valid
21 0,488 0,361 Valid
22 0,695 0,361 Valid
23 0,761 0,361 Valid
24 0,575 0,361 Valid
25 0,070 0,361 Tidak Valid

Sumber:Hasil Uji Coba Validitas Kuesioner Kompetensi Pedagogik tahun 2015

Dari data uji coba validitas kuesioner tersebut, diketahui bahwa hasil koefisien

korelasi validitas rxy > rtabel dengan n= 30. Dari tabel tersebut dapat dibaca

bahwa korelasi antara skor butir 1 dengan skor total = 0,764 antara butir 2

dengan skor total = 0,609 dan seterusnya. Kuesioner yang memiliki skor

tertinggi adalah butir 9 dengan koefisien korelasi 0,893 dan yang paling rendah

butir nomor 5 dengan koefisien korelasi 0,411.
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2. Hasil Uji Coba Validitas Kuesioner Kompetensi Profesional Guru

Responden dalam uji validitas kuesioner ini adalah kelas VII MTs N Lampung

Timur yang berjumlah 30 siswa. Kemudian 30 siswa ini tidak boleh dijadikan

sebagai sampel dalam penelitian. Pengujian validitas butir soal dianalisis dengan

rumus Product Moment. Setelah diuji validitas ke non sampel terdapat 1 soal yang

tidak valid untuk kuesioner kompetensi profesional guru. Sehingga hanya 24 soal

yang dapat diujikan ke sampel.

Perhitungan untuk pertanyaan negatif terhadap guru, jika siswa memilih skor 1

maka bernilai 5, jika memilih skor 2 bernilai 4, jika memilih 3 berarti netral, jika

memilih skor 4 bernilai 2, dan jika memilih skor 5 berarti bernilai 1.
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Tabel 6. Hasil Validitas Item Soal Kuesioner Penelitian tentang Kompetensi
Profesional Guru

No. Koefisien Korelasi r tabel Keterangan
1 0,449 0,361 Valid
2 0,556 0,361 Valid
3 0,566 0,361 Valid
4 0,521 0,361 Valid
5 0,674 0,361 Valid
6 -0,038 0,361 Tidak Valid
7 0,565 0,361 Valid
8 0,664 0,361 Valid
9 0,509 0,361 Valid
10 0,789 0,361 Valid
11 0,840 0,361 Valid
12 0,551 0,361 Valid
13 0,557 0,361 Valid
14 0,466 0,361 Valid
15 0,684 0,361 Valid
16 0,638 0,361 Valid
17 0,743 0,361 Valid
18 0,591 0,361 Valid
19 0,476 0,361 Valid
20 0,555 0,361 Valid
21 0,661 0,361 Valid
22 0,580 0,361 Valid
23 0,513 0,361 Valid
24 0,741 0,361 Valid
25 0,387 0,361 Valid
Sumber:Hasil Uji Coba Validitas Kuesioner Kompetensi Profesional tahun 2015

Dari data uji coba validitas kuesioner tersebut, diketahui bahwa hasil koefisien

korelasi validitas rxy > rtabel dengan n=30. Dari tabel di atas bahwa korelasi antara

skor butir 1 dengan skor total = 0,449 antara butir 2 dengan skor total = 0,556 dan

seterusnya. Dari tabel di atas diketahui bahwa skor tertinggi terdapat pada butir 11

dengan skor 0,840 dan skor terendah terdapat pada butir 25 dengan skor 0,387.



49

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan

keterangan-keterangan atau data yang diperoleh agar data tersebut dapat

dipahami bukan hanya orang yang melakukan pengumpulan data namun dapat

dipahami oleh orang lain. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai

berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan SPPS For Windows Versi 20.0 adalah:

Rumus hipotesis:

 Ho : data berasal dari populasi berdistribusi normal

 Ha : data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal

Kriteria pengambilan keputusan :

 Tolak Ho apabila nilai signifikansi (sig.) < 0,05 berarti distribusi

sampel tidak normal.

 Terima Ho apabila nilai signifikansi (sig.) > 0,05 berarti distribusi

sampel normal (Rusman, 2008: 62).

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus one sample

kolmogorof smirnov test. Kriteria pengambilan keputusan, adalah sebagai

berikut:

1. Jika nilai prob./sig. > 0,05 maka sebaran bersifat normal.
2. Jika nilai prob./sig. < 0,05 maka sebaran bersifat tidak normal
(Subiyato, 2007:83).
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Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Variabel Persepsi Siswa tentang Kompetensi

Pedagogik Guru (X1), Persepsi Siswa tentang Kompetensi
Profesional Guru (X2), dan Hasil Belajar Siswa Kelas VII MTs N
Lampung Timur.

Variabel Sig. Alpha Keterangan Hasil
(X1), (X2), (Y). 0,997 0,05 0,997 > 0,05 Normal

Sumber : data primer dan penghitungan peneliti tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai prob./sig. (X1), (X2),

dan (Y) 0,997 > 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang

akan diujikan berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas menggunakan SPSS For Windows Versi 20.0 :

Rumus hipotesis :

 Ho : varians populasi homogen

 Ha : varians populasi tidak homogen

Kriteria pengambilan keputusan:

 Jika propabilitas (sig.) > 0,05 maka Ho diterima

 Jika probabilitas (sig.) < 0,05 maka Ho ditolak (Rusman, 2008: 65).

Uji homogenitas dilakukan dengan rumus levene/ the homogenity of

variance. Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika nilai sig. > 0,05 maka sebaran bersifat homogen.

2. Jika nilai sig. < 0,05 maka sebaran bersifat tidak homogen

(Rusman, 2008:65). Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel

berikut ini.
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Tabel 8. Hasil Uji Homogenitas Variabel Persepsi Siswa tentang
Kompetensi Pedagogik Guru (X1), Persepsi Siswa tentang
Kompetensi Profesional Guru (X2), dan Hasil Belajar Siswa
Kelas VII MTs N Lampung Timur.

No. Variabel Sig. Alpha Keterangan Kesimpulan
1 X1 dengan Y 0,217 0,05 0,217 > 0,05 Homogen
2 X2 dengan Y 0,255 0,05 0,255 > 0,05 Homogen

Sumber : data primer dan penghitungan peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sig. (X1) dengan (Y)

adalah 0,217 > 0,05 dan (X2) dengan (Y) 0,255 > 0,05, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa data yang akan diujikan bersifat homogen.

3. Uji Linieritas

Uji linieritas menggunakan SPPS For Windows Versi 20.0:

Pengujian linieritas dalam penelitian ini  menggunakan pendekatan atau

analisis tabel anova dengan kriteria atau ketentuan sebagai berikut:

 Jika nilai signifikansi dari deviation from linearity Ho > α dengan

taraf 0,05, artinya Ho diterima dan Ha ditolak.

 Jika nilai signifikansi dari deviation from linearity Ho < α dengan

taraf 0,05, artinya Ho diterima dan Ha diterima (Gunawan, 2005:

125-135).

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya adalah

uji liniearitas untuk menguji data yang bersifat linear atau tidak. Uji

liniaritas ini berkaitan dengan suatu pembuktian apakah model garis linear

yang telah ditetapkan benar-benar sesuai dengan hasil analisis yang

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan beberapa

kesimpulan penelitian yang diperlukan (Gunawan, 2005: 125-135)
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Pengujian linearitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan atau

analisis tabel anova dengan kriteria atau ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifkansi dari deviation from linearity Ho > α dengan taraf

0,05, artinya Ho diterima dan Ha ditolak.

2. Jika nilai signifkansi dari deviation from linearity Ho < α dengan taraf

0,05, artinya Ho ditolak dan Ha diterima.

Tabel 9. Signifikansi Linearitas Data
No. Variabel Signifikansi Alpha Keterangan Kesimpulan
1 X1 dengan Y 0,287 0,05 0,287 > 0,05 Linear
2 X2 dengan Y 0,980 0,05 0,980 > 0,05 Linear

Sumber : data primer dan penghitungan peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sig. (X1) dengan (Y)

adalah 0,287 > 0,05 dan (X2) dengan (Y) 0,98 > 0,05, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa data yang akan diujikan bersifat linear.

H. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian dilakukan terhadap variabel bebas dan

variabel terikat. Hipotesis yang diuji adalah hubungan antar variabel, yaitu

variabel bebas kompetensi pedagogik (X1), kompetensi professional (X2)

dengan variabel terikat (Y).

Untuk pengujian hipotesis pertama, kedua menggunakan korelasi tunggal

Product Moment dari Pearson dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:
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= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − ( ) }{ ∑ − (∑ )) }
Kemudian untuk hipotesis ketiga menggunakan statistik model korelasi

Product moment ganda (multiple correlation) dengan rumus :

. . = + + 2 . . .1 − r x x
Keterangan :

ry.x1.x2 = koefisien korelasi antara variabel X1 dengan X2 bersama-sama
dengan variabel y.
ryx1 = korelasi product moment antara X1 dengan Y.
ryx2 = korelasi product moment antara X2 dengan Y.
rx1x2 = korelasi product moment antara X1 dengan X2.

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi ganda dapat dihitung dengan

rumus:

= /(1 − R )/(n − k − 1)
Keterangan :
Fh = F hitung
R = koefisien korelasi ganda
K = jumlah variabel independen
N = jumlah sampel

Kriteria Uji Hipotesis

1. Jika rhitung > rtabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya ada

hubungan.

2. Jika rhitung < rtabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya tidak ada

hubungan.
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I. Kriteria Uji Hipotesis Statistik

Hipotesis 1:

Ho = Ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi siswa terhadap

kompetensi pedagogik guru dengan hasil belajar siswa di MTs N Lampung

Timur tahun 2014-2015.

Ha = Tidak ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi siswa

terhadap kompetensi pedagogik guru dengan hasil belajar siswa di MTs N

Lampung Timur tahun 2014-2015.

Hipotesis 2:

Ho = Ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi siswa terhadap

kompetensi profesional guru dengan hasil belajar siswa di MTs N

Lampung Timur tahun 2014-2015.

Ha = Tidak ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi siswa

terhadap kompetensi profesional guru dengan hasil belajar siswa di MTs N

Lampung Timur tahun 2014-2015.

Hipotesis 3:

Ho = Ada hubungan positif antara persepsi siswa tentang kompetensi

pedagogik dan kompetensi profesional guru secara bersamaan dengan

hasil belajar siswa di MTs N Lampung Timur tahun 2014-2015.
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Ha = Tidak ada hubungan positif antara persepsi siswa tentang kompetensi

pedagogik dan kompetensi profesional guru secara bersamaan dengan

hasil belajar siswa di MTs N Lampung Timur tahun 2014-2015.

Tabel 10. Interpretasi Nilai R

No. Besar Nilai R Interpretasi Keratan Hubungan
1 0,000-0,199 Sangat Rendah
2 0,200-0,399 Rendah
3 0,400-0,599 Sedang
4 0,600-0,799 Kuat
5 0,800-1,000 Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2008: 257.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan persepsi siswa tentang

kompetensi pedagogik guru dan profesional guru dengan hasil belajar siswa IPS

kelas VII di MTs N Lampung Timur tahun 2014-2015 diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

1. Ada hubungan positif yang signifikan antara antara persepsi siswa tentang

kompetensi pedagogik guru dengan hasil belajar siswa yaitu angka

korelasi sebesar 0,879 > 0,254. Berdasarkan interpretasi nilai r terhadap

indeks korelasi product moment terletak pada angka 0,800-1,000 yang

berarti korelasi antara  persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik (X1)

dengan hasil belajar siswa (Y) terdapat korelasi yang sangat kuat.

2. Ada hubungan positif yang signifikan antara antara persepsi siswa tentang

kompetensi profesional guru dengan hasil belajar siswa yaitu angka

korelasi sebesar 0,830 > 0,254. Berdasarkan interpretasi nilai r terhadap

indeks korelasi product moment terletak pada angka 0,800-1,000 yang

berarti korelasi antara  persepsi siswa tentang kompetensi profesional (X2)

dengan hasil belajar siswa (Y) terdapat korelasi yang sangat kuat.
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3. Ada hubungan positif antara antara persepsi siswa tentang kompetensi

pedagogik guru dan kompetensi profesional guru dengan hasil belajar

siswa yaitu angka korelasi sebesar 0,916 > 0,254. Berdasarkan interpretasi

nilai R terhadap indeks korelasi product moment terletak pada angka

0,800-1,000 yang berarti korelasi antara  persepsi siswa tentang

kompetensi pedagogik (X1) dan kompetensi profesional (X2) dengan hasil

belajar siswa (Y) terdapat korelasi yang sangat kuat dan kompetensi

pedagogik memberikan sumbangan yang lebih besar daripada persepsi

siswa tentang kompetensi profesional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran kepada :

1. Guru, agar dapat meningkatkan lagi kompetensinya baik kompetensi

pedagogik maupun profesional selain itu juga kompetensi pribadi dan

sosial juga harus ditingkatkan. Selain itu guru hendaknya mampu

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menarik, dan

demokratis sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam

belajar IPS terpadu. Dengan begitu dapat meningkatkan persepsi siswa dan

berdampak terhadap hasil belajar siswa.

2. Perlu adanya kerjasama yang baik antara guru dan siswa di kelas untuk

mencapai tujuan pembelajaran.

3. Perlu kiranya diadakan pelatihan-pelatihan seperti musyawarah guru mata

pelajaran IPS guna meningkatkan kompetensi-kompetensi yang

mendukung dalam kegiatan pembelajaran
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4. Siswa, diharapkan menyadari akan pentingnya menumbuhkan semangat

dalam belajar IPS Terpadu sehingga dapat meningkatkan hasil belajar IPS

Terpadu. Disamping itu juga dengan belajar IPS tidak hanya berguna bagi

diri sendiri tetapi juga bagi orang lain.
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