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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa. Oleh karena itu, pendidikan menuntut orang-orang yang terlibat di

dalamnya untuk bekerja sama secara maksimal, penuh rasa tanggung jawab

dan loyalitas yang tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan

juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini.

Dunia pendidikan saat ini sedang diguncang oleh berbagai perubahan

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta ditantang untuk

dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang

terjadi begitu pesat. Menurut Sanusi dalam Mulyasa (2007: 3) perubahan dan

permasalahan tersebut adalah pasar bebas, tenaga kerja bebas, perkembangan

masyarakat informasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni

dan budaya yang sangat kompleks. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia

sedang dihadapkan pada fenomena yang sangat dramatis yakni rendahnya

daya saing sebagai indikator bahwa pendidikan belum mampu menghasilkan

sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Pendidikan diharapkan

dapatmengambil peran dalam mengatasi fenomena tersebut sesuai dengan

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang



2

No.20 tahun 2003 (Sisdiknas) berikut ini:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, guru merupakan

komponen paling menentukan. Guru memegang peran utama dalam

pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal

disekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan siswa, terutama dalam

kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen paling

berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang

berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk

meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang

signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan

kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan

berujung pada guru pula.

Upaya peningkatan mutu pendidikan tentu tidak semudah membalikkan

telapak tangan, tetapi membutuhkan kerja keras dari semua pihak, baik

pemerintah, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Dalam hal ini guru

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan harapan tersebut.

Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan dilapangan

harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal

tersebut di atas, maka setiap guru dituntut untuk mempunyai kompetensi.

Kompetensi adalah kecakapan seseorang dalam bidang yang dijalaninya.
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Kompetensi guru dalam proses pembelajaran sangat penting dan diperlukan

karena merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pengajaran. Hal

tersebut sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun

2005 pada pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen bahwa setiap guru harus

memiliki 4 macam kompetensi guru diantaranya:

a. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran
peserta didik.

b. Kompetensi kepribadian, yaitu guru mempunyai kepribadian yang
mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan
peserta didik.

c. Kompetensi profesional, yaitu guru mempunyai kemampuan
penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

d. Kompetensi sosial, yaitu guru mempunyai kemampuan untuk
berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien denagn
peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan
masyarakat sekitar.

Dalam hal ini kompetensi pedagogik berupa kemampuan mengelola

pembelajaran dianggap masih sering menjadi masalah yang kompleks,

sehingga dalam penelitian ini peneliti menekankan kepada kompetensi

pedagogik guru. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru bidang

studi untuk mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap

siswa, perancangan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan

pengembangan siswa untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki

siswa dengan mengedepankan kebutuhan dan kreativitas siswa yang sangat

diperlukan untuk membantu siswa berprestasi akademik dengan pencapaian

nilai yang baik.

Berdasarkan observasi awal yang di lakukan di SD Negeri 2 Labuhan

Ratu Kota Bandar Lampung pada pembelajaran IPS kelas V diperoleh

informasi bahwa nilai IPS siswa kelas V di SD negeri 2 Labuhan Ratu Kota
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Bandar Lampung masih tergolong rendah dan sebagian hanya mencapai

standar KKM yang ditentukan, yaitu (65). Kompetensi pedagogik seorang

guru yang meliputi pengelolaan kelas, interaksi dan komunikasi antara guru

dan siswa sangat diperlukan untuk pembelajaran yang efektif.  Sedangkan

dalam penerapannya di SD Negeri 2 Labuhan Ratu terlihat masih rendah,

dilihat dari pembelajaran yang dilakukan masih bersifat tradisional dan

berpusat pada guru, saat guru menjelaskan materi pelajaran banyak diantara

siswa yang masih asyik dengan urusannya sendiri. Situasi tersebut merupakan

salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa, disini

keterampilan guru dalam mengelola kelas sangat dibutuhkan agar siswa dapat

memperhatikan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh guru.

Tabel 1. Hasil Nilai Akhir IPS Siswa Kelas V SDN 2 Labuhan Ratu

NO Nilai Frekuensi Persentase Keterangan

1. 35-44 4 9,75% Belum Tuntas

2. 45-54 13 31,70% Belum Tuntas

3. 55-64 7 17,07% Belum Tuntas

4. 65-74 16 39,02% Tuntas

5. 75-84 1 2,43% Tuntas

Jumlah 41 100%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah 41 siswa, jumlah siswa yang

sudah mencapai standar KKM hanya 17 orang atau 42%, sedangkan siswa

yang belum mencapai KKM berjumlah 24 orang atau 58%. Pengelolaan kelas

menjadi cerminan kualitas pembelajaran, seharusnya guru tidak hanya sekedar

mentransfer ilmu tanpa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya namun

seorang guru juga diharuskan mampu mengendalikan kelas agar pembelajaran

yang sedang berlangsung bisa menarik minat dari peserta didik. Permasalahan
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tersebut merupakan salah satu bentuk kurangnya kompetensi pedagogik guru

dalam hal mengelola pembelajaran dikelas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru dengan

Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu Kota Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014 ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi permasalahan

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik yang meliputi kemampuan mengelola

pembelajaran, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang

mendidik, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. dalam

pembelajaran IPS dirasa masih kurang baik, dilihat dari kegiatan

pembelajaran di kelas.

2. Hasil belajar IPS siswa yang masih rendah.

3. Kurangnya pengetahuan guru mengenai kompetensi pedagogik dalam

proses pembelajaran akan menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak

berjalan efektif dan efisien sehingga hasil belajar siswa rendah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah perlu adanya

pembatasan masalah penelitian yaitu:

1. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik guru,
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yaitu pengelolaan pembelajaran, perancangan pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar

IPS siswa di kelas.

2. Hasil belajar dilihat dari hasil nilai rata-rata mid semester dan ujian

semester ganjil mata pelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri 2

Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang berupa masih

rendahnya kompetensi pedagogik guru sehingga hasil belajar IPS siswa

rendah, maka diperoleh rumusan masalah yaitu “ Apakah ada hubungan

kompetensi pedagogik guru dengan hasil belajar IPS Siswa kelas V SD Negeri

2 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014? “

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan

tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kompetensi pedagogik

guru dengan hasil belajar IPS Siswa kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu Kota

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan dan

pengetahuan dalam bidang penelitian yang relevan meliputi unsur-unsur
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kompetensi pedagogik guru dan hasil belajar siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Sekolah, berguna untuk bahan refleksi sekolah mengenai kompetensi

pedagogik guru.

b. Guru, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi

pedagogiknya.

c. Siswa, berguna untuk lebih memahami kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan.

d. Lembaga, berguna sebagai bahan reverensi bagi peneliti selanjutnya.


