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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Kajian Teori  

1. Tinjauan Tentang Kompetensi Pedagogik Guru 

a. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru 

Menurut Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3) butir a, kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.  Kompetensi pedagogik 

harus mampu terwujud demi tercapainya ketuntasan belajar siswa secara optimal. 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan 

pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

(Suprihatiningrum, 2013: 101). Dengan kompetensi pedagogik yang dimiliki 

guru, akan mampu memotivasi siswa dalam belajar, selain itu siswa juga 

semangat dan aktif dalam proses pembelajaran. Dilihat dari segi proses 

pembelajaran, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik. Hal ini harus mampu diwujudkan oleh 

setiap guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, dalam standar 

nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa 

yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 
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perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi ragam potensi yang 

dimilikinya (Balqis, 2014: 27).  

b. Standar Kompetensi Pedagogik Guru  

Mulyasa (2009: 75) meninjau bahwa kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan mengelola 

pembelajaran). 

b. Pemahaman terhadap peserta didik. 

c. Perancangan pembelajaran. 

d. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 

e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

f. Evaluasi hasil belajar (EHB). 

g. Pengembangan peserta didik.  

Hal-hal tersebut yang terdapat dalam kompetensi pedagogik dapat 

dijabarkan secara garis besar sebagai berikut: 

1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan 

mengelola pembelajaran) 

 Secara pedagogis, kompetensi guru-guru dalam mengelola pembelajaran perlu 

mendapat perhatian yang serius. Hal ini agar pendidikan dapat berhasil karena 

peserta didik tidak kehilangan dunianya sendiri yang sebagaimana diungkapkan 

oleh Freire (1993) bahwa peserta didik dipandang sebagai bejana yang akan 

diisi air (ilmu) oleh gurunya. Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa 
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pendidikan ini merupakan pendidikan “gaya bank” yang mana salah satunya 

guru memilih dan memaksakan pilihannya, sedangkan peserta didik menyetujui. 

Oleh sebab itu paradigma pembelajaran gaya bank seperti ini harus diubah 

menjadi pembelajaran yang dialogis dan bermakna. 

  Secara operasional, kemampuan mengelola pembelajaran menyangkut tiga 

fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam hal 

ini guru merupakan seorang manajer dalam pembelajaran, yang bertanggung 

jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penialian perubahan atau 

perbaikan program pembelajaran.  

2) Pemahaman terhadap peserta didik 

     Pemahaman terhadap peserta didik adalah salah satu hal yang wajib dikuasai 

guru. Kompetensi ini mengharuskan guru memahami beberapa hal berikut ini dari 

peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan 

perkembangan kognitif. Hal ini agar pendidik dapat memberikan pelayanan yang 

tepat terhadap peserta didik. 

3) Perancangan pembelajaran 

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang 

harus dimiliki guru, yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Dalam 

perancangan kegiatan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu 

identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program 

pembelajaran. 

Identifikasi kebutuhan dilakukan bertujuan untuk melibatkan dan memotivasi 

peserta didik sehingga kegiatan belajar yang mereka lakukan dapat dirasakan 
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sebagai bagian dari kehidupan mereka dan juga merasa memilikinya. Sementara 

itu identifikasi kompetensi terhadap peserta didik harus dilakukan guna 

menentukan arah pembelajaran. Jelasnya kompetensi yang dimiliki oleh peserta 

didik merupakan petunjuk yang jelas pula dalam menentukan  materi yang harus 

dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran, serta petunjuk terhadap 

penilaian secara objektif. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penyusunan 

program pembelajaran yang akan bermuara pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Komponen program ini sendiri mencakup kompetensi dasar, 

materi standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu belajar dan 

daya dukung lainnya.   

4) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

   Kompetensi ini menjelaskan bahwa dalam pembelajaran, tugas guru yang 

paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya 

perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Umumnya 

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

Kegagalan pelaksanaan pembelajaran banyak terjadi yang mana sebagian besar 

dari penyebab salah satunya adalah tidak bersumbernya pelaksanaan pembelajaran 

pada realitas masyarakat, maka pembelajaran yang mendidik dan dialogis harus 

dikuasai secara baik. 

5) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

Pada kompetensi ini guru dituntut untuk memiliki kompetensi dalam 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, terutama internet (e-learning), agar mampu 

memanfaatkan berbagai pengetahuan, teknologi, dan informasi dalam 
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melaksanakan tugas utamanya mengajar dan membentuk kompetensi peserta 

didik. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan atau mengefektifkan kegiatan 

pembelajaran.   

Meskipun kecanggihan teknologi hanya efektif dan efisien dalam 

menyajikan materi-materi yang bersifat pengetahuan, prinsip belajar berbasis 

komputer dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran yang tanpa batas. Oleh 

karena itu guru harus mampu mengorganisir, menganalisis serta memilih 

informasi yang tepat dengan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan.  

6) Evaluasi hasil belajar (EHB) 

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. Dalam penilaian kelas dilakukan 

dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Untuk tes kemampuan 

dasar dilakukan agar mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung 

yang diperlakukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program 

remedial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir kelas III. 

Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi diselenggarakan kegiatan 

penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh  dan menyeluruh  mengenai 

ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Sementara itu 

dalam benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur  kinerja yang 

sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang 

memuaskan. Langkah selanjutnya dalam evaluasi hasil belajar yaitu penilaian 
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program, penilaian program dilakukan oleh departemen pendidikan  secara 

kontinu dan berkesinambungan. 

7) Pengembangan peserta didik 

     Pengembangan peserta didik bertujuan untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dalam proses 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki peserta didik, salah satu hasil yang 

dapat diperoleh adalah terbentuknya watak dan kepribadian peserta didik yang 

positif. Oleh karena itu  bagian dari kompetensi pedagogik ini  wajib dimiliki 

guru. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan melalui : pertama, melalui 

kegiatan ekstra kulikuler. Kegiatan ini  merupakan kegiatan tambahan di suatu 

lembaga pendidikan, yang dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler seperti 

Pramuka, kesenian, dll. Kedua, melalui pengayaan dan remedial. Program ini 

merupakan pelengkap dan penjabaran dari program mingguan dan harian yang 

dilakukan melalui kegiatan belajar, dan terhadap tugas-tugas, hasil tes, dan 

ulangan.  Ketiga, melalui bimbingan dan konseling pendidikan. Dalam program 

ini sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta 

didik yang menyangkut pribadi, sosial, belajar, dan karier.   

 

2. Tinjauan Tentang Model Pembelajaran PAIKEM 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan sebuah unsur penting dalam suatu kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai dari tujuan pembelajaran. Menurut Adi dalam 

Suprihatiningrum (2013:142) model pembelajaran merupakan kerangka 
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konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Joyce & Weil dalam Rusman 

(2014: 133) mengatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau 

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran 

jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain. Berdasarkan pengertian metode 

pembelajaran secara umum tersebut, penulis menyimpulkan definisi metode 

pembelajaran adalah langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dan disajikan 

khas oleh guru untuk  mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Pengertian Model Pembelajaran PAIKEM 

PAIKEM merupakan singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan. PAIKEM adalah sebuah pembelajaran yang dapat 

menjadikan siswa mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari 

pengalamannya itu, dan pada gilirannya hasil belajar merupakan dari diri, 

perasaan dan juga pengalaman (Hartono, 2012: 71). Menurut Iru dalam Prastowo 

(2013: 99) model pembelajaran PAIKEM menggunakan pendekatan student 

centered. Dengan demikian, model pembelajaran ini menerapkan strategi 

pedagogik yang mengarah pada orientasi siswa pada situasi yang bermakna, 

kontekstual, dunia nyata, dan menyediakan sumber belajar, bimbingan, petunjuk 

bagi siswa ketika mereka sedang mengembangkan pengetahuan tentang materi 

pelajaran yang dipelajari, sekaligus keterampilan memecahkan masalah. Secara 

garis besar, PAIKEM dapat digambarkan sebagai berikut: 
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1) Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman 

dan kemampuan mereka dengan peekanan pada belajar melalui berbuat. 

2) Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam 

membangkitkan cara termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber 

belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok 

bagi siswa. 

3) Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buka dan hasil belajar yang 

lebih menarik serta menyediakan “pojok baca”. 

4) Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, 

termasuk cara belajar kelompok. 

5) Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasan, dan melibatkan 

siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya.  

 

Pembelajaran PAIKEM merupakan pembelajaran yang terdiri dari     

pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Adapun 

prinsip dari pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 

adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran Aktif 

Menurut Rusman (2014: 324) pembelajaran aktif merupakan pendekatan 

pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses 

berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses 

pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang 
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dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Dalam pembelajaran ini, 

guru lebih memosisikan dirinya sebagai fasilitator, yang akan bertugas 

memberikan kemudahan belajar (to facilitate of learning) kepada siswa.  

2) Pembelajaran Inovatif 

Pembelajaran inovatif dapat mengadaptasi dari model pembelajaran yang 

menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang diterapkan dalam 

pembelajaran inovatif. Oleh karena itu, apabila siswa telah menanamkan hal ini 

di pikirannya tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas (Amri, 2010: 15). 

Pembelajaran inovatif yang dilakukan dengan cara mengitegrasikan media/alat 

bantu terutama yang berbasis teknologi baru/maju ke dalam proses pembelajaran 

dapat menyeimbangkan fungsi otak kiri dan kanan (Jauhar, 2011: 158). 

3) Pembelajaran Kreatif 

Pembelajaran kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan, 

mengimajinasikan, melakukan inovasi, dan melakukan hal-hal yang artistik 

lainnya (Setyono, 2012: 3). Pembelajaran kreatif menuntut guru merangsang 

kreativitas siswa, baik dalam mengembangkan kecakapan berpikir maupun dalam 

melakukan suatu tindakan (Rusman, 2014: 324). 

Menurut Prastowo (2013: 137) kreatif di sini berarti, dalam pembelajaran, 

siswa melakukan serangkaian proses pembelajaran secara runtut dan 

berkesinambungan yang meliputi sebagai berikut:  

a. Memahami masalah melalui tiga kegiatan, yaitu: 

2) menemukan ide yang terkait; 

3) mempresentasikan dalam bentuk lain yang lebih mudah diterima; dan 
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4) menemukan gap yang harus diisi untuk memecahkan masalah.  

b. Merencanakan pemecahan masalah melalui tiga kegiatan, yaitu: 

1) memikirkan macam-macam strategi yang mungkin dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah; 

2) memilih strategi atau gabungan strategi yang paling efektif, efisien; 

dan 

3) merancang tahap-tahap eksekusi.  

c. Melaksanakan rencana pemecahan masalah melalui dua kegiatan, yaitu: 

1) menentukan titik awal kegiatan pemecahan masalah; dan 

2) menggunakan penalaran untuk memperoleh solusi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Memeriksa ulang pelaksanaan pemecahan masalah. dalam langkah terakhir 

ini, kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa ketepatan jawaban dan 

langkah-langkahnya.  

4) Pembelajaran Efektif. 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika mampu memberikan pengalaman 

baru kepada siswa membentuk kompetensi siswa, serta mengantarkan mereka ke 

tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan 

serta mendidik mereka dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

pembelajaran (Rusman, 2014: 325).     

5)  Pembelajara Menyenangkan 

Pembelajaran yang menyenangkan (joyful instruction) adalah suatu proses 

pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara guru dan 
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siswa, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan (not under pressure). Agar proses 

pembelajaran menyenangkan dapat terwujud, guru dituntut mampu merancang  

pembelajaran yang baik, memilih materi yang tepat, serta memilih dan 

mengembangkan strategi yang dapat melibatkan siswa secara optimal (Prastowo, 

2013: 90).   

 

c. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan PAIKEM  

Menurut Ahmadi dan Sofan, 2011. Menyatakan bahwa pelaksanaan 

PAIKEM ada tiga tahapan yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan yang harus ditmpuh untuk 

menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif. Kegiatan yang 

dilaksanakan diantaranya yaitu menciptakan kondisi pembelajaran yang 

kondusif, melaksanakan kegiatan apersepsi dan penilaian awal. 

1. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti ini memiliki beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, antaranya 

guru memberitahukan tujuan atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh 

peserta didik beserta garis besar materi yang akan disampaikan dan guru 

menyampaikan kegiatan elajar yan harus ditempuh peserta didik dalam 

mempelajar tema atau topik yang telah ditentukan. Pada kegiatan ini guru harus 

berupaya untuk menyajikan bahan ajar dengan strategi bahan ajar yang 

bervariasi.  
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2. Kegiatan Penutup  

Kegiatan penutup ini tidak hanya untuk menutup pelajaran, tetapi  juga 

kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik dan kegiatan tindak lanjut. Pada 

kegiatan penuutup diantaranya adalah, mengajak peserta didik untuk 

menyimpulkan materi yang telah diajarkan, melaksanakan tindak lanjut 

pembelajaran dengan pemberian tugas atau latihan yang harus dikerjakan di 

rumah, menjelaskan kembali bahan yang dianggap sult oleh peserta didik, 

memberikan motivasi atau bimbingan belajar, mengemukakn topik yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya, dan memberikan evaluasi secara lisan 

ataupun tertulis.  

d. Penerapan Model PAIKEM dalam Proses Pembelajaran 

Penerapan pembelajaran aktif inovatif kretaif efektif dan menyenangkan 

haruslah dipraktikkan dengan benar. Terdapat beberapa model-model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam mewujudkan PAIKEM, diantaranya 

yaitu model pembelajaran langsung dan model pembelajaran kooperatif. Guru 

perlu menerapkan PAIKEM sesuai dengan sintaksnya. Oleh karena itu, peneliti 

merujuk pada kedua sintaks dalam setting pembelajaran langsung dan kooperatif.  
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Tabel 1. Sintaks PAIKEM dalam Setting Pembelajaran Langsung 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1: Establishing Set Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

informasi latar belakang pelajaran, 

mempersiapkan peserta didik untuk 

belajar. 

Fase 2 : Demonstrating  Mendemonstrasikan keterampilan yang 

bena, menyajikan informasi tahap demi 

tahap. 

Fase 3: Guided Practice Merencanakan dan memberi pelatihan 

awal.  

Fase 4: Feed Back Mengecek apakah peserta didik telah 

berhasil melakukan tugas dengan baik, 

memberi umpan balik. 

Fase 5: Extented Practice Mempersiapkan kesempatan melakukan 

pelatihan lanjutan, dengan perhatian 

khusus pada penerapan kepada situasi 

lebih kompleks dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Sumber: Suprijono (2012: 50) 
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Tabel 2. Sintaks PAIKEM dalam Setting Pembelajaran Kooperatif 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1: Present goals and set  Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik siap 

belajar.  

Fase 2: Present information Mempresentasikan informasi kepada 

peserta didik secara verbal. 

Fase 3: Orgnaize students into learning 

teams 

Memberikan penjelasan kepada peserta 

didik tentang tata cara pembentukan tim 

belajar dan membantu kelompok 

melakukan transisi yang efisien. 

Fase 4: Assist team work and study  Membantu tim-tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan tugasnya.  

Fase 5: Test on the materials  Menguji pengetahua peserta didik 

mengenai berbagai materi pembelajaran 

atau kelompok-kelompok mempresen- 

Tasikan hasil kerjanya. 

Fase 6: Provide recognition  Mempersiapkan cara untuk mengakui 

usaha dan prestasi individu maupun 

kelompok.  

 

Sumber: Suprijono ( 2012: 65) 

3. Tinjauan Tentang Pembelajaran Bahasa Indonesia 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan untuk membuat siswa belajar dengan 

melibatkan beberapa unsur, baik ekstrinsik maupun intrinsik yang melekat dalam 

diri siswa dan guru, termasuk lingkungan, guna tercapainya tujuan belajar – 

mengajar yang telah ditentukan (Prastowo, 2013: 65). Pembelajaran merupaka 
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implementasi kurikulum di sekolah dari kurikulum yang sudah dirancang dan 

menuntut aktivitas dan kreatifitas guru dan siswa sesuai dengan rencana yang telah 

diprogramkan secara efektif dan menyenangkan. (Rusman, 2014: 322-323). 

Definisi lain menurut Susanto (2015: 18-19) tentang pengertian  pembelajaran 

adalah kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua kata aktivitas belajar dan 

mengajar. Pada hal ini aktivitas belajar secara metodelogis dimaksudkan lebih 

cenderung dominan pada siswa, sedangkan mengajar secara instruksional 

dilakukan oleh guru. Jadi pembelajaran adalah penyerdehanaan dari kata belajar 

dan mengajar, proses belajar mengajar, atau pun kegiatan belajar mengajar.  

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. Berdasarkan teori di atas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik yang membuat siswa untuk belajar, dengan melibatkan 

beberapa unsur, baik ekstrinsik maupun intrinsik. 

b. Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Menurut Muslimin (2011: 2) Hakikat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

di sekolah ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian siswa, guru, tata usaha, dan 

kepala sekolah terhadap keberadaan bahasa dan sastra Indonesia sebagai alat 

komunikasi dan sebagai alat pemersatu bangsa ini. Kepedulian itu pada gilirannya 

diharapkan akan meningkatkan sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia dan 

sastra Indonesia baik sebagai lambang identitas dan kebanggaan bangsa, persatuan 
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dan kesatuan bangsa, pembangkit rasa solidaritas kemanusiaan maupun sebagai 

sarana memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 

baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia (Permendiknas No. 22/Tahun 2006 tentang Standar 

Isi mata pelajaran Bahasa Indonesia SD/MI). Disebutkan juga di dalam 

Permendiknas No. 22/Tahun 2006 tentang Standar Isi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SD/MI bahwa ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-

aspek sebagai mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia SD diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan 

maupun tulisan. Disamping itu, dengan pembelajaran Bahasa Indonesia juga 

diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap hasil karya sastra 

Indonesia (Zulela, 2013: 4). Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

saat ini, pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI, mencakup 

komponen-komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra meliputi 4 

aspek: (1) Mendengarkan, (2) Menyimak, (3) Berbicara, dan (4) Menulis. 

 

B. Kajian Penelitian Relevan  

Dalam kajian penelitian yang relevan ini, penulis menemukan literatur yang di 

ambil dari penelitian (skripsi) terdahulu, pembahasan skripsi tersebut ada 
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hubungannya dengan skripsi penulis, yaitu skripsi yang di tulis oleh saudari Yuni 

Ratnawati tentang “Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Dasar Se-Kecamatan 

Kretek Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul”. Persamaan dari penelitian yang 

dilakukan peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Ratnawati ialah sama 

sama menganalisis pedagogik guru Sekolah Dasar, sedangkan perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah untuk menganalisis 

kompetensi pedagogik guru Sekolah Dasar di wilayah kecamatan Kretek 

kabupaten Bantul, sedangkan peneliti akan menganalisis kompetensi pedagogik 

guru dalam menerapkan model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 4 SDN Tlekung 01 Batu. 

Pada kajian penelitian yang relevan kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh saudari 

Eka Lusia Evanita yang berjudul “Analisis Kompetensi Pedagogik dan Kesiapan 

Guru Sekolah Menengah Atas dalam Mendukung Implementasi Kurikulum 2013”. 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian yang dilakukan 

oleh Eka Lusia Evanita ialah sama sama menganalisis pedagogik guru, namun 

penelitian yang dilakukan Eka Lusia Evanita meneliti pedagogik guru pada sekolah 

menengah atas, sedangkan peneliti meneliti pedagogik guru pada sekolah dasar. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak 

pada tujuan dilakukannya penelitian, penelitian yang dilakukan saudari Eka Lusia 

Evanita bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian kompetensi pedagogik yang 

dimiliki guru biologi dan kesiapan guru dalam mendukung implementasi 

kurikulum 2013, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk 
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mendeskripsikan bagaiman guru dalam perencancangan pembelajaran PAIKEM 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 
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C. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul 

Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Menerapkan Model 

Pembelajaran PAIKEM Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 4 

Di SDN Tlekung 01 Batu 

 

Tujuan 

1. Mendeskripsikan rancangan pembelajaran guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaaan pembelajaran guru dalam menerapkan 

model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

Teknik pengumpulan data Teknik Analisis Data Teori 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

1. Pengumpulan data 

2. Reduksi data 

3. Penyajian data 

4. Kesimpulan 

 

 

1. Pedagogik (Mulyasa, 2013) 

2. PAIKEM   (Jauhar, 2011) 

 

Hasil 

1. Merancang pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

2. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis dalam 

pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 
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