
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 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. Ketika kegiatan pembelajaran telah melibatkan 

unsur–unsur tersebut maka pembelajaran tersebut dapat dikatakan pembelajaran 

yang efektif karena pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu 

menciptakan aktivitas belajar pada tiap diri siswa (Prastowo, 2013: 65-66). 

Pembelajaran yang efektif sangat diperlukan dalam pendidikan, baik pendidikan 

dasar hingga jenjang selanjutnya. 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

susunan 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 No.20 tahun 2003). 

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa di dalam pendidikan 

tidak terlepas dari  suatu proses pembelajaran.   

Pembelajaran di Sekolah Dasar, salah satu contohnya yaitu pembelajaran 

Bahasa Indonesia.  Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik, 



2 
 

 

baik secara lisan maupun tulisan (Zulela, 2013: 4). Pembelajaran Bahasa 

indonesia meliputi 4 aspek keterampilan yaitu: mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis, yang harus dikembangkan di SD/MI (Zulela, 2013: 6). 

Melihat pentingnya pembelajaran Bahasa Indonesia bagi peserta didik 

khususnya Sekolah Dasar. Oleh karena itu dibutuhkan model pembelajaran yang 

mampu mendukung pembelajaran tersebut, yang dalam hal ini proses 

pembelajarannya dikemas secara menarik, dan diharapkan siswa dapat belajar secara 

aktif  sehingga keempat aspek keterampilan dari pembelajaran Bahasa Indonesia 

dapat tercapai. Salah satu cara yang digunakan untuk mengoptimalkan proses 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia adalah dengan menggunakan model pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan).  

Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan  

mengorientasikan 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 

terampil memecahkan masalah (Prastowo, 2013: 99). Model pembelajaran ini pun 

lebih berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu guru harus mampu menciptakan 

suasana yang pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif serta menyenangkan. 

Dalam pengelolaan pembelajaran yang di antaranya adalah menerapkan model 

pembelajaran PAIKEM, salah satu kompetensi yang wajib dikuasai guru dengan baik 

adalah kompetensi pedagogik demi tercapainya ketuntasan belajar siswa secara 

optimal. Kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dan 
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pelaksanaan, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya (Rochman, 2012: 26). 

Dilihat dari pengertiannya, kompetensi pedagogik begitu penting dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu guru benar-benar harus berkompeten dalam 

kompetensi ini. Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan 

utama (Mulyasa, 2013: 5).  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 

Desember 2015 di SDN Tlekung 01 Batu, Sekolah Dasar ini termasuk sekolah 

Adiwiyata yang telah terakreditasi A sejak tahun 2012. Hal ini dikarenakan Sekolah 

Dasar ini telah lulus standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar isi, 

kompetensi lulusan, standar pembiayaan, pengelolaan penilaian, serta pendidikan dan 

tenaga kependidikan. Delapan dari Sembilan guru yang ada di Sekolah Dasar ini 

telah tersertifikasi. Salah satunya adalah guru kelas IV. Guru tersebut dinyatakan 

telah memenuhi administrasi tenaga pendidik yang mana diharuskan memiliki RPP, 

silabus, PROMES (Program Semester), PROTA (Program Tahunan) serta jurnal.  

 Dalam proses  pembelajaran yang dilaksanakan di kelas IV, guru telah 

menggunakan model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Dengan menerapkan model pembelajaran PAIKEM, guru dapat meningkatkan hasil 

belajar karena lebih mengaktifkan siswa.  Pembelajaran PAIKEM yang dilaksanakan 

tidak terlepas dari  misi sekolah yang melaksanakan pembelajaran aktif,  kreatif, 

menyenangkan dan inovatif, oleh karena itu guru melaksanakan pembelajaran yang 

lebih berpusat pada siswa daripada menggunakan proses pembelajaran tradisional 
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yang cenderung berpusat pada guru sehingga anak menjadi bosan dan 

mengakibatkan materi tidak dapat diserap dengan optimal oleh siswa.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mendeskripsikan 

kompetensi Pedagogik yang dimiliki guru dalam menerapkan model pembelajaran 

PAIKEM. Dengan demikian peneliti mengambil judul “Analisis Kompetensi 

Pedagogik Guru Dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAIKEM Pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 4 Di SDN Tlekung 01 Batu”. 

B. Batasan Masalah  

Mengingat luasnya ruang lingkup dari aspek kompetensi pedagogik guru, maka 

untuk menghindari perluasan dalam memahami pembahasan, maka penulis akan 

membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup dari 

aspek kompetensi pedagogik guru yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

kompetensi pedagogik guru dalam merancang pembelajaran Bahasa Indonesia sesuai 

RPP kelas 4 dengan materi pembelajaran “Pantun Anak”,  menerapakan model 

pembelajaran PAIKEM. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana rancangan pembelajaran guru dalam menerapkan model pembelajaran 

PAIKEM pada pembelajaran Bahasa Indonesia? 

2. Bagaimana pelaksanaaan pembelajaran guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa Indonesia? 
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D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan harapan yang ingin dicapai oleh peneliti setelah 

penelitian dilaksanakan. Berdasarkan penelitian rumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang hendak dicapai peneliti sebagai berikut: 

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. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu: 

1.  Manfaat Secara Teoritis  

   Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan 

mengenai konsep dan  informasi tentang kompetensi pedagogik guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

meningkatkan kualitas pedagogik bagi guru dan peneliti dalam menerapkan 

pembelajaran. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

penelitian selanjutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai dari  penelitian ini ialah  sebagai 

berikut:  

a. Bagi Guru: hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk guru 

agar lebih menguasai dalam pengelolaan aspek pedagogik guru sehingga 

mampu menerapkan PAIKEM dalam kelas. 

b. Bagi Siswa: hasil penelitian ini dapat membantu siswa untuk lebih aktif 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

c. Bagi Sekolah: hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi terhadap guru 

di sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik bagi guru-guru di 

sekolah. 

F. Definisi Istilah 

1. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan 

sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak 

2. Kompetensi pedagogik guru adalah Kemampuan guru untuk mengelolah 

pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

3. Model pembelajaran adalah suatu rencana yang dapat digunakan untuk 

membentuk renana pembelajaran jangka panjang, merencanakan bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas.  

4. Model pembelajaran PAIKEM merupakan model pembelajaran yang 

menggambarkan keseluruhan proses belajar mengajar yang berlangsung 
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menyenangkan dengan melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi secara 

aktif selama kegiatan pembelajaran.  

5. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

6. Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan sebuah pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam komunikasi dengan bahasa baik lisan 

maupun tulisan. 
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