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ABSTRAK

Rafika, Mirna. 2016. Persepsi Siswa terhadap Profesional Guru dalam 
Pembelajaran PKn Kelas IV Di Sekolah Dasar Negeri Gugus Larasati 
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Masitah 

S.Pd, M.Pd., Drs.Sukarjo, S.Pd, M.Pd. 141 halaman

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di kelas IV salah satu SD di 

Gugus larasati Gunungpati Kota Semarang, diperoleh informasi bahwa guru sudah 

memenuhi kualifikasi profesional yang ditetapkan tetapi respon siswa belum 

maksimal. Rumusan masalah adalah bagaimana Persepsi Siswa terhadap 

Pelaksanaan Profesional Guru dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar Negeri 

Kelas IV Gugus Larasati Kota Semarang. Tujuan umum penelitian adalah untuk 

memberikan gambaran tentang persepsi siswa sekolah dasar terhadap kemampuan 

profesional guru pada pembelajaran PKn. Secara khusus penelitian menganalisis 

persepsi siswa Kelas IV terhadap kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran 

PKn

Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Lokasi penelitian di SDN 

Gugus Larasati Kota Semarang. Populasi penelitian sejumlah 132 siswa. Sampel 

penelitian menggunakan teknik sampel proporsi diperoleh 33 siswa. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Analisis data awal 

menggunakan uji normalitas dan linieritas. Analisis data akhir menggunakan 

analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata 75 % dan frekuensi persentase 61% 

dengan kriteria tinggi artinya siswa memiliki persepsi bahwa kompetensi pedagogik 

dari guru mereka tergolong dalam kategori baik. Artinya siswa beranggapan bahwa 

guru selalu melaksanakan deskriptor dalam indikator merencanakan proses belajar 

mengajar, indikator melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar 

mengajar, dan menilai kemajuan proses belajar mengajar pada pembelajaran PKn 

kelas IV.

Kesimpulan penelitian adalah persepsi siswa terhadap profesional guru

dalam pembelajaran PKn Kelas IV Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

tergolong kategori tinggi. Saran yang diberikan adalah setiap guru diharapkan dapat 

senantiasa mengembangkan dan meningkatkan profesional guru.

Kata kunci : persepsi siswa, profesional guru, PKn
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 1 tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan bahwa 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 bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Lebih lanjut dalam pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi untuk 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.

Cara mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan tenaga 

pendidik yang memenuhi kualifikasi. Menurut permendiknas No. 16 tahun 2007 

pasal 1 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dijelaskan bahwa 

setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru 

yang berlaku secara nasional. Untuk guru SD/MI atau yang sederajat kualifikasi 

akademik yang ditetapkan adalah harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan 
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minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI 

(D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang 

terakreditasi. Sedangkan untuk kompetensi guru, guru SD/MI harus memenuhi 

empat kompetensi utama yang telah ditetapkan yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. Bagi guru SD/MI setiap kompetensi tersebut 

dikembangkan lagi menjadi kompetensi guru kelas. Dalam pelaksanaannya, 

keempat kompetensi tersebut harus terintegrasi dalam setiap kinerja guru.

Menurut Moh. Uzer Usman (2013: 14) kompetensi keguruan adalah 

kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 menyatakan kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Pengelolaan 

yang dimaksud meliputi menata ruang kelas, memotivasi siswa agar bergairah 

belajar, memberi penguatan verbal maupun nonverbal, dan tanggap terhadap 

gangguan kelas. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. 

Termasuk dalam kemampuan ini antara lain beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, menunjukkan keteladanan kepada peserta didik, dan menunjukkan 

sikap demokratis, toleran, tenggang rasa, jujur, adil, tanggung jawab, disiplin, 

santun, bijaksana dan kreatif. Kompetensi sosial seorang guru merupakan 

kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan 

masyarakat tempat tinggal. Kemudian kompetensi profesional guru menurut Dikti 

(2006:7), sosok utuh kompetensi profesional guru (dalam hal ini guru SD) terdiri 

atas kemampuan:
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1. Mengenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani, 

2. Menguasai bidang ilmu sumber bahan ajaran lima mata pelajaran di SD baik 

dari segi:

a. Substansi dan metodologi bidang ilmu, maupun

b. Pengemasan bidang ilmu menjadi bahan ajar dalam kurikulum SD.

3. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik

4. Mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke 

dalam otak manusia. Melalui persepsi individu dapat mengadakan hubungan 

dengan lingkungannya (Slameto, 2012: 102). Dalam pembelajaran, persepsi siswa 

dapat mempengaruhi kesuksesan pembelajaran tersebut. Menurut Bimo Walgito 

(2012: 99) persepsi diartikan sebagai  proses diterimanya stimulus atau informasi 

oleh individu melalui alat indera. Akan tetapi, proses itu tidak berhenti pada tahap 

tersebut, stimulus atau informasi diteruskan oleh saraf sensoris ke otak sebagai 

pusat susunan saraf

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 bab X pasal 37 menjelaskan bahwa 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, 

pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu 

pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, 

keterampilan/kejuruan, serta muatan lokal (Depdiknas, 2007:1). Dari dasar tersebut 

diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

wajib diajarkan pada jenjang sekolah dasar. Permendiknas No 22 Th 2006 tentang 

Standar Isi berisi Standar Kompetensi di dalamnya memuat tentang mata pelajaran 
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pendidikan kewarganegaraan menyatakan bahwa mata pelajaran PKn merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warga negara Indonesia yang cerdas, terampil,dan berkarakter yang diamanatkan 

oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran PKn bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan diantaranya yaitu : (1) berpikir secara kritis,rasional,dan 

kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) berpartisipasi secara aktif dan 

bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbangsa,dan bernegara, serta anti-korupsi, (3) berkembang secara positif dan

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, (4) berinteraksi 

dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak 

langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. 

Dalam penelitian International Civic and Citizenship Studies (ICSS) pada 

tahun 2009 yang melibatkan 38 negara dimana Indonesia ikut terlibat dan menjadi 

sampel dalam penelitian mengenai pendidikan kewarganegaraan di lima negara

yaitu Indonesia, Hongkong, Republik Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. 

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa hasil tes siswa kelas VIII di Indonesia dan 

Thailand lebih rendah dibandingkan negara sampel lainnya di Asia. Kemudian 

dalam naskah akademik kajian kurikulum pendidikan kewarganegaraan Depdiknas 

tahun 2007 menemukan permasalahan dalam pembelajaran PKn lebih sering 

dikarenakan guru terbiasa “taken for granted” dari pusat memperlemah kreativitas 

dan inovasi mereka dalam megembangkan pembelajaran.
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Pada pengamatan awal yang dilakukan di kelas IV salah satu SD di Gugus 

larasati kecamatan Gunungpati Kota Semarang, peneliti menemukan bahwa pada 

proses pembelajaran terjadi komunkasi dua arah antara guru dengan siswa. Guru 

sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi arahan dari guru. 

Akan tetapi siswa masih kurang merespon arahan dari guru. Beberapa siswa 

terlihat hanya menundukan kepala dan terlihat asyik dengan dirinya sendiri. Ketika 

siswa diberikan pertanyaan, mereka belum berani untuk menjawab secara 

individu. Siswa lebih sering menjawab secara bersamaan. Siswa juga masih 

terlihat malu-malu saat diminta untuk maju ke depan. Pada saat pembelajaran, guru 

sudah menggunakan media, walaupun masih sederhana. Pada saat pembelajaran 

divariasikan dengan menggunakan media, siswa lebih terlihat aktif.

Guru-guru di Gugus Larasati pada umumnya sudah memenuhi kualfikasi 

akademik dari Permendiknas. Rata-rata guru sudah menempuh jenjang pendidikan 

S-1 dan sebagian besar sudah bersertifikasi. Keadaan gedung sekolah juga sudah 

layak dan menunjang pembelajaran. Akan tetapi, media yang dimiliki sekolah 

masih belum lengkap.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lambok Simamora dalam jurnal yang 

berjudul ”Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru Dan

Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Matematika.” menemukan 

bahwa semakin tinggi persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru maka 

semakin baik pula prestasi belajar matematikanya dan semakin tinggi kebiasaan 

belajar siswa maka semakin tinggi pula prestasi belajar matematikanya. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maria Liakopoulou pada tahun 

2011 berjudul “The Professional Competence of Teachers: Which qualities, 

attitudes, skills and knowledge contribute to a teacher’s effectiveness?” Penelitian 

ini bertujuan untuk mencatat kualifikasi yang dianggap penting oleh guru bagi 

mereka untuk berhasil melakukan tugas pedagogis dan didaktik mereka secara 

sistematis. Temuan penelitian ini memverifikasi kesimpulan yang dicapai dalam

literatur terkait mengenai pendekatan holistik untuk alat yang membentuk profil 

dari "guru yang baik", karena kebanyakan guru tampaknya mengasosiasikan 

efektivitas mereka di tempat kerja dengan baik sifat-sifat pribadi dan 

"keterampilan didaktik dan pedagogik", serta pengetahuan pedagogis. Temuan 

tertentu berkontribusi deskripsi sistematis dan analitis isi pengetahuan profesional 

yang diperlukan untuk kinerja yang sukses dari guru pedagogik bekerja dan 

didaktik.

Penelitian-penelitian tersebut menguatkan peneliti untuk meneliti 

Profesional guru dalam pembelajaran PKn siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Gugus Larasati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti mengambil judul penelitian “Persepsi Siswa terhadap 

Profesional Guru dalam Pembelajaran PKn Kelas IV di Sekolah Dasar Negeri 

Gugus Larasati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”.
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B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Persepsi Siswa terhadap 

Pelaksanaan Profesional Guru dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar Negeri 

Kelas IV Gugus Larasati Kota Semarang?”

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang berkaitan dengan 

persepsi siswa terhadap Profesional guru dalam pembelajaran PKn Kelas IV di 

Sekolah Dasar Negeri Gugus larasati Kota Semarang

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran PKn. 

Selebihnya menambah kontribusi bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat praktis, bagi:

a. Guru 

1) Untuk menambah wawasan guru mengenai kemampuan Profesional guru,

khususnya kompetensi pedagogik

2) Sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan hasil belajar siswa
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b. Peneliti 

1) Menambah pengetahuan/wawasan dan pengalaman baik personal maupun 

sosial mengenai kemampuan Profesional guru, khususnya kompetensi 

pedagogik.

2) Memberikan konstribusi bagi penelitian selanjutnya

c. Sekolah 

Sebagai salah satu masukan dalam upaya memperbaiki kualitas sekolah menjadi 

lebih baik.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Profesional guru

Menurut Djumiran (2009: 1.3 – 1.5) profesi adalah suatu jabatan atau 

pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Bersumber dari istilah 

profesi tersebut, muncul beberapa istilah yaitu profesional, profesionalitas, 

profesionalisasi dan Profesional.

Istilah profesional memiliki dua makna. Pertama mengacu kepada sebutan 

tentang orang yang menyandang suatu profesi. Kedua mengacu pada penampilan 

seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. 

Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap anggota suatu profesi serta 

derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk melakukan tugas-tugas 

suatu profesi. Profesionalisasi adalah suatu proses menuju perwujudan dan 

peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap 
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mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa 

mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Untuk mencapai 

Profesional guru ada empat kompetensi yang harus dipenuhi yaitu kompetensi 

pedagogik, profesional, pribadi, dan sosial. Penelitian ini fokus pada kompetensi 

pedagogik

2. Persepsi siswa

Menurut Bimo Walgito (2012: 99) persepsi diartikan sebagai                          

proses diterimanya stimulus atau informasi oleh individu melalui alat indera. Akan 

tetapi, proses itu tidak berhenti pada tahap tersebut, stimulus atau informasi 

diteruskan oleh saraf sensoris ke otak sebagai pusat susunan saraf. Persepsi adalah 

proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. 

Melalui persepsi individu dapat mengadakan hubungan dengan lingkungannya 

(Slameto, 2012: 102).

3. Pembelajaran PKn

Pembelajaran PKn di sekolah dasar adalah suatu proses belajar mengajar 

dalam rangka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa 

yang diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan 

demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada 

Pancasila, UUD, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang 

diselenggarakan selama enam tahun (Achmad Susanto, 2013: 225). Penelitian ini 

dilaksanakan pada saat pembelajaran KD 4.1 memberikan contoh sederhana 

pengaruh globalisasi, KD 4.2 mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 
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ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional, KD 4.3 Menentukan sikap 

terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya.

4. Sekolah Dasar Negeri Gugus Larasati Kota Semarang

Sekolah Negeri Gugus Kota Semarang merupakan tempat penelitian 

dilakukan. Peneliti mengambil siswa kelas IV dari Sekolah Negeri Gugus Larasati 

Kota Semarang sebagai populasi penelitian.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

Teori-teori yang akan dikaji meliputi teori-teori yang relevan dengan variabel 

penelitian. Teori-teori tersebut, sebagai berikut:

1. Hakikat Belajar

a. Pengertian belajar

Dikaji dari segi bahasa, pengertian belajar adalah berusaha memperoleh 

kepandaian ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan 

oleh pengalaman. Sedangkan menurut istilah, dikutip dari pendapat Djamarah, 

Syaiful Bachri (Nurochim, 2013: 6) mengungkapkan bahwa belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya 

yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Moh. Uzer Usman (2013: 5) 

berpendapat bahwa belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku 

pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dan individu dengan 

lingkungannya.

Menurut Achmad Rifa’i (2012: 66) konsep tentang belajar mengandung tiga 

unsur utama yaitu: (1) belajar berkaitan dengan perubahan perilaku; (2) perubahan 

perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman; (3) perubahan 

perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. Belajar merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 
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membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya           

(Sardiman, 2012:20). Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali 

baik sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak stiap perubahan dalam diri 

seseorang tergolong dalam arti belajar. Perubahan tingkah laku diartikan dalam 

pengertian belajar apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

1) Perubahan terjadi secara sadar

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif

4) Perubahan dalam belajar bersifat sementara

5) Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.

(Slameto, 2010: 4)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam rangka untuk mengubah atau 

membentuk perilaku yang merupakan hasil dari pengalaman dan lingkungan 

sekitar.

b. Prinsip-prinsip belajar

Proses belajar memerlukan prinsip-prinsip untuk melaksanakan proses 

belajar yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Prinsip belajar dapat 

disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan siswa secara individual. Menurut Slameto 

(2010: 27) prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar
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a) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional

b) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional 

c) Belajar perlu lingkungan yang menantang di mana anak dapat 

mengembangkan kemamapuannya bereksplorasi dan belajar dengan 

efektif

2) Sesuai hakikat belajar

a) Belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya

b) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery

c) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian satu 

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan respon yang 

diharapkan

3) Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari

a) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya

b) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan instruksional yang harus dicapainya
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4) Syarat keberhasilan belajar

a) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang

b) Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswanya

Gagne (Achmad Rifa’i, 2012: 79-80) mengemukakan bahwa prinsip belajar 

digolongkan dalam dua kondisi, yaitu kondisi eksternal dan kondisi internal. 

Kondsi eksternal terdapat beberapa prinsip yaitu: 

1) Keterdekatan (contiguity)

Prinsip ini menyatakan bahwa situasi stimulus yang hendak direspon oleh 

pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang 

diinginkan. 

2) Pengulangan (repetiion)

Prinsip ini mengemukakan bahwa situasi stimulus dan responnya perlu 

diulang-ulang atau dipraktekkan, agar belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan 

retensi belajar.

3) Penguatan (reinforcement)

Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa belajar sesuatu yang baru akan 

diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang 

menyenangkan.

Sedangkan dalam kondisi internal, prinsip belajar yang harus ada pada diri 

pembelajar antara lain

1) Informasi aktual (factual information)
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Informasi ini dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu: (a) dikomunikasikan 

kepada pembelajar; (b) dipelajari oleh pembelajar sebelum memulai belajar baru; 

(c) dilacak dari memori, karena informasi itu telah dipelajari dan disimpan dalam 

memori selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya

2) Kemahiran intelektual (intelektual skill)

Pembelajar harus memiliki berbagai cara dalam mengerjakan sesuatu, 

terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol bahasa dan lainnya, untuk 

mempelajari hal- hal baru. Kemahiran intelektual tidak dapat disajikan melalui 

petunjuk lisan maupun petunjuk tertulis yang disampikan oleh pendidik. 

Kemahiran intelektual harus telah dipelajari sebelumnya agar dapat digunakan 

atau diingat ketika diperlukan

3) Strategi (strategy)

Setiap aktivitas belajar memerlukan pengaktifan strategi belajar dan 

mengingat. Pembelajar harus mampu menggunakan strategi untuk menghadirkan 

stimulus yang kompleks; memilih dan membuat kode bagian-bagian stimulus; 

memecahkan masalah; dan menemukan kembali informasi yang telah dipelajari

Suprijono (2014:4-5) mengemukakan prinsip-prinsip belajar, sebagai berikut:

a) Perubahan perilaku

Prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai hasil 

belajar memiliki ciri-ciri:

(1) Sebagai hasil tindakan rasional instumental yaitu perubahan yang disadari

(2) Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku yang lainnya

(3) Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup
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(4) Positif atau berakumulasi

(5) Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan

(6) Permanen atau tetap

(7) Bertujuan dan terarah

(8) Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan

b) Belajar merupakan proses

Belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. 

Belajar adalah proses sistematik yang dinamis, konstruktif, dan organik. Belajar 

merupakan kesatuan fungsional dari berbagai komponen belajar 

c) Belajar merupakan bentuk pengalaman

Pengalaman dalam belajar pada dasarnya adalah hasil interaksi antara peserta 

didik dengan lingkungannya.

Prinsip-prinsip pembelajaran pada dasarnya bergantung pada teori belajar 

yang digunakan, individu peserta didik, dan faktor yang menunjang pembelajaran. 

Dengan demikian, dalam setiap pembelajaran, guru harus memperhatikan terlebih 

dahulu faktor-faktor tersebut, untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran. 

c. Teori belajar

Thobroni mengemukakan bahwa teori belajar adalah teori yang 

mendeskripsikan apa yang sedang terjadi saat proses belajar berlangsung dan 

kapan proses belajar tersebut berlangsung (2011: 15). Teori belajar yang umum 

digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar antara lain

1) Teori belajar behaviorisme
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Belajar dikaji dari teori behaviorisme merupakan proses perubahan perilaku. 

Perubahan perilaku yang dimaksud dapat berwujud perilaku yang tampak dan yang 

tidak tampak. Tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan sebagai 

perwujudan dari proses belajar. Aspek penting yang dikemukakan oleh aliran 

behavioristik dalam belajar adalah bahwa hasil belajar (perubahan perilaku) tidak 

disebabkan oleh kemampuan internal manusia, tetapi karena faktor stimulus yang 

menimbulkan respon (Rifa’i dan Anni, 2012: 89-90). Pendapat tersebut sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Thobroni (2011: 64), belajar merupakan akibat 

adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar 

sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya.

2) Teori belajar konstruktivisme

Dalam teori konstruktivisme, belajar diartikan lebih dari sekedar mengingat. 

Peserta didik dituntut untuk tidak hanya sekedar paham mengenai pengetahuan 

yang telah dipelajari, tetapi juga harus mampu memecahkan masalah menemukan 

(discovery) sesuatu untuk dirinya. Inti teori konstruktivisme adalah siswa harus 

menemukan dan menstransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya 

sendiri. Belajar yang bersifat konstruktif merupakan aktivitas belajar seperti yang 

dilakukan oleh para ilmuwan. Jenis belajar konstrktif menggambarkan aktivitas 

yang terjadi selama penemuan ilmiah, diplomasi, dan pemecahan masalah kreatif 

dalam kehidupan sehari-hari (Rifa’i dan Anni, 2012: 114-115).

3) Teori belajar humanisme

Konsep dasar belajar dalam teori humanisme memfokuskan pada hasil 

pendidikan yang bersifat afektif, belajar tentang cara-cara belajar, dan 
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meningkatkan kreativitas dan semua potensi peserta didik. Hasil belajar dalam 

alian humanistik merupakan kemampuan siswa mengambil tanggung jawab 

dalam menentukan apa yang dipelajari dan menjadi individu yang mampu 

mengarahkan diri sendiri dan mandiri. Teori humanisme menekankan pada 

pendidikan kreativitas, minat terhadap seni, dan hasrat ingin tahu

(Rifa’i dan Anni, 2012: 121-122)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, teori-teori belajar 

mengemukakan tentang proses belajar dan hasil belajar ditinjau dari faktor yang 

mempengaruhinya. Teori-teori tersebut juga menekankan pada keaktifan dari 

peserta didik dalam proses belajar.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses maupun hasil 

belajar dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Menurut Slameto (2010: 54-60) faktor internal dikelompokkan menjadi 

tiga faktor, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor 

jasmaniah adalah keadaan fisik yang dimiliki oleh individu meliputi faktor 

kesehatan dan cacat tubuh. Faktor psikologis yang mempengaruhi belajar adalah 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Sedangkan 

faktor kelelahan dalam belajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani dapat dilihat dengan 

kelesuan tubuh dan kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan 
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kelelahan rohani dapat dilihat dari kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan 

dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.

Achmad Rifa’i (2012: 80-81) menjelaskan bahwa faktor-faktor internal 

yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar mencakup keadaan 

fisik, psikis, dan kondisi sosial. Kondisi fisik mencakup kesehatan organ tubuh. 

Keadaan psikis seperti kemampuan intelektual, dan emosional. Keadaan sosial 

meliputi kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kesempurnaan dan 

kualitas kondisi internal yang dimiliki individu akan berpengaruh terhadap 

kesiapan, proses, dan hasil belajar. Faktor-faktor tersebut dapat terbentuk sebagai 

akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar sebelumnya, dan perkembangan

2) Faktor eksternal

Faktor ekternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor 

eksternal yang berpengaruh terhadap belajar digolongkan menjadi tiga yaitu, 

faktor keluarga, sekolah dan masyarakat (Slameto, 2010: 60-72).  Faktor keluarga 

berupa cara orangtua dalam mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. 

Keadaan keluarga akan berdampak langsung pada perkembangan belajar individu. 

Faktor sekolah mencakup metode belajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Faktor masyarakat 

meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan 

bentuk kehidupan masyarakat,
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Achmad Rifa’i (2012: 81) mengemukakan bahwa faktor eksternal yang 

mempengaruhi belajar adalah kondisi eksternal yang ada di lingkungan peserta 

didik. Beberpa faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar 

(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, 

dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil 

belajar.

Proses belajar memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut 

dapat berasal dari dalam diri individu (internal) dan luar diri individu (eksternal). 

Baik faktor internal maupun eksternal tersebut dapat menjadi penyebab berhasil 

atau tidaknya proses belajar. Kekurangan dari setiap faktor, dapat ditutupi dengan 

kelebihan dari fakor yang lainnya.

e. Aktivitas belajar siswa

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi 

belajar mengajar. Aktivitas siswa akan berkurang apabila bahan pelajaran yang 

diberikan guru kurang menarik perhatian siswa, disebabkan cara mengajar yang 

mengabaikan prinsip-prinsip apresiasi, korelasi, dan lain-lain 

(Djamarah dan Zain, 2010: 44). Menurut Rusman (2014: 388), penerapan 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa dapat dilakukan melalui pengembangan 

berbagai keterampilan belajar yaitu: (1) berkomunikasi lisan dan tertulis secara 

efektif; (2) berpikir logis, kritis, dan kreatif; (3) rasa ingin tahu; (4) penguasaan 

teknologi dan informasi; (5) pengembangan personal dan sosial; (6) belajar 

mandiri.
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Aktivitas siswa dalam pembelajaran banyak ragamnya. 

Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) menggolongkan aktivitas siswa sebagai 

berikut:

1) Visual activities, misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, dan pekerjaan orang lain.

2) Oral activities, yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi.

3) Listening activities, yaitu mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato.

4) Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan 

menyalin.

5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram.

6) Motor activities, yaitu melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak.

7) Mental activities, yaitu menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.

8) Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.

Sedangkan Whipple (dalam Hamalik, 2014: 173-174) mengelompokkan 

aktivitas siswa sebagai berikut:

1) Bekerja dengan alat-alat visual, diantaranya: mengumpulkan gambar-gambar 

dan bahan-bahan ilustrasi lainnya; mempelajari gambar-gambar, khusus 
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mendengarkan penjelasan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan 

menyusun pameran, menulis tabel;

2) Ekskursi dan trip, diantaranya: mengunjungi museum dan menyaksikan 

demonstrasi, seperti proses penyiaran televisi;

3) Mempelajari masalah, diantaranya: mencari informasi dalam pertanyaan-

pertanyaan penting, membuat catatan-catatan sebagai persiapan diskusi dan 

laporan, melakukan eksperimen, dan membuat rangkuman;

4) Mengapresiasi literatur, diantaranya: membaca cerita-cerita yang menarik dan 

mendengarkan bacaan;

5) Ilustrasi dan konstruksi, diantaranya: membuat diagram, membuat poster, 

menggambar, dan membuat peta;

6) Bekerja menyajikan informasi dengan cara menulis dan menyajikan 

dramatisasi;

7) Cek dan tes, diantaranya: menyiapkan tes-tes untuk murid lain, dan menyusun 

grafik perkembangan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivits 

belajar siswa merupakan suatu hal atau kegiatan yang dilakukan siswa dalam 

rangka menghasilkan suatu produk di dalam pembelajaran.

2. Hakikat pembelajaran

a. Pengertian pembelajaran

Pembelajaran terjemahan dari kata learning, berdasarkan makna lesikal 

berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Dalam pembelajaran, peserta didik 

menjadi subjek. Sedangkan guru bertugas menyediakan fasilitas belajar bagi 
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peserta didiknya untuk mempelajarinya. Pembelajaran adalah dialog interaktif dan 

berpusat pada peserta didik (Agus suprijno, 2014: 13).

Senada dengan makna pembelajaran tersebut, Achmad Rifa’i (2012:159) 

menjelaskan bahwa pembelajaran merupaka proses komunikasi antara pendidik 

dan peserta didik, atau antar peserta didik. Dalam proses itu dapat dilakukan secara 

verbal (lisan) dan nonverbal. Komunikasi dalam pembelajaran ditujukan untuk 

membantu proses belajar. Aktivitas komunikasi itu dapat dilakukan secara 

mandiri, yakni ketika peserta ddik melakukan aktivitas belajar mandiri.

Pembelajaran merupakan cara untuk mengembangkan rencana yang 

terorganisasi untuk keperluan belajar. Berdasarkan pengertian pembelajaran 

tersebut dapat diarikan ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut: a) merupakan 

upaya sadar dan disengaja; b) pembelajaran harus membuat siswa belajar; tujuan 

harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan; d) pelaksanaannya 

terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasilnya (Nurochim, 2013: 18-19).

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi antara guru dan murid 

dimana interaksi tersebut terjadi secara dua arah. Pada proses pembelajaran siswa 

adalah subjek dan guru hanya menjadi fasilitator. Sehingga diutamakan dalam 

pembelajaran tersebut siswa harus lebih aktif dalam menggali ilmu pengetahuan.

b. Prinsip-prinsip pembelajaran

Menurut Gagne (Nurochim, 2013: 20) prinsip pembelajaran yang perlu 

dilakukan guru antara lain:

1) Menarik perhatian (gaining attention): hal yang menimbulkan minat siswa 

dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi atau kompleks
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2) Menyampaikan tujuan pembelajaran (informing learner of objectives):

memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai 

mengikuti pelajaran

3) Mengingatkan konsep/prinsip yang telah dipelajari (stimulating recall or 

prior learning): merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah 

dipelajari menjadi syarat untuk mempelajari materi yang baru

4) Menyampaikan materi pembelajaran (presenting the stimulus):

menyampaikan materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan

5) Memberikan bimbingan belajar (providing learner guidance): memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang membeimbing proses /alur berpikir siswa agar 

memiliki pemahaman yang lebih baik

6) Memperoleh kinerja/penampilan siswa (eliciting performance): siswa diminta 

untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau penguasaannya terhadap

materi

7) Memberikan balikan (providing feedback): memberitahu seberapa jauh 

ketepatan performance siswa

8) Menilai hasil belajar siswa (assessing performance): memberitahukan 

tes/ujian untuk mengetahui seberapa jauh siswa menguasai tujuan 

pembelajaran

9) Memperkuat retensi dan transfer belajar (enhancing retention and transfer): 

merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan 

memberikan rangkuman, mengadakan review atau mempraktikan apa yang 

telah dipelajari
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Sedangkan Achmad Rifa’i (2012: 161) berpendapat bahwa pembelajaran 

apabila ditinjau dari segi internal dan eksternal maka teori pembelajaran 

merupakan penerapan prinsip-prinsip teori belajar, teori tingkah laku, dan prinsip 

pengajaran dalam usaha mencapai tujuan belajar dengan penekanan pada prosedur

yang telah terbukti berhasil secara konsisten. Dengan demikian prinsip belajar 

menurut teori belajar tertentu, teori tingkah laku dan prinsip-prinsip pengajaran 

dalam implementasinya akan berintegrasi menjadi prinsip-prinsip pembelajaran.

Berdasarkan pengertian pembelajaran yang telah dikemukakan tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran adalah penerapan 

dari teori-teori belajar yang berlaku.

c. Komponen-komponen pembelajaran

Ditinjau dari pendekatan sistem, pembelajaran dalam prosesnya akan 

melibatkan berbagai komponen. Komponen tersebut antara lain:

1) Tujuan

Tujuan pembelajaran merupakan pencapaian yang diupayakan melalui 

kegiatan pembelajaran. Tujuan dalam pembelajaran biasanya berupa pengetahuan 

dan keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit.

2) Subjek belajar

Pada proses pembelajaran seorang siswa merupakan komponen yang 

berperan sebagai subjek dan objek pembelajaran. Sebagai subjek, siswa adalah 

individu yang melakukan proses belajar mengajar. Sebagai objek, karena kegiatan 

pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri subjek 
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belajar. Oleh karena itu diperlukan partisipasi aktif dari siswa agar pembelajaran 

dapat berjalan dengan lancar. 

3) Materi pelajaran

Materi pelajaran merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran, 

karena materi pelajaran memberikan warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis 

dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap intensitas proses 

pembelajaran (Achmad Rifa’i, 2012: 159-161)

4) Strategi pembelajaran

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam penerapan strategi pembeajaran pendidik perlu memilih model-model 

pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan teknik-teknik 

mengajar yang menunjang pelaksanaan metode mengajar. Untuk menentukan 

strategi pembelajaran yang tepat pendidik mempertimbangkan akan tujuan, 

karakteristik peserta didik materi pelajaran, dan sebagainya agar strategi 

pembelajaran tersebut dapat berfungsi maksimal

5) Media pembelajaran

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Media 

digunakan dalam kegiatan instruksional antara lain: a) media dapat memperbesar 

benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata menjadi dapat dilihat dengan 

jelas; b) dapat menyajikan benda yang jauh dari subjek belajar; c) menyajikan 
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peristiwa yang komplek, rumit, dan berlangsung cepat menjadi sistematik dan 

sederhana, sehingga mudah dipahami.

6) Penunjang

Komponen penunjang yang dimaksud dalam proses pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya. 

Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi, dan mempermudah 

terjadinya proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidik harus senantiasa 

memperhatikan, memilih, dan memanfaatkannya. (Achmad Rifa’i, 2012: 159-161)

Berdasarkan pendapat ahli yang dikemukakan tentang komponen 

pembelajaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa agar suatu pembelajaran 

dapat berlangsung dengan baik komponen-komponen tersebut harus dipenuhi dan 

menjalin suatu kesatuan.

3. Hakikat Persepsi

a. Pengertian persepsi

Persepsi adalah proses yang diawali oleh proses pengindraan. Menurut

Bimo Walgito (2012: 99) persepsi diartikan sebagai proses diterimanya stimulus 

atau informasi oleh individu melalui alat indera. Akan tetapi, proses itu tidak 

berhenti pada tahap tersebut, stimulus atau informasi diteruskan oleh saraf sensoris 

ke otak sebagai pusat susunan saraf. Persepsi adalah proses menyangkut masuknya 

pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia dapat 

mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan dilakukan melalui 

indera penglihatan, pendengaran, perasa, dan pencium (Slameto, 2010: 103).
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Manusia senantiasa bersinggungan dengan lingkungannya, baik fisik 

maupun nonfisik. Sejak dilahirkan, manusia secara langsung berhubungan dengan 

dunia sekitarnya. Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensori ke otak. 

Proses ini disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak 

sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa 

yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam 

pusat kesadaran disebut proses psikologis. Proses psikologis merupakan tahap 

terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi yang sebenarnya.                             

(Bimo Walgito, 2012: 102)

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi 

merupakan proses yang didahului dengan penginderaan atau penerimaan stimulus 

atau informasi dari lingkungan sekitarnya. Proses ini diawali dengan penginderaan 

kemudian dilanjutkan oleh saraf sensori untuk selanjutnya diproses di otak 

sehingga manusia tersebut dapat memberikan tanggapan.

b. Objek Persepsi

Berkaitan dengan persepsi, objek yang dapat dipersepsi beraneka ragam. 

Objek persepsi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Manusia itu 

sendiri dapat menjadi objek persepsi. Proses persepsi yang menjadikan dirinya 

sendiri sebagai objek persepsi disebut persepsi diri atau self-perception. Objek 

persepsi dapat dibedakan sebagai berikut:
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1) Objek manusia

Objek persepsi berwujud manusia disebut person perception atau social 

perception. Pada objek manusia, objek harus memiliki kemampuan, perasaan, 

ataupun aspek-aspek lain seperti pada orang yang mempersepsi. Orang yang 

dipersepsi akan dapat mempengaruhi orang yang mempersepsi.

2) Objek nonmanusia

Persepsi yang menggunakan objek nonmanusia disebut nonsocial perception atau 

things perception. (Bimo Walgito, 2012: 109)

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa objek 

penelitian yang diambil adalah social perception.

c. Prinsip Dasar Persepsi

Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar tentang persepsi menurut Slameto 

(2010: 103):

1) Persepsi bersifat relatif

Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu 

persis seperti keadaan sebenarnya. Hubungannya dengan kerelatifan, dampak 

pertama dari suatu perubahan rangsangan dirasakan lebih besar daripada 

rangsangan yang datang kemudian.

2) Persepsi bersifat selektif

Manusia hanya memperhatikan beberapa rangsangan dari banyak 

rangsangan yang ada disekitarnya pada saat-saat tertentu. Penerimaan rangsangan 

bergantung pada apa yang pernah dipelajari, menarik perhatian, dan ke arah mana 

persepsi itu memiliki kecenderungan.
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3) Persepsi memiliki tatanan

Rangsangan diterima dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-

kelompok. Jika rangsangan yang datang tidak lengkap, maka manusia akan 

melengkapi sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas.

4) Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang 

akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih, ditata, dan 

pesan tersebut akan diinterprestasi.

5) Hasil persepsi dapat berbeda bahkan ketika situasi sama

Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan individual, 

perbedaan kepribadian, perbedaan sikap atau perbedaan motivasi. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain

1) Objek yang dipersepsi

Objek yang menimbulkan stimulus atau informasi mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus atau informasi datang dari luar individu yaitu manusia dan 

benda

2) Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf

Alat indera merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus 

ada saraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor 

ke pusat susunan saraf yaitu otak.
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3) Perhatian 

Untuk menyadari atau membuat persepsi diperlukan adanya perhatian. Perhatian 

adalah langkah pertama sebagi suatu persiapan dalam rangka mengadakan 

persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekelompok objek. 

(Bimo Walgito, 2010: 34)

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi persepsi pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada tiga 

yaitu objek yang dipersepsi dalam hal ini kompetensi pedagogik guru, Alat indera, 

saraf, dan pusat susunan saraf yang dimiliki oleh siswa kelas IV SD Negeri gugus 

Kota Semarang , dan perhatian siswa IV SD Negeri gugus Kota Semarang

4. Hakikat Kompetensi guru

a. Pengertian kompetensi guru

Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

kewajiban secara bertanggung-jawab dan layak. Dalam melakukan kewenangan 

profesionalnya, guru dituntut memiliki seperangkat kompetensi yang beraneka 

ragam. (Moh. Uzer Usman, 2013: 14)

1) Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik (Djumiran, 2009: 3.12). Untuk keperluan penampilan aktual dalam 

proses pembelajaran, seorang guru minimal memiliki kemampuan sebagai berikut:

a) Merencanakan proses belajar mengajar

b) Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar
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c) Menilai kemajuan proses belajar mengajar

d) Menguasai bahan pelajaran 

(Udin Syaefudin Saud, 2013: 50)

2) Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi secara luas 

dan mendalam (Djumiran, 2009: 3.13). Kemampuan profesional yang harus 

dimiliki oleh guru antara lain:

a) Menguasai landasan pendidikan

b) Menguasai bahan pengajaran

c) Menyusun program pengajaran

d) Melaksanakan program pengajaran

e) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

(Moh. Uzer Usman, 2013: 17-19)

3) Kompetensi kepribadian

Djumiran (2009: 3.13) menyatakan bahwa kompetensi kepribadian adalah

kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa sera 

menjadi teladan bagi psrta didik. Beberapa kemampuan yang menjadi bagian 

dalam kompetensi kepribadian seorang guru antara lain:

a) Mengembangkan kepribadian

b) Berinteraksi dan berkomunikasi

c) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan

d) Melaksanakan administrasi sekolah

e) Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran
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(Moh. Uzer Usman, 2013: 16-17)

4) Kompetensi sosial

Dari pendapat Achmad Rifa’i (2012: 10) mengemukakan bahwa 

kompetensi sosial seorang guru adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial tersebut 

secara rinci aan dijabarkan sebagai berikut:

1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan ststus sosial ekonomi.

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua, dan masyaraka

3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah republik indonesia yang 

memiliki keragaman sosial budaya

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 

dan tulisan atau bentuk lain

Selain empat kompetensi yang telah diuraikan di atas,                             

Sardiman A.M (2012: 141) memiliki pendapat lain mengenai kompetensi utama 

dalam profesi guru. Beberapa kecakapan utama yang harus dimiliki seorang guru 

antara lain

1) Guru harus dapat memahami dan menempatkan kedewasaannya

2) Guru harus mengenali diri siswanya

3) Guru harus memiliki kecakapan memberi bimbingan
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4) Guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan 

di Indonesia pada umumnya sesuai dengan tahap-tahap pembangunan

Kompetensi guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh 

seorang guru dalam rangka menunjang aktifitas pembelajaran maupun profesi 

keguruan. Setiap kompetensi yang dimiliki oleh guru, baik kompetensi pedagogik, 

profesional, sosial maupun kepribadian satu sama lain tidk bisa dipisahkan. 

Keempat kompetensi tersebut harus senantiasa terintegrasi dalam proses 

pembelajaran.

b. Peranan guru

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong,

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. 

Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam 

kelas untuk membeantu proses perkembangan siswa. Seiring dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan sosial budaya yang 

berlangsung dengan cepat telah memberiaknan dampak pada berkembangnya 

peranan guru. Peran yang dimiliki guru saat ini antara lain

1) Perencana pengajaran

Seorang guru diharapkan mampu untuk merncanakan kegiatan belajar-

mengajar secara efektif. Untuk itu ia harus memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang prinsip-prinsip belajar sebagai dasar dalam merancang kegiatan belajar-

mengajar, seperti merumuskan tujuan, memilih bahan, memilih metode, 

menetapkan penilaian dan sebagainya.

2) Pengelola pengajaran
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Seorang guru harus mampu mengelola seluruh proses kegiatan belajar-

mengajar dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar sedemikian rupa sehingga 

setiap siswa dapat belajar secara efektif dan efisien

3) Penilai hasil belajar

Seorang guru hendaknya senantiasa secara terus-menerus mengikuti hasil-

hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu-ke waktu

4) Motivator belajar

Guru hendaknya senantiasa berusaha untuk menimbulkan, memelihara, dan 

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Ada empat hal yang dapat dilakukan 

guru untuk memberikan motivasi ini yaitu:

a) Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar

b) Menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan di akhir 

pengajaran

c) Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai sehingga dapat 

meraangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik di kemudian hari

d) Membentuk kebiasaan belajar yang baik

5) Pembimbing

Sebagai pembimbing, guru dituntut untuk melakukan pendekatan secara 

instruksional maupun pribadi kepada peserta didik. Hal-hal yang diharapkan 

mampu dilakukan guru antara lain:

1) Mengenal dan memahami peserta didik baik secara individu maupun 

kelompok
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2) Memberikan penerangan kepada siswa mengenai hal-hal yang diperlukan 

dalam proses belajar

3) Memberikan kesempatan yang memadai agar setaip siswa dapat belajar sesuai 

dengan kemampuan pribadinya

4) Membantu siswa dalam mengatasi setiap masalah-masalah pribadi yang 

dihadapinya

5) Menilai setiap langkah kegiatan yang telah dilakukan                             

(Slameto, 2010: 98-100)

Sedangkan Sardiman (2012: 144-146) berpendapat bahwa peranan guru 

dalam pembelajaran adalah sebagai berikut

1) Informator

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, 

dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum

2) Organisator

Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal 

pelajaran, dan lain-lain. Komponen dalam kegiatan belajar mengajar semua 

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai efektivitas dan 

efisien

3) Motivator

Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement

untuk mendinamisasikan siswa, menumbuhkan swadaya dan daya cipta, 

sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar-mengajar
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4) Pengarah/direktor

Guru harus dapat mengarahkan dan membimbing kegiatan belajar siswa 

sesuai dengan yang dicita-citakan

5) Inisiator

Guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar-mengajar. Ide-ide

tersebut harus ide-ide kreatif yang dapat dicontoh siswa.

6) Transmitter

Dalam kegiatan belajar mengajar guru juga akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan

7) Fasilitator

Guru dalam hal ini memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar-mengajar

8) Mediator

Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Guru juga harus dapat 

mengoperasikan media pembelajaran

9) Evaluator

Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didikdalam bidang 

akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan 

bagaimanan siswa berhasil atau tidak

Menurut Moh. Uzer Usman (2013: 9-13) peran guru salah diinjau dari segi profesi 

dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1) Peran guru dalam proses belajar-mengajar
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Dalam proses belajar-mengajar, guru dituntut untuk meningkatkan peranan 

dan kompetensinya. Guru yang kompeten akan lebih mampu untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya 

sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Peranan dan kompetensi 

guru dalam proses belajar-mengajar meliputi 

a) Guru sebagai demonstrator

b) Guru sebagai pengelola kelas

c) Guru sebagai mediator dan fasilitator

d) Guru sebagai evaluator

2) Peran guru dalam pengadministrasian

Dalam hubungannya dengan kegiatan administras, seorang guru dapat berperan 

sebagai berikut:

a) Pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai kegiatan-kegiatan pendidikan

b) Wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi 

anggota suatu masyarakat

c) Orang yang ahli dalam mata pelajaran

d) Penegak disiplin, guru harus senantiasa menjaga agar tercapai suatu 

kedisiplinan

e) Pelaksana administrasi pendidikan, guru bertanggung jawab menjaga 

kelancaran jalannya pendidikan dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan 

administrasi

3) Peran guru secara pribadi

Dilihat dari segi dirinya sendiri, seorang guru harus berperan sebagai berikut:
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a) Petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan 

masyarakat

b) Pelajar dan ilmuwan, yaitu senantiasa terus-menerus menuntut ilmu 

pengetahuan

c) Orang tua, mewakili orang tua murid di sekolah dalam pendidikan anaknya

d) Pencari teladan, yaitu senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk siswa 

dan seluruh masyarakat

e) Pencari keamanan, yaitu yang mencarikan rasa aman bagi siswa

4) Peran guru secara psikologis

Peran guru secara psikologis, guru dipandang sebagai berikut

a) Ahli psikologi pendidikan, yaitu petugas psikologi dalam pendidikan, yang 

melaksanakan tugas-tugas atas daasar prinsip psikologi

b) Seniman dalam hubungan antar manusia, yaitu orang yang mampu membuat 

hubungan antar manusia untuk tujuan tertentu, menggunakan teknik tertentu, 

khususnya dalam kegiatan pendidikan

c) Pembentuk kelompok sebagai jalanatau alat dalam pendidikan

d) Catalytic agent, yaitu orang yang mempunyai pengaruhb dalam menimbulkan 

pembaharuan

e) Petugas kesehatan mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan mental, 

khususnya mental siswa

Guru sebagai agen pendidikan tidak hanya memiliki peran sebagi pengajar. 

Peran guru dalam membimbing siswa untuk mencapai tujuan pendidikan sangat 

komplek dan memerlukan kemampuan yang mumpuni. Selain iu, dalam 
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profesinya, guru juga memiliki peran yang juga masih berhubungan dengan 

tugasnya untuk membimbing peserta didiknya mencapai tujuan pendidikan.

c. Penilaian kemapuan mengajar

Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap calon guru salah satunya adalah 

kemampuan melaksanakan program pengajaran yang merupakan salah satu 

kriteria keberhasilan pendidikan prajabatan guru, maka perlu ada semacam 

penilaian yang dapat mengungkapkan aspek-aspek keterampilan yang sifatnya 

dasar dan umum.Untuk memenuhi harapan tersebut dapat dipergunakan instrumen 

penilaian yang dapat mengukur kelayakan kemampuan guru. Penilaian 

kemampuan mengajar yang dapat dipakai sebagai salah satu penilaian kemampuan 

mengajar terdiri dari:

1) Lembar penilaian keterampilan menyusun rencana pengajaran atau satuan 

pelajaran (IPKM-1)

2) Lembar penilaian keterampilan melaksanakan prosedur mengajar atau 

pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di kelas (IPKM-2)

3) Lembar penilaian keterampilan melaksanakan hubungan antarpribadi        

(IPKM-3). (Moh. Uzer Usman, 2013: 119)

Penilaian mengajar, selain dilakukan oleh orang lain, juga dapat dilakukan 

oleh diri sendiri. Penilaian ini lebih merupakan penilaian diri. Menurut Endang 

Poerwanti (2008: 7.13-7.14) sebagai seorang guru, melakukan penilaian diri 

merupakan aktivitas yang penting karena dua alasan. Pertama, untuk memperbaiki 

kualitas pengajaran.mempebaiki kualitas pengajaran berarti memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang dilakukan. Kedua, guru tidak terlalu berharap pada 
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orang lain untuk melakukan penilaian. penilaian diri merupakan bagian penting 

dalam aktivitas pembelajaran untuk memahami dan memberi makna terhadap 

proses dan hasil yang terjadi akibat pengajaran yang dilakukan. Hasil penilaian diri 

dapat digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya untuk 

menghasilkan perbaikan-perbaikan.

Penilaian kemampuan mengajar dilakukan untuk menilai kelayakan guru 

dalam mengajar. Penilaian kemampuan mengajar dapat dilakukan oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Hasl dari penilaian tersebut dapat digunakan untuk melakukan 

perbaikan dan langkah selanjutnya dalam pembelajaran.

5. Hakikat PKn

a. Pengertian PKn

Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah 

selalu menyesuaikan diri sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang 

sedang berubah. Proses pembangunan karakter bangsa yang saat ini sedang gencar 

dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan arah dan pesan konstitusi negara RI. 

Pada hakekatnya proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah pada 

terciptanya masyarakat Indonesia yang menempatka demokrasi sebagai titik 

sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan tujuan tersebut 

pendidikan kewarganegaraan mengemban tiga fungsi pokok yaitu 

mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelgence), membina tanggung 

jawab negara negara (civic responbility) dan mendorong partisipasi warga negara 

(civic partisipation). Kecerdasan warga negara yang dibentuk bukan hanya dalam 
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dimensi rasional, melainkan juga spiritual, emosional dan sosial                             

(Udin S. Winataputra, 2008: 1.1-1.2)

Achmad Susanto (2013: 225) menjelaskan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk 

mengembangankan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan 

dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagiai individu maupun 

angggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang 

merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan 

dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga dengan negara serta pendidikan 

pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh 

bangsa dan negara.

Pembelajaran PKn di sekolah dasar dimaksudkan sebagai suatu proses 

belajar mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan 

baik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter 

bangsa yang diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang 

menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

berlandaskan pada Pancasila, UUD, dan norma-norma yang berlku di masyarakat 

yang diselenggarakan selama enam tahun (Achmad Susanto, 2013: 225).

Pendidikan Kewarganegaraan secara umum merupakan pembelajaran 

dimana menempatkan peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sebagai 

warga negara yang baik. Materi-materi yang dipelajari dalam pendidikan 

kewarganegaraan mengarahkan peserta didik untuk dapat mewujudkan konstitusi 
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RI. Pembelajaran pendidikan di sekolah dasar adalah merupakan pembelajaran 

yang mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia Indonesia yang 

seutuhnya.

b. Tujuan PKn

Wuryandani dan Fathurrohman (2012: 9) mengemukakan tujuan PKn adalah 

untuk mengembangkan kemampuan siswa agar tumbuh menjadi warga negara 

yang baik (good citizen). Tujuan mata pelajaran PKn membentuk siswa memiliki 

kompetensi-kompetensi: 

1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan.

2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya.

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. (Standar Isi Pendidikan Nasional, 2006)

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk siswa menjadi warga 

negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga secara emosional agar 

dapat membangun negara yang demokratis
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c. Ruang lingkup PKn

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran 

PKn meliputi aspek-aspek yaitu: 

1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta 

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, 

sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan 

jaminan keadilan.

2) Norma, hukum, dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata 

tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan 

daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem 

hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

3) Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, 

penghormatan dan perlindungan HAM.

4) Kebutuhan warga negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai 

warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warga negara.

5) Konstitusi negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan 

dasar negara dengan konstitusi.
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6) Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem 

politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem 

pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

7) Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 

negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi 

terbuka.

8) Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan 

organisasi internasional, dan mengpenilaian globalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mata 

pelajaran PKn meliputi (1) persatuan dan kesatuan bangsa; (2) norma, hukum, dan 

peraturan; (3) hak asasi manusia; (4) kebutuhan warga negara; (5) konstitusi 

negara; (6) kekuasaan dan politik; (7) pancasila, dan (8) globalisasi.

d. Pembelajaran PKn di SD

Winataputra (2014: 1.38) berpendapat bahwa materi PKn merupakan 

konsep-konsep nilai Pancasila dan UUD 1945 beserta dinamika perwujudan dalam 

kehidupan masyarakat negara Indonesia. Materi PKn dengan paradigmanya yang 

baru dikembangkan dalam bentuk standar nasional PKn yang pelaksanaannya 

berprinsip pada implementasi kurikulum terdesentralisasi.  Ada empat isi pokok 

PKn yaitu:
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1) Kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sarana 

pembentukan.

2) Standar materi kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran.

3) Indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan.

4) Rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif para guru.

(Winataputra, 2008: 1.20)

e. Materi Globalisasi

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan standar isi, maka standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator diuraikan sebagai berikut:

1) Standar Kompetensi:

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya

2) Kompetensi Dasar:

4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional

4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di 

lingkungannya

3) Indikator:

4.1.1 Menjelaskan pengertian globalisasi

4.1.2 Menyebutkan ciri-ciri globalisasi

4.1.3 Mengklasifikasikan dampak positif globalisasi di lingkungan sekitar

4.1.4 Mengklasifikasikan dampak negatif globalisasi di lingkungan sekitar

4.1.5 Mencontohkan pengaruh globalisasi pada makanan di lingkungan sekitar
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4.1.6 Mencontohkan pengaruh globalisasi pada pakaian di lingkungan sekitar

4.1.7 Mengklasifikasi pengaruh globalisasi pada perilaku di lingkungan sekitar

4.1.8 Menemukan contoh pengaruh globalisasi pada gaya hidup di lingkungan 

sekitar

4.2.1 Menjelaskan contoh kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia

4.2.2 Menjelaskan misi kebudayaan internasional

4.2.3 Menganalisis jenis kebudayaan Indonesia yang ditampilkan di luar negeri

4.3.1 Mencontohkan sikap yang baik dalam menghadapi globalisasi

4.3.2 Menerapkan sikap menolak akibat perilaku yang negatif dari pengaruh 

globalisasi

4.3.3 Mencontohkan upaya yang dilakukan sekolah, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dalam menghadapi pengaruh buruk globalisasi

Adapun materi pembelajaran PKn di SD kelas IV Semester II tentang 

globalisasi sebagai berikut:

1) Pengertian Globalisasi

Bestari dan Sumiati (2008: 79) mengemukakan bahwa kata “globalisasi” 

diambil dari kata globe yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Jadi, 

globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh 

menjadi kelompok masyarakat. Selanjutnya, Sarjan dan Nugroho (2008: 95) 

mengartikan globalisasi adalah suatu proses mendunia atau menuju satu dunia.

2) Ciri-ciri Globalisasi

Dewi, dkk (2008: 24-25) menyebutkan ciri-ciri globalisasi yaitu (a) adanya 

sikap saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain terutama di 
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bidang ekonomi; (b) meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang 

lingkungan hidup; (c) berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, 

televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi 

demikian cepatnya; (d) peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan 

media massa.

3) Pengaruh Globalisasi

Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan. 

Menurut Bestari dan Sumiati (2008: 80), dampak positif adanya globalisasi yaitu 

masyarakat mudah memperoleh informasi maka masyarakat memiliki wawasan 

yang lebih luas, komunikasi mudah dilakukan lewat peralatan, mudah untuk 

melakukan perjalanan darat, laut, dan udara.

Sarjan dan Nugroho (2008: 96) menyebutkan dampak negatif adanya 

globalisasi yaitu orang menjadi sangat individualis, masuknya budaya asing yang 

tidak sesuai dengan budaya bangsa, budaya konsumtif, sarana hiburan yang 

melalaikan dan membuat malas, budaya permisif, menurunnya ikatan rohani.

Perubahan sosial akibat globalisasi dapat kita saksikan saat ini meliputi 

beberapa jenis yaitu:

a) Makanan, ditandai dengan berbagai jenis makanan instan. 

b) Pakaian, masyarakat biasanya suka meniru perkembangan model dari negara 

maju, sehingga mendorong industri pakaian berkembang pesat.

c) Perilaku, berupa pudarnya budaya gotong royong. Hal ini sangat mencolok pada 

masyarakat di perkotaan. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri.
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d) Gaya hidup, gencarnya iklan memengaruhi keinginan masyarakat untuk 

memiliki suatu barang mutakhir. 

4) Kebudayaan 

Kebudayaan merupakan kepribadian suatu bangsa. Budaya adalah pikiran 

dan akal budi. Beberapa contoh budaya bangsa adalah nyanyian dan lagu, berbagai 

tari-tarian, berbagai alat musik yang khas, berbagai seni pertunjukan, dan berbagai 

budaya khas lainnya. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki ciri khas 

sendiri-sendiri.

Cara memperkenalkan kebudayaan yaitu dengan melakukan misi 

kebudayaan internasional ke manca negara. Tujuan melakukan misi kebudayaan 

internasional yaitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia di mata dunia, 

sehingga diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia yang 

pada akhirnya akan menambah devisa negara. 

Kesenian Indonesia di dunia internasional dapat dijumpai dalam berbagai 

berntuk. Ragam budaya Indonesia yang telah dikenal oleh masyarakat luar negeri, 

sebagai berikut:

a) Tarian daerah, seperti tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat telah

dikenal oleh masyarakat dunia.

b) Musik gamelan dari Bali, Jawa, dan Sunda telah dikenal di luar negeri bahkan 

dipelajari oleh masyarakat luar negeri di negaranya masing-masing.

c) Musik angklung yang dimainkan di luar negeri sebagai salah satu kesenian dari

bangsa Indonesia bahkan menjadi barang kesenian yang diekspor ke luar negeri.
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d) Batik sebagai hasil karya kerajinan tangan bangsa Indonesia banyak digemari 

pasar dunia.

Benda-benda pahat, seperti patung dari Bali dan Suku Asmat menjadi barang yang

diminati turis asing sebagai cinderamata.

5) Sikap terhadap globalisasi

Menurut Bestari dan Sumiati (2008: 92-93), beberapa sikap yang harus 

dimiliki dalam menghadapi globalisasi yaitu:

a) Mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan.

b) Ikut berperan dalam kegiatan organisasi keagamaan.

c) Belajar dengan giat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

dapat berperan maksimal dalam menjalani era globalisasi.

d) Mencintai kebudayaan bangsa sendiri dari pada kebudayaan asing.

e) Melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan menguasai kebudayaan 

tersebut, baik seni maupun adat istiadatnya.

f) Memilih informasi dan hiburan dengan selektif agar terhindar dari pengaruh 

negatif.

Contoh budaya asing yang harus kita tolak antara lain gaya hidup 

hedonistik (hidup berhura-hura), sikap atheis (tidak mengakui Tuhan), berpakaian 

yang sangat terbuka, individualistik, mabuk-mabukan, dan berjudi. Sebaliknya, 

terhadap budaya asing yang positif kita harus mampu menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya, sikap etos kerja yang tinggi, menghargai waktu, 

dan menepati janji.
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Sarjan dan Nugroho (2008: 102-103), mengemukakan upaya untuk 

menanggulangi pengaruh negatif adanya globalisasi dapat dilakukan di dalam 

berbagai lingkungan. Lingkungan tersebut antara lain:

a) Lingkungan Sekolah

Di sekolah perlu ditekankan pelajaran budi pekerti serta pengetahuan 

tentang globalisasi. Dengan demikian siswa tidak terjerumus dalam perilaku 

negatif akibat globalisasi. Oleh karena itu, peranan orang tua, guru, serta siswa 

sangat diperlukan. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam kerja sama dan 

komunikasi yang baik. 

b) Lingkungan Keluarga

Cara mencegah masuknya pengaruh negatif globalisasi melalui keluarga 

adalah meningkatkan peran orang tua. Orang tua hendaknya selalu menekankan 

rasa tanggung jawab pada anak. Orang tua juga menerapkan aturan yang tegas 

yang harus ditaati setiap anggota keluarga, namun tanpa mengurangi kasih sayang 

dan perhatian. 

c) Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Keagamaan

Peran tokoh masyarakat dan agama sangat diperlukan untuk menghindari 

pengaruh negatif globalisasi. Mereka harus mampu menjadi contoh bagi anggota 

masyarakatnya. Nasihat atau saran-saran yang diberikan tokoh masyarakat atau 

agama akan membekas dan mampu memengaruhi pola kehidupan masyarakatnya. 

d) Lingkungan pemerintah dan Negara

Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah masuknya pengaruh negatif 

globalisasi yaitu mengeluarkan peraturan yang melarang merokok di tempat 
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umum, larangan meminum minuman keras, larangan mengkonsumsi narkoba, dan 

lain-lain. Untuk mewujudkannya, pemerintah dapat melakukannya melalui 

lembaga peradilan, kepolisian, dan lain-lain.

B. KAJIAN EMPIRIS

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

tentang profesional guru SD dalam berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Febri Dwi Cahyani pada tahun 2014 

berjudul “Hubungan antara Persepsi Siswa Terhadap Kompetensi Pedagogik, 

Kompetensi Kepribadian, dan Kompetensi Sosial Guru dengan Motivasi 

Berprestasi Siswa Akselerasi di SMA Negeri I Gresik.”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara persepsi siswa atas kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru dengan motivasi berprestasi 

siswa di kelas akselerasi. Penelitian dilakukan pada siswa akselerasi di SMA 

Negeri I Gresik dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 17siswa, yang terdiri 

dari 9 siswa laki -laki dan 8 siswa perempuan di kelas X. Alat ukur data yang 

digunakan berupa kuesioner persepsi siswa atas kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru yang terdiri dari 65 butir dan 

alat ukur motivasi berprestasi yang terdiri dari 20 butir pernyataan yang disusun 

oleh penulis. Analisis data dilakukan dengan tehnik statist ik korelasi product 

moment dari Pearson, dengan bantuan program statistik SPSS versi 21. Dari hasil 

analisis data penelitian diperoleh nilai signifikansi antara persepsi siswa atas 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial gu ru 
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dengan motivasi berprestasi siswa sebesar 0,579. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan sedang antara persepsi siswa atas kompetensi guru dengan 

motivasi berprestasi siswa akselerasi di SMAN I Gresik. Arah positif dalam 

signifikansi ini menunjukkan apabila persepsi siswa terhadap gurunya tinggi maka 

akan membuat motivasi berprestasi siswa juga tinggi.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Habibi Al-Ajami dan Triana Noor 

Edwina Dewayani Soeharto pada tahun 2014 dengan judul “Hubungan Antara 

Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru Dan Dukungan Sosial 

Orangtua Dengan Motivasi Belajar Pada Siswa Di Mts Ibadurrahman Tibu Sisok 

Desa Loang Maka Lombok Tengah Tahun Ajaran 2013/2014”. Penelitian tersebut 

bertujuan (1) untuk mengetahui hubungan antara persepsi siswa tentang 

kompetensi pedagogik guru dengan motivasi belajar siswa, (2) untuk mengetahui 

hubungan antara dukungan sosial orang tua dengan motivasi belajar siswa, dan (3) 

untuk mengetahui hubungan antara persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik 

guru dan dukungan sosial orang tua bersama-sama dengan motivasi belajar siswa. 

Berdasar hasil analisis korelasi product moment dan analisis regresi linear 

berganda dapat disimpulkan bahwa : (1) Ada hubungan positif antara persepsi 

siswa tentang kompetensi pedagogik guru dengan motivasi belajar siswa di MTs 

Ibadurrahman Tibu Sisok Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Lombok Tengah 

tahun ajaran 2013/2014. Semakin tinggi persepsi siswa tentang kompetensi 

pedagogik guru maka motivasi belajar siswa akan cenderung tinggi, sebaliknya 

semakin rendah persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru maka motivasi 

belajar siswa akan cenderung rendah. Siswa di MTs Ibadurrahman Tibu Sisok 
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mempersepsi kemampuan guru dalam memahami peserta didik, kemampuan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengpenilaian hasil 

belajar dan kemampuan guru dalam mengembangkan peserta didik dalam kategori 

sedang; (2) Ada hubungan positif antara dukungan sosial orangtua dengan 

motivasi belajar siswa di MTs Ibadurrahman Tibu Sisok Desa Loang Maka 

Kecamatan Janapria Lombok Tengah Tahun Ajaran 2013/2014. Semakin tinggi 

dukungan sosial orangtua maka akan cenderung semakin tinggi pula motivasi 

belajar siswa, sebaliknya semakin rendah dukungan sosial orangtua maka akan 

semakin rendah pula motivasi belajar siswa. Siswa di MTs Ibadurrahman Tibu 

Sisok merasakan adanya dukungan emosi, dukungan penilaian, dukungan 

informasi dan dukungan instrumen atau material dalam ketegori tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rachman Halim Yustiyawan dan Desi 

Nurhikmahyanti tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Motivasi Dan Kompetensi 

Profesional Guru Yang Bersertifikasi Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri 1 

Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) seberapa besar pengaruh 

dari motivasi guru yang telah bersertifikasi terhadap kinerja guru, 2) pengaruh 

kompetensi profesional guru yang telah bersertifikasi terhadap kinerja guru, dan 

3) pengaruh motivasi dan kompetensi profesional guru yang telah bersertifikasi 

terhadap kinerja guru. Subjek penelitian adalah guru-guru SMP Negeri 1 Surabaya 

yang telah bersertifikasi sebanyak 46 guru. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan angket atau kuisioner, observasi dan dokumentasi. 

Proses pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan 

taraf signifikan 5 %. Hasil penelitian menunjukan: 1) motivasi guru yang 
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bersertifikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 

Surabaya dengan nilai t = 9,839 dengan singnifikan (0,000) < (0,05),                           

2) kompetensi profesional guru yang telah bersertifikasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Surabaya dengan nilai t= 2,850 dengan 

singnifikan (0,007) < (0,05) , 3) motivasi dan kompetensi profesional guru yang 

telah bersertifikasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru 

di SMP Negeri 1 Surabaya dengan nilai F= 77,993 dengan singnifikan (0,00) <

(0,05). 4) nilai koefisien determinasi disesuiakan (R Square) sebesar 0,784 artinya 

78,4% kinerja guru di SMP Negeri 1 Surabaya dipengaruhi oleh motivasi dan 

kompetensi profesional, dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Mansyur Thalib pada tahun 2012 

berjudul “Pengembangan Profesi, Kecerdasan Emosional dan Sikap Profesional 

Guru Sekolah Dasar”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara 

pengembangan profesi guru dan kecerdasan emosional guru dengan sikap 

profesional guru sekolah dasar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pada 

penelitian ini dikalsanakan dengan mengabil sampel secara klaster sebanyak          

60 guru sekolah dasar di wilayah kecamatan Palu Barat. Data penelitian 

dikumpulkan dengan menggunakan angket berbentuk skala Liker. Data yang 

terkumpul selanjutnya dianalisis secara statistik baik deskriptif maupun 

inferensial. Hasil penelitian menujukkan bahwa ada hubungan positif antara 

pengembangan profesi guru dan sikap profesional guru SD, dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,734 pada taraf alpha 0,05. Artinya bahwa jika pengembangan 

profesi guru SD meningkat, maka sikap profesional mereka juga akan meningkat. 
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Sebaliknya jika pengembangan profesi guru SD menurun, maka sikap professional 

mereka juga akan mengalami penurunan. Selanjutnya ada hubungan positif antara 

kecerdasan emosional guru dan sikap profesional guru SD, dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,782 pada taraf alpha 0.05. Artinya bahwa jika kecerdasan 

emosional guru SD meningkat, maka sikap professional mereka juga akan 

meningkat. Sebaliknya, jika kecerdasan emosional guru SD menurun, maka sikap 

profesional mereka juga akan menurun. Ada hubungan positif antara 

pengembangan profesi guru dan kecerdasan emosional guru secara bersama-sama

dengan sikap profesional guru SD, dengan koefisien korelasi ganda sebesar 0,8226 

pada taraf alpha 5% yang menunjukkan korelasi signifikan. Artinya bahwa jika 

pengembangan profesi guru dan kecerdasan emosional guru SD secara bersama-

sama meningkat, maka sikap profesional guru mereka juga akan meningkat. 

Demikian pula sebaliknya, jika pengembangan profesi guru dan kecerdasan 

emosional guru SD secara bersama-sama menurun, maka sikap profesional mereka 

juga akan menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Wilda Isro pada tahun 2013 yang 

berjudul “Analisis Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran Sentra Dan 

Lingkaran Di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal II Kepatihan”. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah membuktikan bahwa guru di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal II Kepatihan sudah memenuhi standar kompetensi profesional guru dan 

sudah profesional dalam pembalajaran sentra dan lingkaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Deny Surya Saputra pada tahun 2011 yang 

berjudul “Hubungan Antara Kompetensi Profesionalisme Guru Dan Kinerja Guru 
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Di SMA XXX Tangerang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Hubungan Antara Kompetensi Profesionalisme Guru Dan Kinerja Guru Di SMA 

XXX Tangerang. Hasil yang dieroleh dari penelitian ini adalah Terdapat hubungan 

positif agak rendah yang signifikan antara kompetensi profesionalisme guru 

dengan kinerja guru di SMA XXX Tangerang. Fakta ini berarti semakin tinggi 

kompetensi profesionalisme guru maka kinerja guru semakin tinggi. Sebaliknya, 

semakin rendah kompetensi profesionalisme guru maka kinerja guru semakin 

rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh A. Lin Goodwina dan Clare Kosnik dengan 

judul “Teacher Development: An international journal of teachers' professional 

development”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Menjadi seorang pendidik guru 

melibatkan lebih dari satu jabatan. Selain sebagai pendidik, guru juga juga 

memegang peran sebagai seorang profesional. Sebagai seorang profesional, 

identitas sebagai seorang pendidik guru dibangun dari waktu ke waktu. 

Mengembangkan identitas dan praktik dalam pendidikan guru diartikan sebagai 

suatu proses. Meskipun memiliki banyak kesamaan guru sebagai tenaga pendidik 

dan sebagai tenaga profesional adalah dua posisi yang berbeda secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Willy L. M. Komba pada tahun 2013 

berjudul “The Development of Teacher Professional Identity at the University of 

Dar es Salaam: Perceptions and Influencing Factors”. Penelitian ini menyelidiki 

bagaimana berbagai kategori dosen dirasakan identitas mereka, dan bagaimana 

lahirnya profesional program pembangunan telah mempengaruhi konstruksi 

identitas profesional. Untuk mencapai tujuan penelitian, studi ini digunakan 
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penelitian metode campuran wawancara dan desain kuesioner untuk 

mengumpulkan informasi terkait dari 67 anggota fakultas dari Universitas Dar es 

Salaam. Penelitian ini menetapkan bahwa pembentukan identitas profesional guru 

(TPI) sebagian besar telah dipengaruhi dengan tingkat pelatihan dalam pedagogi, 

pelatihan akademik, dan pengalaman praktis sebagai akademisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Liakopoulou pada tahun 2011 

berjudul “The Professional Competence of Teachers: Which qualities, attitudes, 

skills and knowledge contribute to a teacher’s effectiveness?”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mencatat kualifikasi yang dianggap penting oleh guru bagi mereka 

untuk berhasil melakukan tugas pedagogis dan didaktik mereka secara sistematis. 

Temuan penelitian ini memverifikasi kesimpulan yang dicapai dalam literatur 

terkait mengenai pendekatan holistik untuk alat yang membentuk profil dari "guru 

yang baik", karena kebanyakan guru tampaknya mengasosiasikan efektivitas 

mereka di tempat kerja dengan baik sifat-sifat pribadi dan "keterampilan didaktik 

dan pedagogis ", serta pengetahuan pedagogis. Temuan tertentu berkontribusi 

deskripsi sistematis dan analitis isi pengetahuan profesional yang diperlukan untuk 

kinerja yang sukses dari guru pedagogis bekerja dan didaktik.

C. KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini akan meneliti variabel profesionalisme guru khususnya 

kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan persepsi siswa terhadap 

profesionalisme guru yang diterapkan dalam pembelajaran pendidikan 
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kewarganegaraan di sekolah dasar. Penyimpangan yang sering terjadi antara lain 

siswa siswa masih kurang merespon arahan dari guru. Beberapa siswa terlihat 

hanya menundukan kepala dan terlihat asyik dengan dirinya sendiri. Ketika siswa 

diberikan pertanyaan, mereka belum berani untuk menjawab secara individu. 

Siswa lebih sering menjawab secara bersamaan. Siswa juga masih terlihat malu-

malu saat diminta untuk maju ke depan.  Dalam keadaan ideal apabila guru telah 

memenuhi kompetensi pedagogik yang disyaratkan, seharusnya hal itu tidak 

terjadi. Berdasarkan uraian tersebut alur kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut

Guru Profesional

KOMPETENSI 

PEDAGOGIK

Kompetensi pedagogik guru, meliputi: 

1) Merencanakan proses belajar mengajar

2) Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar 

mengajar

3) Menilai kemajuan proses belajar mengajar

4) Menguasai bahan pelajaran

KOMPETENSI 

PROFESIONAL

KOMPETENSI 

KEPRIBADIAN

KOMPETENSI 

SOSIAL

PENGAMATAN 

SISWA

PEMBELAJARAN PKn
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pembahasan penelitian yang 

dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah secara umum persepsi siswa terhadap profesional guru dalam 

pembelajaran PKn Kelas IV di SD Negeri Gugus Larasati Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang termasuk dalam kategori tinggi dengan perolehan skor rata-rata 

61% dan perolehan frekuensi persentase sebesar 75%. Hasil tersebut dapat dilihat 

dari tabel distribusi skor pada masing-masing indikator yaitu siswa beranggapan 

bahwa guru selalu melaksanakan deskriptor-deskriptor dalam indikator 

merencanakan proses belajar mengajar, selalu memenuhi deskriptor dalam 

indikator melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar, dan 

selalu menilai kemajuan proses belajar mengajar pada pembelajaran PKn kelas IV.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Guru

Setiap guru diharapkan untuk dapat senantiasa mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan profesional yang dimiliki terutama kompetensi 



92 
 

 

pedagogik. Dalam pembelajaran guru sebaiknya guru senantiasa melakukan 

komunikasi dua arah dengan siswa

2. Siswa

Selama proses pembelajaran berlangsung siswa sebaiknya selalu konsentrasi 

dalam mengikuti pelajaran dan tidak mudah terganggu oleh keadaan di luar kelas.

Siswa sebaiknya aktif dalam pembeljaran sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman pada materi yang diajarkan oleh guru.
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