
i 
 

 

 

 
 

LAPORAN PENELITIAN 

 

 

 
 

IDENTIFIKASI KOMPETENSI GURU DAN 

SUMBANGAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 

DI KABUPATEN TANAH LAUT 
 

 

 

 

Oleh 

Ketua : Dr. Sarbaini, M.Pd 

Anggota : M.Elmy, M.Pd 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

KERJA SAMA 

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN  

BALITBANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DENGAN 

JARINGAN PENELITIAN 

KABUPATEN TANAH LAUT 

PELAIHARI 

NOPEMBER 2013 





ii 
 

 

 

 
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Berkah, Rahmat, Nikmat 

dan KaruniaNyalah, penulisan Laporan Antara penelitian tentang Identifikasi Kompetensi 

Guru dan Sumbangannya terhadap Prestasi Belajar Siswa di Kabupaten Tanah Laut, telah 

dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad 

SAW, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 

 

Laporan penelitian ini memuat tentang kualitas kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial berdasarkan self-evaluasi diri guru dan penilaian siswa, serta korelasi 

kompetensi kepribadian dan sumbangannya terhadap prestasi belajar siswa.  

 

Demikian laporan penelitian ini, kami sampaikan dengan harapan laporan ini 

sesuai dengan yang diinginkan. 

 

                                          Pelaihari,   Nopember 2013 

 

 

                                          Dr. Sarbaini, M.Pd, dkk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Hal 

 

 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................. iii 

   

BAB   I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

 a. Latar Belakang ………………………………………………….... 1 

 b. Perumusan Masalah ………………………………………………. 6 

 c. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………… 6 

   

BAB  II KAJIAN TEORI ………….................................................................... 8 

 1. Profesionalisme................................................................................ 8 

 2. Profesionalisme Guru …………………………………………….. 12 

 3. Indikator Profesionalisme Guru ………………………………… 15 

 4. Profesionalisme Guru dan Prestasi Akademik Siswa …………….. 19 

   

BAB III METODE PENELITIAN ……………………………………………... 21 

 A. Pendekatan dan Metode Penelitian ……………………………….. 21 

 B. Populasi dan Sampling …………………………………………… 21 

 C. Variabel Penelitian ……………………………………………….. 23 

 D. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………….. 23 

 E. Teknis Analisis Data ……………………………………………… 23 

 F. Jadwal Kegiatan Penelitian ………………………………………. 24 

 G. Biaya yang digunakan ……………………………………………. 24 

   

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ……………………………………….. 25 

 A. Kompetensi Guru ……………………………………………….... 25 

 B. Korelasi antara Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial 

dengan Prestasi Belajar Siswa …………………………………… 

27 

 C. Pembahasan .................................................................................... 33 

   

BAB  V PENUTUP 42 

 A. Kesimpulan ……………………………………………………….. 42 

 B. Rekomendasi …………………………………………………… 42 

   

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 43 

LAMPIRAN .............................................................................................. 44 

 

 



iv 
 

DAFTAR TABEL 

 

  Tabel No.                                                       Halaman  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Hasil UKG Guru SMP Kalsel Statistik Nilai Kompetensi PKn, 

Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Tahun 2012 .......................... 

3 

1.2 Hasil UKG Guru SMP Kabupaten Tanah Laut Statistik Nilai 

Kompetensi Tahun 2012 ................................................................... 

4 

3.1 Sebaran Wilayah dan Sekolah Lokasi Penelitian ............................. 21 

3.2 Rincian Sekolah Lokasi dan Responden Penelitian ......................... 22 

4.1 Deskripsi Data Penelitian ................................................................. 27 

4.2 Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi ............................................... 32 

4.3 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis ................................................ 33 

4.4 Kompetensi Inti dan Kompetensi Guru Mata Pelajaran .................. 34 



1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang 

Status profesionalisme guru merupakan status yang mutlak. Perkembangan 

metode belajar dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar 

mengajar menjadi sebagian dari faktor yang menjelaskan terhadap kondisi mutlak status 

profesionalisme guru tersebut. 

Meskipun demikian profesionalisme guru menjadi salah satu faktor dominan 

yang memberikan sumbangan kepada prestasi akademik peserta didik. Prestasi akademik 

peserta didik mencerminkan pencapaian kualitas pendidikan. Realitanya penyelenggaraan 

sistem pendidikan nasional sebagai wahana strategis dalam membentuk kualitas 

sumberdaya manusia, kerapkali dituding belum mengarah pada pencapaian hasil yang 

memuaskan. Indikasinya ditunjukkan oleh berbagai hasil penelitian, bahwa pencapaian 

kualitas hasil pendidikan di segenap jenjang pendidikan masih memprihatinkan, karena 

relatif masih rendah. 

Penilaian Pendidikan Internasional menyebutkan akademik matematika anak 

Indonesia untuk tingkat SLTP berada di urutan keempat paling bawah dari 38 negara. 

Pada tahun 2007, daya saing Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan World 

Competitivenes, berada pada peringkat kedua terbawah dari 55 negara. Sementara pada 

tahun 2011, Indonesia berada pada peringkat 35 dari 59 negara, di atas Filipina, urutan ke 

39, dan di bawah Thailand, urutan ke 26 , Malaysia, urutan ke 10, dan Singapura, urutan 
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ke 1 (Yaya Jakaria, 2012). 

Salah satu penyebabnya adalah kekurangmampuan guru dalam menghasilkan 

kualitas pendidikan yang memadai. Rendahnya kemampuan dan keterampilan guru 

mengajar seringkali dianggap sebagai biang keladi rendahnya pencapaian hasil 

pendidikan (Iskandar Agung, 2012). Hal demikian diperkuat juga oleh Yaya Jakaria (2012) 

bahwa secara kuantitas guru relatif sudah memenuhi, namun secara kualitas, terutama 

kualifikasi dan kompetensi masih rendah. 

Secara kuantitas rasio guru dan siswa di tingkat SD pada tahun 2010 secara 

nasional adalah 1:18 ; rasio guru dan siswa di tingkat SMP sebesar 1:17. Data ini 

menunjukkan angka yang lebih rendah dari PP No.7 tahun 2008, sebesar 1:20. Sementara 

dari segi kualifikasi, dari jumlah keseluruhan guru di semua jenjang sebanyak 2.791.2004, 

hanya sebesar 45% guru yang telah berpendidikan S1/D4. Sedangkan dari segi 

kompetensi juga masih rendah, hasil uji Kompetensi Awal (UKA) tahun 2012 yang 

diiikuti oleh 248.733 guru dari semua jenjang memperlihatkan rata-rata kompetensi guru 

adalah 44,49 dari skala 0 -100 (Yaja Jakaria, 2012). 

Sementara hasil UKG guru kelas SD Kalimantan Selatan tahun 2012 

menunjukkan kompetensi pedagogik skor rerata, 40,87 dan skor maksimum, 83,33, serta 

kompetensi profesional memiliki skor rerata, 40,55 dan skor maksimum, 75,71. Untuk 

gabungan skor kompetensi pedagogik dan profesional, skor rerata 40,65, dan skor 

maksimum 74,00. (BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012) 

Dilihat dari data hasil UKG guru SMP Kalimantan Selatan tahun 2012, untuk 

nilai kompetensi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKN, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 1.1 Hasil UKG Guru SMP Kalsel Statistik Nilai Kompetensi  PKn, Bahasa 

Indonesia, dan Bahasa Inggris Tahun 2012 

 

MATA  KOMPETENSI 

PELAJARAN PEDAGOGIK PROFESIONAL GABUNGAN 

 Min Rrta Mak Min Rrta Mak Min Rrta Mak 

PKN 23,33 51,01 76,67 31,43 59,19 77,14 30,00 56,73 76,00 

Bahasa Indonesia 0,00 40,62 80,00 0,00 44,74 66,04 1,20 43,30 68,67 

Bahasa Inggris 14,29 45,47 82,14 17,74 55,72 88,71 18,89 52,53 86,67 
Sumber: BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012 

 

Hasil UKG di atas menunjukkan bahwa skor minimum kompetensi pedagogik 

PKN sebesar 23,33, Bahasa Indonesia, 00,00, dan Bahasa Inggris, 14,29. Sementara skor 

rerata kompetensi pedagogik PKN sebesar 51,01, Bahasa Indonesia, 40,62, dan Bahasa 

Inggris, 45,47. Skor maksimum kompetensi pedagogik PKN sebesar 51,01, Bahasa 

Indonesia, 40,62, dan Bahasa Inggris, 45,47.  

Sedangkan skor minimum kompetensi profesional PKN, 31,43, Bahasa 

Indonesia, 0,00, dan Bahasa Inggris, 17,74. Skor rerata kompetensi profesional PKN, 

59,19, Bahasa Indonesia, 44,74, dan Bahasa Inggris, 55,72. Skor maksimum PKN 

menunjukkan 77,14, Bahasa Indonesia, 66,04, dan Bahasa Inggris, 88,71.  

Dilihat dari skor gabungan antara kompetensi pedagogik dan profesional, maka 

skor minimum PKN, 30,00, Bahasa Indonesia, 1,20, dan Bahasa Inggris 18,89. Skor 

rerata PKN, 56,73, Bahasa Indonesia, 43,30, dan Bahasa Inggris, 52,53. Skor maksimum 

PKN, 76,00, Bahasa Indonesia 68,67, dan Bahasa Inggris,86,67. 

Di Kabupaten Tanah Laut secara kuantitas rasio guru dan siswa dapat dianggap 

relatif memenuhi, karena untuk SD, rasio guru dan siswa, untuk SD Negeri, 1:8; SD 

Swasta, 1:17; rasio guru dan siswa, untuk SMP Negeri, 1:6, SMP Swasta, 1:11, rasio guru 
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dan siswa, SMA Negeri, 1: 7, SMA Swasta, 1:10; rasio guru dan siswa, untuk SMK 

Negeri, 1:6, dan SMA Swasta, 1:8 (Dinas Pendidikan Kalsel, 2009/2010, 2010/2011). 

Kualitas guru SMP Tanah Laut dalam mata pelajaran yang diampunya dapat 

dilihat dari skor kompetensi pedagogik dan profesional yang diperoleh. Hal demikian 

dapat dilihat pada data dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1.2 Hasil UKG Guru SMP Kabupaten Tanah Laut  Statistik Nilai Kompetensi 

Tahun 2012 

 

MATA KOMPETENSI 

PELAJARAN PEDAGOGIK PROFESIONAL GABUNGAN 

 Min Rrta Mak Min Rrta Mak Min Rrta Mak 

PKN 33,33 50,67 76,67 44,29 61,43 74,29 42,00 58,20 71,00 

Bahasa Indonesia 13,33 44,18 73,33 28,30 46,11 66.04 26,51 45,41 65,06 

Bahasa Inggris 25,00 46,16 67,86 32,26 57,41 83,87 31,11 53,91 76,67 

IPA 20,00 56,50 91,67 23,21 50,62 78,57 27,00 52,38 77,50 

IPS 13,33 34,29 63,33 33,33 54,52 78,26 32,00 48,31 70,00 

Matematika 8,33 44,60 75,00 18,42 57,71 84,21 17,00 54,54 79,00 

Pend. Jaskes 36,67 49,72 66,67 35,71 47,32 64,29 36,00 48,04 61,00 

Keterampilan 53,33 53,33 53,33 52,86 52,86 52,86 53,00 53,00 53,00 

Seni Budaya 46,67 59,11 68,00 48,00 55,94 62,86 52,00 56,67 62,00 

TIK 57,14 61,90 67,86 55,65 69,44 81,94 56,00 67,33 78,00 

BK 33,33 48,39 66,67 34,29 47,28 68,57 35,00 47,61 66,00 

 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru SMP mata 

pelajaran TIK menujukkan skor rerata, tertinggi adalah guru mata pelajaran TIK, 61,90, 

dan terendah IPS, 34,29. Sementara kompetensi profesional guru SMP dilihat dari skor 

rerata yang tertinggi dicapai TIK, 69,44, dan terendah, Bahasa Indonesia, 46,11. Skor 

rerata gabungan kompetensi pedagogik dan profesional yang tertinggi dicapai TIK 67,33 

dan terendah Bahasa Indonesia, 45,41. Jadi skor rerata yang dicapai guru mata pelajaran, 

di SMP Tanah Laut masih banyak yang berada di bawah 60,00.    

Berdasarkan pada kondisi yang dikemukakan tersebut, profesionalisme menjadi 

isu kebijakan yang selalu mendapat perhatian dan begitu penting, sebab sumbangan 
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variabel profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan, amat signifikan. Karena itu 

pemerintah memberikan perhatian serius dan berupaya meningkatkan profesionalisme 

guru. Manifestasinya adalah variabel profesionalisme guru dirumuskan secara formal 

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (1) UU No.14/2005 tentang 

Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga 

profesional pada jenjang pendidikan dasar, pndidikan menengah, dan pendidikan anak 

usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Kemudian dilanjutkan pada pasal 2 ayat (2), pengakuan kedudukan 

sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dirinci oleh 

Permendiknas No.16/2007 yang menetapkan guru harus memenuhi standar minimum 

kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan. Kompetensi yang 

dipersyaratkan adalah kompetensi pedagogik, kperibadian, sosial dan profesional. 

Pengakuan terhadap profesionalisme guru tidak dapat dibentuk dalam waktu 

yang relatif singkat, meskipun seorang guru telah memiliki sertifikat pendidik. Karena 

dari pengamatan di sejumlah tempat (Iskandar Agung, 2012) menunjukkan bahwa 

pensertifikasian guru terkesan belum cukup mampu menjadi pintu masuk peningkatan 

mutu pendidikan, kecuali baru berfungsi sebagai kertas berharga, pemberian pengakuan 

untuk memperoleh tunjangan dan meningkatkan taraf hidup. Pensertifikasian belum 

mengarah pada kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, dan tidak 

berbanding lurus dengan kinerja pembelajaran yang diwujudkan. Masalah lainnya adalah 

guru hanya memahami instruksi tersebut hanya sebagai formalitas untuk memenuhi 

tuntutan kebutuhan yang sifatnya administratif. Sehingga kompetensi guru profesional 

dalam hal ini tidak menjadi prioritas utama. Dengan pemahaman tersebut, kontribusi 
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untuk siswa menjadi kurang terperhatikan bahkan terabaikan (Nur Aisyah Sholihah T, 

2010). 

Realitas kondisi profesionaisme guru yang belum sesuai dengan formulasi 

formal menghendaki dilakukannya intervensi kebijakan nyata berupa rencana aksi, agar 

mampu meningkatkan profesionalisme guru sesuai dengan yang diharapkan. Namun 

demikian secara empiris indikator profesional guru tersebut belum didefinisikan, 

sehingga intervensi kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme guru belum dapat 

ditetapkan. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka masalah yang akan 

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Sejauh mana kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru di Kabupaten 

Tanah Laut ? 

2. Apakah ada korelasi antara kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru 

dengan prestasi belajar siswa di Kabupaten Tanah Laut? 

 

C.  Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah  

a. Mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru yang 

menjadi indikasi profesionalisme guru. 

b.  Mengukur sumbangan  korelasi dan sumbangan kompetensi kepribadian dan 
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kompetensi sosial guru terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah dihasilkannya : 

a. Memberikan informasi tentang kualitas kompetensi kepribadian dan sosial  

sebagai indikasi kualitas profesionalisme guru. 

b. Memberikan indikator statistik tentang korelasi dan sumbangan indikator 

kompetensi guru terhadap prestasi akademik siswa 

c. Strategi meningkatkan profesionalisme guru, khususnya kompetensi kepribadian 

dan kompetensi sosial yang mendukung implementasi kurikulum 2013 dan 

peningkatan prestasi akademik siswa. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Profesionalisme 

Profesi adalah “Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian 

(keterampilan, kejujuran) tertentu” (Nurdin, 2002: 15). Gilley dan Eggland (1989) 

mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, dimana 

keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi 

aspek yaitu ilmu pengetahuan tertentu, plikasi kemampuan/kecakapan, dan berkaitan 

dengan kepentingan umum. Aspek-aspek yang terkandung dalam profesi tersebut juga 

merupakan standar pengukuran profesi guru.  

Sedangkan kata profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan 

sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, 

hakim, dan sebagainya” (Usman, 1995: 14). Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat 

profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan 

untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat 

memperoleh pekerjaan lain (Sudjana, 1988: 14). 

Proses profesional adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan 

organisasi dan sistemastis untuk mengembangkan profesi ke arah status professional 

(peningkatan status). Secara teoritis menurut Gilley dan Eggland (1989, Ravik Karsidi, 

2005) pengertian profesional dapat didekati dengan empat prespektif pendekatan yaitu 

orientasi filosofis, perkembangan bertahap, orientasi karakteristik, dan orientasi 

non-tradisional. 
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1. Orientasi Filosofi 

Ada tiga pendekatan dalam orientasi filosofi, yaitu pertama lambang 

keprofesionalan adalah adanya sertifikat, lisensi, dan akreditasi. Akan tetapi penggunaan 

lambang ini tidak diminati karena berkaitan dengan aturan-aturan formal. Pendekatan 

kedua yang digunakan untuk tingkat keprofesionalan adalah pendekatan sikap individu, 

yaitu pengembangan sikap individual, kebebasan personal, pelayanan umum dan aturan 

yang bersifat pribadi. Faktor yang penting adalah bahwa layanan individu pemegang 

profesi diakui oleh dan bermanfaat bagi penggunanya. Pendekatan ketiga: electic, yaitu 

pendekatan yang menggunakan prosedur, teknik, metode dan konsep dari berbagai 

sumber, sistim, dan pemikiran akademis. Proses profesionalisasi dianggap merupakan 

kesatuan dari kemampuan, hasil kesepakatan dan standar tertentu. Pendekatan ini 

berpandangan bahwa pandangan individu tidak akan lebih baik dari pandangan kolektif 

yang disepakati bersama. Sertifikasi profesi memang diperlukan, tetapi tergantung pada 

tuntutan penggunanya. 

 

2. Orientasi Perkembangan 

Orientasi perkembangan menekankan pada enam langkah pengembangan 

profesionalisasi, yaitu: 

a. Dimulai dari adanya asosiasi informal individu-individu yang memiliki minat 

terhadap profesi. 

b. Identifikasi dan adopsi pengetahuan tertentu. 

c. Para praktisi biasanya lalu terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. 
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d. Penyepakatan adanya persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi 

tertentu. 

e. Penentuan kode etik. 

f. Revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu (termasuk syarat akademis) dan 

pengalaman di lapangan. 

 

3.  Orientasi Karakteristik 

Profesionalisasi juga dapat ditinjau dari karakteristik profesi/pekerjaan. Ada 

delapan karakteristik pengembangan profesionalisasi, satu dengan yang lain saling 

terkait: 

a. Kode etik 

b. Pengetahuan yang terorganisir 

c. Keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus 

d. Tingkat pendidikan minimal yang dipersyaratkan 

e. Sertifikat keahlian 

f. Proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memangku tugas dan 

tanggung jawab 

g. Kesempatan untuk penyebarluasan dan pertukaran ide di antara anggota profesi 

h. Adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktek oleh anggota 

profesi 

 

4.  Orientasi Non-Tradisional 

Perspektif pendekatan yang keempat yaitu prespektif non-tradisonal yang 
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menyatakan bahwa seseorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat 

dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan dari sebuah profesi. Oleh karena 

itu perlu dilakukan identifikasi elemen-elemen penting untuk sebuah profesi, misalnya 

termasuk pentingnya sertifikasi professional dan perlunya standarisasi profesi untuk 

menguji kelayakannya dengan kebutuhan lapangan. 

Karena itu dapat dikemukakan bahwa profesionalisme merupakan sifat-sifat 

berupa kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain, sebagaimana 

yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme 

berasal dari kata "profesion" yang bermakna memerlukan kepandaian khusus untuk 

menjalankannya, (KBBI, 1994). Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada 

penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. 

Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang 

profesional (Longman, 1987). Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa 

setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional (Ahmad Tafsir, 2005). 

Dengan demikian profesionalisme adalah sikap yang lahir dari keyakinan terhadap 

pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, sehingga dicintai secara 

sadar, dan hal demikian nampak dari upaya terus menerus dari tingkah laku, kepakaran 

dan kualitas untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang tiada hentinya. 

Dari makna proesionalisme tersebut yang nampak pada tingkah laku, kepakaran 

dan kualitas seseorang akan mewujud dalam bentuk ciri-ciri yang menjadi karakteristik 

profesionalisme, yaitu : 

1.  Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. 

Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha 
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mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ditetapkan. Ia akan 

mengidentifikasi dirinya kepada sesorang yang dipandang memiliki piawaian tersebut. 

“Piawai ideal” ialah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan 

dijadikan sebagai rujukan. 

2.  Meningkatkan dan memelihara kualitas profesi 

Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu 

meningkatkan dan memelihara gambaran profesinya melalui perwujudan perilaku 

profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai-bagai cara misalnya penampilan, 

cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup keseharian, 

hubungan dengan individu lainnya. 

3.  Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang 

dapat meningkatkan dan meperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. 

4.   Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesinya. 

Profesionalisme ditandai dengan kualitas rasa bangga akan profesi yang 

dipegangnya. Dalam hal ini diharapkan agar seseorang itu memiliki rasa bangga dan 

percaya diri akan profesinya. 

 

B.  Profesionalisme Guru 

Maister (1997) mengemukakan bahwa profesionalisme guru bukan sekadar 

pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan 

profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang 

tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Profesionalisme guru 

adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar 
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meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran. Profesionalisme guru mengandung makna sebagai guru profesional. 

Menurut Rice dan Bishoprick dalam Bafadal (2004:5), guru profesional adalah 

guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

sehari-hari. profesionalisasi guru merupakan proses yang bergerak dari ketidaktahuan 

(ignorance) menjadi tahu, dari ketidakmatangan (immaturity) menjadi matang, dari 

diarahkan oleh orang lain (other-directedness) menjadi mengarahkan diri sendiri.  

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen no. 14 tahun 2005 pasal 1 disebutkan 

bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah”. Dengan demikian guru yang profesional menunjukkan sikap dan penampilan 

yang ditandai dengan keahlian dibidangnya, menguasai materi dan metodologi, memiliki 

rasa tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual; memiliki sikap 

kesejawatan berupa rasa kebersamaan di antara sesama profesi.  

Untuk menyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan maka syarat-syarat dan ciri-ciri 

pokok dari pekerjaan profesional adalah (Sanjaya, 2008:275) sebagai berikut:  

1. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya 

mungkin didapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga 

kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah.  

2. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik 

sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya 
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dapat dipisahkan secara tegas.  

3. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang 

pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi 

latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula 

tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang 

diterimanya.  

4. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap 

sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi 

terhadap setiap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya itu.  

Dalam konteks profesi kependidikan menurut Mahfuddin (2009:19) terdapat istilah 

yang disebut dengan modal personal dan modal profesional. Modal personal berkenaan 

dengan sikap atau sifat yang dimiliki, seperti berwawasan luas, sayang terhadap peserta 

didik, sabar dan bijaksana, lembut dan baik hati, tekun dan teliti, jadi panutan atau teladan, 

cepat tanggap dan mampu mengambil keputusan, serta paham dan bersikap positif 

terhadap profesi yang disandangnya, sedangkan modal profesional berkenaan dengan 

adanya kematangan wawasan, kematangan pengetahuan dan keterampilan, kematangan 

nilai, dan kematangan sikap dalam keahlian yang digelutinya. Dalam arti seorang guru 

profesional dalam sikap dan pelaksanaan mengajar harus ditandai dengan keahlian 

dibidangnya, menguasai materi dan metodologi, memiliki rasa tanggung jawab pribadi, 

social, intelektual, moral dan spiritual, memiliki sikap kesejawatan berupa rasa 

kebersamaan di antara sesama profesi.  

Guru yang profesional diharapkan menjadi guru yang efektif, memiliki kualitas 

kemampuan dan sikap yang sanggup memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan 
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menyenangkan peserta didik dalam proses belajar mengajarnya. Gary dan Margaret dalam 

E.Mulyasa (2009 : 21) mengemukakan bahwa guru yang efektif dan kompeten secara 

professional memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) memiliki kemampuan menciptakan 

iklim belajar kondusif, 2) kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen 

pembelajaran, 3) memiliki kemampuan memberikan umpan balik (feedback) dan 

penguatan (reinforcement) dan 4) memiliki kemampuan untuk peningkatan diri.  

Seorang guru yang profesional harus mampu mengimplementasikan empat 

komptensi utama sebagai agen pembelajaran, yakni:  

1. Kompetensi pedagogik, berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan pusat perhatian terhadap peserta didik; 

2. Kompetensi profesional, berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan dalam 

menjalankan profesi sebagai secara profesional; 

3. Kompetensi kepribadian, berkaitan dengan nilai dan perilaku guru, baik bagi diri 

sendiri, peserta didik, dan masyarakat; 

4. Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan dan keterampilan perilaku guru dalam 

kaitannya dengan lingkungan sosial. 

 

C.  Indikator Profesionalisme Guru 

Profesionalisme guru dapat ditentukan melalui beberapa indikator. Indikator 

profesionalisme guru dapat mengacu kepada rincian dari kompetensi-kompetensi berbasis 

juridis, terutama Permendiknas No.16/2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. Kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 
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Kompetensi pedagogik terdiri dari pemahaman karakteristik siswa; penguasaan 

teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran; melakukan pengembangan kurikulum; 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; menyelenggarakan kegiatan 

pengembangan; memanfaatkan tekonologi informasi dan komunikasi; memfasilitasi 

pengembangan potensi peserta didik; Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik; menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; dan 

melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

Menurut hasil penelitian penelitian Puslitjak (Yendri Wirda, dkk, 2009) dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik, para guru membutuhkan kegiatan ilmiah, seperti 

pelatihan, membaca buku, seminar/workshop, dan lainnya. Kebutuhan lainnya adalah 

buku-buku yang relevan, alat bantu/peraga, sarana/prasarana teknologi informasi, 

kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), observasi, kegiatan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP), forum ilmiah, pengetahuan tentang pengembangan kurikulum, 

berdiskusi dengan siswa, kegiatan studi banding, dan pendidikan lanjutan yang dibiayai 

pemerintah. Sementara kebutuhan terhadap pendidikan lanjutan kurang diminati karena 

memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya besar.  

Upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik (Yendri 

Wirda, dkk, 2009) adalah mengikuti kegiatan ilmiah (pelatihan, seminar, workshop). 

Sementara materi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kompetensi pedagogik 

adalah model-model pembelajaran terkini, (CTL, PAKEM dan lesson study), penyusunan 

perangkat dan media pembelajaran, evaluasi hasil belajar, kecerdasan majemuk dan PTK. 
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Kompetensi profesional terdiri dari menguasai materi, struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; menguasai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; mengembangkan materi 

pelajaran yang diampu secara kreatif; mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional, guru pada umumnya 

(Yendri Wirda, dkk, 2009) membutuhkan pelatihan/penataran guna menguasai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang mereka ajarkan, buku yang 

relevan, seminar/workshop, pendidikan lanjutan dan beasiswa untuk pendidikan lanjutan, 

sarana dan prasarana penunjang, misalnya komputer/internet, kegiatan MGMP dan 

kegiatan penelitian. 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional 

(Yendri Wirda, dkk, 2009) antara lain mengikuti pelatihan terkait dengan materi pelajaran, 

kursus bahasa Inggris, kursus komputer, dan sebagian kecil mengikuti pendidikan 

lanjutan. Materi yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi profesional adalah 

pendalaman materi pelajaran, statistika, dan metode penelitian, karya tulis ilmiah, 

keterampilan komputer, dan pemahaman tentang profesionalisme guru. 

Kompetensi kepribadian terdiri kompetensi untuk bertindak sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia; menampilkan diri sebagai 

pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 

menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa; 

menunjukkan etos kerja, bertanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan 
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rasa percaya diri; dan menjunjung tinggi kode etik profesi. 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi kepribadian, guru menyatakan (Yendri 

Wirda, dkk, 2009) membutuhkan kegiatan pelatihan, seminar dan buku-buku tentang 

agama, sosial, kebudayaan, etika dan pelatihan ESQ. Upaya yang ditempuh adalah 

dengan membaca buku, mengikuti seminar tentang agama, sosial, kebudayaan dan etika, 

berupaya menjadi teladan, menaati ajaran agama, berprilaku adil/jujur, berpikir positif, 

bertanggungjawab terhadap profesi, disiplin, hidup bersahaja, menggali potensi diri, 

meningkatkan prestasi, dan belajar dari pengalaman. Materi yang dibutuhkan adalah 

materi tentang pengembangan diri, ESQ, keagamaan, pemahaman kebudayaan, 

kedisiplinan dan etika. 

Kompetensi sosial terdiri dari kompetensi untuk bersikap inklusif, bertindak 

objektif, serta tidak diskriminatif; berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun; 

beradaptasi di tempat tugas yang memiliki keragaman sosial budaya dan berkomunikasi 

dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain.  

Hasil penelitian Yendri Wirda dkk (2009) menunjukkan bahwa untuk 

meningkatkan kompetensi sosial, para guru membutuhkan pelatihan/penataran, buku 

tentang berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, kegiatan pendalaman agama, 

mengenal budaya setempat, dan ketersediaan ruang kerja yang nyaman untuk berinteraksi. 

Sementara upaya yang dilakukan adalah memperbanyak membaca buku referensi, 

memperluas pergaulan di masyarakat (bersosialisasi), terlibat sebagai pengurus dalam 

kegiatan sosial/keagamaan di sekolah dan masyarakat, berkomunikasi dengan komunitas 

profesi guru. Materi yang dibutuhkan adalah berupa pelatihan, seminar, workshop untuk 

meningkatkan kompetensi sosial, antara lain pengetahuan tentang etika sosial/pergaulan, 
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keimanan/keagamaan, kemasyarakatan, kebudayaan dan komunikasi. 

 

D.  Profesionalisme Guru dan Prestasi Akademik Siswa 

Guru merupakan salah satu faktor dominan dalam proses pendidikan yang akan 

menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, tingkat tertentu 

profesionalisme guru yang terjabar dalam kompetensinya dan diperagakan dalam perilaku 

mendidik dan mengajarnya akan mempengaruhi proses dan hasil belajar, finalnya adalah 

pada prestasi akademik siswa. 

Prestasi belajar dapat memberikan gambaran intelektual maupun perilaku siswa 

setelah proses pembelajaran yang telah diberikan oleh guru, oleh karena itu dalam 

menyusun program pembelajaran diharapkan dapat menyusun tujuan pembelajaran secara 

nampak dan jelas beserta instrumen yang akan disajikan, sebab tujuan pembelajaran itulah 

yang akan dicapai setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan.  

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan dan kualitas pengajarannya. 

Pendapat ini sejalan dengan teori belajar di sekolah dan Bloom yang mengatakan ada tiga 

variabel utama dalam teori belajar di sekolah, yaitu karakteristik individu, kualitas 

pengajaran dan hasil belajar siswa. Sedangkan Caroll berpendapat bahwa hasil belajar yang 

dicapai siswa dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu : bakat pelajar, waktu yang tersedia untuk 

belajar, waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, kualitas pengajaran dan 

kemampuan individu (Mumu Muawiah, 2011). 

Beberapa penelitian juga menunjukan terdapat hubungan dan pengaruh antara 

profesionalisme guru dan prestasi akademik siswa. Ada hubungan antara profesionalisme 

guru dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Hal 
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ini dibuktikan dengan perolehan nilai r sebesar 0,704 yang termasuk kategori keeratan 

cukup dan memberikan kontribusi sebesar 49,6%. Semakin baik profesionalisme guru 

maka akan semakin baik prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Lingkungan Hidup (Tatang Hariadi, 2008). Hasil penelitian Nur Aisyah Sholihah T, (2010) 

menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara profesionalisme guru 

terhadap prestasi belajar siswa di MA NU Banat Kudus. Profesionalisme guru tersebut 

dapat mempengaruhi prestasi hasil belajar siswa sebesar 50%. Sedangkan faktor 50% 

lainnya dapat dipengaruhi oleh faktor internal siswa dan faktor eksternal lainnya. Hasil 

penelitian Dian Maya Shofiana (dalam Nur Aisyah Sholihah T, 2010) menyimpulkan 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara profesionalisme guru dalam bidang studi 

Fiqih dengan prestasi belajar siswa di MTs Al-Jamii'ah Tegallega Cidolog Sukabumi. 

Kontribusi profesionalisme guru Fiqih terhadap prestasi belajar siswa adalah 50%. dan 

50% lagi ditentukan oleh faktor yang lainnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sementara metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah survai dengan memusatkan pada variabel 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan prestasi belajar. 

B. Populasi dan Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan siswa SDN, SMPN dan SMA di 

Kabupaten Tanah Laut. Sementara untuk sampel sekolah SD, SMP, dan SMA berdasarkan 

stratifikasi proporsional sampling dengan memperhatikan peringkat skor UASBN dan 

UN (tinggi, sedang dan rendah), serta jarak ke ibukota kabupaten (ibu kota kabupaten, 

kota kecamatan di luar ibu kota kabupaten, dan kota kecamatan terpinggir ). Responden 

adalah seluruh guru SD, SMP dan SMA di sekolah sampel. Untuk sampel siswa hanya 

dipilih siswa kelas 6, siswa kelas 9, dan siswa kelas 12.Dari penetapan kriteria ini 

diperoleh 3 sampel wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Kintap 

dan Kecamatan Penyipatan. 

Sebaran sampel wilayah dan sekolah yang ditetapkan menjadi lokasi penelitian 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Sebaran Wilayah dan Sekolah Lokasi Penelitian 

 

Wilayah Kecamatan SD SMP SMA 

 TG SD RD TG SD RD TG SD RD 

Pelaihari 1 1 2 1 1 1 1 1 0 

Kintap 1 1 2 1 1 1 1 0 1 

Penyipatan 1 1 2 1 1 1 1 1 0 

SEKOLAH = 28 3 3 6 3 3 3 3 2 2 
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Sedangkan rincian sekolah menjadi lokasi penelitian dan responden guru dan siswa dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2 Rincian Sekolah Lokasi dan Responden Penelitian 

 

Kecamatan Pelaihari Responden Guru Responden Siswa 

SDN Angsau 4 7 8 

 Panggung 1 7 8 

 Pelaihari 6 7 8 

 Angsau 3 7 8 

  28 32 

    

SMP Negeri 8 12 20 

 Negeri 9 7 11 

 Negeri 11 1 20 

  20 51 

    

SMA Negeri 1  25 20 

 PGRI 13 20 

  38 40 

Kecamatan Panyipatan   

SDN Tanjung Dewa 6 10 

 Batakan 1 6 10 

 Panyipatan 1 6 10 

 Batu Mulia 1 6 10 

  24 40 

    

SMP Negeri 1 14 20 

 Negeri 2 8 20 

 Negeri 3 12 19 

  34 59 

    

SMA Negeri 1 13 20 

 Abdul Kadir 0 20 

  13 40 

Kecamatan Kintap   

SDN Sungai Cuka 7 8 

 Bukit Mulya 1 7 8 

 Kintap 7 8 

 Pandan Sari 2 7 8 

  28 32 

    

SMP Negeri 2 15 20 

 Negeri 4 5 20 
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 Negeri 5 5 20 

  25 60 

    

SMA Negeri 1 12 20 

 Negeri 2 5 20 

  17 40 

 

 Jumlah responden guru SD seluruhnya sebesar 80 orang, guru SMP Negeri sebanyak 

79 orang, dan guru SMA sebanyak 68 orang. Sementara responden siswa kelas 6 SDN 

sebanyak 104 orang, siswa kelas 9 SMP Negeri sebanyak 170 orang dan siswa kelas 12 

SMA sebanyak 120 orang. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian terdiri dari variabel kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial guru dan variabel prestasi belajar, dalam hal ini hasil ulangan semester. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi dan 

FGD untuk mendalami kebutuhan, apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan 

materi apa yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi guru. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan pada variabel tersebut analisis ditujukan untuk mengukur hubungan 

variabel kompetensi kepribadian dan sosial guru dengan skor hasil ulangan semester 

ganjil.  
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F. Jadwal kegiatan Penelitian 

Jadwal kegiatan penelitian berlangsung dari pengajuan proposal sampai kepada 

pelaporan, yakni bulan Maret - Nopember 2013. 

 

G. Biaya yang digunakan 

Biaya penelitian yang digunakan adalah sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat 

puluh juta rupiah). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kompetensi Guru  

1. Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian yang diidentifikasi  responden guru SDN 

seluruhnya mengategorikan kompetensinya tinggi (100%). Berbeda halnya dengan 

responden guru SMP Negeri, sebagian besar mengategorikan kompetensinya tinggi 

(97,47%), dan masih ada sebagian kecil mengategorikan kompetensinya rendah 

(2,53%). Demikian juga halnya dengan responden guru SMA, sebagian besar 

mengategorikan kompetensinya tinggi (95,59%), hanya sebagian kecil saja 

termasuk kategori kompetensi rendah (4,41%). 

Sementara itu kompetensi guru menurut penilaian siswa SDN selaku 

subjek pembelajaran di kelas, yakni kompetensi kepribadian, maka kompetensi 

kepribadian guru dikategorikan sebagian besar tinggi (66,35%), sebagian kecilnya 

berkategori rendah (18,27%) dan sangat tinggi (15,38%). Sementara oleh siswa 

SMPN terhadap kompetensi kepribadian guru, nampaknya menunjukkan 

kecendrungan pola yang sama dengan siswa SDN  dalam menilai kompetensi 

kepribadiannya, yakni sebagian besar kompetensi kepribadian guru dikategorikan 

tinggi (62,35%), sebagian kecil rendah (22,94%) dan sangat tinggi (14,71%). 

Demikian pula halnya dengan penilaian siswa SMA, yakni sebagian besar 

kompetensi kepribadian guru mereka dikategorikan tinggi (79,17%), dan sebagian 

kecil dikategorikan rendah (13,33%) dan sangat tinggi (7,50%). 
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2. Kompetensi Sosial 

Kategori kompetensi sosial yang diidentifikasi responden guru SDN  

melalui angket ternyata berbeda hasilnya dengan kategori Kompetensi Kepribadian, 

karena tidak seluruh guru lagi, tetapi sebagian besar guru (83,75%) 

mengategorikan kompetensinya tinggi, dan masih terdapat sebagian kecil (16,25%) 

guru yang kategori kompetensinya rendah. Untuk guru SMP Negeri dan SMA 

terdapat kecendrungan yang sama, yakni sebagian besar kategori kompetesi 

sosialnya tinggi, dan masih terdapat sebagian kecil yang kategorinya rendah. 

Sebagian besar kategori guru SMP Negeri kompetesi sosial tinggi (70,89%) dan 

yang sebagian kecil yang rendah (29,11%), demikian juga halnya dengan 

kompetesi sosial guru SMA, sebagian besar berkategori tinggi (82,35%) dan 

sebagian kecil saja, kompetensi sosialnya termasuk kategori rendah (17,65%). 

Menurut para siswa SDN yang menjadi responden guna menilai 

kompetensi sosial gurunya di sekolah, khususnyadi kelas, maka sebagian 

menilainya memiliki kompetensi sosial dengan kategori tinggi (74,04%), dan 

sebagian kecil dinilai masih rendah (25,96%). Hanya siswa SMPN yang 

memberikan penilaian dengan kategori yang sedikit berbeda, yakni sebagian besar 

menilai kompetensi sosial gurunya tinggi (84,71%), namun terdapat dua kategori 

berseberangan, yakni masih ada guru yang kompetensi sosialnya rendah (14,12%), 

tetapi terdapat juga kompetensi sosialnya yang sangat tinggi (1,17%). Sementara 

siswa SMA dalam melakukan penilaian terhadap kompetensi sosial gurunya, 

serupa kategorinya dengan siswa SDN, yang sebagian besar tinggi kompetensi 

sosial gurunya (70,83%) dan sebagian  memiliki kompetensi rendah (29,17%). 
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B. Korelasi antara Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial dengan 

Prestasi Belajar Siswa 

Dalam penelitian ini data Kompetensi Kepribadian (X1) diperoleh dari Angket 

Kompetensi Kepribadian Guru menurut siswa. Data Kompetensi Sosial (X2) 

diperoleh dari Angket Kompetensi Sosial Guru menurut siswa. Sedangkan Data 

Prestasi Belajar (Y) diperoleh dari Rata-Rata nilai Mata Pelajaran yang di UN kan di 

SD yakni Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. 

1. Analisis Deskriptif Data Penelitian Tingkat SDN  

Hasil analisis deskriptif terhadap data ketiga variabel disajikan pada Tabel 1 

berikut ini: 

Tabel 4.1. Deskripsi Data Penelitian 

Descriptive Statistics

73.52 9.875 71

140.96 12.528 71

55.51 9.390 71

Prestasi

K.Kepribadian

K.Sosial

Mean Std. Deviation N

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah sampel penelitian sebanyak 71 siswa dan 

Rata-Rata Prestasi Belajar dari Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan 

IPA sebesar 73.52 dengan simpangan baku 9.875. Sedangkan Rata-Rata Skor 

Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial masing-masing sebesar 140.96 

dan 55.51 dengan simpangan baku 12,528 dan 9,390. 

2. Analisis Korelasi dan Regresi  

Berdasarkan variabel yang diteliti, maka ada beberapa pasangan hipotesis sebagai 

berikut: 
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a. H0 : Tidak Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial. 

H1  :  Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial. 

b. H0 : Tidak Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi 

kepribadian dan prestasi belajar. 

H1  :  Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi 

kepribadian dan prestasi belajar. 

c. H0  : Tidak Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi 

sosial dan prestasi belajar. 

H1  :  Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi sosial 

dan prestasi belajar. 

d. H0  : Tidak Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial secara bersama-sama dengan prestasi 

belajar. 

H1  :  Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial secara bersama-sama dengan prestasi 

belajar. 

e. H0  : Tidak Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi 

kepribadian dan prestasi belajar. (bila kompetensi sosial dikendalikan atau 

dibuat tetap) 
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H1  :  Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi 

kepribadian dan prestasi belajar. (bila kompetensi sosial dikendalikan atau 

dibuat tetap). 

f. H0  : Tidak Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi 

sosial dan prestasi belajar. (bila kompetensi kepribadian dikendalikan atau 

dibuat tetap) 

H1  :  Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi sosial 

dan prestasi belajar. (bila kompetensi kepribadian dikendalikan atau dibuat 

tetap). 

 

3. Uji Hipotesis 

Kriteria pengujian adalah Tolak H0 jika nilai Sig. (2-tailed) < α = 0,05. Analisis 

data menggunakan  bantuan SPSS.11.5 for windows. 

a. Pengujian Hipotesis 1. 

Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 1) , korelasi antara variabel 

Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial sebesar 0,492 dengan nilai 

Sig.(2-tailed) sebesar 0,000. Karena nilai Sig.(2-tailed) < α = 0,05, maka H0 

ditolak artinya terdapat korelasi yang signifikan antara Kompetensi 

Kepribadian dan Kompetensi Sosial. 

b. Pengujian Hipotesis 2. 

Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 2), Korelasi antara variabel 

Kompetensi Kepribadian  dan Prestasi Belajar sebesar 0,270 dengan nilai 

Sig.(2-tailed) sebesar 0,023. Karena nilai Sig.(2-tailed) < α = 0,05, maka H0 
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ditolak artinya terdapat korelasi yang signifikan antara Kompetensi 

Kepribadian dan Prestasi Belajar. 

Persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi prestasi 

belajar berdasarkan kompetensi kepribadian adalah 
1213,0480,43 XY  . 

Melalui persamaan ini besarnya koefisien determinasi (R-square) adalah 

sebesar  0,073. Hal ini berarti bahwa besarnya variasi yang terjadi pada 

variabel prestasi belajar, 7,3% disebabkan oleh variasi pada variabel 

kompetensi kepribadian. Sisanya sebesar 93,7% dipengaruhi oleh faktor lain.  

 

c. Pengujian Hipotesis 3. 

Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 3), korelasi antara variabel 

Kompetensi Sosial dan Prestasi Belajar hanya sebesar 0,168 dengan nilai 

Sig.(2-tailed) sebesar 0,161. Karena nilai Sig.(2-tailed) > α = 0,05 maka H0 

diterima artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara Kompetensi 

Sosial dan Prestasi Belajar. 

Persamaan regresinya adalah 2117,0698,63 XY  . Melalui 

persamaan ini besarnya koefisien determinasi (R-square) adalah sebesar  

0,028. Hal ini berarti bahwa besarnya variasi yang terjadi pada variabel 

prestasi belajar, 2,8% disebabkan oleh variasi pada variabel kompetensi 

kepribadian. Sisanya sebesar 97,2% dipengaruhi oleh faktor lain.  

Akan tetapi karena korelasinya tidak signifikan (persamaan 

regresinya tidak signifikan) maka model persamaan regresi tersebut tidak 

layak digunakan untuk memprediksi prestasi belajar berdasarkan kompetensi 
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sosial. 

d. Pengujian Hipotesis 4. 

Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 4), korelasi antara variabel 

Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial secara bersama-sama dengan 

Prestasi Belajar adalah sebesar 0,273 dengan nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,071. 

Karena nilai Sig.(2-tailed) > α = 0,05 maka H0 diterima artinya tidak terdapat 

korelasi yang signifikan antara variabel Kompetensi Kepribadian dan 

Kompetensi Sosial secara bersama-sama dengan Prestasi Belajar. 

Persamaan regresinya adalah 
21 049,0195,0310,43 XXY  . 

Melalui persamaan ini besarnya koefisien determinasi (R-square adjusted) 

adalah sebesar  0,048. Hal ini berarti bahwa besarnya variasi yang terjadi 

pada variabel prestasi belajar, 4,8% disebabkan oleh variasi pada variabel 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Sisanya sebesar 95,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

Akan tetapi karena korelasinya tidak signifikan (persamaan 

regresinya tidak signifikan) maka model persamaan regresi tersebut tidak 

layak digunakan untuk memprediksi prestasi belajar berdasarkan variabel 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 

e. Pengujian Hipotesis 5. 

Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 4), korelasi antara variabel 

Kompetensi Kepribadian dan Prestasi Belajar (bila variabel Kompetensi Sosial 

dikendalikan atau dibuat tetap) adalah sebesar 0,219 dengan nilai Sig.(2-tailed) 

sebesar 0,069. Karena nilai Sig.(2-tailed) > α = 0,05 maka H0 diterima artinya 
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tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel Kompetensi 

Kepribadian dan Prestasi Belajar (bila variabel Kompetensi Sosial 

dikendalikan atau dibuat tetap).  

f. Pengujian Hipotesis 6. 

Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 4), korelasi antara variabel 

Kompetensi Sosial dan Prestasi Belajar (bila variabel Kompetensi Kepribadian 

dikendalikan atau dibuat tetap) adalah sebesar 0,042 dengan nilai Sig.(2-tailed) 

sebesar 0,730. Karena nilai Sig.(2-tailed) > α = 0,05 maka H0 diterima artinya 

tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel Kompetensi Sosial dan 

Prestasi Belajar (bila variabel Kompetensi Kepribadian dikendalikan atau 

dibuat tetap). 

Interpretasi nilai koefisien korelasi menurut Suharsimi Arikunto 

seperti pada tabel 2 berikut:  

Tabel 4.2. Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi 

Nilai Koefisien Korelasi Kategori 

0,000 - Error! Reference 

source not found. 0,200 

0,200 - Error! Reference 

source not found. 0,400 

0,400 - Error! Reference 

source not found. 0,600 

0,600 - Error! Reference 

source not found. 0,800 

0,800 -     1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan interpretasi pada tabel diatas, maka korelasi antara 

ketiga variabel yang dihipotesiskan dapat disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.3. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Koefisien Korelasi Kategori Keterangan 

Hipotesis 1 

Hipotesis 2 

Hipotesis 3 

Hipotesis 4 

Hipotesis 5 

Hipotesis 6 

0,492 

0,270 

0,168 

0,273 

0,219 

0,042 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

Rendah 

Rendah 

Sangat Rendah 

Signifikan 

Signifikan 

Tidak Signifikan 

Tidak Signifikan 

Tidak Signifikan 

Tidak Signifikan 

 

Dari hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dicermati bahwa variabel 

kompetensi kepribadian berhubungan atau berkorelasi dengan variabel 

kompetensi sosial dan di antara kedua variabel tersebut , yang berkorelasi 

signifikan dengan prestasi belajar adalah variabel kompetensi kepribadian. 

Korelasi antara variabel kompetensi kepribadian dan prestasi belajar termasuk 

kategori rendah (0,270), dengan nilai koefisien determinasi 0,073. Hal ini berarti 

bahwa besarnya variasi yang terjadi pada variabel prestasi belajar, 7,3% 

disebabkan oleh variasi pada variabel kompetensi kepribadian. Sisanya sebesar 

93,7% dipengaruhi oleh faktor lain seperti  variabel kompetensi paedagogik, 

kompetensi sosial dan lain-lain. 

 

C.   Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru di Kabupaten Tanah Laut, 

baik kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial menurut penilaian guru sendiri 

(self evaluation) dan penilaian siswa cendrung kategorinya sebagian besar berkualitas 

tinggi, meskipun terdapat juga kompetensi guru lainnya yang sebagian kecil dinilai 
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berkualitas sangat tinggi dan rendah. 

 

Adanya kesamaan kecendrungan hasil penilaian terhadap kompetensi kepribadian 

dan sosial guru antara guru dan siswa paling tidak mencerminkan bahwa hal demikianlah 

yang terjadi, yakni kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru memang tinggi 

kualitasnya. Kenyataan menunjukkan  bahwa guru SDN, SMPN dan SMA yang menjadi 

responden dan subyek yang dinilai siswa sebagian besar telah memenuhi kriteria harapan 

sebagai sosok guru yang memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.  

Guru yang memiliki kompetensi kepribadian berarti guru tersebut mempunyai 

karakteristik tertentu dalam nilai dan perilaku, baik bagi diri sendiri, untuk peserta didik 

dan masyarakat. Karakteristik tertentu bagi kompetensi kepribadian guru adalah bertindak 

sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia; 

menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta 

didik dan masyarakat; menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif 

dan berwibawa; menunjukkan etos kerja, bertanggungjawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri; dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Secara 

lebih jelas pada tabel di bawah ini dipaparkan rincian kompetensi kepribadian guru, 

berupa kompetensi inti dan kompetensi guru  mata pelajaran. 

Tabel 4.4. Kompetensi Inti dan Kompetensi Guru Mata Pelajaran 

No Kompetensi Inti Guru Kompetensi Guru Mata Pelajaran 

1 Bertindak sesuai dengan 

norma agama, hukum, 

sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia 

1.1  Menghargai peserta didik tanpa    

membedakan keyakinan yang dianut, suku, 

adat-istiadat, daerah asal, dan gender. 

1.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang 

dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam 

masyarakat, dan kebudayaan nasional 

Indonesia yang beragam. 



35 
 

2 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang jujur, 

berakhlak mulia, dan teladan 

bagi peserta didik dan 

masyarakat. 

1.1  Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 

1.2  Berperilaku yangmencerminkan ketakwaan 

dan akhlak mulia. 

1.3  Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta 

didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. 

3 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan 

berwibawa. 

3.1  Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

mantap dan stabil. 

3.2  Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

dewasa, arif, dan berwibawa. 

4 Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab yang tinggi, 

rasa bangga menjadi guru, 

dan rasa percaya diri. 

4.1  Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab 

yang tinggi. 

4.2  Bangga menjadi guru dan percaya pada diri 

sendiri. 

4.3  Bekerja mandiri secara profesional. 

5 Menjunjung tinggi kode etik 

profesi guru. 

5.1. Memahami kode etik profesi guru. 

5.2. Menerapkan kode etik profesi guru. 

5.3. Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi 

guru. 

 

Meskipun sebagian besar guru SDN, SMPN dan SMA di Kabupaten Tanah Laut  

dinilai memiliki kompetensi kepribadian yang tinggi, namun masih terdapat juga guru 

yang dinilai rendah kompetensi kepribadiannya. Untuk itu dengan tidak memandang 

perbedaan kualitas kompetensi yang dimiliki masing-masing guru, sudah selayaknya 

kualitas kompetensi kepribadian harus selalu ditingkatkan, dibina dan dikembangkan 

secara secara menerus melalui berbagai cara dan wahana. 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi kepribadian guru  (Yendri Wirda, dkk, 

2009), maka dibutuhkan kegiatan pelatihan, seminar dan buku-buku tentang agama, 

sosial, kebudayaan, etika dan pelatihan ESQ. Upaya yang ditempuh adalah dengan 

membaca buku, mengikuti seminar tentang agama, sosial, kebudayaan dan etika, 

berupaya menjadi teladan, menaati ajaran agama, berprilaku adil/jujur, berpikir positif, 

bertanggungjawab terhadap profesi, disiplin, hidup bersahaja, menggali potensi diri, 

meningkatkan prestasi, dan belajar dari pengalaman. Materi yang dibutuhkan adalah 
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materi tentang pengembangan diri, ESQ, keagamaan, pemahaman kebudayaan, 

kedisiplinan dan etika. 

Sementara menurut Saepul (2011) guna meningkatkan kompetensi kepribadian 

guru dikehendaki pengembangan kompetensi kepribadian guru harus ditingkatkan dan 

dilakukan secara terus menerus melalui diklat, lanjutan pendidikan formal, dan 

bimbingan teman sejawat. Cara lainnya adalah kepala sekolah hendaknya melakukan 

supervisi yang menyentuh pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian, dan 

Dinas Pendidikan mampu dan telah menyusun urutan prioritas pembinaan dan 

pengembangan kompetensi guru.. 

Sultoni (2013) melihat modus lain yang lebih khusus dalam upaya meningkatkan 

kompetensi kepribadian guru, yakni dengan cara membuat model pelatihan motivasonal 

yang mampu mendorong aktualisasi kompetensi kepribadian guru. Model pelatihan 

motivasional untuk aktualisasi kompetensi kepribadian guru dilengkapi dengan naskah, 

gambar model pengelolaan, pedoman dan perangkat pelatihan, sehingga akan jelas 

menimbulkan perbedaan antara guru yang mengikuti pelatihan dengan yang tidak dalam 

mengaktualisasi kompetensi kepribadiannya. 

Sementara Indri Kurniawan (2012) melakukan penelitian kualitatif terhadap upaya 

kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi  guru di SMP Negeri 1 Lendah 

menemukan cara dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru, yakni melalui acara 

pengajian setiap satu bulan sekali, paguyuban keluarga besar guru, pembinaan dari kepala 

sekolah dan memberikan keteladanan kepada guru. 

Dari empat kompetensi yang diharapkan guna  pembentukan profesionalitas 

guru, salah satunya yang agak riskan adalah kompetensi kepribadian, karena kepribadian 



37 
 

manusia bersifat unik. Menurut Joni (2008: 226, dalam Wardoyo, 2011: 311)  

kompetensi kepribadian menurut  perlu mendapat perhatian khusus, karena sebagian 

besar kepribadian tidak terbentuk melalui pembelajaran langsung dalam konteks 

pendidikan formal, tetapi sebagian besar terbentuk sebagai dampak pengiring dari 

akumulasi pengalaman belajar yang didapat pada pra jabatan dan pendidikan sebelumnya 

bahkan terbentuk dalam lingkungan keluarga.  

Oleh karena itu kompetensi kepribadian guru baik komponen inti dan komponen 

guru mata pelajaran perlu dijabarkan mana yang menjadi urutan prioritas pembinaan, 

peningkatan dan pengembangannya. Hal demikian menjadi penting, jika dilihat dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat korelasi yang signifikan antara 

kompetensi kepribadian dengan prestasi belajar,  tetapi sumbangannya masih kecil, 

yakni sebesar 37% dari kompetensi kepribadian terhadap prestasi belajar.  Kondisi 

demikian tentunya menimbulkan pertanyaan, kenapa demikian, padahal kompetensi 

kepribadian yang dimiliki guru sebagian besar tinggi, tapi mengapa sumbangannya 

terhadap prestasi belajar hanya 37%.  Tentu jawaban yang bisa diberikan adalah 

kemungkinan bahwa kompetensi kepribadian yang dimiliki guru belum sepenuhnya 

menyentuh "ruh" kepribadian guru mata pelajaran, bisa sosok kepribadian dalah sosok 

kompetensi inti kepribadian saja, belum sepenuhnya mewujudkan kepribadian "ruh" dari 

mata pelajaran. Karena itu selain sosok kompetensi kepribadian guru yang dihendaki 

dimiliki guru, maka "ruh" kepribadian atau karakter kompetensi kepribadian dari mata 

pelajaran tertentu perlu dirumuskan indikator-indikator dengan berbasis pada "ruh" atau 

"core-value" mata pelajaran, misalnya mata pelajaran PKn, maka "ruh" atau 

"core-value"nya adalah "nasionalisme", mata pelajaran Sejarah, ruhnya adalah 



38 
 

"patriotisme", mata pelajaran Matematikan, "teliti, cermat dan hati-hati", IPA "mencintai 

lingkungan". 

Sosok kompetensi kepribadian guru selain berpatokan pada kompetensi inti dan 

kompetensi kepribadian guru mata pelajaran yang berbasis pada "core-value" mata 

pelajaran, maka Dinas Pendidikan perlu merumuskannya, dan menyusun urutan prioritas 

indikator kompetensi kepribadian  guru yang berakar pada kompetensi inti dan 

kompetensi guru mata pelajaran, sehingga dapat dicermati pentahapan kemajuan 

berkelanjutan peningkatan, pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian guru. 

Dengan mendekatkan kompetensi kepribadian guru kepada "core-value" mata pelajaran, 

maka kompetensi kepribadian guru selain bermuansa guru pada umumnya, juga 

mempunyai kekhasan berupa kompetensi kepribadian berbasis karakter mata pelajaran. 

Guru yang memiliki kompetensi kepribadian ini diharapkan mampu selain berperan 

menyesuaikan diri kebutuhan-kebutuhan kepribadian siswanya, juga mampu 

menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi kepribadiannya. Sehingga 

kompetensi kepribadian dapat menjadi faktor penting bagi tercapainya keberhasilan 

pembelajaran bagi siswanya di  sekolah. Bahwa kompetensi kepribadian memiliki 

korelasi yang signifikan dan memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar juga 

diperkuat oleh hasil penelitian dari Supriadi (2007) yang menemukan bahwa "kepribadian 

guru memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi belajar PKn dibandingkan 

variabel motivasi belajar". Dapat diartikan bahwa semakin tinggi intensitas persepsi siswa 

terhadap kepribadian guru, maka semakin tinggi pula prestasi belajar. Karena kepribadian 

mempengaruhi perilaku guru dalam interaksi pembelajaran (Murray dalam Hakim, 

2012:4) dan  61,5% dari 42.810 siswa  beranggapan karisma guru merupakan faktor 
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paling signifikan bagi keefektifan guru  dalam mengajar (Coats, dalam Hakim, 2012: 

14). 

Sementara guru yang memiliki kompetensi sosial berarti guru demikian telah 

memiliki karakteristik tertentu dalam aspek kemampuan dan keterampilan berperilaku 

dengan lingkungan sosial. Sehingga guru yang memiliki kompetensi sosial berarti  guru 

demikian telah memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bersikap inklusif, bertindak 

objektif, serta tidak diskriminatif; berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun; 

beradaptasi di tempat tugas yang memiliki keragaman sosial budaya dan berkomunikasi 

dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain.  

Untuk meningkatkan kompetensi sosial, para guru membutuhkan 

pelatihan/penataran, buku tentang berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, 

kegiatan pendalaman agama, mengenal budaya setempat, dan ketersediaan ruang kerja 

yang nyaman untuk berinteraksi. Sementara upaya yang dilakukan adalah memperbanyak 

membaca buku referensi, memperluas pergaulan di masyarakat (bersosialisasi), terlibat 

sebagai pengurus dalam kegiatan sosial/keagamaan di sekolah dan masyarakat, 

berkomunikasi dengan komunitas profesi guru. Materi yang dibutuhkan adalah berupa 

pelatihan, seminar, workshop untuk meningkatkan kompetensi sosial, antara lain 

pengetahuan tentang etika sosial/pergaulan, keimanan/keagamaan, kemasyarakatan, 

kebudayaan dan komunikasi. (Yendri Wirda, dkk, 2009). 

Selain terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kompetensi sosial guru, antara 

lain melalui kompetensi sosial dilakukan melalui acara paguyuban setiap dua bulan 

sekali, kegiatan saling kunjung ke rumah, pengajian tiap sebulan sekali, berinteraksi 

dengan masyarakat serta di sekolah  dibiasakan untuk 3S yakni Senyum, Salam, (Indri 
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Kurniawan, 2012). Ditambahkan oleh Ki Supriyoko (2012) bahwa cara mengembangkan 

kompotensi sosial ialah memproduktifkan komunikasi antara guru yang bersangkutan 

dengan siswa, dengan sesama guru, dan dengan orang tua /wali siswa. Ranja Dwi Intani 

(2012) menyarankan untuk meningkatkan kualitas kompetensi sosial guru PKn adalah 

melalui program-program pelatihan jangka pendek seperti workshop dan seminar, 

sedangkan program jangka panjang dilakukan melalui pengajaran klinik pengajaran dan 

MGMP. Program-program itu direncanakan oleh PKG (Penilaian Kinerja Guru) dan PKB 

(Pengembangan Kinerja Berkelajutan) 

Sama halnya dengan kondisi kualitas kompetensi kepribadian guru SDN, SMPN 

dan SMA di Kabupaten Tanah Laut yang mengindikasikan kualitas sebagian besar tinggi, 

dan sebagian kecil rendah dan sangat tinggi, maka demikian pula halnya kondisi kualitas 

kompetensi sosialnya. Kondisi kualitas kompetensi sosial juga menghendaki peningkatan, 

pembinaan dan pengembangan terus menerus. Kondisi kualitas yang serupa antara 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang dimiliki guru SDN, SMPN dan 

SMA, sebagai hasil penilaian guru dan siswa mendapat dukungan dari hasil analisis data, 

yakni terdapat korelasi yang signifikan antara Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi 

Sosial. Dapat ditafsirkan bahwa guru yang mempunyai kompetensi kepribadian yang 

tinggi tentunya juga memiliki kompetensi sosial yang tinggi, sehingga diharapkan para 

guru secara terus menerus memperkuat, membina dan mengembangkan kompetensi 

kepribadiannya dan meningkatkan pula kompetensi sosialnya.  

Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak korelasi antara kompetensi sosial 

dengan prestasi belajar, maka implikasinya adalah sebagaimana dikemukakan terdahulu, 

bahwa bisa jadi kompetensi sosial yang berkualitas tinggi hanya dalam konteks pergaulan 
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semata di sekolah, tetapi tidak mewujud dalam interaksi belajar mengajar. Maka  

kompetensi sosial yang juga hendaknya diwujudkan adalah kompetensi sosial yang 

bermuatan spririt mata pelajaran yang bersangkutan. Jika guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI), kompetensi sosial dipenuhi muatan nilai-nilai agama yang menjadi spririt dari 

mata pelajaran PAI, maka guru Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn) kompetensi sosial 

juga bermakna nilai-nilai Kewarganegaraan. Dapat diartikan bahwa kompetensi sosial 

guru juga memuat makna nilai-nilai mata pelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

1. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru, baik menurut penilaian 

guru sendiri (self evaluation) maupun penilaian siswa, cendrung kategorinya 

sebagian besar berkualitas tinggi. 

2. Terdapat korelasi yang signifikan antara kompetensi kepribadian dengan prestasi 

belajar, dengan sumbangan sebasar 37% dari kompetensi kepribadian terhadap 

prestasi belajar 

b. Rekomendasi 

1. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kepribadian sesuai 

dengan indikator kompetensi yang diharapkan dengan menerapkan secara 

konsisten dan berkelanjutan penilaian kompetensi guru sesuai buku penilaian 

kinerja, baik bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Jarlit Pendidikan dan 

Kebudayan maupun dengan mengintensipkan peran tugas pengawas. 

2. Mengupayakan dan memfasilitasi penumbuhan, pembinaan, pengembangan 

indikator-indikator kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, melalui 

kegiatan pelatihan, workshop, seminar, diskusi buku yang berkaitan dengan 

kegiatan menggali potensi diri dan mempertajam keterampilan dan memperhalus 

hati sanubari. 
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