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PEMBINAAN KOMPETENSI SOSIAL DAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN  
DALAM KERANGKA PROFESIONALISME GURU 
(STUDI SITUS DI SMK NEGERI 9 SURAKARTA) 

 

Oleh : Joko Agus Pambudi 

ABSTRACT 

Joko Agus Pambudi. Q 100 100 018. Development of Social Competence and 
Personality Competence in The Framework of Professionalism of Teacher (Site 
Studies in Vocational School 9 Surakarta). Thesis. Education Management. Graduate 
Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.  

 
The purpose of this study were: (1) Describe the strategy of development of 

professionalism of teachers. (2) Describes the development of social competence of 
teachers. (3) Describes the development of personality competence of teachers. 
This type of research is qualitative research, using ethnographic design. Research is 
done at Vocational School 9 Surakarta. Data collection techniques using in-depth 
interviews, observations, and review the documents and archives. Techniques of 
data analysis using descriptive techniques with three procedures. 

The results are: (1) Development strategy of professionalism of teachers 
differentiated 2 (two) types, namely internal coaching and external coaching. 
Internal coaching is the responsibility of the principal represented by the vice-
principal 3 areas of infrastructure and human resources. (2) Development of social 
competence made by the principal in routine activities, coaching includes three 
competency is to be inclusive, to act objectively, and not discriminatory because the 
consideration of gender, religion, race, physical condition, family background, and 
socioeconomic status and the development the principal teacher seeks to have the 
ability to communicate effectively, empathetic, and courteous to fellow educators, 
staff, parents, and community. (3) Development of personality competency of 
teacher performed by the principal to provide exemplary and a model for teachers, 
such as for example in an effort to improve the stability of the personality of 
teachers, principals appealed to teachers so that teachers always act in accordance 
with the rule of law, act in accordance with social norms, have pride as a teacher, 
and has a consistency in acting in accordance with the norms. 

 
Keywords : development, professionalism of teacher, social competence, 

personality competence 
 
Pendahuluan  

Pembinaan profesional guru sangat identik dengan supervisi pengajaran. 

Supervisi pengajaran adalah semua usaha yang sifatnya membantu guru agar dapat 

memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya serta 
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mengkondisikan belajar murid yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan 

peningkatan mutu pendidikan. Pembinaan ini kegiatannya adalah mirip dengan 

supervisi seperti inspeksi, penilikan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Iklim 

yang kondusif untuk pembinaan profesionalitas guru perlu diciptakan oleh seluruh 

warga sekolah baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, 

guru, karyawan dan seluruh siswa (Soetjipto,  2007: 231 ). 

Profesionalisme guru merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat 

ditunda-tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan yang semakin 

ketat dalam era globalisasi seperti sekarang ini diperlukan orang-orang yang 

memang benar-benar ahli di bidangnya, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya 

agar setiap orang dapat berperan secara maksimal, termasuk guru sebagai sebuah 

profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian tersendiri. Profesionalisme tidak 

hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan jaman, tetapi pada dasarnya juga 

merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan kualitas 

hidup manusia. Profesionalisme menuntut keseriusan dan kompetensi yang 

memadai, sehingga seseorang dianggap layak untuk melaksanakan sebuah tugas 

(Tika, 2011: 3). 

MGMP merupakan wadah yang tepat untuk memecahkan berbagai masalah 

yang terkait dengan masalah pembelajaran di kelas. Guru harus berusaha 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan,” tegas Kadinas. “Jangan pernah merasa bangga menjadi guru galak 

yang kesehariannya hanya marah-marah kepada peserta didik,” lanjutnya disambut 

aplaus para peserta. Kadinas juga menekankan pentingnya pengembangan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran dengan mengintegrasikannya ke dalam 

materi yang relevan. Mata pelajaran bahasa Indonesia, katanya, merupakan mata 

pelajaran yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada 

peserta didik (Tuhusetya, 2011: 2). 

Tujuan diselenggarakannya MGMP ialah: Pertama, untuk memotivasi guru 

guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, 
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melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional; Kedua, untuk menyatakan 

kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga 

dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan; Ketiga, 

untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, kondisi sekolah, dan 

lingkungannya; Keempat, untuk membantu guru memperoleh informasi teknis 

edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan 

kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang bersangkutan; Kelima, saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil 

lokakarya, simposium, seminar, diklat, classroom action research, referensi, dan 

lain-lain kegiatan profesional yang dibahas bersama-sama; Keenam, mampu 

menjabarkan dan merumuskan agenda reformasi sekolah (school reform), 

khususnya focus classroom reform, sehingga berproses pada reorientasi 

pembelajaran yang efektif  (As’ari, 2011: 5). 

Pembinaan profesionalisme Guru di SMK Negeri 9 Surakarta, dilakukan 

dengan berbagai cara, pembinaan melalui wadah profesi dilakukan oleh guru dalam 

bentuk kegiatan MGMP, secara internal pembinaan profesionlisme guru dilakukan 

oleh MGMP intern, maupun pembinaan melalui supervisi klinis oleh kepala sekolah. 

Melalui pembinaan-pembinaan tersebut dalam melakukan interaksi pembelajaran 

dengan siswa semakin meningkat. 

Downey (2006). Hasil penelitian ini membahas tentang kompetensi global 

yang dimiliki oleh ahli teknik yang ditunjuk sebagai pengajar praktikum. Dengan 

adanya berbagai kompetensi yang dimiliki oleh seorang ahli teknik maka ia akan 

bekerja lebih efektif dan mempunyai budaya kerja yang baik. Dengan kompetensi 

yang dimiliki ia mampu membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang 

telah ditentukan.  
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Gangani (2006). Hasil penelitian ini menyatakan meskipun kompetensi-

kompetensi dapat digunakan dalam berbagai fungsi human resource development, 

tetapi dalam pembatasan artikel ini dibatasi. Artikel ini menekankan pada beberapa 

masalah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah kompetensi 

yang berdasarkan strategi human resource development, dengan sebuah tekanan 

khusus pada pengajaran dan pemilihan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan 

organisasi dan manajemen kinerja hasil penting dari tinjauan artikel tersebut dan 

pelajaran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa karyawan yang memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik, mempunyai hubungan sosial yang baik,  dan 

memiliki banyak relasi cenderung lebih berhasil dibandingkan dengan karyawan 

yang kurang memiliki kemampuan bersosialisasi. 

Sitch (2005). Hasil penelitian menyatakan bahwa keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas ditentukan oleh meningkatnya profesionalisme guru dan  

peningkatan sikap kepribadian guru. Walaupun kemampuan keuangan pemerintah 

lokal mengalami penurunan, namun guru yang memiliki kepribadian baik tetap 

memiliki kamauan untuk melakukan penelitian untuk meningkatkan 

profesionalismenya. Dengan melakukan penelitian guru mempunyai peluang 

harapan profesional yang lebih tinggi.  Melalui kesadaran untuk memiliki 

kepribadian yang menarik dan kemauan untuk meningkatkan profesionalismenya 

guru dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. 

Patterson (2008). Hasil penelitian ini berkaitan dengan Badan Nasional untuk 

Akreditasi Bagi Pendidikan Guru mengajukan sebuah agenda yang membahas 

tentang persiapan guru, persiapan-persiapan ini meliputi penjelasan proses 

persiapan guru dengan mengacu pada beberapa penelitian yang dilaksanakan 

dikelas yang mana secara kuat mempengaruhi pelatihan guru baik sebagai pengajar 

maupun siswa. Hasil penelitian menyatakan bahwa Guru yang profesional memiliki 

kemampuan cukup baik untuk mengelola kelas, sarana dan prasarana. Pengelolaan 

sarana dan prasarana sebagai alat bantu mengajar merupakan tanggung jawab guru 

sejak direncanakan dan pengelolaannya, dan memiliki kemampuan untuk 



 
 

 5 

mengembangkan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu; menguasai standar kompetensi dasar 

mata pelajaran yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu, 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif. 

Lee (2007). Hasil penelitian menyatakan bahwa para ahli mengembangkan 

model pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan profesional para guru tentang 

matematika yang berisi pengetahuan dan menggali mereka untuk inovatif dan 

menciptakan instruksional. Paper ini memaparkan tentang tujuan program, desain 

program, evaluasi yang berbarti pengukuran tingkat efektivitas program dan hasil 

program. 4 komponen dari program yang aktif adalah sistem dukungan, kerjasama 

pengetahuan, penerapan ruang kelas dan aplikasi, dan membangun komunitas 

profesional. Hasil dari program berdasarkan pada laporan intruktor proyek, 

partisipan, dan evaluator proyek; perubahan kepercayaan partisipan tentang 

pengajar matematika dan pencapaian instruksional; dan usaha partisipan untuk 

mengadaptasi strategi baru dalam pembelajaran mereka dan menciptakan ruang 

kelas utama murid. 

Berbagai permasalahan yang diketemukan di lapangan, bahwa upaya 

peningkatan profesionalisme guru baik secara internal maupun eksternal, ternyata 

masih banyak hambatan, untuk pembinaan guru secara eksternal dalam wadah 

MGMP, sering terjadi mis komunikasi yang disebabkan kurangnya koordinasi 

Pengurus, Pembinaan secara internal, kesibukan kepala sekolah merupakan kendala 

dalam pelaksanaan pembinaan.   

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji 

karakteristik pembinaan pengelolaan pembinaan profesionalisme guru, dalam 

penelitian yang berjudul: “Pembinaan Kompetensi Sosial Dan Kompetensi 

Kepribadian Dalam Kerangka Profesionalisme Guru (Studi Situs Di SMK Negeri 9 

Surakarta)”.  
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Berdasarkan pada latar belakang seperti tersebut diatas maka fokus dari 

penelitian ini adalah bagaimana karakteristik: “Pembinaan Kompetensi Sosial Dan 

Kompetensi Kepribadian Dalam Kerangka Profesionalisme Guru (Studi Situs Di SMK 

Negeri 9 Surakarta)”. Fokus tersebut dibagi dalam 3 (tiga) sub fokus yaitu: (1) 

Bagaimana Karakteristik strategi pembinaan profesionalisme guru di SMK Negeri 9 

Surakarta. (2) Bagaimana Karakteristik pembinaan kompetensi sosial guru di SMK 

Negeri 9 Surakarta. (3) Bagaimana Karakteristik pembinaan kompetensi kepribadian 

guru di SMK Negeri 9 Surakarta. 

Mengacu pada latar belakang dalam penelitian seperti yang telah diuraikan 

tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan 

Karakteristik strategi pembinaan profesionalisme guru di SMK Negeri 9 Surakarta. 

(2) Mendeskripsikan Karakteristik pembinaan kompetensi sosial guru di SMK Negeri 

9 Surakarta. (3) Mendeskripsikan Karakteristik pembinaan kompetensi kepribadian 

guru di SMK Negeri 9 Surakarta. 

Manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoritis nantinya dapat digunakan sebagai tambahan literatur pada Program 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya pada program 

Magister Manajemen Pendidikan. Manfaat praktis ditujukan kepada instansi terkait, 

sekolah, dan peneliti berikutnya. Manfaat bagi instansi terkait nantinya dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan dan kajian tentang sistim pelaksanaan 

pengelolaan pembinaan peningkatan kompetensi profesionalisme guru, dan sebagai 

bahan masukan dalam memilih strategi pembinaan kompetensi sosial dan 

kompetensi kepribadian dalam kerangka profesionalisme Guru. Manfaat bagi 

sekolah, nantinya dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan program kerja 

dalam rangka pengelolaan pembinaan peningkatan profesionalisme guru, 

khususnya pembinaan kompetensi sosial dan kepribadian sehingga dapat 

meningkatkan dan memperbaiki profesionaolitas guru khususnya untuk kompetensi 

sosial dan kompetensi kepribadian. Manfaat bagi peneliti berikutnya, nantinya 

dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian dan kajian lebih lanjut sehingga dapat 
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memberikan kontribusi wacana keilmuan tentang pengelolaan pembinaan 

profesionalisme guru, khususnya kompetensi sosial dan kepribadian. 

  
Metode Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini 

menggunakan desain etnografi. Menurut Mantja (2005: 2) menyatakan bahwa 

“Etnografi merupakan rekonstruksi budaya sekelompok manusia atau hal-hal yang 

dianggap budaya dalam berbagai kancah kehidupan manusia atau etnografi adalah 

budaya tentang perincian (deskripsi) kebudayaan”. 

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 9 Surakarta. Sumber data dalam 

penelitian ini meliputi: peristiwa atau aktivitas, dokumentasi atau arsip, dan orang. 

Peristiwa atau aktivitas, yang diamati dalam penelitian ini berupa, proses 

penyusunan RPP, proses pembelajaran, dan proses pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran yang sedang berlangsung di SMK Negeri 9 Surakarta. Dokumen dan 

arsip yang digunakan dalam penelitian ini berupa: program tahunan, program 

semester, kalender pendidikan, kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dan foto-foto tentang peristiwa yang terjadi di SMK Negeri 9 

Surakarta. Orang, dalam penelitian ini adalah pelaku dna orang kedua (saksi). Orang 

kedua (saksi) yaitu orang yang sangat  mengetahui bagaimana  proses pembinaan 

profesionalisme guru di SMK Negeri 9 Surakarta.  

Nara sumber dalam penelitian ini adalah informan dan key informan. 

Informan dalam penelitian ini meliputi: guru, komite sekolah, dan siswa. Sedangkan 

key informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah di SMK Negeri 9  Surakarta.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: wawancara 

mendalam, observasi, dan mengkaji dokumen atau arsip. Wawancara mendalam, 

dilakukan terhadap informan yang merupakan sumber data dengan topik 

wawancara yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi wawancara. Observasi yang 

dilakukan oleh peneliti berpedoman pada kisi-kisi observasi untuk memperoleh data 

yang berkaitan dengan pembinaan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian 
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guru. Dokumen dan arsip yang akan digunakan berupa dokumen yang berupa 

analisis tentang program tahunan, program semester, kalender pendidikan, 

kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan foto-foto tentang 

peristiwa yang terjadi di SMK Negeri 9 Surakarta. 

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data 

tertata dalam situs untuk diskripsi. Data yang diperoleh di lapangan akan diolah 

dengan cara mengumpulkan semua data yang ada. Data yang ada dikelompokkan, 

diseleksi, dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif artinya 

mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan 

kualitas kebenarannya, kemudian menggambarkan dan menyimpulkan hasilnya, 

digunakan untuk memecahkan Permasalahan pokok penelitian, kemudian diuraikan 

dalam bentuk bahasa diskriptif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus (Miles 

dan Huberman, 2007: 101).  

Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan kriteria 

kredibilitas. Untuk mempertinggi tingkat kredibilitas hasil penelitian dilaksanakan 

teknik pemeriksaan keabsahan data. Terkait dengan hal tersebut di atas maka 

dapat dirumuskan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh 

data yang terpercaya (Moleong, 2007: 327), antara lain melalui: pengamatan 

secara terus menerus, triangulasi, dan membicarakan dengan orang lain.  

 
Hasil dan Pembahasan  

Karakteristik Strategi Pembinaan Profesionalisme Guru di SMK Negeri 9 Surakarta 

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan karakteristik strategi 

pembinaan profesionalisme guru di SMK Negeri 9 Surakarta yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi meliputi: strategi pembinaan 

profesionalisme guru di SMK Negeri 9 Surakarta dibedakan 2 (dua) jenis, yaitu 

pembinaan internal dan pembinaan eksternal. Secara internal, strategi pembinaan 

profesionalisme guru di SMK Negeri 9 Surakarta dibentuk berasarkan surat 

keputusan kepala SMK. Pembinaan profesionalisme guru di SMK Negeri 9 Surakarta 
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tercermin dalam bagan struktur organisasi wakil kepala sekolah 3 bidang sumber 

daya manusia (SDM). 

Pembinaan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab dari kepala 

sekolah yang diwakili oleh wakil kepala sekolah 3 (tiga) bidang SDM. Pembinaan 

profesionalisme guru merupakan tugas Wakil Kepala Sekolah 3, dan merupakan 

tugas dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Secara eksternal 

pembinaan profesional guru dilakukan dalam wadah organisasi Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP), yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, seksi 

akademik, seksi penyelenggara, dan anggota.  

Organisasi MGMP bekerja sesuai dengan anggaran dasar yang telah 

ditetapkan. Strategi pembinaan profesional guru dalam MGMP telah diatur hak dan 

kewajiban bagi anggota. Hak anggota antara lain: berhak mendapat bimbingan 

untuk meningkatkan profesionalismenya dan seluruh anggota berhak mengajukan 

usulan untuk kemajuan organisasi. 

Strategi pembinaan profesional guru secara eksternal terbentuk dalam 

musyawarah Guru mata pelajaran (MGMP) yang pembentukannya berdasarkan 

musyawarah guru bidang studi sejenis dengan pembagian tugas yang jelas. 

Terbentuknya organisasi dan pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa guru 

MGMP mempunyai peran penting terhadap peningkatan profesional guru, 

mengingat tugas guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur 

yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan 

untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang 

berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia 

susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun 

bangsa dan negara.  

Melalui organisasi MGMP guru dapat mengembangakan profesionalnya. 

Peningkatan profesional guru ditandai dengan kemampuan dalam mengelola kelas, 

kemampuan dalam mengelola sarana dan prasarana, dan memiliki profesional 

ketrampilan dalam mengembangkan materi pembelajaran.  Dengan demikian hasil 
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penitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Patterson (2008), yang 

menyimpulkan bahwa Guru yang profesional memiliki kemampuan cukup baik 

untuk mengelola kelas, sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana 

sebagai alat bantu mengajar merupakan tanggung jawab guru sejak direncanakan 

dan pengelolaannya, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan materi, 

struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diampu; menguasai standar kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu, mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 

 
Karakteristik Pembinaan Kompetensi Sosial Guru di SMK Negeri 9 Surakarta 

Hasil penelitian tentang karakteristik pembinaan kompetensi sosial guru di 

SMK Negeri 9 Surakarta meliputi: pembinaan kompetensi bidang sosial dilakukan 

oleh kepala sekolah dalam kegiatan rutin, pembinaan mencakup 3 kompetensi 

yaitu: bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

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

status sosial ekonomi. Kepala sekolah berupaya agar guru memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 

Dalam melakukan pembinaan kepala sekolah mengharapkan agar guru 

mampu beradaptasi dan mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri 

dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Usaha kepala sekolah 

dalam upaya meningkatkan sikap inklusif guru dan sikap tidak diskriminatif guru 

dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara melakukan pembinaan terhadap sikap 

santun guru, dan memupuk kebiasaan untuk berpegang teguh pada adat ketimuran, 

bahwa yang muda menghargai yang tua tanpa memandang derajat, pangkat, tanpa 

pandang bulu. 

Pembinaan kemampuan guru dalam berkomunikasi dilakukan melalui dua 

kegiatan, yakni memupuk kebiasaan untuk saling menghormati antara guru, 
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karyawan, siswa, dan orang tua siswa dan melestarikan komunikasi dua arah 

anmtara sekolah dengan orang tua siswa. Misalnya mengadakan pertemuan rutin 

sekolah dengan orang tua setiap tahun atau sosialisasi hal-hal penting menyangkut 

program sekolah, perkembangan belajar siswa, dan lain-lain, Beradaptasi di tempat 

bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial 

budaya. Kepala sekolah berharap agar guru aktif dalam mengikuti kegiatan 

keagamaan di masyarakat seperti sholat berjamaah dengan warga setempat, kerja 

bakti massal siswa, guru dan masyarakat sekitar, memberi zakat kepada masyarakat 

sekitar, dan lain-lain. 

Pembinaan kompetensi guru dalam bidang komunikasi dengan komunitas 

guru dan profesi lainnya dilakukan melalui kegiatan: Secara perorangan maupun 

sebagai utusan sekolah mengikuti kegiatan seminar, lokakarya dan semacamnya 

yang diselenggarakan oleh instansi lain. Pembinaan kompetensi bidang sosial guru, 

telah diprogramkan oleh wakasek 3 bidang pengembangan SDM berupa kegiatan: 

bakti sosial masyarakat, kunjungan sosial, kunjungan keluarga, dan pemberian 

beasiswa kepada siswa dari keluarga tidak mampu. 

Betapapun pembinaan kompetensi sosial guru ini bisa dilakukan sendiri oleh 

guru yang bersangkutan, namun pembinaan oleh Kepala Sekolah pun sangat 

diperlukan. Sebagaimana telah disampaikan bahwa peran Kepala Sekolah sangat 

besar dalam pembinaan kompetensi guru di sekolah yang dipimpinnya. Bagaimana 

agar guru mempunyai kompetensi sosial dan kompetensi yang lain, sebagian besar 

tergantung kepada Kepala Sekolah untuk memanagenya. Tugas untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, peran kepala sekolah sangat penting, 

karena gerak langkah sebuah organisasi sekolah harus dikendalikan oleh seorang 

pemimpin. Karena itu, kepala sekolah diharapkan dapat memberdayakan segenap 

sumber daya manusia di sekolah, yakni guru, staf, dan siswa sehingga dapat 

menghasilkan luaran yang bermutu yang akan dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat selaku pengguna luaran sekolah.  Di sisi lain, secara kedinasan kepala 

sekolah bertanggung jawab kepada atasannya. Keterkaitan dengan pekerjaannya, 
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hal tersebut menuntut kepala sekolah mempunyai keterampilan sebagai: manajer 

yang menjalankan tugas-tugas manajerial serta fungsi-fungsi lain yang terkait 

langsung atau tidak langsung dengan kebutuhan dan kepentingan sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa pembinaan 

kompetensi sosial guru merupakan aktivitas kepala sekolah dan guru dalam upaya 

meningkatkan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan 

orang lain. Sebagai makhluk sosial guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik mempunyai rasa 

empati terhadap orang lain. Dengan demikian semakin baik kepala sekolah 

melakukan pembinaan kompetensi sosial, maka semakin kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugas semakin baik, hal ini mendukung hasil penelitian Gangani 

(2006) yang menyimpulkan bahwa karyawan yang memiliki kemampuan komunikasi 

yang baik, mempunyai hubungan sosial yang baik,  dan memiliki banyak relasi 

cenderung lebih berhasil dibandingkan dengan karyawan yang kurang memiliki 

kemampuan bersosialisasi. 

 
Karakteristik Pembinaan Kompetensi Kepribadian Guru di SMK Negeri 9 Surakarta 

Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang karakteristik pembinaan 

kompetensi kepribadian guru di SMK Negeri 9 Surakarta meliputi: Aktivitas 

pembinaan kompetensi kepribadian guru dilakukan oleh kepela sekolah dengan 

memberikan keteladanan. Untuk meningkatkan kemantapan kepribadian guru, 

kepala sekolah menghimbau kepada guru agar guru selalu bertindak sesuai dengan 

norma hukum, bertindak sesuai dengan norma social,  memiliki kebanggaan sebagai 

guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Untuk 

meningkatkan kedewasaan guru, kepala sekoleh menghimbau agar guru selalu 

memiliki etos kerja sebagai guru, dan menampilkan kemandirian dalam bertindak 

sebagai pendidik. 
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Untuk membentuk kepribadian yang arif, kepala sekolah selalu 

mengingatkan guru dalam setiap kesempatan agar guru mengedepankan rasa kasih 

sayang dalam mendisiplinkan siswa. Peningkatan kepribadian guru yang berwibawa 

dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara memberikan contoh selalu berusaha 

memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik 

dan kewibawaannya, terutama di depan murid-muridnya dan menunjukkan 

integritas dan kredibilitas yang tinggi di lingkungan pendidikan terutama di hadapan 

peserta didik.  

Pembinaan terhadap peningkatan akhlak dan keteladan, kepala sekolah 

melakukan kegiatan memotivasi guru agar guru berusaha sungguh–sungguh, kerja 

keras, tanpa mengenal lelah dan dengan niat ibadah. Pembinaan terhadap 

keteladan guru kepala sekolah memberikan keteladanan dan menghimbau agar 

guru bertindak sesuai dengan norma religius (iman, jujur, ikhlas, suka menolong), 

dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Untuk membina 

profesionalisme guru bidang kepribadian, SMK Negeri 9 Surakarta telah 

menerapkan tata tertib guru, yang meliputi tertib kehadiran guru, tertib 

busana/pakaian guru, tata krama, dan kegiatan belajar mengajar, yang disertai 

dengan larangan dan sangsi. Pemantauan kinerja guru dilakukan oleh kepala 

sekolah dibantu oleh wakasek 3 bidang SDM berdasarkan instrumen pemantauan 

kinerja guru. 

Pembinaan kompetensi kepribadian yang dilakukan oleh kepala sekolah 

menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki pandangan bahwa pribadi guru 

memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya 

dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk 

pribadi peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk 

yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk 

pribadinya. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal atau kepribadian 

guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukkan pribadinya. 
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Oleh karena itu wajar, ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah 

akan mencari tahu dulu siapa guru-guru yang akan membimbing anaknya. 

Kepribadian diartikan sebagai organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang 

sebagai latar belakang terhadap perilaku. Kepribadian menunjuk pada organisasi 

sikap-sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berpikir dan merasakan secara 

khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu 

keadaan. Kepribadian merupakan abstraksi individu dan kelakuannya sebagaimana 

halnya dengan masyarakat dan kebudayaan, maka ketiga aspek tersebut 

merupakan hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Asmani (2009: 103), yang menyatakan bahwa 

Kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis 

yagn mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, 

sikap, dan lain-lain sifat yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila 

orang tadi berhubungan dengan orang lain, dan sekaligus mendukung hasil 

penelitian Sitch (2005), yang menyimpulkan bahwa bahwa keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas ditentukan oleh meningkatnya profesionalisme guru dan  

peningkatan sikap kepribadian guru.  Melalui kesadaran untuk memiliki kepribadian 

yang menarik dan kemauan untuk meningkatkan profesionalismenya guru dapat 

melaksanakan tugas dengan lebih baik. 

 
Kesimpulan dan Saran  

Karakteristik Strategi pembinaan profesionalisme guru di SMK Negeri 9 

Surakarta tercermin dalam strategi pembinaan wakil kepala sekolah 3 bidang 

sarpras dan sumber daya manusia (SDM). Pembinaan profesionalisme guru 

merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah yang diwakili oleh wakil kepala 

sekolah 3 (tiga) bidang sarpras dan SDM. 

Pembinaan kompetensi bidang sosial dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

kegiatan rutin, pembinaan mencakup 3 kompetensi yaitu dengan bersikap inklusif, 

bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, 
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agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi dan 

dalam pembinaan tersebut Kepala sekolah berupaya agar guru memiliki 

kemampuan berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 

Dalam melakukan pembinaan kepala sekolah mengharapkan agar guru 

mampu beradaptasi  dan mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri 

dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Usaha kepala sekolah 

dalam upaya meningkatkan sikap inklusif guru dan sikap tidak diskriminatif guru 

dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara melakukan pembinaan terhadap sikap 

santun guru, dan memupuk kebiasaan untuk berpegang teguh pada adat ketimuran, 

bahwa yang muda menghargai yang tua tanpa memandang derajat, pangkat, tanpa 

pandang bulu. 

Pembinaan kemampuan guru dalam berkomunikasi dilakukan melalui dua 

kegiatan, yakni memupuk kebiasaan untuk saling menghormati antara guru, 

karyawan, siswa, dan orang tua siswa dan melestarikan komunikasi dua arah 

anmtara sekolah dengan orang tua siswa. Misalnya mengadakan pertemuan rutin 

sekolah dengan orang tua setiap tahun atau sosialisasi hal-hal penting menyangkut 

program sekolah, perkembangan belajar siswa, dan lain-lain, Beradaptasi di tempat 

bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial 

budaya. 

Adapun pembinaan kompetensi guru yang dilakukan kepala sekolah meliputi 

bidang komunikasi dan sosial. Pada pembinaan kompetensi guru dalam bidang 

komunikasi dengan komunitas guru dan profesi lainnya dilakukan melalui kegiatan: 

Secara perorangan maupun sebagai utusan sekolah mengikuti kegiatan seminar, 

lokakarya dan semacamnya yang diselenggarakan oleh instansi lain. 

Kemudian untuk Pembinaan kompetensi bidang sosial guru kepala sekolah 

telah mempercayakannya kepada Waksek 3 bidang sarpras dan SDM dan program 

yang akan dilakukan untuk pembinaan telah diprogramkan oleh WKS3 bidang 

pengembangan SDM berupa kegiatan: bakti sosial masyarakat, kunjungan sosial, 
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kunjungan keluarga, dan pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga tidak 

mampu. 

Pembinaan kompetensi kepribadian guru dilakukan oleh kepala sekolah 

dengan memberikan keteladanan dan contoh bagi guru, seperti misalnya pada 

upaya untuk meningkatkan kemantapan kepribadian guru, kepala sekolah 

menghimbau kepada guru agar guru selalu bertindak sesuai dengan norma hukum, 

bertindak sesuai dengan norma sosial, memiliki kebanggaan sebagai guru, dan 

memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 

Kepala sekolah juga tidak melupakan pembinaan tentang akhlak dan 

keteladanan bagi guru oleh karena itu kepala sekolah melakukan kegiatan 

memotivasi guru agar guru berusaha sungguh – sungguh, kerja keras, tanpa 

mengenal lelah dan dengan niat ibadah untuk pembinaan akhlak guru sedangkan 

pada pembinaan terhadap keteladan guru kepala sekolah memberikan keteladanan 

dan menghimbau agar guru bertindak sesuai dengan norma religius (iman, jujur, 

ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

Untuk membina profesionalisme guru bidang kepribadian, SMK Negeri 9 

Surakarta telah menerapkan tata tertib guru, yang meliputi tertib kehadiran guru, 

tertib busana/pakaian guru, tata krama, dan kegiatan belajar mengajar, yang 

disertai dengan larangan dan sangsi. Untuk dapat tahu apakah pembinaan tersebut 

telah berjalan sesuai dengan keinginan maka kepala sekolah melakukan 

pemantauan terhadap kinerja guru, Pemantauan kinerja guru tersebut dilakukan 

oleh kepala sekolah dibantu oleh WKS3 berdasarkan instrumen pemantauan kinerja 

guru. 

Penelitian ini menyarankan kepada kepala sekolah, guru, dan peneliti 

berikutnya. Bagi kepala sekolah disarankan dalam membina profesional guru telah 

dilaksanakan dengan baik, namun seyogyanya dalam melakukan pembinaan kepada 

guru, dilakukan dengan program dan penjadwalan waktu yang tetap dan dilakukan 

secara terus menerus. Bagi guru disarankan, seyogyanya guru berupaya sendiri 

untuk meningkatkan profesionalismenya, melalui berbagai kegiatan, misalnya untuk 
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meningkatkan kompetensi sosial guru dapat mengikuti aktivitas di masyarakat 

seperti menjadi pengurus RT. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi 

kepribadiannya, guru dapat melakukan evaluasi diri dengan menyusun instrumen 

yang ditujukan kepada siswa, sehingga guru dapat mengetahui kekuranganya. Bagi 

peneliti berikutnya, seyogyanya dilakukan penelitian lebih lanjut, terkait dengan 

pembinaan profesionalisme guru dengan sub fokus penelitian yang berbeda, 

misalnya penataan struktur organisasi, aktivitas pembinaan kompetensi profesional 

guru, aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 
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