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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Bahri (2002: 73) Pendidikan merupakan faktor utama dalam 

pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk 

baik atau buruknya pribadi manusia menurut normatif. Menyadari hal tersebut, 

pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem 

pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Personil yang berhubungan langsung dengan tugas 

penyelenggaraan pendidikan adalah kepala sekolah dan guru. Dalam 

pelaksanaan fungsi dan tugasnya, guru sebagai profesi yang menyandang 

persyaratan tersebut harus memiliki empat syarat yang harus dikuasai yaitu 

penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan 

pendidikan. Cara-cara  menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk 

melaksanakan tugasnya, disamping itu guru harus merupakan pribadi yang 

berkembang dan bersifat dinamis. 

Perubahan paradigma pola mengajar guru yang pada mulannya sebagai 

sumber informal bagi siswa dan selalu mendominasi kegiatan dalam kelas 

berubah menuju paradigma yang memposisikan guru sebagai fasilitator dalam 

proses pembelajaran. Kenyataan ini mengharuskan guru untuk selalu 

meningkatkan kemampuannya terutama memberikan keteladanan, membangun 



2 
 

 
 

kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen menyebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Menurut Uzer Usman 

(1995) bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu (1) 

Kemampuan yang ada pada diri guru agar dapat mengembangkan kondisi 

belajar sehingga hasil belajar dapat tercapai dengan lebih efektif. (2) 

Kemampuan sosial yaitu kemampuan guru yang realisasinya memberi manfaat 

bagi pemenuhan yang diperuntukkan bagi masyarakat. (3)  Kompetensi 

profesional adalah kemampuan yang dimiliki guru sebagai pengajar yang baik.   

Peran guru sangat penting dalam mengajar dan mendidik siswa, serta 

dalam memajukan dunia pendidikan. Mutu siswa dan pendidikan bergantung 

pada mutu guru. Karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan standar nasional pendidikan, agar ia dapat menjalankan tugas dan 

perannya dengan baik dan berhasil. Dalam kebijakan nasional, pemerintah 

telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam 

penjelasan Peraturan Pemerintahan No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional. Guru diharapkan dapat menjelaskan tugasnya secara profesional 

dengan memiliki dan menguasai keempat kompetensi tersebut. Kompetensi 

yang harus dimiliki pendidik sangatlah ideal sebagaimana tergambar dalam 
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peraturan pemerintahan tersebut. Karena itu, guru harus selalu belajar dengan 

tekun di sela-sela menjalankan tugasnya. Menjadi guru profesional bukan 

pekerjaan yang mudah (untuk tidak mengatakan sulit), apalagi ditengah kondisi 

mutu guru yang sangat buruk dalam setiap aspeknya.  

Seorang guru seharusnya memiliki kompetensi kepribadian yang baik, 

agar dapat menjadi tauladan bagi siswa, kompetensi kepribadian itu sendiri 

adalah kemampuan personal yang dimiliki oleh seseorang guru yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berahlak mulia (Yamin dan Maisah, 

2010). Kompetensi kepribadian dan sosial meliputi etika, moral, pengabdian, 

kemampuan sosial, dan spiritual merupakan pengalaman dan pergaulan guru 

yang terbentuk dalam lingkungan keluarga, masyaraka dan sekolah tempat 

melaksanakan tugas sebagai guru. 

Mata pelajaran PKn merupakan sarana pemerintah dalam pendidikan 

untuk menanamkan nilai kepribadian dan sosial sehingga peserta didik 

memiliki kompetensi untuk menjadi pribadi yang baik. Pendidikan 

kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan, sikap, keterampilan, 

kepribadian, dan sosial. Maka kemampuan profesional guru khususnya dalam 

mata pelajaran PKn diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kepribadian dan 

sosial dalam memberikan pengetahuan berdasarkan karakteristik materi 

pelajaran PKn tersebut. Sehingga peserta didik dapat mengimplementasikannya 

dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Kualitas seorang pendidik sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran 

disekolah. Oleh karena itu, setiap pendidik atau guru dituntut untuk dapat 

memiliki kompetensi pidagogik, kepribadian, sosial, profesional sebagai modal 

dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh implementasi 

kompetensi kepribadian dan sosial terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 

Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

B. Identifikasi Masalah 

Tinggi rendahnya kinerja guru ditentukan oleh faktor-faktor yaitu sarana 

dan prasarana, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kompetensi yang dimiliki. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka di pandang 

cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh implementasi 

kompetensi kepribadian dan sosial terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 

Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang berkaitkan dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan 

semua. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan dan pemfokusan masalah 

sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi lebih jelas. Adapun ruang 

lingkup dan fokus masalah yang diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang 

menjadi sasaran penelitian, meliputi: Pengaruh implementasi kompetensi 
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kepribadian dan sosial terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang 

Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014. 

a. Implementasi kompetensi kepribadian. 

b. Implementasi kompetensi sosial. 

c. Kinerja guru. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah semua guru SMA Negeri 1 Kembang 

Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang keseluruhan berjumlah 

37 orang. 

D. Perumusan Masalah 

Sugiyono (2011:55) menyatakan bahwa rumusan masalah adalah “suatu 

pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi kompetensi kepribadian guru SMA Negeri 1 

Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana implementasi kompetensi sosial guru SMA Negeri 1 Kembang 

Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014? 

3. Bagaimana kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara Tahun 

Pelajaran 2013/2014? 

4. Bagaimana pengaruh implementasi kompetensi kepribadian terhadap kinerja 

guru SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 

2013/2014? 
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5. Bagaimana pengaruh implementasi kompetensi sosial terhadap kinerja guru 

SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014? 

6. Bagaimana pengaruh implementasi kompetensi kepribadian dan sosial 

terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara Tahun 

Pelajaran 2013/2014? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi kompetensi kepribadian guru SMA Negeri 

1 Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk mengetahui implementasi kompetensi sosial guru SMA Negeri 1 

Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014. 

3. Untuk mengetahui kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

4. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kompetensi kepribadian terhadap 

kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

5. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kompetensi sosial terhadap 

kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

6. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kompetensi kepribadian dan 

sosial terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang 

pengaruh implementasi kompetensi kepribadian dan sosial terhadap 

kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan gambaran bagi calon guru tentang pentingnya kompetensi 

yang dimiliki. 

b. Memberikan masukan kepada guru pentingnya kompetensi yang dimiliki. 


