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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan menjadi salah satu hal yang dianggap sangat penting dalam 

kehidupan manusia dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya pendidikan tidak 

dapat dipisahkan dari diri seseorang baik dalam lingkungan, keluarga 

maupun bangsa. Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dan 

membutuhkan sumber daya yang berkualitas. Salah satu upaya dalam 

menciptakan, mencapai sumber daya yang berkualitas adalah melalui 

pendidikan. Sekolah merupakan salah satu lembaga formal yang berperan 

penting dimasyarakat dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional di 

Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 Pasal 3 Tahun 2003  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama pengembangan SDM 

(Sumber Daya Manusia), maka guru memiliki tanggung jawab yang besar 

dan berat untuk mengemban tugas itu. Peranan sumber daya manusia (SDM) 

khususnya  seorang guru yang berkualitas sangat penting artinya bagi 

pembangunan suatu bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Bahkan 

ketersediaan guru yang berkualitas diyakini oleh banyak orang sebagai kunci 

utama keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Surakhmad (dalam Trianto 

dan Tutik, 2006:4), mengemukakan bahwa kekuatan dan mutu pendidikan 

suatu negara dapat dinilai deng an mempergunakan faktor guru (dosen) 

sebagai salah satu indeks utama. 

Pendidikan tak akan lepas akan peranan dari seorang guru. Guru itu 

merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diganggu gugat peranannya 

dalam suatu pembangunan peradaban bangsa. Semakin bersungguh-sungguh 
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sebuah pemerintahan dalam membangun negaranya, semakin penting pula 

kedudukan seorang guru, maka dari itu untuk membentuk, mewujudkan serta 

menjadikan masyarakat yang berkualitas. Dunia pendidikan khususnya pada 

lembaga formal yakni sekolah, mempunyai peran aktif dalam meningkatkan 

kualitas guru. Guru dapat dikatakan mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan peserta didik atau siswanya dikarenakan dalam suatu proses 

belajar mengajar guru memegang peranan penting sebagai dinamisator, 

fasilitator, innovator, motivator dan mediator sehingga dalam pelaksanaan 

tugasnya diperlukan sebuah kemampuan dan keterampilan yang baik. Dalam 

lingkup pembelajaran di kelas peran guru sangatlah dominan terhadap 

pencapaian belajar siswa. 

Para leluhur orang Jawa dulu sudah menekankan pentingnya 

mempertahankan ke-Jawaan (jawani) dan kemusliman seperti Sri Susuhunan 

Pakoe Buwono IV dalam Serat Wulangreh dan Sri Mangkunegoro IV dalam 

Serat Wedhotomo yang kedua-duanya berisi tentang piwulang (ajaran) 

bagaimana orang Jawa yang beragama Islam. 

Melalui pemikiran Paku Buwono IV dalam Serat Wulangreh 

diantaranya guru harus ikhlas, guru yang tidak ikhlas dalam mengajar 

tentunya mengajarnya hanya asal-asalan atau hanya untuk menggugurkan 

kewajiban (Munarsih, 2005: 11). Dalam Pupuh Dandanggula bait 5, Pakoe 

Buwono IV menjelaskan bahwa seorang murid itu jangan terburu-buru dalam 

menerima penjelasan dari seorang, hendaknya dibuktikan dulu kebenaran 

yang disampaikan sesuai tidak dengan Al-Quran, Hadis, Ijmak, dan Qiyas 

yang mana keempat hal itu menjadi perangkat/pendekatan dalam menguji 

kebenaran suatu perkara yang ada didalam agama Islam. Atau dapat 

dikatakan pada bait ini Pakoe Buwono IV memerintahkan hendaknya seorang 

guru mampu untuk menguasai ilmu tentang hukum-hukum syariat agama. 

Seorang guru hendaknya tahu tentang solah bawa (tindak tanduk), budi 

pekerti, sikap seorang guru dalam kesehariannya yang dapat untuk dijadikan 

uswah. 
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Pada zaman dahulu, murid yang berpapasan dengan guru saja biasanya 

cium tangan, bahkan jika lewat didepan guru sang murid akan sedikit 

menundukan badan tanda hormat kepada beliau. Dua atau tiga dekade silam, 

murid sekolah dasar membiasakan mencium tangan guru ketika akan 

memulai dan mengakhiri proses pembelajaran. Guru dalam tradisi orang jawa 

memiliki akronim “digugu lan ditiru” yang artinya guru adalah seseorang 

yang haruslah diperhatikan maupun dicontoh dari segi tingkah laku maupun 

pengetahuan yang dimiliki. Dalam hal ini guru memiliki tanggung jawab 

yang sangatlah penting selain bertanggung jawab mendidik, yakni moral, 

etika, integritas serta karakter yang baik pada peserta didik, Tak hanya 

dihormati dilingkungan sekolah, seorang gurupun memiliki citra yang baik 

dilingkungan sekitarnya, guru menjadi sosok yang dihormati karena dianggap 

oleh masyarakat sekitar memiliki pengetahuan serta sikap yang lebih dari 

yang lain untuk menjadi panutan. Dimasa lalu guru baik sebagai pekerjaan 

atau predikat, sangat dihormati. 

Saat ini guru harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan 

keterampilan serta sikap yang mantap dan memadai sehingga mampu 

mengelola proses pembelajaran secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan 

sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang 

tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Undang-undang Guru dan 

Dosen Bab IV Pasal 10 mengemukakan bahwa guru dikatakan berkompeten 

apabila ia telah menguasai empat kompetensi dasar, yakni kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi kepribadian 

yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia (Sarimaya, 2008:18). Kompetensi sosial adalah kemampuan 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan. 

Hamalik (2008: 36) mengatakan bahwa guru yang kompeten akan lebih 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif serta menyenangkan 

dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga proses belajar para 
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siswa dikelas berada pada tingkat optimal. Dari hal tersebut dapat dikatakan 

bahwa guru menjadi garis terdepan dalam memciptakan kualitas sumber daya 

manusia dikarenakan guru berhadapan langsung dengan para peserta didik 

selama proses belajar mengajar yang berlangsung.  

Guru yang menjadikan guru profesi pengganjal perut semata dengan 

guru bermental pendidik biasanya bisa dirasakan siswa-siswa sekolah 

menengah atas. Menurut Mulyasa (2013: 11) Tidak sedikir guru yang 

menjadikan profesinya sebagai batu loncatan atau hanya menjadikan 

pekerjaan tersebut sebagai jalan untuk menjadi pegawai negeri sehingga tidak 

menjadi panggilan moral yang diemban secara bertanggung jawab dan 

professional. Guru yang menjadikan guru sekedar profesi bisa terlihat dari 

pendekatan dengan siswa. Mereka biasanya bekerja hanya berdasar target 

materi saja, kurang bersosialisasi dengan siswanya, hanya muncul di dalam 

kelas saja, kurang memperhatikan masalah-masalah siswanya. Interaksi di 

sekolah tak jarang memunculkan perselisihan. Tidak hanya guru yang 

mengalami kekerasan, murid terkadang juga mengalaminya. Kekerasan ini 

muncul manakala komunikasi tidak berjalan dengan baik antara siswa dan 

guru.  

Berdasar riset LSM Plan International dan International Center for 

Research on Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015, sebanyak 84 

persen anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Di tahun yang sama, 

menurut UNICEF, di Indonesia 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak 

laki-laki mengalami kekerasan. Angka ini tentu bisa membuat orang tua 

khawatir hingga kepercayaan, juga rasa hormat, terhadap guru berkurang. 

Di daerah Makasar yakni di SMA N 02 Makassar terjadi tindak 

kekerasan antara guru, murid serta wali murid. Hal ini dipicu lantaran wali 

murid tersebut tidak terima anaknya diperlakukan tidak sepantasnya. Namun 

dari pengakuan guru tersebut alasan beliau menampar muridnya adalah salah 

satu cara mendisiplinkan dari hal tersebut tidak dilakukan dengan keras 

(http://www.bbc.com/ diakses 11 Agustus 2016). Di tempat lain, seorang 

guru ditahan polisi layaknya residivis hanya karena mencubit atau menampar 
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siswa, yang tak jarang dianggap kurang ajar. Karena guru hanya dianggap 

profesi pengganjal perut semata, maka tidak jarang muncul guru-guru dengan 

perilaku yang dinilai negatif di masyarakat sehingga dalam kenyataannya 

guru dipandang sebelah mata dalam lingkungan sekitarnya. 

Secara historis jabatan guru dari masa ke masa senantiasa berkembang, 

dulu ketika kehidupan sosial budaya belum dikuasai oleh hal-hal yang 

materialistis, pandangan masyarakat cukup positif terhadap jabatan keguruan 

yaitu komuniti guru sebagai prototipe manusia yang patut dicontoh dan 

diteladani. Hal ini merupakan nilai-nilai luhur yang sangat lekat oleh 

masyarakat Indonesia. Mereka adalah pengabdi ilmu tanpa pamrih, ikhlas 

dan tidak menghiraukan tuntutan materi yang berlebihan, apalagi mengumbar 

komersialisasi. Dengan kata lain guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.  

Kondisi sekarang berbeda dengan kondisi di atas, semua dinilai dengan 

materi. Faktor utamanya adalah adanya pengaruh pandangan Hidonisme yang 

menempatkan kemewahan di atas segalanya. Orang bekerja, beramal dan 

belajar bukan lagi berorientasi pada kehidupan akhirat tetapi demi 

kenikmatan yang semu di dunia ini. Orang pintar, jenius dan berpendidikan 

luas lebih memilih pekerjaan yang lebih menghasilkan uang, dibandingkan 

menjadi guru yang harus ikhlas dengan tugas dan tanggung jawab yang berat. 

Karena pendidikan diisi oleh orang-orang yang kurang berkompeten dan ahli 

di bidangnya. Sehingga sangat penting bagi guru untuk memiliki dan 

menguasai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

kompetensi guru khususnya pada kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN KOMPETENSI SOSIAL GURU 

MATA PELAJARAN EKONOMI SMA SE-SURAKARTA TAHUN 

AJARAN 2016/2017”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah tingkat kompetensi kepribadian Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi SMA Se-Surakarta ? 

2. Bagaimanakah tingkat kompetensi sosial Guru Mata Pelajaran Ekonomi 

SMA Se-Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi kepribadian Guru Mata 

Pelajaran Ekonomi SMA di Surakarta 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi sosial Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi SMA di Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan topik permasalahan diatas, manfaat dilaksanakanya 

penelitian ini adalah : 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

mengembangkan ilmu yang didapat penulis selama kuliah, serta dapat 

dijadikan referensi dan menambah pengetahuan dibidang pendidikan dan 

memberikan sumbangan untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk instrospeksi diri dalam 

kesiapan guru dalam rangka melaksanakan pembelajaran, dan dapat 

meningkatkan kompetensi kepribadian serta kompetensi sosial 

sehingga dapat mewujudkan karakter peserta didik yang lebih baik lagi 

 

 



7 
 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu patokan dalam 

peningkatan mutu sekolah dari sisi guru  

c. Bagi Balai Pengendalian Pendidikan Menengah Khusus (BP2MK)  

Wilayah III Surakarta 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam rangka 

peningkatan mutu guru ekonomi di sekolah menengah atas (SMA) 

negeri maupun swasta di kota Surakarta 

 


