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KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN 
GURU PAUD DITINJAU DARI STATUS GURU DI KECAMATAN 

GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Perbedaan kompetensi 
pedagogik guru PAUD ditinjau dari status guru, 2) Perbedaan kompetensi 
kepribadian guru PAUD ditinjau dari status guru. Jenis penelitian ini adalah 
diskriptif kuantitatif. Jumlah populasi 50 orang guru PAUD, sampel 33 orang 
guru PAUD dan teknik pengambilan sampel menggunakan proposional random 
sampling. Pengumpulan data menggunakan angket. Data dianalisis menggunakan 
one way ANOVA. Hasil penelitian adalah 1) Terdapat perbedaan kompetensi 
pedagogik guru PAUD ditinjau dari status guru. 2) Tidak terdapat perbedaan 
kompetensi kepribadian guru PAUD ditinjau dari status guru. 

Kata kunci: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, status guru. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine: 1) The difference of pedagogical 
competence of Early Childhood Education teachers in terms ofteachers’ status, 2) 
The difference of personal competence of Early Childhood Education teachers’ in 
terms of teachers’ status. The type of research is quantitative descriptive. Total 
population is 50 Early Childhood Education teachers, the sample is 33 Early 
Childhood Education teachers and sampling techniques uses proportional random 
sampling. Collecting data uses questionnaires. Data were analyzed usesone-way 
ANOVA. Results of the study are 1) There are differencesof pedagogical 
competence of Early Childhood Education teachers in terms ofteachers’ status. 2) 
There are no differencesof personal competence of Early Childhood Education 
teachers in terms ofteachers’ status. 

Keywords: pedagogical competence, personal competence, teachers’ status 

 

1. PENDAHULUAN  

Pendidikan anak usia dini atau lebih sering disingkat PAUD adalah 

pembinaan untuk usia 0-6 tahun. Pendidikan anak usia dini itu penting. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali murid tentang pendidikan anak usia 

dini, mereka beranggapan bahwa, pendidikan anak usia dini itu penting karena 

untuk melatih kemandirian anak, menyiapkan anak untuk menempuh 

pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan sekolah dasar, dapat bersosialisasi 

dengan teman sebaya. Menurut Mulyasa, (2014:12) PAUD akan menjadi cikal 

bakal pembentukan karakter bangsa, sebagai titik awal dari pembentukan SDM 



2 

berkualitas, yang memiliki wawasan, intelektual, kepribadian, tanggung jawab, 

inivasi, kreatif, proaktif, dan partisipatif serta semangat mandiri. Dikarenakan 

pendidikan anak usia dini sangat penting maka perlu dikembangkan dan di 

prioritaskan karena hal ini akan menentukan masa depan bangsa. Menurut 

Mulyasa, (2014:45) PAUD memegang peran yang sangat penting dan 

menentukan perkembangan anak selanjutnya karena merupakan fondasi bagi 

dasar kepribadian anak. 

Sekarang masyarakat sudah mengetahui pentingnya pendidikan anak 

usia dini maka banyak masyarakat yang berlomba-lomba menyekolahkan 

anaknya di PAUD baik yang negeri maupun swasta. PAUD terdiri dari TPA 

(tempat penitipan anak), KB (kelompok belajar), TK (taman kanak-kanak). 

Orang tua yang sibuk bekerja lebih baik menitipkan anaknya di TPA daripada 

di asuh oleh pembantu yang berpendidikan rendah dan tidak mengerti 

pendidikan anak usia dini. 

Menurut Permendikbud 137 tahun 2004 terdapat 4 kompetensi yaitu, 

1) Kompetensi pedagogik, 2) Kompetensi kepribadian, 3) Kompetensi sosial 

dan 4) Kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik dan kepribadian yang 

diambil dalam penelitian ini. Kompetensi pedagogik adalah keahlian dalam 

penguasaan materi dan mengaplikasikan dalam bidang pendidikan. Kompetensi 

pedagogik penting karena berkaitan dengan penguasaan teori-teori belajar, 

teori tentang perkembangan anak. Dalam permendikbud 137 tahun 2004 

terdapat 6 aspek perkembangan anak yaitu: 1) Nilai agama dan moral, 2) Fisik 

motorik, 3) Kognitif, 4) Bahasa, 5) Sosial emosi, 6) Seni. Mengembangkan 

aspek perkembangan anak adalah hal utama dalam mendidik anak usia dini. 

Penilaian untuk anak usia dini bukan hasil akhir sebuah pekerjaan tetapi proses 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Penguasaan teori belajar tidak kalah 

penting dengan teori perkembangan, sebab teori belajar digunakan untuk 

mengetahui cara pembelajaran yang baik dan sesuai dengan perkembangan 

anak. Apabila guru salah menentukan pencapaian perkembangan anak dapat 

mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. 
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Guru harus menguasai 4 kompetensi salah satunya kompetensi 

kepribadian. Guru selaku role mode harus bisa memberikan contoh yang baik 

bagi anak, mengingat anak usia dini baru memasuku fase meniru (modeling). 

Dalam perkembangan anak terdapat beberapa fase atau tahap menurut 

beberapa tokoh salah satunya yaitu Bandura. Menurut Bandura dalam Indri, 

(2016:72) terdapat 4 perkembangan kepribadian dalam teori belajar sosial 

yaitu: 1) Belajar melalui observasi, 2) Peniruan (Modeling), 3) Modeling 

tingkah laku baru, 4) Dampak belajar. Berdasarkan teori belajar sosial menurut 

Bandura guru PAUD sebagai model harus dapat menjadi contoh yang baik bagi 

anak karena pada masa taman kanak-kanak anak masuk pada fase modeling 

(peniruan). Pada fase ini anak-anak tidak sekedar meniru tetapi juga 

mengulangi apa yang dilakukan model. Setiap apa yang dikerjakan dam 

dilakukan guru akan diamati oleh anak dan anak juga akan mengulangi seperti 

yang dilakukan guru. Guru dalam filosofi bahasa jawa adalah digugu lan ditiru 

artinya digugu adalah di percaya maksutnya guru adalah orang yang dipercaya 

baik setiap kata-kata maupun perilakunya, ditiru adalah diikuti maksutnya 

setiap kepribadian dan kewibawaan guru diikuti atau sebagai contoh. Dari 

pengertian diatas peran guru PAUD tidak hanya mendidik tetapi juga sebagai 

contoh yang baik buat anak dan harus memiliki kompetensi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di sebuah TK di 

kabupaten Klaten. Dalam pembelajaran di TK guru menggunakan lembar kerja 

anak (LKA) dan model pembelajarannya klasikal. Guru menggunakan LKA 

karena diwajibkan oleh dinas pendidikan. Seluruh TK di kabupaten Klaten 

wajib membeli LKA yang dibuat oleh IGTK kabupaten yang diterbitkan oleh 

dinas pendidikan dan LKA tidak hanya dari dinas tetapi juga dari K3S 

(Kelompok Kerja Kepala Sekolah) sehingga dalam pembelajaran setiap hari 

anak-anak menggunakan LKA. Program rencana kegiatan untuk wilayah 

kabupaten Klaten juga diwajibkan membeli. Dalam pembelajaran anak usia 

dini rencana kegiatan disesuaikan dengan ciri khas sekolah dan harus sesuai 

dengan perkembangan anak. Indikator kompetensi pedagogik salah satunya 

merancang kegiatan pengembangan anak usia dini berdasarkan kurikulum, dan 
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mengorganisasikan aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik anak usia 

dini. Guru yang berstatus kepengawaian PNS maupun swasta kompetensi 

pedagogiknya tidak akan berkembang apabila LKA dan rencana 

pembelajarannya sudah dibuatkan. Aktualisasi diri guru PNS dan guru swasta 

dalam kompetensi pedagogik pasti berbeda walaupun dengan materi yang 

sama. Materi sebenarnya tidak terlalu penting yang lebih penting adalah cara 

mengajar guru dalam meningkatkan perkembangan anak. 

Mengajar dan mendidik adalah kewajiban seorang guru. Terdapat 

beberapa guru PNS yang tidak professional. Ketidakprofesionalan guru PNS 

dapat dilihat pada saat mengajar. Terkadang guru PNS mengajar hanya sebagai 

formalitas dalam mengajar. Guru memberikan LKA untuk dikerjakan. LKA 

hanya memudahkan guru dalam pembelajaran tetapi tidak optimal untuk  

perkembangan anak. Penggunaan LKA yang terlalu sering akan membuat 

perkembangan anak tidak maksimal. 

Guru swasta dituntut selalu professional dalam mengajar. Professional 

guru swasta dapat dilihat dari cara mengajarnya. Dalam pembelajaran guru 

swasta terkadang juga menggunakan LKA. Rencana kegiatan pembelajaran 

dari pemerintah dimodifikasi dengan rencana yang menjadi ciri khas sekolah 

tersebut. Guru swasta juga membuka bimbingan diluar jam sekolah menjadi 

daya tarik masyarakat dan menambah penghasilan guru swasta.  

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kuantitatif. Menurut 

Sukmadinata (2011:18) penelitian deskriptif ditunjukan untuk mendeskripsikan 

suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Penelitian ini menjelaskan 

atau memaparkan tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian 

guru PAUD ditinjau dari status guru. 

Menurut Nasehudin (2012:57) metode penelitian kuantitatif adalah cara 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah yang dihadapi 

dan dilakukan secara hati-hati dan sistematis, dan data-data yang dikumpulkan 

berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka. Jadi dapat di simpulkan bahwa 
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penelitian ini menggunakan data sistematis atau berupa angka-angka, setelah 

itu dari data berupa angka akan di jelaskan dan dipaparkan. 

Tempat penelitian di Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. 

Penelitian ini di mulai pada semester genap tahun ajaran 2017/2018 sampai 

semester ganjil tahun ajaran 2018/2019. Subyek penelitian adalah guru PAUD 

dengan populasi 50 orang guru, sampel 33 orang guru dan pengambilan sampel 

menggunakan proporsional random sampling. Data tentang kompetensi 

pedagogik dan kompetensi kepribadian mendasarkan pada Permendikbud 137 

tahun 2004. Pengumpulan data menggunakan angket. Angket diuji 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas diperoleh hasil 30 item 

valid, 2 tidak valid pada kompetensi pedagogik dan semua item valid pada 

kompetensi kepribadian. Uji reliabilitas kompetensi pedagogik diperoleh nilai 

cronbach’s alpha 0,977 > 0,444 dinyatakan reliable dan kompetensi 

kepribadian diperoleh nilai cronbach’s alpha 0,926 > 0,444 dinyatakan 

reliable. 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah analisis data deskriptif dan induktif (inferensial). Analisis data deskriptif 

digunakan pada penelitian ini untuk mencari mean, range, modus, standar 

devisstion, nilai tertinggi faktual dan nilai terendah faktual.  

Analisis inferensial dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis 

menggunakan uji one way ANOVA. One way ANOVA memerlukan uji 

prasyarat yaitu, uji normalitas, dan uji homogenitas. Cara analisis deskriptif 

dan inferensial peneliti menggunakan bantuan SPSS 15.0 for windows. 

 

3. HASIL PEMBAHASAN 

3.1 Kompetensi Pedagogik 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kompetensi pedagogik 

guru PAUD ditinjau dari status guru memiliki nilai sig. 0,001 < 0,05 Ho: 

ditolak artinya terdapat perbedaan kompetensi pedagogik guru PAUD 

ditinjau dari status guru. Diperoleh pada hasil analisis deskriptif nilai mean 

kompetensi pedagogik guru PNS lebih tinggi daripada kompetensi 
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pedagogik guru swasta, dengan selisih nilai 19,8% maka dari hasil 

penelitian yang didapat, bawa kompetensi pedagogik guru PNS lebih 

unggul daripada kompetensi pedagogik guru swasta. Perbedaan dengan 

selisih yang cukup tinggi karena kebutuhan guru PNS lebih tercukupi 

daripada guru swasta hal ini diperkuat dengan teori kebutuhan menurut 

Maslow 1970 dalam Hidayat dan Uliyah (2012:8-9) kebutuhan seseorang 

dibagi menjadi lima tingkatan yaitu, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan 

rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kebutuhan kasih sayang, 

kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Guru 

PNS kebutuhan financial lebih terpenuhi karena memiliki gaji pokok yang 

besar serta sertifikasi guru tetapi untuk guru swasta kurang tercukupi 

sehingga guru swasta memiliki pekerjaan sampingan seperti menjadi 

wirausaha. Guru yang memiliki dua profesi maka tenaga dan fikirannya 

akan terbagi sehingga yang menjadi profesi utamanya (guru) menjadi tidak 

optimal. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulakan bahwa 

terdapat perbedaan kompetensi pedagogik guru PAUD ditinjau dari status 

guru. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan memperkuat penelitian yang 

terdahulu yaitu penelitian Umami dan Roesminingsih (2014) bahwa 

kompetensi pedagogik dan motivasi kerja guru berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel prestasi belajar siswa dengan jumlah nilai 

13,318. Selain itu diperkuat juga dengan penelitian Wahyuningsih  (2017) 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional guru mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap motivasi belajar siswa dengan nilai sig sebesar 0,03 < 0,05. 

3.2 Kompetensi Kepribadian 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kompetensi kepribadian 

guru PAUD ditinjau dari status guru menunjukan nilai sig. 0,779 > 0,05 

H0: diterima artinya tidak terdapat perbedaan kompetensi kepribadian guru 

PAUD ditinjau dari status guru. Dari hasil analisis deskriptif nilai mean 

kompetensi kepribadian guru PNS dan guru swasta hampir sama sehingga 
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tidak memiliki selisih yang signifikan. Kompetensi kepribadian guru 

swasta dan PNS dengan pencapaiaan nilai tertinggi yaitu 100% dan 98%, 

masih memiliki 2% yang harus ditingkatkan untuk guru PNS. 2% yang 

harus di tingkatkan salah satunya dapat dilihat pada item pernyataan 

kompetensi kepribadian memiliki nilai paling rendah yaitu 113 terdapat 

pada item 15, tentang kode etik guru yang terkait dengan menciptakan 

suasana sekolah yang baik. 

Dalam Permendikbud 137 tahun 2004 bagian indikator kompetensi 

kepribadian yaitu, 1) Bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, 

sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, 2) Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi anak usia dini dan 

masyarakat, 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, bijaksana, dan berwibawa, 4) Menunjukan etos kerja, 

tanggung jawab yang tinggi, rasa percaya diri, dan bangga menjadi guru, 

5) Menjunjung tinggi kode etik guru. Dapat diartikan bahwa guru memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap profesinya sehingga tidak memiliki 

perbedaan kompetensi kepribadian guru PAUD ditinjau dari status guru. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, kompetensi kepribadian guru 

PAUD ditinjau dari status guru tidak memiliki perbedaan tetapi harus 

dutingkatkan karena akan mempengaruhi perkembangan anak. Penelitian 

ini sama dengan penelitian Widyaningsih (2015) tentang pengaruh 

kompetensi kepribadian terhadap disiplin siswa, dengan hasil penelitian 

terdapat pengaruh kompetensi kepribadian terhadap disiplin siswa dengan 

nilai t hitung > t table. Dari hasil penelitian yang dilakun peneliti dan 

penelitian oleh Widyaningsih (2015) tidak memperkuat hasil penelitian 

yang dilakun peneliti tetapi terdapat kesamaan dalam variabel kompetensi 

kepribadian. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 15.0 for 

windows dapat disimpulkan bahwa, 1) Terdapat perbedaan kompetensi 
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pedagogik guru PAUD ditinjau dari status guru, 2) Tidak terdapat perbedaan 

kompetensi kepribadian ditinjau dari status guru PAUD di Kecamatan 

Gantiwarno Kabupaten Klaten. 
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