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KOMPETENSI  GURU 

Oleh : Sukidjo, FIS UNY 

 

Pendahuluan 

 Dewasa ini kondisi pendidikan kita memprihatinkan yang ditandai dengan 

menurunnya mutu pendidikan. Menurunnya mutu pendidikan akan berdampak pada 

kualitas lulusan yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya 

manusia Indonesia. Oleh sebab itu, kualitas tenaga kerja Indonesia jauh tertinggal jika 

dibandingkan dengan negara-negara lain, meskipun di era masa lalu Indonesia pernah 

mengekspor tenaga ahli khususnya tenaga pengajar  ke negara Malaysia. Anehnya pada 

era otonomi ini kualitas tenaga ahli dan guru Indonesia tertinggal jauh dengan kualitas 

tenaga ahli dan guru di Malaysia. 

 Sebenarnya  telah  lama pemerintah menyadari terjadinya penurunan mutu 

pendidikan  di Indonesia. Menghadapi keadaan itu, pemerintah berusaha keras melakukan 

upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, setiap GBHN dan Repelita 

maupun Propenas selalu dirumuskan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah 

peningkatan mutu pendidikan. Begitu concernnya peningkatan mutu pendidikan, maka 

berbagai inovasi dan perbaikan pendidikan dilakukan antara lain penyempurnaan 

kurikulum, pengadaan bahan ajar, pengadaan dan penyempurnaan fasilitas pembelajaran, 

peningkatan mutu guru maupun perbaikan kesejahteraan guru. Namun demikian, 

meskipun telah banyak dilakukan perbaikan, ternyata mutu pendidikan belum 

menggembirakan. Banyak indikator yang menunjukkan  mutu pendidikan di Indonesia 

masih rendah. Menurut Tim Broad-Based Education (BBE) Depdiknas (Tim BBE, 2002 : 

1)  indikator rendahnya mutu pendididkan di Indonesia,  antara lain : (1) NEM SD sampai 

Sekolah Menengah relatif rendah dan tidak menunjukkan kenaikan yang berarti, (2) 

adanya keluhan dari dunia usaha  bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum 

memiliki kesiapan kerja yang baik, (3) adanya ketidakpuasan yang berjenjang, dimana 

pihak SLTP merasa bekal lulusan SD kurang baik untuk memasuki  SLTP, kalangan 

Sekolah Menengah merasa bekal lulusan SLTP tidak siap untuk mengikuti pembelajaran 

di Sekolah Menengah, demikian juga pihak perguruan tinggi merasa bahwa lulusan 

Sekolah Menengah belum memiliki bekal yang cukup untuk mengikuti perkuliahan di 
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perguruan tinggi, (4) adanya gejala lulusan SLTP dan Sekolah Menengah mengalami 

kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka ini menjadi penganggur. 

 Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga dapat diketahui dari Human 

Development Report, yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (Human 

Developemnt Index)  Indonesia berada pada urutan ke 105 dari 108 negara yang disurvei 

(Kompas, 5 April 2001, sedangkan untuk tahun 2004 posisi Indoensia berada pada urutan 

ke 111 dari 177 negara yang disurvei (Human Development Report 2004). Hasil studi the 

Third International Mathematics and Science Study Repeat (TIMSS-R) melaporkan 

bahwa untuk bidang matematika siswa SLTP Indonesia berada di urutan 34 dan untuk 

IPA di urutan 32 dari 38 negara yang disurvei di Asia, Australia dan Afrika (Depdiknas, 

2001). Rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia dapat juga diketahui dalam pertukaran 

tenaga kerja, dimana Indonesia hanya mampu mengirimkan tenaga kerja kelas bawah, 

atau tenaga kerja kasar, misalnya untuk pembantu rumah tangga, buruh pabrik, sopir, 

tenaga bangunan dan berbagai jenis pekerjaan “blue collar”, sementara itu tenaga kerja 

dari negara lain yang masuk ke Indonesia merupakan tenaga ahli ataupun tenaga kerja 

yang professional, sehingga mereka ini mampu menempati posisi jabatan “white collar”.  

 Berbagai indicator tersebut di atas, menunjukkan kepada kita bahwa mutu 

pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya mutu pendidikan tidak bisa 

dilepaskan dari peranan guru sebagai pelaku utama proses pendidikan disamping factor 

lainnya, antara lain kualitas dan karakteristik input, lingkungan serta sarana dan 

prasarana. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa factor guru merupakan factor 

yang dominan dalam menghasilkan mutu lulusan. Diduga salah satu factor guru yang 

menyebabkan rendahnya mutu lulusan adalah rendahnya kompetensi guru. Dugaan ini 

diperkuat, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Blazely dkk (1997), yang melaporkan 

bahwa pembelajaran di sekolah cenderung sangat teoretik dan tidak terkait dengan 

lingkungan dimana anak belajar. Hal ini berakibat peserta didik tidak mampu 

menerapkan apa yang telah dipelajari di sekolah guna memecahkan permasalahan yang 

muncul dalam kehidupan.    
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Kompetensi Guru           

 Istilah kompetensi menunjuk pada suatu kemampuan sebab “competence means 

fitness or ability” yang berarti kemampuan atau kecakapan.  Sumber dari Depdiknas 

(1982 :51), menyatakan bahwa kompetensi menunjuk kepada kemampuan melaksanakan 

sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan. Sedangkan menurut The National 

Council for Vocational Qualification (NCVQ) menyatakan bahwa “a competence is 

defined as the ability to perform an activity within an occupation.  Competence is a wide 

concept which embodies the ability to transfer skills and knowledge to new situations … 

within the occupational areas and includes aspects of „key‟ skills” Kompetensi 

merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam suatu pekerjaan, yang 

ditunjukkan oleh kemampuan mentransfer keterampilan dan pengetahuan pada situasi 

yang baru. Sementara itu, Mukminan mengutip pendapat Hall dan Jone yang menyatakan 

bahwa kompetensi adalah pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu 

kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dapat diamati dan diukur (Hall dan Jones dalam Mukminan, 

2003 :2) Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki kompetensi berarti yang bersangkutan 

memiliki kemampuan yang dapat diamati dan diukur.   

 Guru merupakan tenaga pendidik yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Tugas guru tidaklah ringan karena harus meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi tertentu serta  norma dan nilai-

nilai yang berlaku. Tugas guru meliputi “instruction, education and manajement”. Dalam 

aspek instruction, guru bertugas menstranfer pengetahuan dan keterampilan sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. Dalam tugas instruction ini, guru berfungsi untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampialn peserta didik sehingga kelak akan menjadi 

orang memiliki pengetahuan yang buas serta keterampilan yang tinggi. Guru harus 

pandai-pandai memberikan motivasi kepada peserta didiknya agar peserta didik bersedia 

dengan senang hati mengembangkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilan 

yang diberikan di kelas dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada baik 

dari informasi media cetak maupun elektronik. Oleh sebab itu, menurut pendapat penulis 

guru yang berhasil  adalah guru yang mampu mendorong anak didik untuk secara terus 

menerus belajar, mencari ilmu dan pengetahuan baru sehingga pengetahuan dan 
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keterampilan yang ada selalu berkembang serta mampu mengatasi permasalahan yang 

dihadapi dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. 

Dalam realita banyak guru yang pintar tetapi tidak mampu membuat peserta didiknya 

menjadi pintar. Dalam aspek education, guru bertugas untuk membentuk manusia yang 

memiliki nilai-nilai luhur sesuai dengan norma dan nilai yang tersirat dalam falsafah 

negara serta perkembangan masyarakat yang berlaku.   Oleh sebab itu, selain guru 

berfungsi untuk melestarikan dan mengembangkan nilai luhur kepribadian bangsa guru 

harus menanamkan sikap kedisiplinan, kreativitas dan inovasi  sehingga anak didik 

memiliki entrepreneurship yang tinggi yang sangat berguna untuk mengembangkan 

motif berprestasi. Jika sebagian besar penduduk Indonesia memiliki motif berprestasi 

yang tinggi, besar kemungkinan akan mampu mengejar ketertinggalannya dan bahkan 

kemungkinan besar akan mampu mencapai posisi yang sejajar dengan negara-negara 

maju dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur sesuai dengan kepribadian Bangsa 

Indonesia. Dalam aspek manajemen, tugas guru adalah menciptakan iklim kelas yang 

favorable sehingga anak didik merasa senang dan betah dalam mengikuti proses belajar 

mengajar.   

  Dalam kaitannya dengan tenaga professional kependidikan, pengertian 

kompetensi menunjuk pada perbuatan yang bersifat profesional dan memenuhi 

spesifikasi tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Hal ini sejalan 

dengan rumusan Pendidikan Guru Berdasar Kompetensi (PGBK) yang menyatakan 

kompetensi adalah kemampuan professional yang berhubungan dengan jabatan tertentu, 

atau dalam hal ini kompetensi professional guru dan tenaga kependidikan (Depdiknas, 

1982 ).  Sementara itu Barlow (1985 : 132) menyatakan bahwa kompetensi guru adalah “ 

the ability of teacher to responsibility perform his or her duties appropriately. Dari 

berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan 

kemampuan guru untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilannya dalam 

melaksanakan kewajiban pembelajaran  secara professional dan  bertanggungjawab.   

 

Komponen Kompetensi Guru 

  Hingga kini masih ada sebagian anggota masyarakat yang berpendapat bahwa  

menjadi guru atau pendidik adalah mudah dan tidak sesulit untuk menjadi dokter atau 
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akuntan. Pendapat tersebut tidak  sepenuhnya benar, ada yang benar dan ada yang salah, 

sebab jika hanya melihat dari segi banyaknya biaya operasional untuk menghasilkan 

seorang guru memang biaya untuk menghasilkan seorang guru lebih rendah jika 

dibandingkan menghasilkan seorang dokter ataupun  akuntan. Namun jika dilihat dari 

segi profesi, semuanya merupakan pekerjaan yang menuntut profesionalitas yang tinggi. 

Oleh karena itu untuk menjadi guru yang berkompeten mereka mampu menjalankan 

tugasnya secara professional. Dengan demikian untuk menjadi seorang guru maka yang 

bersangkutan harus memenuhi persyaratan tertentu. 

 Dalam PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28 

disebutkan bahwa “pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompentensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (PP No.19 Th 2005, ps 28). Yang dimaksud 

kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh 

seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan, 

yang sesuai dengan bidang studi yang menjadi tugas pokok.  Oleh sebab itu, seorang 

pendidik, minimal memiliki : (a) kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S1) 

atau Diploma IV, (b) latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas pokok, dan (c) 

sertifikat profesi. Jika yang bersangkutan tidak memiliki ijazah atau sertifikat yang 

dipersyaratkan namun memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, yang 

bersangkutan dapat diangkat sebagai pendidik setelah menempuh  uji kelayakan dan 

kesetaraan.       

 Sedangkan kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki pendidik adalah 

kompetensi sebagai agen pembelajaran, yakni kemampuan pendidik untuk berperan 

sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. 

Kompetensi ini  terdiri atas (a) kompetensi pedagogic, (b) kompetensi kepribadian, (c) 

kompetensi professional dan (d) kompetensi sosial. Kompetensi pedagogic merupakan 

kemampuan seseorang dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimiliki peserta didik. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan seseorang yang 

diwujudkan dalam kepribadian yang mantap dan berwibawa, stabil, dewasa dan beraklaq 
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mulia serta  mampu sebagai teladan bagi peserta didik. Kompetensi professional 

merupakan kemampuan seseorang yang berkaitan dengan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, sehingga yang bersangkutan mampu 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar 

Nasional Pendidikan. Sedangkan kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, antar sesma pendidik, 

tenaga pendidikan, orang tua / wali peserta didik sertamasyarakat sekitar.     

      

Penutup 

 Guru atau pendidik merupakan profesi yang mulia, karena di tangan pendidik 

kualitas sumber daya manusia dibangun. Meskipun banyak factor yang mempengaruhi 

kualitas sumber daya manusia, namun peran guru atau pendidik lebih dominan dibanding 

dengan factor lain. Oleh sebab itu, tidak salah kalau guru diberikan sebutan sebagai 

“pahlawan”. Untuk itu, profesionalisme guru harus selalu dijaga dan ditingkatkan 

sehingga kompetensi lulusan peserta didik mampu memenuhi standar kompetensi yang 

ditentukan. Sehubungan dengan itu, maka perlu kiranya monitoring dan evaluasi terhadap 

LPTK sebagai produsen calon guru perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan 

dengan tujuan agar (a)  hanya LPTK yang legal dan terakreditasi yang diijinkan untuk 

menyelenggarakan pendidikan calon guru atau pendidik  dan (b) menjaga mutu lulusan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.      
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Judul : Model Evaluasi Dampak Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK)  

Guru IPS SMP 

 

Latar Belakang : 

1. Mutu pendidikan di Indonesia rendah, indikatornya ; 

a. NEM SD sd Sekolah Menengah  tidak naik 

b. Lulusan tidak siap memasuki dunia kerja 

c. Adanya ketidakpuasan berjenjang 

d. Banyaknya pengangguran lulusan SLTYP dan Sekolah Menengah 

e. Peringkat HDI rendah peringkat 111 dari 177 negara, jauh dibawah negara 

Asean 

f. Kemampuan membaca lulusan SD rendah 

g. Hasil survei TIMSS-R kemampuan matematika urutan 32 dan IPA 34 dari 

38 negara yang disurvei   

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Blazely dkk (1997), yang melaporkan 

bahwa pembeljaran di sekolah cenderung sangat teoretik dan tidak terkait 

dengan lingkungan dimana anak belajar. Hal ini berakibat peserta didik tidak 

mampu menerapkan apa yang telah dipelajari di sekolah guna memecahkan 

permasalahan yang muincul dalam kehidupan. 

3. Upaya meningkatkan mutu pendidikan dilakukan peningatakat kemampuan 

PBM guru, dengan Pelatihan Terintegrasi Berbasisi Kompetensi dengan 

tujuan  meningkatkan keterlibatan murid dalam PBM 

4. Belum dilakukan evaluasi dampak PTBK terhadap kinerja guru dalam 

pelaksanaan PBM pada  SMP 

 

Rumusan Masalah  

Model evaluasi yang bagaimana yang sesuai untuk mengevaluasi dampak PTBK 

terhadap peningkatan kinerja guru dalam pelaksanaan PBM di SMP  

 

Tujuan Penelitian 

1. Ditemukan model evaluasi untuk mengevaluasi dampak PTBK terhdap 

peningkatan kinerja guru dalam pelaksanaan PBM  

2. Dihasilkan panduan penilaian kinerja guru dalam PBM 

3. Ditemukan factor factor yang mempengaruhi peningkatan kinerja guru dalam 

PBM 

 

METODE PENELITIAN 

1. Populasi : SMP di DIY, dilakukan penelitian sample dengan teknik cluster 

random sampling 

2. Sumber data : Kepala sekolah, guru IPS dan siswa 

3. Metode pengumpulan data : dokumentasi, observasi dan kuesioner  

4. Teknik analisis data :  

a. validitas : confirmatory factor analysis 

b. Uji model : lisrel 
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Dewasa ini mutu pendidikan di Indonesia sangat rendah, sehingga kualitas lulusan 

yang dihasilkan belum sesuai dengan harapan. Meskpiun telah dilakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara melalui perbaikan / penyempurnaan 

kurikulum, perbaikan bahan ajar, peningkatan sarana dan prasarana penataran guru,  serta 

perbaikan tingkat kesejahteraan guru. Meskipun telah banyak upoaya yang dilalkukan, 

namun hasilnya belum menampaknkan peningkatan kualitas secara siginifikan.  Berbagai 

indikatro rendanya mutu pendidikan di Indonesia, antara lain sebagai berikut :  

(1) NEM SD sampai Sekolah Menengah relatif rendah dan tidak menunjukkan kenaikan 

yang berarti, (2) adnya keluhan dari dunia usaha  bahqwa lulusan yang memasuki dunia 

kerja belum memiliki kesiapan kerja yang baik, (3) adanya ketidakpuasan yang 

berjenjang, dimana pihak SLTP merasa bekal lulusan SD kurang baik untuk memasuki  

SLTP, kalangan Sekolah Menengah merasa bekal lulusan SLTP tidak siap untuk 

mengikuti pembelajaran di Sekolah Menengah, demikian juga pihak perguruan tinggi 

merasa bahwa lulusan Sekonloh Menengah belum emmiliki bekal yang cukup untuk 

mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi, (4) adanya gejala lulusan SLTP dan Sekolah 

Menengah merngalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga menjadi 

penganggur. 

 Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dapat diketahui pula  dari Human 

Development Report, yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (Human 

Developemnt Index)  Indonesia berada pada urutan ke 105 dari 108 negara yang disurvei 

(Kompas, 5 April 2001, sedangkan untuk tahun 2004 posisi Indoensia berada pada urutan 

ke 111 dari 177 negara yang disurvei (Human Development Report 2004). Hasil studi the 

Third International Mathematics and Science Study Repeat (TIMSS-R) melaporkan 

bahwa untuk bidang matematika siswa SLTP Indonesia berada di urutan 34 dan untuk 

IPA di urutan 32 dari 38 negara yang disurvei di Asia, Australia dan Afrika (Depdiknas, 

2001). Rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia dapat diketahui dalam pertukaran 

tenaga kerja, dimana Indonesia hanya mampu mengirimkan tenaga kerja kelas bawah, 

atau tenaga kerja kasar, misalnya untuk pembantu rumah tangga, buruh pabrik, sopir, 

tenaga bangunan dan berbagai jenis pekerjaan “blue collar”, sementara itu tenaga kerja 

dari negara lain yang masuk ke Indonesia merupakan tenaga ahli ataupun tenaga kerja 

yang professional, sehingga mereka ini mampu menempati posisi jabatan “white collar” 

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, dilakukan 

pelatihan Terintegrasi Pendidikan Berbasis Kopemtensi (PTBK) terhadap guru-uru SMP. 

Tujuan pelatihan PTBK ini antara lain :  

1.   


