
  
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh 

Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Guru, dinyatakan bahwasanya 

kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kerpibadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi Guru tersebut bersifat 

menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling 

berhubungan dan saling mendukung. Kompetensi pedagogik yang dimaksud 

yakni kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan 

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik.Pemahaman tentang peserta 

didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak. Sedangkan 

pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, 

mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, 

dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
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Kompetensi kepibadian Guru sering dianggap sebagai sosok yang 

memiliki kepribadian ideal. Oleh karena itu, pribadi guru sering dianggap 

sebagai model atau panutan (yang harus digugu dan ditiru). Sebagai seorang 

model guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan 
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pengembangan kepribadian (personal competencies), diantaranya: (1) 

kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai 

dengan keyakinan agama yang dianutnya, (2) kemampuan untuk menghormati 

dan menghargai antar umat beragama, (3) kemampuan untuk berperilaku 

sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku dimasyarakat, (4) 

mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru misalnya sopan 

santun dan tata karma dan, (5) bersikap demokratis dan terbuka terhadap 

pembaruan dan kritik. Kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor 

biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. 

Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan lain-lain sifat khas 

dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan 

orang lain.
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Kompetensi sosial Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan 

guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi: (1) 

kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat 

untuk meningkatkan kemampuan profesional, (2) kemampuan untuk mengenal 

dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan dan (3) 

kemampuan untuk menjalin kerja sama baik secara individual maupun secara 

kelompok. Dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 ditegaskan bahwa data yang 

dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dengan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Di dalam 
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versi lain juga dikatakan bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan 

guru untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat 

dan warga negara.
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Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang 

berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Oleh sebab itu, 

tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai 

berikut: (1) kemampuan untuk menguasai landasan pendidikan, misalnya 

paham akan tujuan pendidikan yang harus dicapai baik tujuan nasional, 

instutusional, kurikuler, dan tujuan pembelajaran. (2) pemahaman dalam 

bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang tahapan perkembangan 

siswa, paham tentang teori-teori belajar. (3) kemampuan dalam penguasaan 

materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. (4) 

kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi 

pembelajaran. (5) kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media 

dan sumber belajar. (6) kemampuan dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran. (7) kemampuan dalam menyusun program pembelajaran. (8) 

kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang, misalnya administrasi 

sekolah, bimbingan dan penyuluhan dan (9) kemampuan dalam melaksanakan 

penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja. Di dalam Undang-

undang No. 14 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa Kompetensi 

profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas 
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dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
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Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus 

mempunyai ke empat kompetensi guru yang ada dalam dirinya, kompetensi 

yang dimaksud adalah kompetensi pedaogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional.Dan guru harus mempunyai 

akal yang cerdas guna untuk menyampaikan suatu ilmunya yang di bagikan 

atau yang diajarkannya kepada siswa nya.Agar siswanya dapat menimba ilmu 

yang bermanfaat bagi dirinya. 

Di Sekolah Menengah Atas Mummadiyah 1 Pekanbaru berdasarkan 

hasil observasi guru sudah memiliki kompetensi pedagogik meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, kompetensi kepribadian mengembangkan 

sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru, kompetensi sosial kemampuan guru 

untuk berkomunikasi dengan bergaul secara efektif dengan peserta didik, dan 

kompetensi profesional kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam memungkinkan membimbing peserta didik, namun disini 

masih ada terdapat analisis perbandingan Kompetensi Guru khususnya Guru  

Rumpun IPS. Hal itu terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 

   Masih ada sebagian guru yang kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang tidak memenuhi kaidah-kaidah pedagogik. 

   Masih ada sebagian guru yang belum berakhlak mulia dan belum menjadi 

teladan bagi peserta didik. 
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   Masih ada sebagian guru yang tidak berkomunikasi dan berinteraksi sosial 

dengan semua pihak termasuk kepada peserta didik. 

   Masih ada sebagian guru yang tidak menunjukkan keahliannya sebagai 

guru profesional. 

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Analisis Perbandingan Kompetensi Guru Rumpun Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 

Pekanbaru.” 

 

B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, 

maka penulis perlu mengadakan penegasan istilah sebagai berikut: 

   Kompetensi guru  

Menurut Mulyasa, Kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang 

secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang 

mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas.
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Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam 

mengelola proses pembelajaran peserta didik.
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Kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan 

personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 
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arif, berakhlak mulia, dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi 

siswa.
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Kompetensi profesional atau kompetensi akademik adalah 

kemampuan guru yang berkaitan dengan keahlian bidang keilmuan.
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C. Permasalahan Judul 

   Identifikasi Masalah 

a. Analisis Perbandingan Kompetensi Guru Rumpun Ilmu Pengetahuan 

Sosial Di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

   Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang di uraikan sebelumnya banyak 

permasalahan yang muncul maka penulis memfokuskan pada Analisis 

Perbandingan Kompetensi Guru Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial Di 

Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

   Rumusan Masalah 

Sesuai dengan masalah di atas, maka penulis menetapkan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Perbandingan Kompetensi 

Guru Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial Di Sekolah Menengah Atas 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

   Tujuan  

Tujuan penelitian merupakan titik akhir dari suatu tindakan atau 

kegiatan seseorang yang ingin dicapai, begitu juga dalam penelitian ini 

                                                             
7
 Suyanto, dan Asep Jihad, Menjadi Guru Professional, Jakarta:Erlangga, 2013, hal. 42 

8
Nasrul.Op.Cit., hal 49 



 
 

  

adalah untuk menganalisis perbandingan kompetensi guru rumpun ilmu 

pengetahuan sosial di sekolah menengah atas muhammadiyah 1 

Pekanbaru. 

   Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan masukkan atau pertimbangan bagi kepala sekolah dalam 

meningkatkan Kompetensi Guru Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial Di 

Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

b. Sebagai bahan informasi dan masukkan bagi guru tentang pentingnya 

Kompetensi Guru Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial Di Sekolah 

Menengah Atas Muhammdiyah 1 Pekanbaru 

c. Bagi peneliti, sebagai landasan untuk dapat menjadikan bahan kajian 

dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1). 

 


