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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strategi dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah terdapat tiga

variabel utama yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling

berkaitan, ketiga variabel tersebut adalah kurikulum, guru atau tenaga

pendidik dan pembelajaran.1

Guru menempati kedudukan sentral yang sampai saat ini dengan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di lembaga pendidikan manapun,

posisi guru di dalam proses pembelajaran belun tergantikan. Ini disebabkan

peranannya yang sangat menentukan, ia harus mampu mengembangkan,

menjabarkan dan menterjemahkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum,

kemudian mentranformasikan nilai-nilai tersebut kepada anak didik melalui

proses pembelajaran di sekolah.

Menjadi seorang guru bukan hal yang mudah, karena guru mempunyai

tugas yang banyak sekali. Selain sebagai pendidik, guru juga dituntut untuk

mengerti dunia anak, tidak hanya itu guru juga harus mampu mendorong

siswanya menyadari akan jati diri dan kemampuannya. Sistem pembagian

tugas guru pada dasarnya tidak sama, karena tugas guru didasarkan pada mata

pelajaran yang sesuai dengan keahliannya. Moh Uzer Usman menyatakan

bahwa seorang guru merupakan profesi yang meliputi mendidik, mengajar,

dan melatih, 1) mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai

hidup, 2) mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu

1 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2009), h.1.
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pengetahuan dan teknologi, dan 3) melatih berarti mengembangkan

keterampilan pada siswa.2

Kepala sekolah dalam lembaga pendidikan merupakan pemimpin

tertinggi yang berperan dalam perkembangan sekolah, pendidikan tidak

terlepas dari eksistensi guru karena guru merupakan salah satu faktor penting

dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru merupakan orang yang bertanggung

jawab langsung di dalam pembelajaran, dan harus memiliki perilaku dan

kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara optimal, seperti

kompetensi sosial. Karena pentingnya kemampuan guru untuk perkembangan

pendidikan maka kepala sekolah harus berupaya meningkatkan setiap

kemampuan guru tersebut.

Sumidjo mengemukakan bahwa memahami arti pendidik tidak cukup

berpegang pada konotasi yang terkandung dalam definisi pendidik, melainkan

harus dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, sarana pendidikan,

dan bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan

tersebut kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan

meningkatkan sedikitnya empat macam yakni pembinaan mental, fisik, sosial

dan artistik.3

Kepala sekolah bertanggung jawab dalam proses pembinaan para guru,

pegawai tata usaha, dan pegawai sekolah lainya.4 Kepala sekolah bertanggung

jawab atas keberlangsungan pendidikan dan pengajaran, kelancaran proses

2M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1,
2002), h.6-7.

3Tuti Andriani, Kepemimpinan Pendidikan, (Bogor: Educationmattertersmost Publishing,
2015), h. 63

4Sudarwan Danim dalam Wahjosimidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2008), h. 56.
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pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Peran

kepala sekolah begitu penting serta dituntut untuk mampu melakukan semua

tugas dan tanggung jawabnya. Karena upaya untuk meningkatkan mutu

pendidikan di sekolah itu tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai

pemimpin sekolah tersebut. 5 oleh karena itu untuk meningkatkan mutu

pendidikan dalam sekolah yang dipimpinnya, dalam hal ini sangat diperlukan

upaya kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru, salah satu nya

adalah kompetensi sosial.

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap

(daya kalbu), dan keterampilan (daya pisik) yang diwujudkan dalam bentuk

perbuatan. Dengan kata lain kompetensi merupakan perpaduan dari

penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaan.6

Berdasarkan undang-undnag nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan

dosen pada bab IV Pasal 10 menyebutkan ada empat kompetensi yang harus

dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut

harus dimiliki oleh guru, diminta ataupun tidak, mereka melakukannya secara

tulus.7

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru salah satunya yaitu

kompetensi sosial. Menurut Standar Nasional Pendidikan, Penjelasan Pasal 28

5Budi Suhardiman, Studi Pengembangan Kepala Sekolah, (Jakarta: Renika Cipta, 2012),
h.32.

6Nasrul, Profesi & Etika Keguruan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 37.
7Ibid., h. 38.
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Ayat (3) di kemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial

adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.8

Kompetensi sosial harus dimiliki oleh setiap guru karena seorang guru

harus mempunyai cerminan yang baik bagi setiap siswanya, hal ini dilihat dari

cara guru berinteraksi, cara guru memecahkan masalah, cara guru memahami

orang lain dan cara guru menjalin kerjasama antara kelompok dan tata krama

serta sopan santun guru yang harus dimiliki didalam dirinya agar dapat dilihat

dan diterima ditengah-tengah masyarakat.

Penguasaan kompetensi yang tinggi dapat membantu guru agar lebih

profesional dalam melakukan pekerjaannya. Kualitas guru harus segera

ditingkatkan karena guru memiliki peran yang sangat strategis yaitu

berinteraksi secara langsung dengan murid, orang tua murid, masyarakat, guru

dan tenaga kependidikan lainnya.

Hal-hal diatas terlihat jelas bahwa guru hendaknya mengupayakan

pengembangan kecerdasan sosialnya, karena kecerdasan sosial guru akan

memperlancar jalannya pembelajaran serta dapat menghilangkan kejenuhan

siswa dalam belajar.

Guru  hendaknya  mengikuti  pelatihan  berkaitan  dengan  kompetensi

sosial  guru, hal ini untuk mengembangkan kompetensi sosial guru hendaknya

mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan dengan kompetensi sosial. Namun

sebelum itu juga perlu diketahui tentang  target  atau  dimensi -dimensi

8E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009), h.173.
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kompetensi  ini  yaitu;  kerja  tim,  melihat  peluang, peran  dalam  kegiatan

kelompok,  tanggung  jawab  sebagai  warga,  kepemimpinan, relawan  sosial,

kedewasaan  dalam  berelasi,  berbagi,  berempati,  kepedulian  kepada

sesama, toleransi, solusi konflik, menerima perbedaan, kerjasama dan

komunikasi.

Hal yang terpenting juga bagi seorang guru yaitu beradaptasi di tempat

bertugas. Beradaptasi  maksudnya  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan

lingkungan  dalam  arti positif,  bukan  dalam  arti  mengikuti  keadaan  apa

adanya,  sehingga  larut  integritas, beradaptasi  dalam  rangka  untuk

melakukan  perbaikan-perbaikan,  sehingga  terwujud kemajuan bersama.9

Peningkatan mutu pendidikan harus tersedianya pendidikan yang

memiliki tenaga ahli atau guru tenaga pengajar yang profesional. Dengan kata

lain agar pendidikan memiliki nilai guna dan hasil guna lebih, maka guru

masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari kepala sekolah sebagai

pemimpin dan penanggung jawab. Dalam suatu kelompok lembaga organisasi

sangat diperlukan adanya seorang pemimpin yang dianggap mampu mengatur,

mengayomi dan bertanggung jawab terhadap kelompok. Demikian juga

dengan guru yang mengajar di SMA N 1 Kampar, meskipun gurunya sarjana

tetapi dalam menjalankan tugasnya masih membutuhkan pengarahan dan

pembinaan dari kepala sekolah dalam rangka meningkatakan profesionalitas

guru termasuk dalam meningkatkan kompetensi sosial guru.

9 M.Hasbi Ashsiddiqi, “Kompetensi Sosial Guru dalam Pembelajaran dan
Pengembangannya”, (Palembang: 2012) h. 66.
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Begitu juga dengan guru Guru ekonomi selain ia harus mempunyai

keterampilan menyampaiakan pembelajaran ia juga harus bisa membimbing

serta membina peserta didik dan juga harus bisa saling berinteraksi dan

bergaul dengan sesama pendidik dengan efektif. Dengan tugas tersebut, setiap

guru termasuk guru ekonomi dituntut untuk memiliki keterampilan dan

kecakapan berkomunikasi dalam menjalankan tugas pembelajarannya.

Berdasarkan pengamatan awal penulis terhadap perilaku guru termasuk

guru ekonomi di SMA N 1 Kampar, penulis melihat ada kecenderungan para

guru belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

sebagai pendidik. Hal ini disinyalir penyebab utamanya adalah masih belum

efektifnya standar kompetensi sosial guru, seperti:

a. Masih ada guru yang belum efektif dalam berkomunikasi dengan peserta

didik.

b. Masih ada guru yang belum mampu berkomunikasi dan bergaul secara

efektif dengan sesama pendidik.

c. Masih ada guru yang belum efektif bergaul dan berkomunikasi dengan

tenaga kependidikan.

d. Masih ada guru yang belum efektif dalam berkomunikasi dan bergaul

dengan orang tua/wali peserta didik.

e. Masih belum terselenggaranya pertemuan rutin sekolah dengan orang tua

peserta didik menyangkut program sekolah dan perkembangan belajar

siswa.

Untuk meningkatkan kompetensi sosial guru, kepala sekolah terus

melakukan berbagai upaya agar kompetensi yang dimiliki guru semakin
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meningkat. Kepala sekolah dapat mengambil berbagai kebijakan untuk

mendukung jalannya kegiatan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi diatas, Untuk itu penulis

akan melakukan penelitian tentang “Upaya Kepala Sekolah Dalam

Meningkatkan Kompetensi Sosial Guru Pada Guru Mata Pelajaran

Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Memahami istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, maka

penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah

tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan, yaitu:

1. Upaya

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata upaya berarti usaha,

ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari

jalan keluar).10 Dalam penelitian ini yang penulis maksud dengan upaya

adalah usaha.

2. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang berkaitan dengan

interaksi, komunikasi dan pergaulan guru dengan peserta didik, sesama

pendidik, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Jadi kompetensi sosial guru ekonomi dalam penelitian ini adalah

kemampuan guru untuk bergaul dan berinteraksi dengan peserta didik,sesama

10Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka 1993), h.1109.
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pendidik, dengan orang tua peserta didik serta dengan lingkungan sekitar

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan standar kompetensi yang

harus dimiliki seorang guru yang telah ditetapkan dalam standar nasional

pendidikan dalam berinteraksi serta bergaul secara efektif.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas maka dapat

dikemukakan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Kompetensi sosial guru masih belum efektif.

b. Masih belum terselenggaranya pertemuan rutin sekolah dengan orang

tua peserta didik menyangkut program sekolah dan perkembangan

belajar siswa.

c. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial guru di

SMA N 1 Kampar.

d. Masih ada guru yang belum menguasai teknologi komunikasi dan

informasi secara fungsional.

2. Fokus Penelitian

Untuk lebih menfokuskan secara mendalam tentang penelitian ini

dan keterbatasan penulis dari segi waktu dan biaya, maka penulis

menfokuskan penelitian hanya pada “Upaya Kepala Sekolah Dalam

Meningkatkan Kompetensi Sosial Guru Pada Guru Mata Pelajaran

Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar”.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Kepala Sekolah Dalam

Meningkatkan Kompetensi Sosial Guru Pada Guru Mata Pelajaran

Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan pencapaiannya dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui “Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan

kompetensi sosial guru di sekolah menengah atas negeri 1 kampar

kecamatan kampar kabupaten kampar.”

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. Guru, sebagai sumbangan pikiran dan bahan informasi bagi guru

dalam meningkatkan kompetensinya termasuk peningkatan kompetensi

sosial.

b. Kepala sekolah, dapat dijadikan sebagai bahan untuk supervisi

terhadap  guru-guru dalam melaksanakan tugasnya ke arah yang lebih

baik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

c. Peneliti selanjutnya bisa dijadikan perbandingan dalam melakukan

penelitian selanjutnya.


