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ABSTRAK

Pewlitian ini nenggunakon penlekatan kualitatif yang furtujuan untuk n!,ngetthui
komqterci ktalitas Sumbei Daya Monusia ( SDM ) guru Sekolah Menengah Atas Negri
(SI{tAN) W*otaatl di laua Timw dan nangetahui k bijalan yang ditemryh oleh pemcintsh
daarah d^lam wnginpbfientasikon PP No.I9 Talun 2005 sebagai uryya meningkstkatl
ktpositas konrytasi guru SMA negen Ttrkotaan. Hasil Fnelitian nenunjukkan bahwa
komrylnsi Wdagogik, WfesiotuL nuuryn sosisl dalatn kualifkasi tulang baik, sedangkan
konFterci keyitudian dalan kategon baik Kehjakan daerah untuk mtngifilrLmentasikan
PP 19 klwn 2005 di dMrah fnelitian dilth/kan d.ngatl mmgelut*an LErfugoi kebijaka
daerah. kbijokan daeruh b pd SK Walikota tentang Tim Pengenhngan Kuikulum.
Selanjutnya untuk kepentingan neflingkotkan komryteftsi gutu SMA Wgaharannya
nelalui kcbijakan f,epala Dinas Pendidikan alsu dari ke6jokan Wla Sekoldr SMA yang
diesuaikan dengan kehlfuhan dan lcnnrmpuan daenhntp.

Kett Kunci: Komrytensi, pedagoik, kepriboditn, profesion^I dtn sosial

ABSTRACI

This study t6ed a qutlitati@ approach u,.hich aims to knou, the hutnan resources quality ol
SMAN (Public Senior High School) teacher .omftefict on urttan in East laoa, and to know the
policies nade W local gorEnnefit in implcntinS the PP (gorEmnent regulated) No. 19 of
2006 as an elfort to incaeas tha capacity of ulban SMAN tcachcr comqteacz. The results
shouEd thtt pedtgogic, proffesiorul, and social comrytmce uas bss qualiflcd, tthile the
comryEnce of petsoality ?/as in 8@d cate&ones. Loctl policies to implemanting the PP 19 ol
2005 in local of rcsearc canied by issuing many local policies, bcal WIic! in the hm of
Mryor's decree of Cufticlllutt Delvlopmmt Teafi. Further to the interesE of irnprcving
senior high 6.hrnl Eacher conpetrncy set by the Wlicy of tlE Head of Edtcatbn Offce ol MidL
High Sch@l Headpolicias alltpled to loctl needs and carybilities.

fcwords: C,onryEnce, pedtgogic, Ftsomlily, profesiorul and sacial.
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PENDAITIJLUAN

Berbagai upaya Fmerintah untuk
meningkatkan mutu guru tetah banyak
dilakukan" seperti perbaitan berbagai
regulasi, sarana-prasarana brmasul di
dalamnya keperluan bahan Fngaiaran,
perbailan Erhadapmanaiamexrselolah.
Namlrn masih ada perbedaan mutu
sekolah yang mencolok anlar daerah
yang satu dengan lairmya, antara kota
yang satu dengan kota lairarla, antara
desa yang satu dengan deea lainya.
Apalagi dengan hadimya otonomi
daerah khususnya di bidang pendidikan
ini semakin memperlebar disparitas
mutu pendidikarl

Dunia pendidikan kita masih
mengala.Eri banyak problem yang harus
dibenahinya, termasuk di dalarhya
adalah persoa.lan kualitas guru. Ada
beberapa tantangan unh* peningkatan
mutu dan tenaga keFndidilan di
lndonesia menurut Bar* Dunia antara
lain: kelurangan guru, dbhibusi guru
yang tidak merata, tEndahnya kualifikasi
pendidik dan bnaga kependiditan,
keddak€ereian btar beLl(d€ Fd (an

guru, rendahnya keseiahtetaan,
manajemen pendidik dan tenaga
kependidikan yang b€lum tertata,
tompleksihs impl€grentasi UU Guru
(Orar\ 2m5:53).

di bawah 50%. Demikian pula di tiga
kecamatan MoFkerto yaitu Moiocari,
Sooko, C,edeg menunjulkan hal yang
sama bahwa mutu guru u|asih menjadi
persoalan. Persoa.lan mufu guru sekolah
dasar iuga dialami oleh lGbupaten
Sumenep, di tiga kecamatan juga
menuniukkan kualitas guru sekolah
dasar rendah. Demikian pula kualitas
guru SMP dan SMA/SMK masih ada
persoalan. Secan keselurahan bahwa
guru Taman Kanak-Kanak sebanyak
74%, Sekolah Dasat yang tidak layak
mengajar di Jawa Timut sebanyak 34%,
guru SMP yang tidak layak mengaiar
sebanyak n% sedangkan Suru SMA
yang tidak layak mengaiar sebesat 46%
(Sumber:data dad ftofil Pendidikan
Jatim, 20012004, dalam Roesminingsih).
Pemerintah telah mengeluarkan
berbagai regulasi antara lain UUNo. 20
tahun 2003 tentang Sctem Pendidilan
Nasional, PP 19 tahun 2005 bntang
ltandar nasional pendidilan dan UU No.
14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,
yang didalamrya antam lain nengharuskan
sertifikasi gulu dengan tuiuan untuk
meninSkatkan LomFtensi guru. Namun
sertifikasi hlah dilakutan oleh pemerinbh,
menuiut Mented Pendiditan Nasional
Muhanmad Nuh temyata sertifitasi
tidak meningkatkan kompeteflsi guru
(Kompar 8 Nopembei 2010).

Di Jawa Timur sendiri mutu guru Mengintat Suru meruPalan
masih menjadi Frsoalan tersendiri Pemeran uta[vr dalam proses belajar
seFrti di tiga Kabupabn 5i4o..1o, mengajar, dan Suru diPtndang sebagai

Mojotetto dan Suurenep. Di ketiga Sudang ilmu dan temFt bertanya bagi
KabupaEn blsebutmutu Suru bailtsD, siswa, maka komFtemi Suru untuk
SMP dan SMA/SMK masih perlu m€ngaiat mendesal untuk dikaii lebih
dibenahi. Demikian pula di tita rnendalam. Sedangkan Permasalahan
kecamatan KabupaFn Sidoario yaitu yang hendak dikaii adalah 1. Seiauhmana

kecamatan Sidoarjo, Tuluogan dan komPetensi kualitas SDM guru SMAN
kecamatan ,abdl gutu SD yang layak Perkotaan di rawa Timur? 2 BaSaimana

untuk hengajar .ata-.ata masih benda tinglat Perbandingan komPetensi

725



lrtanto'), Henlhni S.R'), Suyriyanta')

keempat Daeiah Penelitian? 3.

Ketniahn apa saia yanS diEmPuh oleh
pdEiEhd€attdahtEEBnndssbl@t
PP No.19 Tahun 2m5 sebagai uPaya
heningkatkan kaPasitas komFterui
guru SMA negeti P€rkotaan?

TINIAUAN PUSTAXA

Implemenrasi Kebi j akan
Kebijakan yang baik tidak lremiliki

arti apa-apa iifa tidak di imPbm€{ttasikart
Apabila seb,uah kettFlan blah diEtaPka&
maka proges perumusan kebiiakan
menginiak tahaPan imPlementasi
Tahap ini melibatkan serangkaian
kegiatan yanS meliputi Pemberitahuan
kepada publik mengenai Pilihan
kebiiakan yang diambil, insEumen
kebijalan yang digunakan, stal yang
akan melalsanakan program, Flayatran
-pelayanan yang akan dibe.ikan,
anggaran yang telah disiapkan, dan
laporan-laporan yang akan dievaluasi
(Edi Suharto, 2S7:36)

Kebijakan Publik Pada intinya
melupakan eksPresi dati pdin tl uilL,

kenauan dan komitrren Pemerintah.
Kebijakan publik tidal daPat diPisahkan
dari konteks kelembagaan. Kebijakan
adalah alat pem€dntah dalam mencaPar

agetrda politik dan tujuan-tujuatmya
Gdi Suhano, 2007:44). Menuiut Crindle
(19E0:G15, ptoses kebijakan Pada
daemya mdiputi 3 arPek, yaitu : hrtuan
kebijaka& aktivitas pelalsanaan dan
hasil yang dicapai. Dalam Pandangan
Grindle &eberhasilan imPlementasi
suatu kebiiakan akan sanSat dit€ntukan
ole''l'C.,/'bnt,&ttt' t bn Ahnhistntioe'
dari kebijakan. Content (i5i) dari
kebiiakan metupalan fakto! P€nting
dalam m€n€ntulan hasil aat pra*ana

dan Widodo D.S') lndcn"ntasi Ke&i.iolan .....

implementasi. Namun juga sangat
ditentukan oteh kondisi sosial Politik dan
ekonomi yang ada. Sedangkan Anderson
(1978 :92, mengungkaPkan asPek
penting dalam implementasi :1) siaPa

yang dilibatkan dalam imlementasi; 2)

hakekat proses administaasi; 3)
kepatuhan atas euatu kebiiakan, 4). efek
dan dampak dad implementasi isi
kebijakan. KeemPat asPek tersebut
merupakzrn suatu ftmgkaian yang tidak
terputur dan sedap kebijalan yang telah
ditetapkan untuk diimPlementasikan
s€lalu didahului oleh Penentuan unit
pelasana yang oleh Anderson disebut

"Administrative Unit'r yaitu jajaran
bircktasi publik mulai dari level atas

sampai pada level birokrasi yang paling
r€ndah.

Komp€tettsi P€drgodk
Kompetensi diartikan sebagai

pengetahuan, keteramPilan, dan nilai_
nilai dasar yang tercermin dalam
kebiasaan berpikir dan bertindak
(Dikdasmen, 2003:3). KomPetensi
ters€but akan ferwuiud dalah bentuk
penguasaan pen6etahuan dan Petbuatan
s€can profesgional dalah menialar*an
fungsinya sebagai 8uru. KomPetensi

FdagogikadalahkemamPuanmendola
pembelaiaran Pesetta didik Yang
meliputi peuuhaman terhadaP Peeetta
didik, Fnncantan dan pelaksanaan
pembelaja&n, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan Peserta didik untuk
mengaktualigasikan belbagai PoteNi
yang dimilild (FnFlasan Pasa.l 2E ayat 3

butir a PP 19 tahun 2005). KomPebrui
pedagogif, tutkmPorsr pettgdolann

Fmbelaiarannya beruPa FnYu6unan
rencana Pembeliaiara4 Pelaksanaar.
penbelaiaEtr Penilaian Pre6ta6i anal
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didik dan tindak laniut hacilnvar.
Kompetensi pedatogik meliiuti

landasan Ehadap
kependidikaa peserta didik, kutilirturi,
Frarrcangan pembelajaran yang dialogis
dannEdidilgpdafsattaan peu$elaiara&
sampai kepada pengembangan pes€rta
didik untul EEngaltualisasitan poter$i
yang dimilikinya3. Pendekatan
Pengetahuan bermuatan pedagogis
berda3arkan p€ndelatan Shulmar yang
blah dibu"kti-kdn oleh Coctu.an elat_
(19y3) mene&an&an bahwa pengetahuan
dan kemampuan seorang guru haru6
mencakup 4 aspek berikut (Shin t€ou,
1998:1G); 1. Pengetahuan akan subyek-
subyek khusus; 2. Kenrampuan
merrgaiar secara umum; 3. Pefrgetahuan
akan latar belalang si6wa (seperti
keEEmpuan belaiar sicwa, usia dan lain-
lain); 4- Pengetahuan alan lingkungan
(heliputi aspek sosial, politik dan
budaya).

Kolrp€te8i Kepdb.di&
Kompetensi kepribadian adalah

kema$puan kepribadian yang mantap,
shbil dewasa, arif, dan berwibawa-
nenjadi eladan bagi peserta didif, dan
beralak mulia (penFlasan pasal 2E ayat
3 butir b PP 19 tahun 20051. Setain ihr
guru harus memiliki kepribadian
eebagai insan kamil yang !€cata konkr€t
dapat diFdikan acuan oleh siswa dalam
menemukan contoh pribadi yang
mehiliki rclegilritas, molat dan etik.

S€lain itu kompetensi kepribadian
diharapkan guru memiliki iiwa pendidik,
terbuka, mampu mengendalikan dan
mengeobangkan diri dan memiliki
integritas kepribadian{. Menurut
Herkulanus Agus5 1. kompetensi
kepribadian yang mantap dan stabil
memiliki indikasi esensial, bertindak
sesuai dengan norma hukum, bertindak
sesuai dengan norma sosial, bangga
sebaSai guru, dan memiliki konsiste;i
dala& bertindak s€suai dengan norma. 2.
Subkompentensi kepribadian yang
dewasa memiliki indilator esensrai
trE ampil(an ksnandirian dalam bertindak
sebaSai pendidik yang memiliki etos
keria sebagai guru. 3. Subkompetensi
keribadian yang arif memiliki indikator
esensial menampillan tindalen yanq
didasarkan pada pemanlaatan peser6
didik, sekolah dan masyarakat s€rta
menunjukkan keterbukaan dalam
berpiki dan bertindak. 4. subkompetersi
kepribadian yang berwibawa memiliki
indiLator esensial, memiliki peritaku
yang berpengaruh positif te.hadap
peserta didik dan memiliki Derilaku
yang disegani. 5. Subkompetensi
rE€ernbangkan peserta didik untuk
mengaktualkan berbagai potensinya,
memiliki indikator esensial, meft Jasilitasi
Peserta didik untuk mengembangkan
berbagai poE si akadehik dan m€nfasnihsi
p€serta didik untuk mengembangtan
bgbagai poEnri non akademik KompeUsi
kepribadian menurut Saifui Adi

,) Agung Nry'iol,., Mrl,rsLcu4 P.'t,6.riena UrN Suma K,liiag, logjatene, httpll&nD.indonadi4..r,V
I p6/O12@71Sqova6pin;2.h tn.

, Rno Raiagytgul. 9,tift^ti Gu,lt UWa pcniagr,t n Mutu p.ndidiln, http!/ua,r. 
'',nti,nkqst.@ny',!ri t4ltnd.r$ltritt-Opi^i&d4 323fi5

t) Agws Nugto}d, i4eh,!i,qM UN swn r,l,ijaga loSja*a ,, huplhaw.innon di,'dln /
Bqqnl2nTptotini/opini2 htd.

s) Hettulanut Agt t, huptfte/..kttup.bbgspot.en ,/
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diantaranya: (1) kemampuan yang
belhubunngan dengan pengalaman
ajaran agama sesuai dengan keyakinan
agama yang dianutnya; (2) kemampuan
untuk menghormati dan menthargai
antarumat beragama; (3) kemampuan
untuk berperilaku sesuai dengan norma,
aturan, dan sistem nilai yang berlaku di
rnasyara-kat (a) mdgembangkan sifat-siIat
terpuji s€bagai seorang guru misalnya
sopan sanhrn dan tata krarna dan; (5)

bersikap demokratis dan terbuka
terhadap pembaharuan dai kr-itik .

Kompetenri Profe6ional
UU No. 14 Tahun 2005 dikenal

dengan UU Guru dan Dosen pasal 2 ayat
(1) antara lain menyebutkan bahwa Suru
mempunyai kedudukan sebagai tenaga
profesional pada jenianS menengah.
Sementaia yang dimaksud pof€sional
dala.Et UU ini pasal 1 butir 1 (a) yang
menyatalan bahwa profe6ional adalah

Fkerjaan atau kegiatan yang dilalulan
oleh s€€€orang dan rrenjadi sumber
p€nghasilank€hiduponyangtrEslukan
keahlian, l<eEuhira& atau kecakapan
yang ne&enuhi rtardar muhr atau
norttra teltenfu serta memerlutan
pendidikan profesi. Kompetensi
profeaional (penlelasan pasal 28 ayat 3
butir c PP 19 tahun 2005) adalah
kemampuan penguasaan materi
pembelajaran 6ecaE luas dan srendalam
yang memungkin&arm).a lrembimbing
pererta didik ltemenuhi standar
kompetensi yang ditetapkan dalab
Standar Nasional P€ndidilan.

dan Widodo D.S.) lmplenentasi Kebiiakan .....

ftofesional bisa dinakui sebaSai atdi

krpert), tanggungiawab (resrysibility),
baik intelektual maupun moral, dan
memiliki rasa keejawatan Kompotensi
profesional, subkomponen akademik
atau voka.sionalnya adalah penguasaan
materi s€suai studi mata pelaiaran-
Kompetensi profesional? merupakan
penguasaan materi pembelajaran secara
luas dan mendalam, yang mencakup
pnguasaan materi lurikulum mata
pelaiaran di sekolah dan subtansi
keilmuan yang menaungi materinya,
serta Fnguasaan terhadap struktur dan
metodologi keilmuannya.

Kompetensi profesional menurut
Saiful Adi tingkat keprofesionalan
seorang Suru dapat dilihat da!i
kompetensi sebagai berikut: (1)
kemampuan untuk menguaSi landasan
kependiditary (2) pemalurnan dalam
bidang psikologi pendidikan; (3)
kemampuan dalam penguasaan mabri
Flajaran sesuai dengan bidang studi
yang diaiarkannya; (4) kemaBrpuan
dalam mengaplikasikan berbagai
medologi dan strategi pembelajarao
(5) temampuan merancang dan
meEunJaatkan berbagai media dan
surrber belajar; (6) kemampuan datalr
trrela.t<ssrakan evaluasi Fmbelaiararr (4
kehampuan dalam m€nyusun ptogram
Fmbelajararu (8) kentampuan data-Er
melaksanakan unsur penunianlt (9)
kemampuan dalam melaksanakan
penelitian dan berpikir ilmiah untut
rtningkatkankinetjas,

6) Seilul Adi, *onFtarsi ymt han s dimilili *otuE gua http./ aiItll. wotdrys1con/ 2n7/O1/06
krnptcnsi y,,nha'ns di'i,jtui 

'F.rr'tt 
gtu/d;d.* 0?//01/2008

) H.tbtlcnus AStLs, h,ttp;//trh/nI4tup.bhsspt.nn

') SotfuI Adi, r,o,nqtonsi yary hana alimitiki xonng gutu, httpt/teifuLuo/dryss. @n
2N7n1,/O6konpetn$i Wg tutrL diniliki .pot g gun ,/ dirlset 02,M,Qn8.
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Koarpete$i rosid
Kompeblsi s6ial adalah

p€ndidik sebagai bagian dari masyamkat
untuk berkomunikasi dan b€rgaul
s€cala efektif dengan peerta didik,
Eesama Fndidik, tenaga keFndidika&
orangtua/wali p€serta didik, dan
utasyaralat sekitat (penielasan pasal 2E
ayat 3 butir d PP 19 tahun 2005 ).
Kompetensi sosial bermalna guru
dituntut mampu berFran malsimal dan
ideal dalan berbagai tatanan pergaulan
dengan berbagai kalangan dan variasi
pandangan .KomFtensi sosial, yaitu
berFddpasi dalam kegiatan
dan keEBsyarakatan. Kompetensi sosia.l
Eretrurut Helkulanus Agus (hakekakrya
hampir rana dengan peniela6an pasal 28
ayat 3 butir d PP 19 tahun 2005)
merupakan kemampuan guru untuk
berkomunikasi dan bergaul secara
efettif derrgan peserta didik, tenaga
kependidita& oranS tua atau wali dan
lrasyarakat gekitar. Sedangkan menurut
Saiful Adi kompebisi sosial adalah
berhubungan dengan kemamlruan guru
sebagai anggota masyarakat dan sebagai
makhluk sosial, meliputi: (1)
kenaanpuan untuk berinteaatsi dan

berkomunikasi dengan tenan seiawat
untuk meningkatkan kemampuan
profesional; (2) kemampuan untuk
mengenal dan memahani fu ngsi-fungsi
setiap lembaga kerrasyanlatan dand3)
keErampuan untuk menjalin ke4asama
baik secari individua.l mauoun secara
kelompok.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam
peneltian ini adalah kualitatif.
Pendekatan kua-tihtif diFnakan sebagai
uPaya mengidentifikasi, memahami,
nsrggambar*aa dan rE gin
informasi secara komprehensil bntang
kualitas SDM guru.

Penelitian diambil di empat Kota,
yaitu Kota Kedid, Madiun, Moiokerto,
dan Kota Plobolinggo. Populasi dalam
penelitian ini adalah semua gum SMA
Negeri perkotaan yang berada di
wilayah eErpat kota tersebul Metode
pengambilan sampel gutu merrggunakan
p.oporsional sEatif ied random sampling
berdasarkan Elata pelajaran yang
diampu/diajarkan masing-masint
dia-mbil sebanyak 30%.

Tabel 1. Populasi dan samp€l Penelitian

No Lol$i Pcr.lld.D BrDFkryr SMAN Popule!i Sa|Dpl€ (30%)

Kola Kcdiri 8 (dclaDor) sekol€I 608 r82
Kotr Moiolcno I (tira) sekolsh 203 6l

3 Kot Msdiun 6 (enrm) sekolah 4t6 125
Kotr Probolincco 4 (cmDat) sckolah 61
Jumlsl 2l (du. puluh satu)

sekolah
t392 4f5

Atud [lasin, Doten Xr'!'ttLs Wi.byh IV, Pagurc PCII drn D.ann Pndidiktn Yvbupatzn CatuL

Kntddet Doktot padA Pa5d,6arjm UPI, xffiw lrwa Berpt, K,,ab,07 leni 2007

tu A t/r'nry. @n'Aonrye tttlA706fr 7/l abot227 1 E.htn
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Da ta dan inforErasi yang
dibutuhkan dalam studi ini berupa data
prime! maupun data s€kunder. Data
prjmer diFroleh melalui kuesioner.
wawancara, dengan guru mauPun
dengan dinas pendidikan setemPat.
S€dangkan data sekunder diperoleh dari
data dinas pendidikan. Kemudian ddta
yang telah dikumpulkan dianalisjs
dengan fienggunakan pendekatan
kualitatif, baik kuantifikasi data
naupun penjelasan deskriPhf terhadaP
kompeEnsi guru, nlaupun implementasi
PP 19 tahln 2005 sebagai uPaya
deningkatkan mutu pendidikan.

bngkahJangkal dalam analisis
kualitadf deskriptif dalam penelitian ini
adalah data yang brkumPul disusun
daladt bentuk tabulasi dengan
menghitung frekuensi dalam nilai
mudak dan pers€ntase. Data be$€but
dilakukan analisis deskiPtif untuk
mengetahui Sambaran tentang
kompebnsi SDM guru, baik pedagogik,
kepribadian, ptofesional, mauPun
sosia.l, dengan menggunalan beberapa
p€ndekatan rePerti metode grafis dan
analisis tabulasi sila B (o6labulation).
Kemudian menghitung nilai masing-
masing sub indikator, nilai indilator,

Aan wiLlotlo D.S') Irnphnmtasi Kebijaktn ....

indeks kompetensi baik Paedagogik,
kepnbadia4 profusional,sosial,maupun
indeks total. Adapun rumus untuk
masing-masing indeks mauPun
keseluruhan adalah sebagai berikut

. Nilai (lndikator, subindikator) =
((1'n+(2-fl+(3'0)+(4'0

rf
dimana I adalah ftekuensi iawaban
iesponden unhrk yang bemilai PersePsi I
maupun 2,3, dan 4, sedangkan ! fadalah

ius ah reGponden.

.lndeksKomFtensi (variabel (X1,2,3))

= ! Niiai lndikator
t Indikator

. Indeks Total = !Elgb!99P99!:i
t Jenis komPetensi

Selanjutnya diberikan penjelasan
secala deskriptif terutama terhadaP
upaya menggambarkan keadaan Yang
terunglap berdasfikan ni.lai-nilai yang
terdapat dalam perhitungan nilai
inditator, nilai sub indikatoa indeks
komp€tensi maupun indeks total.

Tabel2 Interpr€taii Nilai lrxdilator, Ind€ks KotiPeterui du lndek Total

Nilai
Perscp6i

Nilai Indikator,
Indck KomFtensi
dar lndeks Total

Konve6i
Nilai Indikstor, lndek
KompctqEi drn Indeks

Total

Interprelasi

I 1.00 - 1.75 25.00 - 43,75 Tidah baik

2 r.76 - 2.50 43.76 - 62.50 Kurang baik

3 2.51 - 3.25 62.51 - 81.25 Baik

4 3.26 - 4.00 81.26 - 100.00 Sarsat bail

10) Ruflusan ini dtenowi dt SX A4rnqn No:K4y'25 /M.PANz$4 ?ft nttnt Pedorun umrn
Petrysat|,tn lnd.k' rcryAsat I'4e-s!Ma*rt Utut Flewot l6,Irei Peftenabh
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InbrpEtasi brhadap nilai itldiLator, maupun indeks total sebagaidana
nil,ai sub indikator, indeks kompetensi, nampak pada tabel sebagai be.ikut

Tab€l 3. Kompetsrsi p€dagog

l.diklor/Sub
RIr2 Skor

rrat2 K!.li
n*r!l

Kotr
Kcdin

f,o|a

2

l

5

Krt'lapurn ndylls

rElalsrlat n .valuasi

Filolod Fndiditrn
Fasilitesi Fs.rtr didik

2,t3

2,ll

2.19

1,79

l.l5

2.E9

I,E6

3,09

2,11

2,80

2,61

I,EE

3,18

2,6t

2,91

2,67

r.9l

3,03

222

2,74

\54

1,86

Bail

Kurang
bai*
Baik

Bait

K'l@t

IOJ6 ll,l5 ll,6l t2,42
Rdr-rsb Stor Vartrh.l L01 2,63 2,5 | 2.73 \48 Kurang

baik

Sunbr: drtt prirftr dioldL 2010

IIASIL DAN PEMBAHASAN

Ko&petensi Pedagodk
Kompetensi Fdagogik yang paling

tinggi adalah Kota Probolinggo dengan
rata-rata 3ko. 2,73 kategori bdil.
Demikian iuga Kota Moiokerto
kompetensi pedagogiknya dalam
kategori baik dengan rata-rata skor 2,63.
KomFtensi dalam kategod baik iuta
didapat Kota Madiun dengan rata-rata
skor 2,51. Namun ada pula yang
mendapattan komp€tensi kurang baik
yaitu guru-guru IGta Kediri

Pada indikator kemampuan daladl
Erenyueun program pembelaiaran
mendapat'.an total rata-rata sko! dalam
kabgdi baif (3.6). Ldikator
dalam m€nyu$m FoSrd[r pestbdaFan
sebagain beaar El€ dapa*an rata - rata

xt2

skor dalam kategori baik seperti guru-
guru di Kota Moiokerto (335), Madiun
(3,09) dan Probolinggo mendapatkan
rata-rata skor sebesar 338. Namun ada
pula pada indikator ini mendapatkan
rata-rata skor kurang baik, yaitu guru-
Suru Kota Kediri. Kemudian pada
inditator pelaksanaan pembelaiaran
mendapatkan total nta-rata kurang bait
(2,22). Pada indikator ini hampir
semuanya mendapatkan rata-rata skor
kurang baik. Namun untuk guru Kota
Probolinggo mendapatkan rata-rata skor
dalam kategori bait-

Kompetensi Fdagogik gulu pada
irdikator terrampuandalam
evaluasi pembelajaran di empat daerah

Per€titian mendaFtkan rata-rata skor
baik (2,74). Namun a& pula yang
riendapa0€n hta-rata skor kurang baik
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brutallta terdapat pada guru Kota Kedti.
Pada indikabr pemalunun dalam Udang
psikologi pendidikan mendapatkan
total rata-lata skor baik. Namun tidak
semuanya mendapad<an rata-rata skor
baik. Kemudian pada indikator fasililari
pes€rta didik unhrk pengembangan
potensi non akademil menddpatakan
total skor rata-rata kurang bark.

Yang tsrdiri dari itdil€!)I kernampuan
dalam menyusun program pembelalrao
pelaksanaan penbelaFrarf kemampuan
dalaEt glelaksanakan ev a luasi
pembelaiara.[ pesuharnan dalam bidang

Fikologi pendidikan dan indikator fasilitasi
pes€rta didik tmhk pqrgembangan potrnsi
non alademik mendapatkan tot?rl rata'
lata skor kurang baik hanya sebesar 2,,18.

Pelbandingan kompeterui pedagogik
ke empat daerah Fnelitian dapa t dilihat
pada gambar 1 di bawah ini. Dari Srafik
perbandingan tersebut kompetensi
pedagogik yang pal;ng tinggi adalah
Kota Probolinggo, kemudian yang
paling rendah Kota Kediri.

Gahbar 1. Perbandingan Kompetensi
pedagoek

r.6 r.h.-r' r.5,' 6rain

Sunbr: dttatritrcr diowL 2010

Kompeteisi Kep.ibadian
Kerelurultan komFHtsi

E|eridaPatkan total rata-rata stor s€besar
2,78 dala kategori baik. Kompet€nsi
keFibadian ydlg paling tinggi Kota
Mojokerto dengan rata-rata skor dalam

dA,t WidoAD D.S') Implementrsi Kebijaktn .....

kategori sangat baik (337). Kemudian
yang mendapatkan kualiftkasi baik Kota
Probolinggo dengan lata-rata skor 2,88,

Kota Madiun dengan rata-rata nilai skor
scb€sar 2,E0. Sedangkan kompctensi
kcpribadian yang menda pr tka n
kualifikasikurang baik guru Kota Kcdiri.

Kompetensi kep.ibadian dari sisi
indikator konsistensi dalam bertindak
sesuai norma hukum, norma sosial, dan
banSga menjadi guru secara kes€luruhan
mendapatkan skor rata-rata dalam
kualifilasi baik, seperti Kota Kediri
mendapatkan rata-rata skor 2,51,
Mojokerto mcndapatkan rata-rata skor
3,13, bahlcn dua daerah peneljtian yaitu
Kota Madiun daJt I'iobolinggo
rata-rata skor dalam kategori sanSat baik,
yaitu masing-masing 334 dan 334.

Secara keseluruhan indikator
kemandirian dalam bertindak dan
memiliki etos keria sebagai guru
mendapatkan total rata-rata skor dalam
kualifikasi baik, namun tidak s€muanya
mendapatkan nilai rata-rata skor baik
seperti guru-guru SMAN Kota Kediri
hanya mendapatkan 2,05 dalam kategori
kurang baik. Sedangkan untuk dua (2)
daerah penelitian yaitu Kota Madiun dan
Probolinggo me{rdapatkan rata-rata sko.
baik, yaitu masing-masing 2'56 dan 265.
Bahlan Kota Moiolerto rnendapatkan
rata-rata skor sangat baik (3"35).

Kemudian indikator kompetensi
kepribadian da.i sisi penampilan
tindakan didasarkan pemanfaatan
peserta didik, sekolah, dan masyatakat
serta keterbulaan dalam berfikir dan
bertidak secara l(€6elunrl|alr
total rata-rata skor dalam kategori bail.
yaihr sebesar 267. Na.Brun pada indikator
penampilan tindakan didasarkan
Fmanfaatan pes€rta didik, seLolah,
dan masyarakat serta keterbukaan dalam

133
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Tabel 4. Kodrpetens j Kepribadian

Sunbt drta pntu dblah

berfikir dan bertindak tidal s€muanya
mendapatkan kategori baik b.utana
Kota Kediri yang mendafta&an lata-rata
skor sebesar 1,75 dalam kaegori tidak
bailg sedangkan untuk dua (2) daerah
peneUtian lainnya yaitu Kota Madiur!
dan Kota Prot'olinggo mendapatkan
rata-rah skor dalam Lategori bail, yaitu
masing-masing e&s t 2,69 da 2,(6,
bol*an unhrk Koh McFksb rrudapa*an
rata-tata skor dalam labetori sangat
baik, yaitu s€besar 3,62.

P€rbdrdnEan kompeE|si
ke empat daecah penelitian dapat dilihat
pada gambar 2. Dari grafit terlihat
bahwa komFbnsi pedagogik yang
paling tinggi adalah Koh hobolinggo
de{Eannilai rata-rata 238 dalam kaEgori
bait" kemudian yang palinS rendah Kota
Kediri dengan nilai rata-rata 6kor
sebesar 2,09.

Gambar 2. PorbandinSan Kompcrensi
Kepribadi.an

Sumber: data primer diolah

Kompetensi Prof esional
Kompetensi profesional secara

keselurulEn ke empat daerah penelitian
mendapa&an total skor rata-.ata dalam
kuali.fikasi Lurang baik (Z5O). KomIEEnsi
profesional yanS mendapatkan nilai rata-
rata skor baik terdapat dua daerah

ldLrtor/ Srb i.dib.or
Rri.2 Skot 'lbarl

Kurli
fkrriKora

Kcdili
Koir

I

2

3

Xonsisblsi b.nin&l

normi so6i4 d.r b€!g8s
m€njdi Fn'r
Kcmndirian b.nindrt
drn mcmiliU dol k€rj!
s.b.gri g'ru

did& ,tr Fmlrft'l.!
p.scii didih s.rohh.

t t rbulrrn bcrflddrn
bcniMat

2,51

2,05

l,7J

.r.tl

t,t5

3.11

2.56

2,69

3.14

1.65

2.65

i.06

:.65

2.67

Bait

Ilail

Bail

5,21 t0,10 8,59 E,64 8,40

2,6 2,E0 ],EE 2.7E Bail

lo

to

10

ro

00

Id&dj &tAtlnilo llard, i!El@!lo
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penelitian yaitu Kota Mojokerto (264
dan Probolinggo (2,73). S€dangkan
unhrk Kota Kediri dan Kota Madiun
mendapatkan rata-rata skor kurang
baik, yaitu masing-mas i^92,27 dan2'$.
Dari berbagai indikator komPebnsi
profesional yang Paling lenah Pada
indikahrl(€stallPuandaiamrdatsd|akatr
p€nelitian & penulisan ilmiah, kondisi
seperti ini dapat dilihat Pada semua

daerah oenelitian di Kota Kediri
mendapaikan rata-rata skor hanya 2,'13,

Moioke.to 2,05, ProbolingSo 2'11 dan
Kota Madiun hanya 1,74

Kompeterui profesional dilihat dari
sisi indikator kemamPuan Pelalsanaan
landasan kependidikan mendapatkan
rata-rata skor dalam kualifitasi bait
yaih, sebe6ar 3,07. Daerah Penelitian
yang komFtensi Profesionalnya baik

kemampuan pelaksanaan landasan

dan widodo D.S') Imfun ntasi Kebiialan ----.

kependidikan adalah Suru-guru SMAN
Kota Moiokerto dan Kota Madiun,
sedangkan Kob Pmbolinggo tn€ndaPa*an
rata-rata skor dalam kualifikasi sangat
baik yaitu sebcsar 3,,14. Namun Sutu-
Suru SMAN Kota kediri mendaPatkan
rata-rata skor dalam kateSori kutang
baik (2,42).

Komp€tettsi profesional dilihat dari
sisi indikator kemampuan Penguasaan
materi p€lajaran s€suai bidang studi
yang diaiarkan secala keseluruhan
mendaodtkan total skor rata-rata dalam
kuali6iasi baik(2,&{). lndikator yanS

mendaDatkan kualifikasi baik adalah
Kota M;jokerto (3,04), Madiun (2,86) dan
Kota ProbolinSgo(3,15). Sedangkan
guru-8uru )'ang mendaPatlan nta-rata
skor kurang baik adalah SMAN Kota
Kediri (2,33).

Tabel 5. I6npeier$i P.of6ioml

Rrr.2 Skor Toad K!.li

Kcdin

2

l

2.43

2ta

I,E9

2.05

J24

l,(x

t,?4

I,l9

1E6

I,E0

2,1l

l,'14

l,t5

2,21

10r

3,07

\u

2.43

b.it

BdL

B.il

9,01 t0J7 9,t9 lq92 10,03

2,64 2,40 2,50

Su'./.r':t : drtr ptith.t dbw
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Indikabor kemampuan merancang

dan rhemantaatkan berbaeai media da;
sumtrer belajar secara keseluruhan
mendapa*an tota.l rata-rata skor kurang
baik(2,03). Pada indikator kemampuai
merancang dan menranlaatkan berbagai
media dan sumber belaiar semua daerah
penelitian mendapatkan rata-rata skor
kurang baik, Kota Kediri sebesar 1.89,
Madtt\ 2,24, Moiokerto 1,60 dan Kota
Probolinggo sebesar 221.

Fertaldingan konpebtsi ptofesional
ke empat daerah penelitian dapat dilihat
Fda gambar 3. Pada grdfit psbandingan
komf.etensi profesional telsebut yanq
paling tnggi addah Kota Probotingg6
sebesar 2,73 dalam kateqori baik,
kemudian yang paling rendah Kota
Kediri dafam kabgori kurang baik (2,2A.

Ganb.r 3. Perbandingan komperensl

00 r& to 1& ?o r50 !6

Syn,.t. dtti pnw dotah, 2010

Kompet€nsi Sosial
Kompebnsi sosiat para guru ke

empat daerah penelitian mendapatkan
rata-rata skor dalam kualifitasi kurang
bdik (Zr8). lnditak r kedEmpuan dalam
berinteraksi dan komunikasi dengan
teman seiawat untuk menintkatlan
kemampuan profesionat mendapatkan
total rdtd-rata skor dalam kategori
kurang baik (23r). Indikator yang

135

mendapatkan rata-rata skor baik hanya
Kota Probolinggo (2,69). Sedangkan ke
tiga daerah penelitian Kota Kediri,
Mo joke rto, Madiun dan Kota
Probolinggo mendapatkan rata-rafa skor
kurimg baik.

_ Indikator kemampuan mengenal
dan memahami fungsi-tungsi setiap
t€mbaga kemasyamkatan ke empat
daerah penelitian mendapatkan fotal
skor tata-rata sebesar 1,99 datam
kuali6kasi kurang baik. Kualifikasi
kurang baik pada indikak r ini terdapat
di semua daerah penelitian, masing-
Basing Kota Kediri sebesar 2,03,
Moiokerto 213, Madiun 1,74 dan
Piobolinggo sebesar 1,76.

Kualifikasi kurang baik juga
terdapat pada indilator kemampuan
untuk menialin kerjasama dengan
mendapatlan total skor rata-rata 2,20.
Daerah penetitian yang mendapa*an
rata-rata skor baik hanva terdaDat di
Kota Madiun dengan mendaiatkan
rata-rata skor sebesar 25. Sedangkan
ketiga (3) da€mh peneltian lainnya, yaitu
Kota Kediri, Kota Moiokerto dan Kota
I'robolinggo mendapatla rata-rata skor
kurang baik, masing-masing sebesar
1,94, 2,71 da 2.79.

Perbandingan komFtensi sosial ke
empat daerah penelitian dapat dilihat
pada gambai 4. Pada grafik perbandingan
kompebnsi sosial tersebut yang paling
tinggi adalah Kota Mojokerto dengan
nilai rata-rata skor sebesar 2,34. Nilai
sebesar 23 rnaih dalam katesori
kurang bai! kemudian yang paiing
rendah Kota Kediri densan nilai lata-rata
skor sebesa-r 1,98 dalarn- kategori kuranS
oalk_
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Tabel 6. KmDererBi S6ial

2

3

dar londiLsa denAd

kdoup@ prcfesional

9a

2,01

t,94

2,JA

2,43

2,ll

2,26

2,56

2,69

l,?6

2,t9

2,lt

t,99

2,20

?.01 6.55 6,61 6,54

Rttlatt Skor vM.!e I t,98 2,ta 2.21 2,t8

Sunlet: drlr ?nM diolrh

Gambar 4. Perbandingan Kompetensi Sosial

Senbr: drta 7iw diolah, 2010

Kebiiak.n Daer.h D.llm M€ng-
implementasik n PP No,19 T.hun 2IXl5

Implementasi Kebiiakan PP 19 Th
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan di daerah dengan tujuan
untuk oengetahui kebjalan daerah
yang dilalulan dalam upaya untuk
meningka&an kompetensi Guru SMA
Negeri Perkotaan yang menjadi locus
penelitian ini. Kebiiakan PP No 19
Tahun 2005 itu silatsrya eknis dalam
mengatur Standar Nasional Pendidikan
termasuk didalamnya mengatur
komFtensi sumbetdaya manusia Curu
SMA di daerall Oleh karena itu daerah

hanya membuat safu kebijakan daerah
untuk mengimplementasikannya.
Kebiiakan daerah tersebuat antara lain
benrpa Pembentulan Tim Pengembangan
Kurikulum dengan Surat Keputusan
(SK) Walikota. Selaniutnya untuk
kepentingan meninSkatkan kompetensi
guru SMA di daerahnya masin8-masingr'
mengatuannya mela.lui kebiiakan SK
Kepala Dinas Pendidilan atau kebijalan
Kepala Sekolal SMA yang bersangkutan.

Di empat (4) kota yang menjadi lo@s
penelitian s€mua Dinas Pendidikan Kota
membuat SK Kepala Dinas Pendidikan
tentang Musyawarah Guru Mata
Pelaiaran (MGMP). Melalui forum
kegiatan MGMP ini diharapkan dapat
meningkatkan kompetensi guru SM.{
baik kompetensi pedagogik, kepribadia&
profesional, maupun soeial. Sebagai
contoh: bila seorang guru mendapatkan

Flatilun atau workshop kurikulum,
metodologi, IT atau pelatihan atau
workhop dalam bidang apapun, uu.ka
gulu te.sebut hatus menFlaskan dalam
forum MGMP.

24
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Kebijakarl program atau kegiatan
yang dibuat oleh Dirus Pendidikan Kota
atau oleh Kepala Sekolah SMA datam
upaya meningkatkan kompebnsi Curu
SMA di daerahnya masing-masing
tErbeda antaia kota yang satu dengan
lainnya. Program tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut: 1.
Program peningkatan mutu guru
SMP/SMA; 2. Program Mwyawa-rah
Guru Mata Pelaiaran (MGMP); 3.
Mmgadakan Workshop kurikutum; 4.
Ptografir satu turu satu laptop (sagusala);

5. Mengadakan Workshop metodologi
peneltia$ 6. Mengadakan Outbond; 7.
Pendidikan dan pelatihan Intormasi
Teknologi; 8. Bantuan beasiswa
Fndidikan 51 dan 52 untuk 3 oran&
g.Penilaian kineia Guru l|ntuk memberi
reunr.l atatr punishnEnt; 10- ProFam
petr|belajaran aktif, kreatif, dan

(Pakem), 11. Pelatihan
kompetensi guru MGMP; 12. Program
daerah binaan penanaman bakau / hutan
mangrove

Tabel T. Tindalan Daerah Ddrm Upaya Meningftarkan Kompeterui curu SMA

KomFLlricoru SMA

P.d.toSik Sdirl
K.jlr Mldiur I. MGMP

s2

I. MGMP

L Fnilaian
ldl|€rja

I, MGMP

11. *o*shop n€todoloti

L
z_

MCMP

I. MOMP
2. bclsiswa 52

I. MOMP I- MGMP

2. beadsw! 52
3. Diklat lT

I. MCMP

I. MGMP
2. Pchlihd

MCMP

I. MGMP I. MCMP
w*sl'op mtodoloSi

I. MGMP

PmbolinSgo
I. MGMP I. MOMP MGMP

3. eo|tshop tr rodolosi

S','a['': dtb pri'','r dioldt

SIMPUI.AN DAN SARAN

Simpden
Dari sisi koqlFE tsi pedagogik,

&aupun scial ke empat
daetah penelitian menunjulkan
kompeblrsinya Eu8ih dalam kualifikasi

1:t8

kurang baik. Kondisi seperli ini
menujukkan bahwa kualitas SDM guru
SMAN Perkotaan di da6ah penelitian
dati sisi kompetensi pedagogik,
komFbnsi profesional naupun sosial
masih belum mem€(luhi PP 19 tahun
2005 dan s€kaligus menunjrkkan bahwa

T
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PP tersebut belum sepenuhnya
diemplementasikan dengan baik.
Berbeda dengan kompeb$i k€pribadian
menuntukkan kompetensinya dalam
kaEgori baik.

Mengenai kebijakan daerah unhrk
mengimplenentasikan PP 19 tahun 2005

di daerah penelitian sudah dilakukan
dengan mengeluarkan berbagai
kebiialan daerah. Kebijatan PP No 19

Tahun 2005 sifatnya sudah teknis, yaitu
teamasuk didalamnya mengatu!
kompetensi Glru SMA di daerah. Oleh
tannanya rurark EE glnp€rdadfarF
nya daerah hanya mebbuat satu

kebijakan daerah, berupa Surat
Keputusan (SR Walikota Entang Tim
P€ngembangan Kutikulud Selaniuhya
untuk kepentinean Eieningkatkon
kompeEnsi guru sMA p€ryaturannya
melalui kebijakan Kepala Dinae
Pendiditan atau dari kebijatan Kepala
SekolahsMA. Kebij6ka.& progtam atau
kegiatan yang dibuat oleh Dinas
Psdidikan Kota atau ohh IGFIa Sekolah
SMA dalam upaya meningkatkan
Kompetensi Gutu SMA tindakannya
berHa antara lota satu d€trgan kota
lainnya yang dise6uaikan dengan
kebututran dan kemampuan daeralurya.

Saran-6ann
Dari hasn penelitian di empat Kota

di*etemulan bahwa kompeten i SMAN
tidal semua mempunyai kortlpeEnli
yang baik. Sehingga diFrlukan suatu
kebijalan daerah atar lebih tedokus
da.lamupaya runingkatkankomFtettsi
guru. Secara telcis kebijaktn yang
diperluLan untuk menintkatlan
komFtensi guru brsebut antara tain
berupa. Pertama, mengefektillan forum
MGr{P, Wcl(s}rcpkuikuluEL Workshop
Elebdol%iperElitian danperdanpingan

dtn widodo D.S') lmphftanttsi Ktbija*tn .....

penulisar! beasiswa pendidilan 51 dan
SZ Fendidikan dan pelatihan lt{ormasi
Teknologi dan lain-lain.

Kedua, Perlu dibentuk leam tcaching
(tim pengajar) untuk mengatasi
kelemahan srateri ajar, metodoloSi
pembelajaran. Dalarn team ada guru
yang senior yang mengerti kaPasitas

bidang studi yang bersangkutal Selain
itu harus ada evaluasi dan P€laPoran di
dalam melakulan tugas-tugas Fngaiaran
maupun pengembangan bidang studi
yang b€rsangkutan diantara anSSota
teafi tearhinS.

Ketiga. adanya beberapa kelemahan
pada komFtensi sosial maka untuk
menintkatkannya diperlukan adanya
hainning ataupun outbond yang ada
kaitaruhya dengan penampilan diri
Ehnik-teludk memotivasi dan leadershiP,
seda menjalin keiasama.

Keempat, kompetenei profesional

Suru menuniukkan kelemahannYa
terutama pada indikator pelaksanaan
penelitian (Pf$. Berkaitan hal brtebut
dipedukan diklat ataupun workshop
tentanS metodologi peflelitian (PIll dan
penufisan karya itmiah dan diklat yang
gejenisnya secara terut menerus,
Disa$pin8 itu diperlukan asistensi
pembimbingan bagi guiu dalam
melakulan p€(€litian (PII9 dan pmufisan
karya hrtis ilmiah Baik itu dalam rangka
menyusun proposal penelitian hingga
sampai pada Pembuatan laPo.an
penelitiarl dan penulisan naskah ilniah
unhrl dipublikasilan
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