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ABSTRACT 
This research was conducted to find out about the competence, 

performance and competence influence the performance of teachers in Junior 
High School Teacher in Cluster 2 Bandung District. The method used is 
research method deskriptif with the independent variable (X) Competence 
and the dependent variable (Y) Performance. Furthermore, variable (X) is 
composed of 14 dimensions and 14 of these dimensions be variable due to 
(exogenous) with variable result (endogenous) is a teacher performance. 

The number of respondents is 386 samples using random sampling 
techniques. Tests carried out using the form ordinal Likert scale to 
determine the response of teachers in Junior High School Teacher in 
Cluster 2 Bandung District on competence and their performance. Then the 
scale is transformed into an interval scale using Method Successive 
Interval. To determine whether there is influence between the competence 
of the performance, an analysis using path analysis (path analysis). 

The results showed that the competence of teachers in Junior High 
School Teacher in Cluster 2 Bandung District is at a high value. This 
means that the Competence of teachers in junior Gugu2 2 Bandung Regency 
has been good. Performance score obtained was categorized as high, meaning 
that the performance of teachers in the junior group 2 Bandung Regency has 
been good. 

Based on the results of data processing using path analysis (path 
analysis) Competence which consists of 14 dimensions and performance have 
a strong relationship. Competence simultaneous effect on the Performance 
Cluster teacher at SMP Negeri 2 Bandung District amounted to 0.9445 or if 
in percentage amounted to 94.45%. While the variables that affect the 
performance of teachers but not examined in this study was 5.55%. 

Advice given writer is to increase the competence of teachers in 
particular to the dimension Initiative by providing facilities for them in 
the form of books book, or the provision of internet modules for teachers 
to be responsive to the times and technology so that the teacher can 
provide learning services according to the needs and potential of 
learners. To improve performance, especially on the dimensions of 
timeliness suggested teachers make a good program and really  can be 
implemented. Programming can be done collectively in activities MGMP 
(deliberation of subject teachers) both at the school and cluster level. 
Research results that show the level of influence on the performance of 
Competence authors suggest that the increase of teacher competence should 
receive the attention of the government, teacher certification program 
must touch all teachers. Teaching certificate can be obtained through 
professional education of teachers (PPG) or education and training of the 
teaching profession (PLPG). 
Keyword: competence, performance. 
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A. LATAR BELAKANG 
Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai 

oleh setiap negara di dunia. Sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidi-
kan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 menyatakan 
bahwa:“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Ini berarti bahwa 
pendidikan memegang peranan penting dalam membangun bangsa yang maju yaitu 
membentuk sumber daya manusia yang unggul sebagai salah satu modal dasar 
pembangunan bangsa. 

Berdasarkan pernyataan pada Undang-Undang Sisdiknas tersebut, pendidi-
kan berperan di dalam membangun masyarakat seutuhnya. Jika suatu bangsa 
ingin berhasil dalam mewujudkan tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan 
bangsa yang maju di dalam segala bidang, selayaknyalah pendidikan 
memperoleh tempat utama. Kualitas manusia Indonesia yang baik dapat di-
hasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  Guru merupakan 
salah satu komponen yang menempati posisi sentral dan sangat strategis 
dalam sistem pendidikan. Menurut UU nomor 14 tahun 2005 pasal 1 “Guru 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarah-kan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 
pada pendidikan pada usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 
dan pendidikan menengah”. Selanjutnya pasal 4 menyebutkan bahwa “kedudukan 
guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan 
peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu 
pendidikan nasional”. 

Berdasarakan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 
kualitas pendidikan sangat berhubungan dengan kualitas guru dan kinerja-
nya, apabila kualitas pendidikan ingin dicapai, kualitas guru perlu 
ditingkatkan sehingga kineja guru dapat maksimal. Kenyataannya, hasil 
pendidikan yang dicapai oleh bangsa Indonesia masih harus terus 
ditingkatkan dan diperbaiki. Berdasarkan catatan UNDP pada 12 Desember 
2015 HDI (Human Development Index)atau IPM (Indeks Pembangunan 
Manusia) Indonesia menempati peringkat 110 dari 187 negara, dengan nilai 
0,684. Angka ini masih dibawah angka rata–rata IPM Asia–Fasifik yaitu 
0,701 (www.voaindonesia.com/a/undp). IPM adalah alat untuk mengevaluasi 
kemajuan  berdasarkan tiga dimensi utama yaitu hidup sehat dan umur 
panjang, akses mendapatkan ilmu pengetahuan dan standar kehidupan yang 
layak. 

Mengingat begitu pentingnya posisi guru dalam proses pembelajaran, 
maka sangatlah wajar apabila fenomena tentang rendahnya kualitas 
pendidikan akan menunjuk guru sebagai tumpuan kesalahan atau diduga guru 
sebagai penyebabnya. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah profesi guru 
diperhatikan. Keterangan lain dijelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 Bab IV 
Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Standar prestasi 
kerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban 
merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu 
serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran”. 

Tugas pokok guru yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar 
merupakan bentuk kinerja guru. Kinerja guru dapat dilihat saat dia 
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melaksanakan interaksi belajar mengajar di kelas termasuk persiapannya 
baik dalam bentuk program semester maupun persiapan mengajar. 

Kinerja guru merupakan sasaran penting dalam manajemen sumber daya 
manusia, karena secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 
produktivitas kerja. Suatu gejala yang membuat rusaknya kondisi organisasi 
sekolah adalah rendahnya kinerja guru. 

Secara faktual sekolah-sekolah SMP Negeri di gugus 2 Kabupaten Bandung 
yang terdiri dari 10 sekolah, kinerjanya masih dapat dikatakan belum 
optimal berdasarkan indikator sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Desember 2016 

Gambar 1. Data Rata – Rata Nilai UN Tahun 2014-2015 dan 2015-2016 
 

Nilai rata–rata Ujian Nasional Sekolah Negeri Di Gugus 2 belum 
optimal, nilai ujian nasional siswa merupakan salah satu indikator kinerja 
guru. Guru yang kinerjanya baik pada akhirnya tentu dapat meningkatkan 
prestasi siswanya.Terdapat guru yang terlambat kenaikan pangkat dan 
golongannya karena sasaran kinerja belum tercapai. Kendala ini pada 
umumnya pada penyelesaian salah satu tugas guru yaitu melaksanakan 
pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dan penelitian tindakan kelas. 

 
Tabel 1. Daftar  Guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung Yang 

Terhambat Kenaikan Pangkat dan Golongannya 

No Nama Sekolah 
Jumlah 
Guru 

Jumlah Guru yang 
terlambat 

kenaikan pangkat 
dan Golongan 

% 

1 SMP Negeri 1 Pangalengan 49 20 40% 
2 SMP Negeri 2 Pangalengan 46 23 0,5% 
3 SMP Negeri 3 Pangalengaan 20 8 0,4% 
4 SMP Negeri 4 Pangalengaan 28 12 42% 
5 SMP Negeri 1 Cimaung 39 21 53% 
6 SMP Negeri 1 Banjaran 50 24 48% 
7 SMP Negeri 2 Banjaran 68 26 38% 
8 SMP Negeri 1 Arjasari 36 19 53% 
9 SMP Negeri 2 Arjasari 21 9 42% 
10 SMP Negeri Kertasaari 29 8 28% 

Jumlah 386   
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Desember 2016 
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Data lain yang menunjukan belum maksimalnya kinerja guru di sekolah 
SMP Negeri gugus 2 Kabupaten Bandung yaitu masih terdapat guru yang belum 
memiliki sertifikat pendidik. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kualitas 
kinerja guru, karena secara formal untuk menjadi profesional guru 
disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat 
pendidik. 
Tabel 2. Daftar Guru di SMP Negeri di Gugus 2 Kabupaten Bandung Yang Belum 

Bersertifikat Pendidik 

No Nama Sekolah 
Jumlah 
Guru 

Jumlah Guru yang 
belum memiliki 

sertifikat 
pendidik 

% 

1 SMP Negeri 1 Pangalengan 49 10 20% 
2 SMP Negeri 2 Pangalengan 46 13 28% 
3 SMP Negeri 3 Pangalengaan 20 6 0,3% 
4 SMP Negeri 4 Pangalengaan 28 7 25% 
5 SMP Negeri 1 Cimaung 39 11 28% 
6 SMP Negeri 1 Banjaran 50 9 18% 
7 SMP Negeri 2 Banjaran 68 12 18% 
8 SMP Negeri 1 Arjasari 36 8 22% 
9 SMP Negeri 2 Arjasari 21 6 28% 
10 SMP Negeri Kertasaari 29 7 24% 

Jumlah 386   
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Desember 2016 

 
Kualitas kinerja guru dapat ditinjau dari segi proses dan segi 

hasil.Dari segi proses guru dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan 
sebagian besar peserta didik secara aktif, baik fisik, mental, maupun 
sosial dalam proses pembelajaran. Di samping itu dapat dilihat juga dari 
gairah dan semangat mengajarnya serta adanya percaya diri. Dari segi 
hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang dilakukan mampu 
mengubah perilaku sebagian besar peserta didik ke arah penguasaan 
kompetensi dasar. Pengembangan kualitas kinerja guru merupakan suatu 
proses kompleks dan melibatkan berbagai faktor. 

Berdasarkan menjelasan di atas yang erat kaitannya dengan peningkatan 
kinerja guru adalah faktor kompetensi guru. Dalam menghadapi tantangan 
jaman dan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, 
serta dalam rangka peningkatan kinerja guru, diperlukan guru yang 
berkualitas dan profesional. UU no 14 tahun 2005 pasal 8 menyebutkan bahwa 
“ Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan pendidikan nasional.  

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 menjelaskan 
bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah, serta pendidikan usia dini meliputi:1) Kompetensi pedagogik; 
2) Kompetensi kepribadian; 3) Kompetensi profesional; dan 4) Kompetensi 
sosial. 

 Dari uraian di atas, maka kompetensi guru sangat penting untuk 
diteliti untuk mengetahui pengaruh dan kontribusinya terhadap peningkatan 
kinerja guru. Beranjak dari pemikiran inilah, maka dirancang suatu 
penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung. 
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Sehubungan dengan latar belakang  di atas, banyak variabel yang dapat 
memengaruhi kinerja guru, sehingga untuk lebih terarah dan terfokusnya 
penelitian ini, peneliti perlu membuat suatu batasan masalah yang akan 
dikaji dan dianalisis dalam rumusan masalah berikut ini.  
1) Bagaimana kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung? 
2) Bagaimana kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabuaten Bandung? 
3) Adakah pengaruh kompetensi terhadap kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 

Kabupaten Bandung? 
 
 
B. TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL 
1. Kompetensi Guru 

Menurut Spencer (2006:186) Indikator yang meberikan pengaruh dan 
dampak  terhadap kompetensi bagi para pemberi pelayanan terhadap manusia. 
Pendapat Spencer di atas dapat dijelaskan bahwa ada 14 kompetensi bagi 
para pemberi pelayanan terhadap manusia termasuk di dalamnya guru adalah 
sebagai berikut: Impact and Influence: memiliki kredibilitas, 
berpenampilan baik, menggunakan bahasa untuk dapat mempengaruhi audien 
(pendengar) misalnya humor, bahasa tubuh dan suara.  

Developing Others: metode pengajaran yang inovatif, merespon terhadap 
kebutuhan individu, percaya kepada potensi siswa.  

Interpersonal Understanding: meluangkan waktu untuk mendengarkan 
masalah orang lain, menyadari perasaan dan suasana hati orang lain, 
memahami bahasa tubuh, menyadari latar belakang, kepentingan dan 
kubutuhan, memahami situasi jangka pangjang secara mendalam.  

Self Confidence: percaya  pada kemampuan sendiri  dalam memberikan 
penilaian (judgment), bertanggung jawab terhadap permasalahan, kegagalan 
dan memberikan saran kepada atasan.  

Self – Control: mengendalikan emosi yang dapat berpengaruh terhadap 
pekerjaan, menghindari keterlibatan yang tidak pantas dengan klien, dll. 
(tahan terhadap stres atau tekanan, memiliki stamina, dan selera humor). 

Other personal Effectiveness Competencies: Akurat dalam menilai diri 
sendiri, belajar dari kesalahan, pilihan pekerjaan: menemukan pekerjaan 
yang menyenangkan, komitmen organisasi: sejalan dengan misi, benar-benar 
menyukai orang lain, memiliki harapan positif dari orang lain. Kompetensi 
Efektivitas pribadi lainnya.  

Harapan positif dari orang lain Aprofesional Expertise: memperluas dan 
menggunakan pengetahuan profesional.  

Customer Service Orientations: Menemu-kan dan bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan, yang didasarkan pada pertanyaan, permintaan dan keluhan.  

Teamwork and Cooperation: bekerjasama dengan orang lain.  
Analytical Thinking: melihat hubungan kausal, menarik kesimpulan, 

memecahkan masalah yang komples secara sistematis.  
Conceptual Thinking: mengikuti pola, menggunakan konsep untuk 

mendiagnosa situasi, membuat hubungan, menyederhanakan,  teori, 
menjelaskan materi yang sulit.  

Initiative: bekerja lebih dari apa yang diminta atau dituntut 
(merespon dengan cepat, mengambil keputusan dengan tegas dalam keadaan 
krisis.  

Flexibility: menyesuaikan gaya dan taktik agar sesuai dengan keadaan.  
Directiveness/Assertiveness: menetapkan batas, mampu berkata tidak 

ketika diperlukan setiap menghadapi masalah perilaku. 
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2. Kinerja Pegawai 
Menurut Dharma (1991:36) ada beberapa kriteria penyusunan/pengukuran 

kinerja adalah sebagai berikut: 
1) Kuantitas kerja, yaitu menunjukan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh 

pegawai dalam suatu periode waktu yang telah ditentukan sesuai dengan 
jumlah yang diselesaikan. 

2) Kualitas kerja, yaitu berkaitan dengan kemampuan dalam melaksanakan 
pekerjaan dengan baik sesuai dengan tuntutan organisasi. 

3) Ketepatan waktu, yaitu berkaitan dengan kemampuan pegawai untuk 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam 
menyelesaikan pekerjaan dari seorang pegawai. 
 
 
Pendapat tersebut mengatakan bahwa untuk mendapatkan kinerja pegawai 

yang optimal yang menjadi tujuan organisasi harus memperhatikan aspek-
aspek kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, dan ketetapan waktu.  

Berkenaan dengan masalah yang diteliti, maka dirumuskan hipotesis 
penelitian sebagai berikut: “Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja guru 
di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung”. 

Hipotesis statistiknya adalah: 
Ho : ρ = 0,  Tidak terdapat pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja guru di 

SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung. 
Ha : ρ ≠ 0,  Terdapat pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja guru di SMP 

Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung. 
 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
Metode merupakan cara kerja untuk mencapai suatu tujuan atau 

pendekatan yang dilakukan untuk mencapai suatu hal. Metode penelitian yang 
akan digunakan adalah deskriptif survei. Menurut Arikunto (2010:03), 
“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan menyelidiki 
keadaan, kondisi atau hal-hal yang lain yang sudah disebutkan, yang 
hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. 

Pendekatan kuantitatif yang dimaksud di sini adalah menjelaskan 
hubungan antara variabel secara statistik. Menurut Sugiyono (2011:6) 
mengungkapkan bahwa: “Metode survei/sensus digunakan untuk mendapatkan data 
dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan 
dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, 
wawancara terstruktur dan sebagainya”. Sehingga metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan jenis 
metode yaitu deskriptif survei. 

Adapun populasi yang yang merupakan guru yang berada di lingkungan SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung adalah sejumlah 386 orang. Dengan 
menggunakan rumus Slovin (Sedarmayanti, 2002:143) didapatkan sampel adalah 
sebanyak 83 orang. Dengan menggunakan uji Validitas menurut Sugiyono 
(2007:172) dan Riduwan (2006:110) dengan menggunakan rumus Pearson Product 
Moment. Berdasarkan hasil uji validitas dari 46 pernyataan dalam kuesioner 
penelitian sebagai instrumen penelitian, maka didapatkan bahwa semua 46 
pernyataan tersebut telah valid (sah) digunakan sebagai instrumen dalam 
penelitian ini. 

Sedangkan untuk uji Reliabilitas instrumen penelitian yang menggunakan 
Teknik Belah Dua dengan rumus dari Spearman-Brown yang dikutip adalam 
Sugiyono (2007:153). Berdasarkan hasil uji reliabilitas maka didapatkan 
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hasil bahwa kuesioner yang terdiri dari 46 pernyataan telah reliabel 
(sesuai) untuk digunakan dalam penelitian ini. 

Untuk mengolah data yang didapatkan dari instrumen penelitian adalah 
menggunakan analisis jalur (path analysis) sebagaimana dikemukakan oleh 
Riduwan & Kuncoro (2011:115), yang menerangkan bahwa analisis jalur adalah 
teknik analisis yang digunakan dalam menguji besarnya sumbangan 
(kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram 
jalur dari hubungan kausal antara variabel eksogenus dengan variabel 
endogenus. Namun sebelumnya dikarenakan data yang didapatkan merupakan 
data berskala likert, atau berjenis skala data ordinal, maka untuk 
menggunakan analisis jalur tersebut, data ditranformasikan ke dalam data 
berjenis interval menggunakan Metode Susesif Interval (MSI). 

 
 

D. PEMBAHASAN 
1. Kompetensi Guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung 

Sebagaimana telah ditetapkan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kompetensi guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, kemudian bagaimana kinerja guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dan pengaruh kompetensi terhadap kinerja 
guru di SMP Negeri  Gugus 2 Kabupaten Bandung.  

Telah dijelaskan pula bahwa dalam penelitian ini kompetensi guru 
dilihat dari 14 (empat belas) dimensi sesuai yang dikemukakan oleh Spencer 
(2009:187), yaitu: 1) Impact and Influence, 2) Developing Others, 3) 
Inter-personal Understanding, 4) Self Confidence, 5) Self Control, 6) 
Other Personal Effectiveness Competencies, 7) Aprofesional Expertise, 8) 
Customer Service Orientations, 9) Teamwork and Cooperation, 10) Analytical 
Thinking, 11) Conceptual Thinking, 12) Initiative, 13) Flexibility, dan 
14) Directiveness/ Assertiveness. Dimana 14 dimensi tersebut menjadi 
variabel akibat (eksogenus) dengan variabel akibat (endogenus) adalah 
kinerja guru. 

 
a. Impact dan Influence 

Membahas mengenai dimensi impact dan influence yang menjadi variabel 
penyebab (eksogenus) yang pertama atau disimbolkan dengan X1, bahwa 
dimensi impact dan influence yang dijadikan variabel pertama (X1) dari 
kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 
orang guru (responden) adalah sebesar 73,92%, jika dipetakan dalam garis 
kontinum(Riduwan, 2005:94), maka persentase tersebut dapat dikategorikan 
tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap impact dan influence kompetensi guru di 
SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian dari 
indikator penampilan fisik dan bahasa yang baik untuk pendengar (Tailors 
presentational, language to audience) dan indikator menggunakan bahasa 
humor, bahasa tubuh dan suara yang sesuai diinginkan pendengar (Uses 
example, humor, body language, vioce) yang sama-sama dinilai oleh 83 
responden sebesar 76,87%.Sedangkan yang harus ditingkatkan agar impact dan 
influence kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung pada 
indikator memiliki strategi individu untuk mempengaruhi (Individual 
influence strategies) sebesar 69,88%, walaupun nilai persentase tersebut 
masih dapat dikategorikan tinggi. 
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b. Developing Ohers 
Membahas mengenai dimensi Developing Others yang menjadi variabel 

penyebab (eksogenus) yang kedua atau disimbolkan dengan X2, bahwa dimensi 
developing others yang dijadikan variabel kedua (X2) dari kompetensi guru 
di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 orang guru 
(responden) adalah sebesar 71,16%, jikalau dipetakan dalam garis kontinum 
(Riduwan, 2005:94)maka persentase tersebut dapat dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap developing others kompetensi guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian dari 
indikator mempercayai potensi siswa (belief in students potential) dinilai 
oleh 83 responden sebesar 71,57% dengan kategori tinggi.Sedangkan untuk 
meningkatkan developing others kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung adalah dengan meningkatkan indikator merespon terhadap 
kebutuhan individu siswa (flexible response to individual needs) sebesar 
70,84%, walaupun nilai persentase tersebut masih dapat dikategorikan 
tinggi. 

 
c. Interpersonal Understanding 

Membahas mengenai dimensi Interpersonal Understanding yang menjadi 
variabel penyebab (eksogenus) yang ketiga atau disimbolkan dengan X3, 
bahwa dimensi Interpersonal Understanding yang dijadikan variabel ketiga 
(X3) dari kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai 
oleh 83 orang guru (responden) adalah sebesar 62,05%, jikalau dipetakan 
dalam garis kontinum (Riduwan, 2005:94)maka persentase tersebut dapat 
dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap Interpersonal Understanding kompetensi 
guru SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian 
dari indikator meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah orang lain 
(take time to listen to others problems) dinilai oleh 83 responden sebesar 
65,54% dengan kategori tinggi.Sedangkan untuk meningkatkan Interpersonal 
Understanding kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung 
adalah dengan meningkatkan indikator memahami situasi jangka panjang 
secara mendalam (may understand long-term situations in depth) sebesar 
60%, walaupun nilai persentase tersebut masih dapat dikategorikan tinggi. 

 
d. Self Confidence  

Membahas mengenai dimensi Self Confidenceyang menjadi variabel 
penyebab (eksogenus) yang keempat atau disimbolkan dengan X4, bahwa 
dimensi Self Confidence yang dijadikan variabel keempat (X4) dari 
kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 
orang guru (responden) adalah sebesar 70,76%, jikalau dipetakan dalam 
garis kontinum (Riduwan, 2005:94)maka persentase tersebut dapat 
dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap Self Confidence kompetensi guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian dari 
indikator memberikan saran kepada atasan (questions, gives suggestions to 
their superiors) dinilai oleh 83 responden sebesar 71,33% dengan kategori 
tinggi.Sedangkan untuk meningkatkan self confidence kompetensi guru SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung adalah dengan meningkatkan indikator 
bertanggung jawab terhadap permasalahan/kegagalan (takes responsibility 
for problems, failings) sebesar 70,36%, walaupun nilai persentase tersebut 
masih dapat dikategorikan tinggi. 
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e. Self Control 
Membahas mengenai dimensi self control yang menjadi variabel penyebab 

(eksogenus) yang kelima atau disimbolkan dengan X5, bahwa dimensi self 
control yang dijadikan variabel kelima (X5) dari kompetensi guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 orang guru (responden) 
adalah sebesar 70,20%, jikalau dipetakan dalam garis kontinum (Riduwan, 
2005:94)maka persentase tersebut dapat dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap self control kompetensi guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian dari 
indikator mengendalikan emosi yang dapat berpengaruh terhadap pekerjaan 
(keeps own emotions from interfering with work) dinilai oleh 83 responden 
sebesar 70,20% dengan kategori tinggi.Sedangkan untuk meningkatkan self 
control kompetensi guru SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung adalah dengan 
meningkatkan indikator menghindari keterlibatan yang tidak pantas dari 
murid (avoids inappropriate involvement with clients, etc.) sebesar 
69,64%, walaupun nilai persentase tersebut masih dikategorikan tinggi. 

 
f. Other Personal Effectiveness 

Membahas mengenai dimensi other personal effectiveness yang menjadi 
variabel penyebab (eksogenus) yang keenam atau disimbolkan dengan X6, 
bahwa dimensi other personal effectiveness yang dijadikan variabel keenam 
(X6) dari kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai 
oleh 83 orang guru (responden) adalah sebesar 69,88%, jikalau dipetakan 
dalam garis kontinum (Riduwan, 2005:94) maka persentase tersebut dapat 
dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap other personal effectiveness kompetensi 
guru SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian 
dari indikator pilihan pekerjaan: menemukan pekerjaan yang menyenangkan 
(occupational Preference: finds work enjoyable) dinilai oleh 83 responden 
sebesar 71,08% dengan kategori tinggi.Sedangkan untuk meningkatkan other 
personal effectiveness kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung adalah dengan meningkatkan indikator memiliki harapan positif 
terhadap orang lain (positive expectations of others) sebesar 69,16%, 
walaupun nilai persentase tersebut masih dapat dikategorikan tinggi. 

 
g. Aprofesional Expertise 

Membahas mengenai dimensi aprofesional expertise yang menjadi variabel 
penyebab (eksogenus) yang ketujuh atau disimbolkan dengan X7, bahwa 
dimensi aprofesional expertise yang dijadikan variabel ketujuh (X7) dari 
kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 
orang guru (responden) adalah sebesar 68,55%, jikalau dipetakan dalam 
garis kontinum (Riduwan, 2005:94) maka persentase tersebut dapat 
dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap aprofesional expertise kompetensi guru 
SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian dari 
indikator memiliki pengetahuan tentang psikologis dan medis (phycians more 
complete, extersive medical knowledge Preference: finds work enjoyable) 
dinilai oleh 83 responden sebesar 70,12% dengan kategori tinggi. Sedangkan 
untuk meningkatkan aprofesional expertise kompetensi guru di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung adalah dengan meningkatkan indikator memperluas 
dan menggunakan pengetahuan profesional (expands and uses professional 
knowledge) sebesar 66,99%, walaupun nilai persentase tersebut masih dapat 
dikategorikan tinggi. 
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h. Customer Service Orientations 
Membahas mengenai dimensi customer service orientations yang menjadi 

variabel penyebab (eksogenus) yang kedelapan atau disimbolkan dengan X8, 
bahwa dimensi customer service orientations yang dijadikan variabel 
kedelapan (X8) dari kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung dinilai oleh 83 orang guru (responden) adalah sebesar 68,92%, 
jikalau dipetakan dalam garis kontinum (Riduwan, 2005:94)maka persentase 
tersebut dapat dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap customer service orientations kompetensi 
guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya 
penilaian dari indikator menemukan dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
dasar (discover and works to meet underlying needs) dinilai oleh 83 
responden sebesar 69,16% dengan kategori tinggi. Sedangkan untuk 
meningkatkan customer service orientations kompetensi guru di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung adalah dengan meningkatkan indikator bersadarkan 
permintaan dan keluhan (follows through on questions, requesta with 
others) sebesar 68,67%, walaupun nilai persentase tersebut masih dapat 
dikategorikan tinggi. 

 
i. Teamwork and Cooperation 

Membahas mengenai dimensi teamwork and cooperation yang menjadi 
variabel penyebab (eksogenus) yang kesembilan atau disimbolkan dengan X9, 
bahwa dimensi teamwork and cooperation yang dijadikan variabel kesembilan 
(X9) dari kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai 
oleh 83 orang guru (responden) adalah sebesar 75,66%, jikalau dipetakan 
dalam garis kontinum (Riduwan, 2005:94)maka persentase tersebut dapat 
dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap teamwork and cooperation kompetensi guru 
di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian 
dari indikator bekerjasama dengan orang lain (solicits input, credits, and 
cooperates with others) dinilai oleh 83 responden sebesar 75,66% dengan 
kategori tinggi, dan hal ini masih harus ditingkatkan lagi agar dapat 
meningkatkan kompetensi guru yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 
guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung. 

 
j. Analytical Thinking 

Membahas mengenai dimensi analytical thinking yang menjadi variabel 
penyebab (eksogenus) yang kesepuluh atau disimbolkan dengan X10, bahwa 
dimensi analytical thinking yang dijadikan variabel kesepuluh (X10) dari 
kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 
orang guru (responden) adalah sebesar 69,64%, jikalau dipetakan dalam 
garis kontinum (Riduwan, 2005:94) maka persentase tersebut dapat 
dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap analytical thinking kompetensi guru SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian dari 
indikator melihat hubungan sebab akibat (see causal relationships, 
inferences) dan indikator menarik kesimpulan, memecahkan masalah yang 
rumit secara sistematis (systematically breaks apart complex problems) 
yang sama-sama dinilai oleh 83 responden adalah sebesar 69,64% dengan 
kategori tinggi, dan kedua indikator tersebut harus ditingkatkan lagi agar 
dapat meningkatkan kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung 
yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung. 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 71 

Jurnal Bina Administrasi (Volume IV, Nomor 1) 

k. Conceptual Thinking 
Membahas mengenai dimensi conceptual thinking yang menjadi variabel 

penyebab (eksogenus) yang kesebelas atau disimbolkan dengan X11, bahwa 
dimensi conceptual thinking yang dijadikan variabel kesebelas (X11) dari 
kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 
orang guru (responden) adalah sebesar 67,95%, jikalau dipetakan dalam 
garis kontinum (Riduwan, 2005:94) maka persentase tersebut dapat 
dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap conceptual thinking kompetensi guru SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian dari 
indikator mengikuti pola, menggunakan konsep untuk mengdiagnosa situasi 
(recognizes patterns, uses concepts to diagnose situations) dan indikator 
menghubungkan dengan teori (makes connnections, theories), serta indikator 
menyederhanakan materi yang sulit (simplifies, clarifies difficult 
material) yang sama-sama dinilai oleh 83 responden adalah sebesar 67,95% 
dengan kategori tinggi, dan ketiga indikator tersebut harus ditingkatkan 
lagi agar dapat meningkatkan kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung. 

 
l. Initiative 

Membahas mengenai dimensi initiative yang menjadi variabel penyebab 
(eksogenus) yang keduabelas atau disimbolkan dengan X12, bahwa dimensi 
initiative yang dijadikan variabel keduabelas (X12) dari kompetensi guru 
di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 orang guru 
(responden) adalah sebesar 59,40%, jikalau dipetakan dalam garis kontinum 
(Riduwan, 2005:94)maka persentase tersebut dapat dikategorikan cukup 
tinggi (sedang). 

Melihat indikator-indikator pada initiative kompetensi guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung yang memberikan nilai tertinggi adalah 
pada indikator bekerja lebih dari apa yang diminta (does more than is 
required in job) dinilai oleh 83 responden sebesar 59,76% dengan kategori 
cukup tinggi (sedang). 

Dan indikator lainnya pada initiative kompetensi guru di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung yaitu indikator merespon dengan cepat, tegas 
dalam keadaan kritis (responds quickly, decisively in a crisis) yang 
dinilai oleh 83 responden sebesar 59,04% dengan kategori cukup tinggi 
(sedang). Sehingga jelas bahwa dimensi initiative kompetensi guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dengan dua indikatornya yaitu indikator 
bekerja lebih dari apa yang diminta (does more than is required in job) 
dan merespon dengan cepat, tegas dalam keadaan kritis (responds quickly, 
decisively in a crisis) harus ditingkatkan lagi karena dinilai oleh 
responden masih cukup tinggi (sedang). 

 
m. Flexibility 

Membahas mengenai dimensi flexibility yang menjadi variabel penyebab 
(eksogenus) yang ketigabelas atau disimbolkan dengan X13, bahwa dimensi 
flexibility yang dijadikan variabel ketigabelas (X13) dari kompetensi guru 
di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 orang guru 
(responden) adalah sebesar 67,95%, jikalau dipetakan dalam garis kontinum 
maka persentase tersebut dapat dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap flexibility kompetensi guru di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian dari indikator 
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menyesuaikan gaya dan taktik agar sesuai dengan keadaan (adapts style, 
tactics to fit the circumstances) dinilai oleh 83 responden sebesar 67,95% 
dengan kategori tinggi, dan hal ini masih harus ditingkatkan lagi agar 
dapat meningkatkan kompetensi guru yang pada akhirnya akan meningkatkan 
kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung. 

 
n. Directiveness/Assertiveness 

Membahas mengenai dimensi directiveness/ assertiveness yang menjadi 
variabel penyebab (eksogenus) yang keempat belas atau disimbolkan dengan 
X14, bahwa dimensi directiveness/ assertiveness yang dijadikan variabel 
keempatbelas (X14) dari kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung dinilai oleh 83 orang guru (responden) adalah sebesar 67,95%, 
jikalau dipetakan dalam garis kontinum (Riduwan, 2005:94)maka persentase 
tersebut dapat dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap directiveness/ assertiveness kompetensi 
guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya 
penilaian dari indikator menetapkan batas, mampu berkata tidak ketika 
dibutuhkan (sets limits, say no when necessary confronts problem behavior) 
dinilai oleh 83 responden sebesar 67,95% dengan kategori tinggi, dan hal 
ini masih harus ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan kompetensi guru 
yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung. 

 
2. Kinerja Guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung 

Berdasarkan analisis data dari jawaban responden mengenai kinerja guru 
yang dilihat dari 3 (tiga) dimensi akan diuraikan di bawah ini. 
a. Kuantitas Kerja 

Dimensi kuantitas kerja yang menjadi dimensi pertama dalam variabel 
kinerja guru,  berdasarkan hasil jawaban responden yang terdiri dari 83 
orang guru terdeskripsi bahwa dimensi kuantitas kerja dari kinerja guru di 
SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 orang guru 
(responden) adalah sebesar 71,41%, jikalau dipetakan dalam garis kontinum 
maka persentase tersebut dapat dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap kuantitas kerja dari kinerja guru SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian dari 
indikator Penyelesaian pekerjaan sesuai degan beban kerja (jumlah 
pekerjaan)dinilai oleh 83 responden adalah sebesar 72,77% dengan kategori 
tinggi.Sedangkan untuk meningkatkan kuantitas kerja dari kinerja guru SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung adalah dengan meningkatkan indikator 
bersadarkan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target yang hanya 
memberikan nilai sebesar 70,60% dan 70,84%, walaupun nilai persentase 
tersebut masih dapat dikategorikan tinggi. 

 
b. Kualitas Kerja 

Adapun mengenai dimensi kualitas kerja yang menjadi dimensi kedua 
dalam variabel kinerja guru, maka berdasarkan hasil jawaban responden yang 
terdiri dari 83 orang guru terdeskripsi bahwa dimensi kualitas kerja dari 
kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 orang 
guru (responden) adalah sebesar 67,89%, jikalau dipetakan dalam garis 
kontinum maka persentase tersebut dapat dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap kualitas kerja dari kinerja guru SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian dari 
indikator Kesesuaian hasil kerja dengan tujuan organisasi dinilai oleh 83 
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responden adalah sebesar 70,84% dengan kategori tinggi.Sedangkan untuk 
meningkatkan kualitas kerja dari kinerja guru SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung adalah dengan meningkatkan indikator Memberikan hasil kerja yang 
terbaik dan Kesesuaian hasil kerja dengan standard kualitasnya yang hanya 
memberikan nilai sebesar 65,06% dan 66,51%, walaupun nilai persentase 
tersebut masih dapat dikategorikan tinggi. 

 
c. Ketepatan Waktu 

Adapun mengenai dimensi ketepatan waktu yang menjadi dimensi ketiga 
dalam variabel kinerja guru, maka berdasarkan hasil jawaban responden yang 
terdiri dari 83 orang guru terdeskripsi bahwa dimensi ketepatan waktu dari 
kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dinilai oleh 83 orang 
guru (responden) adalah sebesar 66,83%, jikalau dipetakan dalam garis 
kontinum maka persentase tersebut dapat dikategorikan tinggi. 

Tingginya penilaian terhadap ketepatan waktu dari kinerja guru SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, dikarenakan tingginya penilaian dari 
indikator Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dinilai oleh 83 
responden adalah sebesar 67,71% dengan kategori tinggi.Sedangkan untuk 
meningkatkan ketepatan waktu dari kinerja guru SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung adalah dengan meningkatkan indikator Penataan rencana 
kegiatan/rencana kerja yang memberikan nilai sebesar 66,27%, walaupun 
nilai persentase tersebut masih dapat dikategorikan tinggi. 

 
3. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri Gugus 2 

Kabupaten Bandung 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan analisis jalur (path 

analysis) yang menjelaskan hubungan langsung saja dari kompetensi guru 
yang terdiri dariImpact and Influence yang dinotasikan sebagai X1, 
Developing Others yang dinotasikan sebagai X2, Interpersonal Understanding 
yang dinotasikan sebagai X3, Self Confidence yang dinotasikan sebagai X4, 
Self  Control yang dinotasikan sebagai X5, Other Personal Effectiveness 
Competencies yang dinotasikan sebagai X6, Aprofesional Expertise yang 
dinotasikan sebagai X7, Customer Service Orientations yang dinotasikan 
sebagai X8, Teamwork and Cooperation yang dinotasikan sebagai X9, 
Analytical Thinking yang dinotasikan sebagai X10, Conceptual Thinking yang 
dinotasikan sebagai X11, Initiative yang dinotasikan sebagai X12, 
Flexibility yang dinotasikan sebagai X13, Directiveness/Assertiveness yang 
dinotasikan sebagai X14 terhadap kinerja guru yang dinotasikan sebagai Y.  

Pertama, kompetensi guru yang dilihat dari variabel impact and 
influence (X1) mempengaruhi terhadap kineja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung dengan koefisien sebesar 0,159, hal ini dapat dikatakan 
bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel impact and influence pada 
kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (X1) akan menaikkan 
nilai variabel kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (Y) 
sebesar 0,159 satuan.Koefisien jalur impact and influence (X1) terhadap 
kineja guru (Y) atau disimbolkan PYX1 = 0,159, setelah dihitung menggunakan 
uji student-t, didapatkan hasil t-hit = 3,277 yang mana jika dibandingkan 
dengan t-tabel = 1,668, maka diputuskan bahwa Ho ditolak, yang artinya 
bahwa terdapat pengaruh dari impact and influence (X1) terhadap kineja guru 
(Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung. Dikarenakan adanya pengaruh 
dari impact and influence (X1) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung, maka pengaruh parsial dari X1 terhadap Y adalah 
sebesar 0,142 atau jika dipersentasekan adalah sebesar 14,2%. 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 74 

Jurnal Bina Administrasi (Volume IV, Nomor 1) 

Kedua, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Developing Others 
(X2) mempengaruhi terhadap kineja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung dengan koefisien sebesar 0,07, hal ini dapat dikatakan bahwa, 
jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Developing Others pada kompetensi 
guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung  (X2) akan menaikkan nilai 
variabel kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (Y) sebesar 
0,07 satuan.Koefisien jalur Developing Others (X2) terhadap kineja guru (Y) 
atau disimbolkan PYX2 = 0,07, setelah dihitung menggunakan uji student-t, 
didapat-kan hasil t-hit = 1,759 yang mana jika dibandingkan dengan t-tabel 
= 1,668, maka diputuskan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat 
pengaruh dari Developing Others (X2) terhadap kinerja guru (Y) di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari 
Developing Others (X2) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung, maka berdasarkan perhitungan analisis data bahwa 
pengaruh parsial dari X2 terhadap Y adalah sebesar 0,060 atau jika 
dipersentasekan adalah sebesar 6%. 

Ketiga, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Interpersonal 
Understanding (X3) mempengaruhi terhadap kineja guru (Y) di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung dengan koefisien sebesar 0,086, hal ini dapat 
dikatakan bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Interpersonal 
Understanding pada kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung  
(X3) akan menaikkan nilai variabel kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung (Y) sebesar 0,086 satuan.Koefisien jalur Interpersonal 
Understanding (X3) terhadap kineja guru (Y) atau disimbolkan PYX3 = 0,086, 
setelah dihitung menggunakan uji student-t, didapatkan hasil t-hit = 1,834 
yang mana jika dibandingkan dengan t-tabel = 1,668, maka diputuskan bahwa 
Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat pengaruh dari Interpersonal 
Understanding (X3) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari Interpersonal 
Understanding (X3) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung, maka berdasarkan perhitungan analisis data bahwa 
pengaruh parsial dari X3 terhadap Y adalah sebesar 0,064 atau jika 
dipersentasekan adalah sebesar 6,40%. 

Keempat, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Self Confidence 
(X4) mempengaruhi terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung dengan koefisien sebesar 0,121, hal ini dapat dikatakan bahwa, 
jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Self Confidence pada kompetensi 
guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung  (X4) akan menaikkan nilai 
variabel kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (Y) sebesar 
0,121 satuan.Koefisien jalur Self Confidence (X4) terhadap kineja guru (Y) 
atau disimbolkan PYX4 = 0,121, setelah dihitung menggunakan uji student-t, 
didapatkan hasil t-hit = 2,440 yang mana jika dibandingkan dengan t-tabel 
= 1,668, maka diputuskan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat 
pengaruh dari Self Confidence (X4) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari Self Confidence 
(X4) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, 
maka berdasarkan perhitungan analisis data bahwa pengaruh parsial dari X4 
terhadap Y adalah sebesar 0,106 atau jika dipersentasekan adalah sebesar 
10,6%. 

Kelima, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Self Control (X5) 
mempengaruhi terhadap kineja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung dengan koefisien sebesar 0,061, hal ini dapat dikatakan bahwa, 
jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Self Control pada kompetensi guru 
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di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung  (X5) akan menaikkan nilai variabel 
kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (Y) sebesar 0,061 
satuan.Koefisien jalur Self Control (X5) terhadap kinerja guru (Y) atau 
disimbolkan PYX5 = 0,061, setelah dihitung menggunakan uji student-t, 
didapatkan hasil t-hit = 1,725 yang mana jika dibandingkan dengan t-tabel 
= 1,668, maka diputuskan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat 
pengaruh dari Self Control (X5) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari Self Control 
(X5) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, 
maka berdasarkan perhitungan analisis data bahwa pengaruh parsial dari X5 
terhadap Y adalah sebesar 0,044 atau jika dipersentasekan sebesar 4,4%. 

Keenam, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Other Personal 
Effectiveness Competencies (X6) mempengaruhi terhadap kineja guru (Y) di 
SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dengan koefisien sebesar 0,061, hal 
ini dapat dikatakan bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Other 
Personal Effectiveness Competencies pada kompetensi guru di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung  (X6) akan menaikkan nilai variabel kinerja guru 
di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (Y) sebesar 0,061 satuan.Koefisien 
jalur Other Personal Effectiveness Competencies (X6) terhadap kinerja guru 
(Y) atau disimbolkan PYX6 = 0,061, setelah dihitung menggunakan uji student-
t, didapatkan hasil t-hit = 1,989 yang mana jika dibandingkan dengan t-
tabel = 1,668, maka diputuskan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa 
terdapat pengaruh dari Other Personal Effectiveness Competencies (X6) 
terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari Other Personal Effectiveness 
Competencies (X6) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung, maka berdasarkan perhitungan analisis data bahwa pengaruh parsial 
dari X6 terhadap Y adalah sebesar 0,047 atau dipersentasekan sebesar 4,7%. 

Ketujuh, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Aprofesional 
Expertise (X7) mempengaruhi terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung dengan koefisien sebesar 0,045, hal ini dapat dikatakan 
bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Aprofesional Expertise 
pada kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (X7) akan 
menaikkan nilai variabel kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung (Y) sebesar 0,045 satuan.Koefisien jalur Aprofesional Expertise 
(X7) terhadap kinerja guru (Y) atau disimbolkan PYX7 = 0,045, setelah 
dihitung menggunakan uji student-t, didapatkan hasil t-hit = 1,954 yang 
mana jika dibandingkan dengan t-tabel = 1,668, maka diputuskan bahwa Ho 
ditolak, yang artinya bahwa terdapat pengaruh dari Aprofesional Expertise 
(X7) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari Aprofesional Expertise (X7) 
terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, maka 
berdasarkan perhitungan analisis data bahwa pengaruh parsial dari X7 
terhadap Y adalah sebesar 0,029 atau jika dipersentasekan sebesar 2,9%. 

Kedelapan, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Customer Service 
Orientations (X8) mempengaruhi terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung dengan koefisien sebesar 0,152, hal ini dapat 
dikatakan bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Customer Service 
Orientations pada kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung 
(X8) akan menaikkan nilai variabel kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung (Y) sebesar 0,152 satuan.Koefisien jalur Customer 
Service Orientations (X8) terhadap kinerja guru (Y) atau disimbolkan PYX8 = 
0,152, setelah dihitung menggunakan uji student-t, didapatkan hasil t-hit 
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= 3,607 yang mana jika dibandingkan dengan t-tabel = 1,668, maka 
diputuskan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat pengaruh dari 
Customer Service Orientations (X8) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari Customer 
Service Orientations (X8) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung, maka berdasarkan perhitungan analisis data bahwa 
pengaruh parsial dari X8 terhadap Y adalah sebesar 0,107 atau jika 
dipersentasekan adalah sebesar 10,7%. 

Kesembilan, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Teamwork and 
Cooperation (X9) mempengaruhi terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 
2 Kabupaten Bandung dengan koefisien sebesar 0,116, hal ini dapat 
dikatakan bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Teamwork and 
Cooperation pada kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung 
(X9) akan menaikkan nilai variabel kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung (Y) sebesar 0,116 satuan.Koefisien jalur Teamwork and 
Cooperation (X9) terhadap kinerja guru (Y) atau disimbolkan PYX9 = 0,116, 
setelah dihitung menggunakan uji student-t, didapatkan hasil t-hit = 3,229 
yang mana jika dibandingkan dengan t-tabel = 1,668, maka diputuskan bahwa 
Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat pengaruh dari Teamwork and 
Cooperation (X9) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari Teamwork and Cooperation (X9) 
terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, maka 
berdasarkan perhitungan analisis data bahwa pengaruh parsial dari X9 
terhadap Y adalah sebesar 0,094 atau jika dipersentasekan sebesar 9,4%. 

Kesepuluh, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Analytical 
Thinking (X10) mempengaruhi terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung dengan koefisien sebesar 0,104, hal ini dapat dikatakan 
bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Analytical Thinking pada 
kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (X10) akan 
menaikkan nilai variabel kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung (Y) sebesar 0,104 satuan.Koefisien jalur Analytical Thinking (X10) 
terhadap kinerja guru (Y) atau disimbolkan PYX10 = 0,104, setelah dihitung 
menggunakan uji student-t, didapatkan hasil t-hit = 2,698 yang mana jika 
dibandingkan dengan t-tabel = 1,668, maka diputuskan bahwa Ho ditolak, 
yang artinya bahwa terdapat pengaruh dari Analytical Thinking (X10) 
terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari Analytical Thinking (X10) terhadap 
kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, maka berdasarkan 
perhitungan analisis data bahwa pengaruh parsial dari X10 terhadap Y 
adalah sebesar 0,087 atau jika dipersentasekan adalah sebesar 8,7%, 
sebagaimana perhitungan dengan bantuan software Minitab versi 17.0. 

Kesebelas, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Conceptual 
Thinking (X11) mempengaruhi terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung dengan koefisien sebesar 0,041, hal ini dapat dikatakan 
bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Conceptual Thinking pada 
kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (X11) akan 
menaikkan nilai variabel kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung (Y) sebesar 0,041 satuan. Koefisien jalur Conceptual Thinking (X11) 
terhadap kinerja guru (Y) atau disimbolkan PYX11 = 0,041, setelah dihitung 
menggunakan uji student-t, didapatkan hasil t-hit = 1,783 yang mana jika 
dibandingkan dengan t-tabel = 1,668, maka diputuskan bahwa Ho ditolak, 
yang artinya terdapat pengaruh dari Conceptual Thinking (X11) terhadap 
kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung. Dikarenakan 
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adanya pengaruh dari Conceptual Thinking (X11) terhadap kinerja guru (Y) di 
SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, maka berdasarkan perhitungan 
analisis data bahwa pengaruh parsial dari X11 terhadap Y adalah sebesar 
0,031 atau jika dipersentasekan sebesar 3,1%. 

Keduabelas, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Initiative (X12) 
mempengaruhi terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung dengan koefisien sebesar 0,047, hal ini dapat dikatakan bahwa, 
jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Initiative pada kompetensi guru 
di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (X12) akan menaikkan nilai variabel 
kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (Y) sebesar 0,047 
satuan.Koefisien jalur Initiative (X12) terhadap kinerja guru (Y) atau 
disimbolkan PYX12 = 0,047, setelah dihitung menggunakan uji student-t, 
didapatkan hasil t-hit = 1,728 yang mana jika dibandingkan dengan t-tabel 
= 1,668, maka diputuskan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat 
pengaruh dari Initiative (X12) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari Initiative (X12) 
terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, maka 
berdasarkan perhitungan analisis data bahwa pengaruh parsial dari X12 
terhadap Y adalah sebesar 0,025 atau jika dipersentasekan sebesar 2,5%. 

Ketigabelas, kompetensi guru yang dilihat dari variabel Flexibility 
(X13) mempengaruhi terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung dengan koefisien sebesar 0,053, hal ini dapat dikatakan 
bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel Flexibility pada 
kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung  (X13) akan 
menaikkan nilai variabel kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung (Y) sebesar 0,053 satuan.Koefisien jalur Other Personal 
Effectiveness Competencies (X6) terhadap kinerja guru (Y) atau disimbolkan 
PYX13 = 0,053, setelah dihitung menggunakan uji student-t, didapatkan hasil 
t-hit = 1,726 yang mana jika dibandingkan dengan t-tabel = 1,668, maka 
diputuskan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat pengaruh dari 
Flexibility (X13) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten 
Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari Flexibility (X13) terhadap kinerja 
guru (Y) di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, maka berdasarkan 
perhitungan analisis data bahwa pengaruh parsial dari X13 terhadap Y 
adalah sebesar 0,042 atau jika dipersentasekan sebesar 4,2%. 

Keempat belas, kompetensi guru yang dilihat dari variabel 
Directiveness/ Assertiveness (X14) mempengaruhi terhadap kinerja guru (Y) 
di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dengan koefisien sebesar 0,08, hal 
ini dapat dikatakan bahwa, jikalau menaikkan 1 satuan dari variabel 
Directiveness/ Assertiveness pada kompetensi guru di SMP Negeri Gugus 2 
Kabupaten Bandung  (X14) akan menaikkan nilai variabel kinerja guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung (Y) sebesar 0,08 satuan.Koefisien jalur 
Directiveness/ Assertiveness (X14) terhadap kinerja guru (Y) atau 
disimbolkan PYX14 = 0,08, setelah dihitung menggunakan uji student-t, 
didapatkan hasil t-hit = 1,936 yang mana jika dibandingkan dengan t-tabel 
= 1,668, maka diputuskan bahwa Ho ditolak, yang artinya bahwa terdapat 
pengaruh dari Directiveness/ Assertiveness (X14) terhadap kinerja guru (Y) 
di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung.Dikarenakan adanya pengaruh dari 
Directiveness/Assertiveness (X14) terhadap kinerja guru (Y) di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung, maka berdasarkan perhitungan analisis data 
bahwa pengaruh parsial dari X14 terhadap Y adalah sebesar 0,066 atau jika 
dipersentasekan sebesar 6,6%. 
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Berdasarkan hasil analisis 14 (empat belas) koefisien jalur yang telah 
teruji masing-masing variabel atau dimensi dari kompetensi guru, maka 
dapat disimpulkan bahwa pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja guru di 
SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung, nyata adanya dengan nilai F-hitung = 
82,673 jika dibandingkan dengan F-tabel = 1,84, jelas bahwa dapat 
disimpulkan Ho ditolak, yang artinya bahwa model jalur yang digunakan 
untuk menjelaskan pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja guru di SMP 
Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung dapat digunakan dan dapat menjelaskan 
pengaruh simultan dari kompetensi guru terhadap kinerja guru di SMP Negeri 
Gugus 2 Kabupaten Bandung. Terlihat bahwa pengaruh simultan kompetensi 
guru terhadap kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung adalah 
sebesar 0,9445 atau jika dipersentasekan adalah sebesar 94,45%. Sedangkan 
variabel yang mempengaruhi kinerja guru namun tidak di teliti dalam 
penelitian ini sebesar 5,55%. 

 
 

E. PENUTUP 
Setelah melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja guru di SMP Negeri gugus 2 Kabupaten Bandung dapat disimpulkan: 
1. Kompetensi guru di SMP Negeri gugus 2 Kabupaten Bandung yang terdiri 

atas 14 dimensi yang dilibatkan menjadi variabel penyebab (eksogenus) 
yaitu Impact and Influence, Developing Others, Interpersonal 
Understanding, Self Confidence, Self–Control, Other personal 
Effectiveness Competenci-es, Aprofesional Expertise, Customer Service 
Orientations, Teamwork and Cooperation, Analytical Thinking, Conceptual 
Thinking, Initiative, Flexibility, dan  Directiveness/Assertiveness di 
SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung seara keseluruhan dinilai tinggi. 
Frekwensi  tertinggi pada dimensi kompetensi adalah dimensi Impact dan 
Influence. Hal ini menunjukan bahwa guru–guru di SMP Negeri gugus 2 
Kabupaten Bandung telah berpenampilan baik, menggunakan bahasa lisan 
maupun bahasa tubuh (body language) dengan baik, dan telah memperoleh 
kepercayaan dari orang lain dalam menjalankan profesi sebagai guru. 
Sedangkan nilai frekwensi yang terrendah pada kompetensi guru adalah 
Initiative. Hal ini menunjukan bahwa guru–guru di SMP Negeri gugus 2 
Kabupaten Bandung dalam melaksana-kan pekerjaannya masih terpaku kepada 
hal–hal rutin. Daya tanggap terhadap perubahan zaman terutama 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum ditanggapi 
dengan respon yang cepat, ini berdampak pada pembelajaran yang 
cenderung monoton dan kurang bervariatif serta aplikatif. 

2. Kinerja guru di SMP Negeri Gugus 2 Kabupaten Bandung berada pada 
kategori baik terutama pada segi kuantitas kerja, hal ini berarti bahwa 
jumlah beban kerja guru sudah terpenuhi. Guru yang telah memiliki 
sertifikat pendidik dituntut untuk mengajar minimal 24 jam per minggu, 
karena apabila hal ini tidak terpenuhi maka tunjangan profesi guru 
tidak akan diperoleh. Sedangkan frekwensi yang terendah pada variabel 
kinerja adalah ketepatan waktu, hal ini menunjukan bahwa ketepatan 
waktu yang digunakan dalam penyelesaian tugas sebagai guru  masih belum 
sesuai standar waktu yang ditetapkan dan kurang memperhatikan skala 
prioritas. Beban kerja sebagai guru memang tidak bisa dianggap enteng, 
tugas guru mulai dari menyusun program atau rencana pembelajaran, 
melaksanakan, mengevaluasi, melakukan pembimbingan, juga melakukan 
penelitian tindakan kelas memerlukan keterampilan guru untuk membagi 
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waktu dalam pelaksanaannya. Jika tidak semua pekerjaan tidak tuntas 
dilaksanakan dan tidak dapat meraih tujuan yang ditetapkan. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan statistik, didapatkan bukti bahwa 
variabel kompetensi mempunyai kontribusi besar terhadap pembentukan 
kinerja yang positif. Dengan demikian penelitian ini dapat menyatakan 
bahwa kompetensi    mempunyai peranan terhadap kinerja terbukti.  
 
Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran: 

1. Pemerintah dalam hal ini dapat melalui dinas pendidikan di kabupaten 
atau kota selanjutnya kepada sekolah–sekolah hendaknya dapat memberikan 
fasilitas berupa jaringan internet yang memadai, tersedianya buku–buku 
rujukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus diperbaharui. 
Dengan demikian guru tidak ketinggalan informasi dan dapat merespon 
dengan cepat setiap perkembangan yang terjadi pada dunia pendidikan 
khususnya. Dimensi kompetensi lain yang perlu mendapat perhatian dalam 
peningkatannya adalah Interpersonal Understanding yaitu kemampuan guru 
dalam memahami secara mendalam latar belakanng peserta didik, 
kebutuhan, permasalahan serta potensi siswa. Dalam hal ini pemerintah 
yaitu kementrain pendidikan melalui dinas pendidikan kabupaten kota 
hendaknya mengadakan program pelatihan bagi guru mengenai berbagai 
teori dan keterampilan dalam memahami peserta didik (pedagogik). Agar 
program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dapat sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisinya yang pada akhirnya akan dapat 
mengaktualkan potensi yang dimiliki peserta didik. 

2. Peneliti menyarankan agar membuat program kerja yang benar–benar sesuai 
dan yang mungkin dilakukan. Pembuatan program kerja ini memang tidak 
mudah, oleh karena itu guru melalui kelompok mata pelajaran atau 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) baik di tingkat sekolah maupun 
gugus bersama sama  menyusun program yang disesuaikan dengan materi 
yang harus diberikan serta kalender pendidikan. Dengan demikian guru 
dapat banar–benar memperhitungkan ketepatan waktu dalam pemberian 
layanan pembelajaran, penilaian,  evaluasi pembelajaran juga tugas 
profesional guru yang lain yaitu melakukan penelitian tindakan kelas 
yang hasilnya dapat diterapkan demi perbaikan proses pembelajaran.  

3. Pemerintah hendaknya menyusun berbagai kebijakan dan program untuk 
meningkatkan kompetensi guru, seperti program sertifikasi guru harus 
menyentuh seluruh guru. Guru yang mengajar harus memiliki sertifikat 
pendidik yang diperoleh baik melalui  pendidikan profesi guru (PPG) 
maupun pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Guru dituntut lebih 
kreatif dan mau bekerja keras demi memberikan layanan yang terbaik 
kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan agar seluruh potensi yang 
dimiliki peserta didik dapat berkembang optimal sehingga dapat menjadi 
potensi sumber daya manusia bagi kemajuan pendidikan khususnya dan 
kemajuan Bangsa Indonesia pada umumnya. 
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