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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi guru yang dimiliki 

oleh Sekolah Menengah Sains (SMS) Sembrong. Khususnya guru yang menerapkan 

sistem pembelajaran student center pada proses belajar mengajar matematika. Data 

akan dikumpulkan melalui wawancara dengan guru yang terlibat secara langsung dan 

dengan observasi proses pembelajaran. Hasil dari wawancara dan observasi lapangan 

akan diolah dengan teknik deskripsi kualitatif. Hasil pengolahan data akan 

menunjukan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pengajar di SMS Sembrong. 

Penelitian ini menggunakan pembanding atau tolak ukur undang-undang tentang 

kompetensi guru di Indonesia, akan pembaca dapat memahami kompetensi guru yang 

ada disekolah tersebut. Dengan metode pembelajaran yang sama dengan Indonesia 

yaitu student center akan membuat penelitian lebih mudah dilakukan. Melalui studi 

kepustakaan yang dilakukan akan didapat acuan untuk pembuatan desain wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian kompetensi guru di sekolah ini adalah baik secara 

keseluruhan, dalam artian guru dapat menguasai materi ajar dengan baik, guru dapat 

memahami karakter siswa dengan baik, guru dapat memanfaatkan teknologi serta 

guru berperan penting sebagai teladan bagi siswa. Perbedaan yang dominan terlihat 

antara kompetensi guru di dalam negeri dan kompetensi guru di Sekolah Menengah 

Sains Sembrong terdapat pada perlakuan yang dilakukan guru dalam berinteraksi 

dengan siswa, baik didalam kelas maupun diluar kelas. Didalam kelas gruu menjadi 

sosok yang dihormati siswa dan cenderung ditakuti namun diluar kelas guru menjadi 

sosok teman bagi siswa.  

 
Keywords: kompetensi guru, Malaysia, study literature 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Pada hasil tes PISA 2012, Indonesia menempati posisi 34 dari total 35 negara yang mengikuti tes 

tersebut. Meskipun mengalami peningkatan dari hasil tes pada tahun 2003 namun hasil tes pada tahun 

2012 mengalami penurunan dari tahun 2009. Hal ini juga menunjukan bahwa kemampuan siswa masih 

berada di level 1 dari total 6 level yang dideskripsikan. Level 1 adalah level yang berarti bahwa siswa 

masih belum menguasai kemampuan analisis dan kemampuan matematis untuk menyelesaikan masalah 

yang diberikan. Siswa terbiasa dengan soal yang berupa soal kontekstual dan siklus, serta tidak terbiasa 

dengan soal yang bersifat open ended. 

Hasil PISA yang telah dipublikasikan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan sistem 

pendidikan. Dengan adanya hasil tersebut, salah satu usaha yang telah dilakukan adalah dengan 

menerapkan kurikulum K13 yang mengacu pada pendekatan saintifik. Arends (2012:402) menyatakan 

bahwa “discovery learning emphasizes active, students centered pembelajaran penemuan menekankan 

pada keaktifan, pengalaman belajar yang berpusat pada siswa dimana siswa menemukan ide-ide dan 

memperoleh maknanya sendiri. 

Maka dari itu diperlukan perbaikan dalam sistem pembelajaran yang dilakukan. Salah satu faktor 

yang berpengaruh pada proses pembelajaran ialah kompetensi guru dalam pembelajaran. Guru memiliki 

peran penting dalam proses pembelajaran karena guru adalah pelaksana dan fasilitator dalam 

pembelajaran. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru, salah satunya 
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adalah melalui studi literatur kompetensi yang dimiliki guru sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

siswa. Kompetensi adalah pemilikan pengetahuan, keterampilan, kecakapan atau kemampuan sebagai 

seorang guru dalam menentukan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya agar 

proses pembelajaran dapat berjalan baik. Kompetensi dalam proses interaksi belajar mengajar dapat pula 

menjadi alat motivasi ekstrinsik, guna memberikan dorongan dari luar diri siswa (Pengertian Kompetensi 

Guru, http://www.canboyz.co.cc/2010/06/pengertian-definisikompetensi-guru.html) 

Untuk memaksimalkan upaya peningkatan kompetensi guru, diperlukan suatu studi yang dapat 

memberikan masukan untuk peningkatan kompetensi guru. Salah satu caranya adalah dengan melakukan 

penelitian terkait kompetensi guru yang dimiliki oleh negara lain. 

Berdasarkan hasil tes PISA 2012, Malaysia termasuk negara yang dapat meningkatkan hasil tes 

siswanya lebih dari 5% setiap hasil tes nya. Hal ini menunjukan adanya usaha dari pemerintahan 

Malaysia untuk meningkatkan pendidikan dinegaranya. Malaysia menggunakan sistem pembelajaran 

yang serupa dengan Indonesia, yaitu student center. Namun hasil yang berbeda dari tes PISA menunjukan 

adanya perbedaan dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Dengan mengetahui kompetensi guru 

yang dimiliki oleh pengajar di Malaysia diharap dapat memberikan motivasi serta gambaran bagi 

pengajar di Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya. 

Perbedaan hasil yang dicapai menunjukan adanya perbedaan dalam pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan. Salah satu sekolah yang menerapkan sistem student center adalah Sekolah Menengah 

Sains (SMS) Sembrong. Sekolah Menengah Sains (SMS) Sembrong adalah sekolah yang baru berdiri 

pada tahun 2011 lalu. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah asrama yang terletak di Kluang, Johor. 

Sebagai salah satu sekolah kerajaan sekolah ini memiliki area yang luas, yaitu sekitar 40 hektare. Area 

sekolah dibagi menjadi beberapa bangunan, bangunan aula, dewan pejabat, bilik guru, bilik akademik, 

bilik makmal (laboratorium), bilik klub, asrama siswa perempuan, asrama siswa laki-laki, dewan makan, 

surau, rumah tuan dan rumah puan, rumah cikgu serta rumah tamu, juga beberapa bangunan kecil sebagai 

kantin, bengkel dan kebun. Dengan sumbangan yang didapat dari pihak kerajaan, sekolah ini memilik 

fasilitas yang lengkap untuk keperluan belajar siswa. Sesuai dengan surat keputusan di negeri Malaysia, 

hukuman fisik kepada siswa diberikan kepada guru, disekolah ini pun demikian, hukuman fisik masih 

menjadi hukuman utama bagi siswa. 

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

kompetensi guru matematika dalam pelaksanaan pembelajaran yang berbasis student center di Sekolah 

Menengah Sains Sembrong. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapat 

gambaran tentang kompetensi guru matematika dalam pelaksanaan pembelajaran yang berbasis student 

center di Sekolah Menengah Sains Sembrong. 

Makna kompetensi dipandang sebagai pilarnya atas kinerja satu profesi atau dalam konteks ini 

adalah kinerja para guru. Dengan de mikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap profesional, dalam menjalankan fungsi sebagai 

guru (Novauli, 2015 : 45-67). Usman (2007: 1) menyatakan bahwa, “Guru merupakan jabatan atau 

profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru”. Oleh karena itu, untuk menjadi guru dibutuhkan 

syarat tertentu. Salah satu syarat yang dimaksud adalah seorang guru harus mampu melaksanakan 

pembelajaran secara optimal. 

Kompetensi guru diartikan dengan penguasaan terhadap suatu tugas (mengajar dan mendidik), 

keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan yang 

dilakukannya. Dengan demikian kompetensi tidak hanya berkenaan dengan kemampuan guru dalam 

menyajikan pelajaran di depan kelas, melainkan termasuk keterampilan guru dalam mendidik dan 

menanamkan sikap yang baik kepada pelajar (Novauli, 2015 : 45-67).  

Guru profesional bukanlah hanya untuk satu kompetensi saja yaitu kompetensi profesional, 

tetapi guru profesional harus mampu memiliki keempat kompetensi sebagaimana yang diamanatkan 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 agar guru memahami, menguasai, dan terampil menggunakan sumbersumber belajar baru dan 

menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial sebagai bagian dari kemampuan guru. Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari 

empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional, keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Uraian tentang 

kompetensi guru telah diuraikan oleh Novauli (Novauli, 2015:45-67) seperti berikut: 

Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran yang 

meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara 

akademik dan intelektual. Guru hendaknya memiliki kesesuaian latar belakang bidang ilmu dan subjek 
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pelajaran yang dipegang didalam kelas. Hal itu dapat ditunjukan dengan kemampuan pengetahuan dan 

wawasan guru terhadap subjeknya, secara formal dapat ditunjukan dengan ijazah dari bidang ilmunya. 

Selain memiliki wawasan tentang bidang ilmunya, guru juga mengetahui tentang psikologi siswa, 

sehingga guru dapat menentukan pendekatan yang hendaknya digunakan untuk muridnya. Selain itu, guru 

memiliki pengetahuan latar belakang pribadi anak, sehingga dapat mengidentifikasi masalah-masalah 

yang dihadapi siswa. Kompetensi pedagogik telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru yang mencakup: (1) Menguasai 

karakteristik Belajar dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (2) 

Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.(3) Mengembangkan kurikulum 

yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.(4) Menyelenggarakan pembelajaran Yang 

mendidik.(5)Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. (6) 

Memfasilitasi pengembangan potensi Belajar untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

(7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan Belajar. (8) Menyelenggarakan penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil belajar.(9)Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran.(10)Melakukan tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Guru yang 

mengampu suatu subjek pelajaran hendaknya memiliki kompetensi pedagogik yang lebih tinggi dari rata-

rata. 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Di 

mana pada setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan 

kepribadian seorang guru. Setiap guru mempunyai pribadi masingmasing sesuai ciri-ciri pribadi yang 

mereka miliki. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah yang abstrak, yang hanya dapat dilihat 

lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan. 

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Dalam makna 

demikian, seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang 

tersebut. Kompetensi kepribadian telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kompetensi Guru yang mencakup kompetensi inti guru yaitu(1) 

Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial (2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, 

berakhlak mulia, dan teladan bagi Belajar dan masyarakat (3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa (4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri (5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Berdasarkan 

kutipan di atas dapat dinyatakan sebagai pendidik dalam hal ini guru perlu mengetahui, memahami dan 

melakukan tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional, dalam 

ruang lingkup negara Malaysia.  

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi 

dengan orang lain. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat 

dan makhluk sosial, meliputi: (1) kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional; (2) kemampuan guru dalam menjalin komunikasi 

dengan pimpinan; (3) kemampuan guru berkomunikasi dengan orang tua Belajar; (4) Kemampuan guru 

berkomunikasi dengan masyarakat; (5) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap 

lembaga kemasyarakatan; dan (6) kemampuan untuk pendidikan moral. Inti dari kompetensi sosial 

terletak pada komunikasi, tetapi komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang efektif. Kompetensi 

sosial telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No16 tahun 2007 tentang 

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yaitu (1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, 

serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan 

status sosial ekonomi. (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. (3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah 

Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. (4) Berkomunikasi dengan komunitas 

profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 
Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas 

dan mendalam. Proses belajar dan hasil belajar Peserta Didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, 
struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar 
dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang 
efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar peserta didik berada 
pada tingkat optimal. Kompetensi profesional telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional No16 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru yang mencakup kompetensi inti guru yaitu; 
(1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 
diampu (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu (3) 
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Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif (4) Mengembangkan keprofesionalan 
secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi(5)Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk mengembangkan diri. 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif. Moleong (Novauli, 2015:45-67) mengatakan bahwa  “Penelitian  kualitatif  berakar  pada  latar 

belakang  alamiah,  mengandalkan  manusia  sebagai alat penelitian, mengadakan analisis secara induktif, 

mengarahkan  sasaran  penelitian  pada  usaha menemukan  teori-teori  dasar,  bersifat  deskriptif, lebih 

mementingkan proses dari pada hasil”. Dalam penelitian kualitatif peranan peneliti secara langsung 

sangat menentukan keberhasilan penelitian karena peneliti terlibat langsung di lapangan untuk 

mengumpulkan informasi melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Sains Sembrong, yang terletak di Kluang, Johor, 

Malaysia. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si peneliti dengan objek penelitian (2016, 

perpusku.com). Wawancara dilakukan untuk memastikan fakta dan mencari kebenaran dari objek 

penelitian, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan guru matematika di SMS Sembrong. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui metode yang umum mereka gunakan, serta berbagai media yang digunakan 

selama satu tahun pembelajaran. Observasi adalah mengamati perilaku subyek dari jauh dan tanpa adanya 

interaksi dengan subyek (2010, Sujarwo). Objek penelitian adalah merupakan sumber data yang 

memberikan kejelasan mengenai persoalan yang dikaji. Subjek penelitian ini terdiri dari tenaga pengajar 

matematika yang ada di SM Sains Johor, serta Wakil Kepala Sekolah yang berkaitan. Penelitian 

dilakukan selama 2 minggu, yang terdiri dari tahap observasi lapangan, wawancara guru dan observasi 

kelas. Untuk mendapatkan data yang sahih peneliti melakukan wawancara dan observasi secara berulang 

kepada sumber data. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sekolah Menengah Sains Sembrong adalah salah satu sekolah asrama kerajaan. Sebagai salah 

satu sekolah yang menerima siswanya melalui ujian nasional, sekolah ini memiliki rata-rata yang cukup 

tinggi dari sekolah lain. Berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa metode pembelajaran yang 

diterapkan disekolah ini adalah student center, yang menuntut guru untuk menjadi fasilitator bagi siswa. 

Dalam praktiknya, guru harus mampu mengembangkan metode pembelajaran dengan kreatif sehingga 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat bagi siswa. Secara garis besar, metode pembelajaran 

disekolah ini adalah student center dan contextual learning. Pembelajaran kontekstual adalah konsep 

belajar dan mengajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 

nyata para siswa dan mendorong para siswa untuk menerapkan pembelajaran yang diperoleh di sekolah 

dalam kehidupan nyata siswa di lingkungan keluarga ataupun masyarakat luas dengan tujuan akhir untuk 

menemukan makna materi tersebut untuk kehidupannya (Komalasari, 2010: 6). 

Pengumpulan data pada penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Guba (Mulyana, 2008: 145) 

yang menyatakan bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan kajian dokumentasi. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti melakukan kegiatan 

pengumpulan data dan informasi dengan langkah sebagai berikut: 

Observasi, kegiatan dilakukan untuk memastikan kompetensi yang dimiliki guru dalam proses 

pembelajaran dalam kelas. Dalam hal ini peneliti mengamati aktivitas dalam pembelajaran yang berkaitan 

dengan kompetensi guru. Untuk itu dalam proses observasi peneliti menggunakan buku catatan dan 

kamera sebagai media dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali, menemukan dan mengetahui 

informasi dari persepsi subjek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

dengan menggunakan teknik tanya jawab. Selama proses wawancara berlangsung, peneliti menggunakan 

alat bantu alat tulis untuk mencatat jawaban serta informasi lain dari subjek penelitian. 

Studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh dalam proses 

observasi dan wawancara. Dokumentasi tersebut dilakukan untuk memperoleh peristiwa atau kejadian 

yang telah berlalu tentang kompetensi guru di SM Sains Sembrong. Studi dokumentasi digunakan untuk 

menghimpun data yang didapatkan, seperti jumlah siswa, jumlah tenaga pengajar matematika, nilai rata-

rata dan lain-lain. 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus dari awal 

hingga akhir, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Analisis data di lapangan meliputi pencatatan, 
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pemberian kode dan penafsiran sementara terhadap berbagai informasi yang diperoleh pada berbagai 

langkah penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagaimana yang disarankan 

oleh Novauli (Nasution , 2007: 129-130), adalah “reduksi data, pengorganisasian dan pengolahan data, 

penafsiran data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan.” untuk lebih jelas dikemukakan sebagai 

berikut: 

Reduksi data, tahap ini dilakukan untuk membuat abstraksi dari seluruh data yang diperoleh di 

lapangan. Pengorganisasian dan pengolahan data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam penafsiran 

data. Penafsiran data dilakukan untuk merakit unsur-unsur dalam penelitian sesuai dengan tujuan 

penelitian. Verifikasi data dilakukan untuk menguji atau memeriksa kesimpulan yang diambil 

dibandingkan dengan teori-teori yang relevan apakah sudah tepat atau belum dalam mencapai tujuan 

penelitian. Seluruh kegiatan analisa data tersebut dilakukan secara terusmenerus dan saling berhubungan 

dari awal sampai akhir tujuan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru matematika di Sekolah Menengah Sains Sembrong 

memiliki kompetensi pedagogik yang baik, guru memahami karakter siswa melakukan pendekatan 

individu. Guru menggunakan pengetahuannya tentang siswa dalam kelas sebagai bahan referensinya, 

sehingga dalam proses pembelajaran guru memahami kelemahan dan kelebihan setiap siswa. Dengan 

mengetahui hal itu, guru dapat membuat pembelajaran student center lebih efektif dengan saling 

melengkapi antar pengetahuan siswa, sehingga siswa yang memiliki pemahaman lebih bisa menjadi 

mentor bagi siswa lain yang kesulitan atas bimbingan dari guru. Kompetensi pedagogik juga merupakan 

kemampuan guru menguasai teknologi dan memanfaatkannya untuk pembelajaran. Di SM Sains 

Sembrong, penggunaan alat teknologi bukan hal baru lagi, siswa sudah terbiasa menggunakan makmal 

(laboratorium) matematika untuk melakukan pembelajaran. Di makmal matematika terdapat sarana dan 

prasarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Namun tidak semua guru memanfaatkan 

media dan sumber belajar berbasis teknologi, seperti yang dikemukakan saat wawancara, pemilihan 

model pembelajaran dilakukan oleh guru sesuai dengan materi yang diajarkan, ada juga guru yang lebih 

sering dikelas dari pada di makmal. 

Kompetensi kepribadian guru pada SM Sains Sembrong memiliki kriteria yang berbeda dari 

kriteria kompetensi di Indonesia. Sehingga penilaian tentang kompetensi kepribadian guru tidak dapat 

digunakan dengan kriteria yang telah dijabarkan. Malaysia adalah salah satu negara Islam yang 

menjadikan aturan agama sebagai aturan hidup warga negaranya. SM Sains Sembrong adalah salah satu 

sekolah yang berdiri dan beroperasi dibawah kepemilikan kerajaan Johor, sehingga dalam proses 

pelaksanaan pembelajarannya sangat kental dengan unsur keagamaan yang cenderung ketat dan disiplin 

yang tinggi. Seluruh kegiatan siswa telah dijadwalkan oleh sekolah dan setiap siswa wajib mengikutinya 

tanpa kecuali, ketidakikutsertaan siswa dalam kegiatan yang telah dijadwalkan akan memiliki 

konsekuensi hukuman bagi siswa. Hukuman dapat berupa hukuman rotan atau hukuman lain sesuai 

keinginan guru dalam batas yang wajar. Hukuman yang sering diterapkan dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika adalah hukuman pukul rotan atau hukuman membersihkan lingkungan sekolah 

bagi siswa yang tidak tertib dalam pembelajaran. 

Kompetensi sosial guru terkait dengan kemampuan guru berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

orang lain. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kemampuan sosial guru di SM Sains Sembrong 

masuk kategori bagus. Guru-guru di SM Sains Sembrong dapat menempatkan diri dengan sangat baik, 

mereka bisa menjadi teman bergurau yang sangat akrab dengan murid diluar kelas, namun didalam kelas 

mereka adalah orang yang dipatuhi semua murid. Terkait dengan sosialisasi dengan sesama pendidik, 

guru memiliki kemampuan yang baik. Hal ini menjadi salah satu usaha dari pihak sekolah, komunikasi 

antar pendidik menjadi sorotan yang menarik bagi peneliti. Salah satu kebijakan sekolah ini adalah 

pengetua dan pembantu kanannya (kepala sekolah dan wakil kepala sekolah) diwajibkan untuk tinggal 

didalam lingkungan sekolah, sehingga mereka dapat mengamati dan mengikuti kegiatan siswa secara 

penuh, muai dari pukul 6 pagi sampai pukul 11 malam. Selain itu, guru yang belum memiliki rumah 

sendiri atau memiliki rumah yang jauh dari sekolah juga disediakan rumah khusus guru, sehingga guru-

guru menjadi sangat akrab satu sama lain, baik itu dengan sesama tenaga pengajar atau dengan murid. 

Beberapa murid bahkan mengatakan bahwa beberapa guru sering mengundang murid untuk datang 

kerumah guru, baik itu acara formal ataupun hanya kunjungan biasa. Selian dengan kedekatan yang 

terbina karena rumah yang terletak dalam satu wilayah, dewan guru disekolah ini juga memiliki acara 

rutin bagi guru. Acara tersebut diadakan setiap satu tahun sekali, berupa acara malam keakraban bagi para 

guru. Sehingga hubungan antar guru dan guru dengan murid merupakan hal yang sangat terjaga disekolah 

ini. 

Kompetensi profesional guru, hal ini terkait dengan kemampuan guru dalam membuat program 

pembelajaran, menguasai tugas siswa, penguasaan materi belajar, pelaksanaan pembelajaran, penilaian 



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PM-264 

 

dan bimbingan konseling. Dalam ruang yang lebih fokus dalam penelitian ini adalah kompetensi guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru mengacu pada student center 

sehingga guru cenderung lebih banyak memberi latihan pada siswa. Latihan yang diberikan fokus pada 

latihan soal konteksual yang membantu siswa dalam memahami matematika secara realistik, sehingga 

siswa akan langsung berhadapan dengan matematika. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan tujuan penelitian yang dirumuskan pada pendahuluan maka 

dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Kompetensi pedagogik guru di SM Sains Sembrong dilakukan dengan pendekatan individu, 

berupa pendekatan kepribadian dan pendekatan pengetahuan siswa. Dengan mengenal karakter 

masing-masing muridnya guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa. 

2. Kompetensi kepribadian guru, guru mampu menjadi tokoh yang dapat dijadikan sebagai teladan 

bagi siswa, karena adanya tuntutat sebagai orang yang patut dicontoh. Hal ini didukung dengan 

peran guru di Malaysia yang sangat dihormati, karena guru dianggap sebagai guru bagi semua 

orang, termasuk orang paling hebat sekalipun adalah murid dari seorang guru. 

3. Kompetensi sosial guru di SM Sains Sembrong yaitu dapat berkomunikasi dan bersosialisasi 

dengan baik kepada murid ataupun sesama pendidik.  

4. Kompetensi professional guru di SM Sains Sembrong yaitu guru menguasai substansi ilmu 

pelajaran yang diambil.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disampaikan beberapa saran, yaitu: 

1. Kompetensi guru merupakan syarat bagi seorang guru dalam menjalankan perannya sebagai 

pendidik, sehingga perlu adanya peningkatan yang dilakukan secara terus menerus untuk 

memajukan pendidikan negeri. 
Perlu adanya up grading cara pengajaran guru agar dapat terus menambah dan meningkatkan wawasan 

serta pengalamannya sebagai pendidik. 
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