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Abstrak 

 
Education in a global era requires a professional teacher, this article offers a 

model of competency-based teacher development soft skills, with the aim of the 
model is that teachers more professional. Teachers in developing the competence to 
optimize the ability of personal and intrapersonal (soft skills) so   in improvement 
process competence is not just a formality but the quality. This model offers planning 
guidance that clearly identified the material soft skills, principles and techniques of 
coaching, as well as in the implementation of the model Teachers must have the 
ability to work in teams, communication, creative and innovative in every kegitan 
development such as seminars, workshops, studies, class discussions with colleagues 
etc.  So activities that followed was able to increase teacher competencies so he/she 
has to master in science, dynamic according the uniqueness or the characteristics of 
the child. Competence development is done on an ongoing base on it and 
comprehenship. 
 
Keywords: management, development, teacher competency, soft skill 
 
A. Pendahuluan 

Di era global guru profesional saat ini menjadi tuntutan, apalagi menghadapi 
dinamika perkembangan pendidikan di Indonesia yang sebentar lagi menghadapi 
perubahan kurikulum. Saat ini banyak guru yang secara akademik sudah memenuhi 
syarat tetapi pada kompetensa lain masih banyak yang harus ditingkatkan. 
Permasalahan pembelajaran yang sering dilontarkan kepada guru sebagai  kritik 
seperti guru ketinggalan informasi, kurang kreatif dalam pembelajaran, kurang 
inovatif, kurang sabar dlll, perlu disikapi guru secara positif. Menghadapi semua itu 
guru tidak perlu takut seharusnya lebih terpacu untuk belajar.Guru yang profesional 
dituntuntut untuk selalu berkembang sesuai tuntutan perubahan yang dinamis. Untuk 
itu diperlukan kesadaran guru, sikap dan prilaku tanpa malu untuk selalu 
meningkatkan diri.  
         Pada praktik pendidikan banyak kesulitan yang dihadapi guru seperti  guru 
dihadapkan kesulitan melakukan  pembelajaran yang dinamis sesuai karakteristik dan 
kebutuhan siswa. Guru kesulitan menyusun  RPP berbasis lingkungan sebagaimana 
tuntutan KTSP karena fakta banyak kita jumpai RPP yang sama padahal dalam 
sekoalah yang berbeda, karakteritik siswa dan lingkungan yang berbeda pula. Guru 
juga dihadapkan kesulitan pada proses pembelajaran, pemahaman konsep keilmuan 
dll. Kesulitan-kesulitan itu kadang tidak dirasakan oleh guru karena tuntutan jam 
pelajaran dan kompetensi yang harus dicapai dengan indikator skor sehingga target 
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guru bagaiman anak memperoleh skor atau nilai sesuai tuntutan ketuntasan dengan 
mengabaikan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesungguhnya. Menghadapi semua 
itu guru dituntut mempunyai motivasi untuk berubah  maju ( progress) dengan 
kemampuan yang ada dalam dirinya dan memperdayakan lingkungan secara 
maksimal. 

Pijakan pengembangan kompetensi guru jelas sesuai dengan UU No.14 tahun 
2005 tentang guru dan dosen dimana guru dituntut memiliki kualifikasi akademi dan 
kualifikasi lainnnya. Hanya yang menjadi kendala tidak mudah merubah pandangan 
guru yang selama ini dalam kemapanan, kesatitas kalaupun mereka mau berubah 
sebagian besar masih dalam tataran kuantitatif seperti tuntutan mengajar harus 
mempunyai RPP, guru mempunyai tetapi sejauh mana kualitas RPP tersebut, guru 
mengajar dalam jumlah jam tapi apakah jam tersebut benar-benar berkualitas, itu 
yang perlu direnungkan kembali oleh para guru. Jika guru menghadapi tuntutan tidak 
dengan terbuka pada perubahan dan tuntutan sebagai konsekuanse guru sebagai 
profesi pada akhirnya  hanya akan merugikan guru itu sendiri dan hal tersebut akan 
mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pendidikan. 

Pengembangan kompetensi dalam era global guru dapat dilakukan kapan saja 
dan dimana saja. Hanya saat ini guru ketika mengikuti berbagai bentuk 
pengembangan kompetensi seperti pelatihan dan seminar ataupun kegiatan lain 
dalam kerangka peningkatan kompetensi tidak melalui diagnosa dan perencanaan 
yang baik sehingga ketika mengikuti kegiatan hanya sekedarnya saja. Sebagai contoh 
ketika guru mengikuti seminar kebanyakan mereka pasif hanya berorentasi 
memperoleh sertifikat  sehingga informasi yang diterima tidak maksimal.  

Pengembangan peningkatan guru selama ini hanya bersifat insidental, dalam 
artian tidak dilakukan sebagai proses yang terus menerus tetapi seringkali hanya 
bersifat program dan insidental, dengan demikian pelaksanaan peningkatan 
profesional sering terhenti dengan berhentinya program atau proyek, padahal di atas 
sudah ditegaskan jika pembinaan harus merupakan progress yang terus 
berkesinambungan. Disisi lain pembinaan juga lebih banyak pengembangan pada hal 
yang bersifat metodis, kurang memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik yang 
merupakan kemampuan soft skill, oleh karena itu sering kali guru hanya berkembang 
dalam pemikiran dan aspek pengetahuan tidak menyentuh pada pengembangan soft 
skill yang harus dimiliki oleh seorang guru, dimana guru harus memiliki kemampuan 
kepemimpinan, keteladan, kemampuan bekerja secara kelompok dan berkolaborasi 
dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya. 

Tulisan ini bermaksud  menawarkan sebuah pemikiran model pengembangan 
kompetensi  dengan mengoptimalkan kemampuan soft skill guru. Makalah ini 
mengkaji model peningkatan  kompetensi  guru berbasis soft skill dengan tujuan 
dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran di sekolah. 
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B. Pembahasan 
1. Pembinaan Kompetensi Guru 

Guru profesional dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan merupakan  
amanat Undang- Undang nomer 14 tahun 2005. Pengembangan kompetensi guru 
sehingga menjadi guru yang benar-benar profesional perlu dilakukan secara 
berkesinambungan dan komperhenshif. Dalam menyelenggarakan pembelajaran guru 
harus menguasai  pengetahuan tentang peserta didik, menguasai pembelajaran yang 
mendidik, menguasai bidang studi baik secara keilmuan dan paedagogik.  Pada 
praktik pendidikan guru profesional dituntut mengetahui perkembangan psiko-sosial-
fisiologis peserta didik, yang menjadi permasalahan adalah karena jumlah peserta 
didik pada setiap kelas dalam sistem pendidikan  disetiap tingkatan memiliki jumlah 
yang banyak sehingga ini menjadi kendala guru dalam memahami perbedaan atau 
keunikan anak. Menurut Sunaryo Kartadinata (2012:4) bahwa sosok utuh kompetensi 
guru antara lain menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik yang akan 
dilayani meliputi ragam perkembangan dan perbedaan individual peserta didik.. 

Pembinaan guru atau atau supervisi sangat penting sebagai bentuk layanan 
terhadap peningkatan kualitas kompetensi guru khususnya dalam pembelajaran. Guru 
dapat mengembangkan diri melaluiu program penataran, workshop, seminar dan 
pertemuan ilmiah, e-learning atau program-program formal yang lain disesuaikan 
kebutuhan guru. Pembinaan guru merupakan bentuk layanan kepada guru terkait 
pembelajaran yang dilakukan. Glikman (1981) mendifinisikan supervisi atau 
pembinaan sebagai upaya yang dilakukan untuk m,embantu guru agar mau terus 
belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Hal ini dipertegas oleh 
Neagly dan Evan (1980:20) bahwa kegiatan pembinaan bukan kegiatan administrasi 
tetapi kegiatan yang dapat menuntun guru menemukan kesimpulan yaitu 
memperbaiki pengajaran guru demi tercapainya prestasi siswa secara optimal.   
 Sistem pembinaan profesional adalah usaha yang dilakukan secara sadar, 
sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas 
profesi serta mutu kerja guru. Pada dasarnya prinsip pembinaan adalah peningkatan 
kualitas obyek yang dibina,  dengan menggunakan teknik yang efektif maka 
pembinaan akan  berhasil. Penentuan teknik yang digunakan dalam pembinaan guru 
seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan guru dengan melihat aspek apa yang perlu 
dikembangkan dan dibina. Penelitian Ngabiyanto (2011) tentang pembinaan 
peningkatan profesionalisme guru memberikan temuan dengan memetakan sejumlah 
teknik disesuaikan dengan kelemahan masing – masing descriptor pada 4 
kompetensi, teknik tersebut dengan menggunakan seminar, PTK, pembelajaran 
inovatif, teaching clinic dan juga menggunakan pola kemitraaan.  

Model – model yang dikembangkan untuk pembinaan guru sudah banyak  
dikembangkan, hasil Penelitian  Wayan Santyasa (2012) menemukan model yang 
dikembangkan di Bali untuk guru – guru di SMP adalah perlunya  pembelajaran dan 
asesmen inovatif, lesson study, dan penelitian tindakan kelas. Ngabiyanto (2011) 
menganjurkan untuk peningkatan kompetensi paedagogik dengan menggunakan 
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lesson study, case study, dan Teaching Clinic. Mengacu model teaching clinic 
pembinaan guru pascasertifikasi Depdiknas, guru dalam mengembangkan komptensi 
perlu melakukan identifikasi, sebetulnya kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi dalam 
pembelajaran sehingga dapat memilih pengembangan kompetensi yang tepat. Sri 
Utaminingsih (2011:40) menyatakan bahwa keberhasilan pembinaan guru terutama 
guru pascasertifikasi tergantung pada prinsip dan tehnik pembinaan  
 
2. Soft Skill guru 
 Soft skill dalam pendidikan mulai dikembangkan. Dalam era global lulusan 
sekolah perlu dibekali soft skill agar lebih dapat hidup lebih sukses dan bijak. 
Permasalahannnya bagaimanan soft skill guru itu sendiri. Secara sempit kadang soft 
skill diartikan sebagai kompetensi kepribadian guru tetapi bila kita melihat 
kompetensi kepribadian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 
No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan   tentunya agak berbeda. 
Kompetensi kepribadian guru dalam sertifikasi merupakan kemampuan personal 
yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa 
menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. tetapi dalam kajian ini soft 
skill merupakan kemampuan yang perlu dan sebagai isi dalam proses pendidikan 
sebagaimana disampaikan Bernie Trilling dan Carles Fadel ( 2010: 175-176) bahwa 
dalam era masyarakat ilmu pengetahuan dan informasi (mipin) diabad ke-21 ini 
selain diperlukan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, sains dan 
ketrampilan tetapi juga kemampuan antara lain : 1) critical thinking and problem 
solving, 2) creativity dan innovation, 3) cOllaboration, teamimework and 
leardership, 4) cross cultural understanding, 5) comunication information and media 
literacy, 6) computing and ICT literacy, 7) carrier and learning self client 
  Soft skill guru disini merupakan kemampuan personal dan intrapersonal yang 
didasari dengan intelektual dan nilai-nilai moral. Perlunya soft skill bagi seorang 
guru, apalagi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak semata – mata 
hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan keteladanan dalam 
upaya meningkatkan karakter siswa didik, kurangnya soft skill pada seorang guru 
akan memberikan dampat pada siswa didik yang akan lebih banyak menyerap segi 
kognitif tanpa dapat tersentuh segi afektif dan psikomotoriknya. Hal ini dapat 
dimengerti karena pengembangan karakter dan soft skill tidak bisa secara maksimal 
oleh guru.  

Pentingnya pembinaan soft skill pada guru karena akan memberikan dampak 
positif pada kualitas kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, soft skill yang 
diserap guru akan mewarnai dan secara inheren akan tercermin pada penguasaan 
guru tentang pengetahuan terhadap siswa didik, penguasaan metode, penguasaan 
materi dan pendukung pembelajaran. Selanjutnya jika soft skill mampu tercermin 
pada perencanaan pembelajaran maka dalam pelaksanaan pembelajaran lebih 
berkualitas.  
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3. Pembinaan Kompetensi Guru Berbasis Soft Skill 
Dalam pembinaan kompetensi, guru perlu menerapkan fungsi dan prinsip 

managemen sehingga proses pengembangan kompetensi dapat sesuai tujuan. Guru 
perlu melakukan identifikasi kompetensi, implementasi dan evaluasi sehingga dalam 
proses pengembangan kompetensi dapat menunjang profesionalisme guru. 

Selain memiliki kompetensi  sesuai tuntutan UU, guru profesional juga perlu 
melakukan pembelajaran di kelas secara efektif. Gary A. Davis dan Margaret A. 
Thomas (1989), telah mengelompokkannya ke dalam empat kelompok besar, yakni: 
(1) Memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, yang kemudian 
dapat dirinci lagi menjadi: (a) Memiliki keterampilan interpersonal, khususnya 
kemampuan menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan ketulusan; (b) 
Memiliki hubungan baik dengan siswa; (c) Mampu menenima, mengakui, dan 
memperhatikan siswa secara tulus; (d) Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi 
dalam mengajar; (e) Mampu menciptakan atmosfir untuk tumbuhnya kerja sama dan 
kohesivitas antar kelompok siswa; (f) Mampu melibatkan siswa dalam meng-
organisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran; (g) Mampu mendengarkan 
siswa dan menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi; (h) Mampu 
meminimalkan fniksi-friksi di kelas jika ada. (2) Kemampuan yang terkait dengan 
strategi manajemen pembelajaran, yang meliputi: (a) Memiliki kemampuan untuk 
menghadapi dan menangani siswa yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, 
mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi substansi bahan ajar 
dalam proses pembelajaran; (b) Mampu bertanya atau membenikan tugas yang 
memerlukan tingkatan berpikir yang berbeda untuk semua siswa. (c) Memiliki 
kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik (feedback) dan penguatan 
(reinforcement), yang meliputi: (d) Mampu memberikan umpan balik yang positif 
terhadap respon siswa; (e) Mampu memberikan respon yang bersifat membantu 
terhadap siswa yang lamban belajar; (f) Mampu memberikan tindak lanjut terhadap 
jawaban siswa yang kurang memuaskan; (g) Mampu memberikan bantuan 
profesional kepada siswa jika diperlukan. (3) Memiliki kemampuan yang terkait 
peningkatan diri, meliputi: (a) Mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar 
secara inovatif; (b) Mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai 
metode-metode pengajaran;Mampu memanfaatkan perencanaan guru secara 
kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan. 

Pada kajian ini penulis menawarkan sebuah model manajemen 
pengembangan kompetensi guru berbasis soft skill dengan komponen dibawah ini 
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   Gambar 1. Model Pengembangan Kompetensi Guru Berbasis Sotf Skill 
 
Gambar di atas menunjukkan bahwa pengembangan  untuk peningkatan 

kualitas kinerja kualitas guru dapat diidentifikasikan dari pelaksanaan pembelajaran. 
Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembelajaran merupakan tugas  utama seorang guru 
profesional.  

Guru dalam UU sisdiknas no 20 tahun 2003 memiliki tuntutan 4 kompetensi 
utama yang harus dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan 
profesional, dalam penjabarannya atau indikator wujud nyata guru harus menguasai 
pemahaman tentang kondisi peserta didik sehingga mampu mengajar sesuai dengan 
kondisi mereka, kemudian penguasaan metoda pembelajaran yang mana merupakan 
pendekatan – pendekatan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, 
penguasaan bidang studi merupakan bidang keahlian ilmu yang akan ditransfer 
kepada peserta didik, dan terakhir penguasaan media dan bahan ajar untuk lebih 
memperlancar pelaksanaan pembelajaran. 

Untuk pembinaan dengan pengembangan soft skill untuk dimiliki oleh guru 
maka dalam pembinaan perlu dipahami dan ditentukan materi soft skill yang akan 
dikembangkan, prinsip pembinaan untuk dipatuhi dan juga teknik dan pendekatan 
yang sesuai. Misalnya saja dalam hal ini materi yang akan dipilih seperti yang telah 
disitasikan di atas adalah communication leadership, teamwork, kolaborasi maka 
dengan menggunakan prinsip modern dalam pembinaan yang mana seorang 
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supervisor tidak boleh underestimate terhadap binaannya, oleh karena itu prinsip 
seperti simbiose   mutualisme akan lebih membantu dalam mendiagnose kebutuhan 
pembinaan, adanya penghargaan sebagai manusia yang setara dalam artian mampu 
dikembangkan akan meningkatkan harga diri subyek binaan, demikian juga dalam 
arti collegiate dengan mengaangkat subyek binaan sebagai teman yang perlu dibantu 
akan lebih menempatkan posisi subyek binaan merasa diangkat. 

Untuk teknik pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan, baik kebutuhan 
dalam arti materi maupun kompetensi yang perlu untuk dikembangkan hal ini bisa 
menggunakan banyak teknik seperti seminar maupun workshop, sharing antara guru 
dan pembina, pelatihan pembelajaran inovatif, lesson study, PTK dan metode lain. 
Tehnik pembinaan yang dipilih guru akan berhasil bila guru memiliki soft skill yang 
baik. 

Untuk terus berlanjut dan kesinambungan perlu adanya evaluasi atau 
monitoring untuk dapat memberikan feed back (umpan balik) demi peningkatan lebih 
lanjut. Demikian proses ini terus berputar dan akan terus memberikan peningkatan 
pada guru. 

Pembinaan berkelanjutan ini akan banyak memberikan manfaat karena 
merupakan proses terus menerus untuk pembinaan. Pembinaan yang bersifat 
insidental sebuah program tidak akan banyak bermanfaat karena hanya akan berhenti 
setelah program selesai. 
 
C. Kesimpulan  
 Model manajemen pengembangan kompetensi guru berbasis soft skill dengan 
komponen dalam perencanaan perlu menyiapkan materi soft skil apa yng 
dikembangkan serta prinsip dan tehnik pembinaan yang dipilih. Pada tahap 
implementasi dalam pengembangan soft skill bisa dimasukan dalam kompetensi-
kompetensi yang akan dikembangkan baik sebagai materi atau media 
pengembangan. Bila sebagai soft skill sebagai materi maka dalam pembinaan 
kompetensi ada materi komunikasi, kepemimpinan, kerjasama dan kolaborasi. Bila 
sott skill sebagai media maka ketika pembinaan kompetensi melalui berbagai tehnik 
guru mengoptimalkan soft skill yang ada dalam dirinya untuk memahami dan 
meningkatkan kompetensinya. Denagn soft skill yang dimiliki, guru dapat melakukan 
tugas pembelajaran secara optimal sehingga benar-benar menjadi gru profesional. 
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