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KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya

merupakan persoalan pokok yang menyangkut masalah perluasan akses
peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) disamping peningkatan kompetensi
pendidik dalam proses pembelajaran di sekolah.

"Kompentensi Pedagogik dan Profesional Pendidik di Sulsel" merupakan judul
penelitian yang menyangkut kompetensi pendidik pada Sekolah Taman Kanak-

kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian inidilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan dalam Tahun Anggaran 2013 didampingi oleh Tim
Nara Sumber dari Universitas Negeri MakassaI dengan populasi penelitian adalah

seluruh pendidik yang telah tersertifikasi dan telah mengikuti Uji Kompetensi
Guru.

Proses pelaksanaan penelitian ini telah melibatkan banyak pihak termasuk
Iembaga Pusat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ri sebagai sumber
data dan informasi yang sangat menentukan tujuan yang ingin dicapai. Untuk
itu tak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihakyang telah membantu
terlaksananya penelitian ini semoga niat baik kita semua mendapat redho Allah
SWT.

Tentu disadari pula bahwa laporan ini memiliki beberapa kekurangan olehnya
tetap diharapkan saran dan masukan yang lebih konstruktif dari steakholder
dan pihak yang berkompeten demi baiknya isi dan substansi penelitian ini,

sehingga menjadi bahan rekomendasi bagi Gubernur dalam penerapan kebijakan

bidang pendidikan di Sulawesi Selatan.

Makassa6 Nopember 2013

Pangkat Pembina Utama Muda
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ABSTRAK

Pada prinsipnya persoalan pokok pendidikan di Indonesia, menyangkut
masalah perluasan akses yaitu peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

dan peningkatan mutu pendidikan. Salah satu faktor yang menentukan mutu
pendidikan adalah kompetensi pendidik.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang
Kompentensi pedagogik dan profesional Pendidik Taman Kanak-kanak (TK),
Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Petama
(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SIYK)

di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan populasi penelitian adalah seluruh
pendidik yang telah tersetifikasi dan telah mengikuti Uji Kompetensi Guru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Ujian Kompetensi Guru di
Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari kompetensi pedagogik dan profesionalnya
sebagai berikut; (1) TK termasuk dalam kategori rendah (2) SD termasuk
dalam kategori rendah (3) SDLB termasuk dalam kategori rendah (4) SlvlP

termasuk dalam kategori sedang (5) SMA termasuk dalam kategori sedang
(6) SMK termasuk dalam kategori sedang.

Penelitian ini merekomendasikan untuk (1) diberi perhatian khusus
dalam peningkatan kompetensi pedagogik dan professional pendidik TK, SD,

SDLB, SMP, SMA, dan SMK, melalui Dlklat, (2) Memfasilitasi pengembangan
potensi pesefta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki,
(3) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik,
(4) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (5)
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran;
dan (6) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran
yaitu memberikan kesempatan kepada pendidik untuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang pendidikan lebih tinggi seperti S1 dan 52,



Abstract

In principle, the main issue of education in Indonesla' comes to expanding
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Drocesses and learning o'ttornt' (S) utifize the assessment and evaluation for
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education in the form of 51 and 52'
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BAB I

PEN DAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, bahwa fungsi pendidikan nasional adalah
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermadabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang lvlaha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjaga warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional,
sekolah merupakan sualu lembaga yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan pendidikan secara formal, karena sekolah itu merupakan
suaiu tempat di mana obyek pengetahuan, keterampilan dan etika bisa
diberikan oleh pendidik, yaitu Pendidik yang telah diberi keterampilan khusus
pada bidang pendidikan tertentu, dimana pendidik bisa membentuk
kepribadian peserta didik yang diharapkan oleh masyarakat dan negara.

Pencapaian target yang optimal bisa dipenuhi apabila lembaga
pendidikan itu dikelola secara profesional, maksudnya lembaga yang ada itu
ditangani oleh orang yang memiliki kompetensi, kemampuan dan kepedulian.
Semakin tinggi pendidikan seorang Pendidik, semakin luas pula pengetahuan
yang bisa diberikan kepada peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian Widoyoko (2005) yang menunjukkan bahwa "dilihat dari Iatar
belakang pendidikan, maka Pendidik dengan latar pendidikan tinggi pada
umumnya cenderung memiliki kompetensi mengajar lebih baik djbandingkan
dengan Pendidlk yang latar belakang pendidikannya lebih rendah".

Tugas penting seorang Pendidik pada pendidikan diantaranya adalah
membantu peserta didik untuk mengenal dan mengetahui sesuatu, dengan
demikian pendidik dituntut untuk dapat meningkatkan atau mengembangkan
pendidikannya agar pembelajaran tersebut dapat berguna.

Pendidik yang memiliki kompetensi dapat menciptakan proses
pembelajaran yang Iebih efektif, sehingga sedikit banyaknya akan
mempengaruhi molivasi belajar peserta didik. Pada sisi lain, proses belajar
dan hasil belajar peserta didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola dan
isi kurikulum akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi Pendidik
yang mengajar dan membimbing mereka (Hasyim (2010).

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Pendidik dalam dunia
pendidikan ulamanya dalam menghasilkan lulusan berkualitas. Undang-
undang No. 14 tahun 2005 lentang Pendidik dan dosen Pasal 4 dalam
lvlulyasa (2008:228) menegaskan bahwa "Pendidik sebagai agen
pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional".

Peranan Pendidik penting dalam berlangsungnya proses belajar
mengajar di sekolah, sehingga banyak kalangan yang menganggap bahwa
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keberhasilan pendidikan anak sekolah sangat bergantung kepada mutu

p""Jn'f.. rr,r"ti luiusan (output) sekolah sangat erat hubungannya dengan

k;;;;i;..i Fendidik dalam 
'melaksanakan kegiatan belajar mengajar'

p"rJ,ru oioix di sekolah pada umumnya menghormati Pendidiknya hanya

x"r".t i"sl; mendapat nilui yung baii dan bisa naik.kelas Akan tetapi'

semua pli'af berharap agar setiip Peserta didik .dapat mencapai prestasi

U"t"Lt u"no sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tidak semua Peserta didik

;i .;d; "mencapai pt""t"ti b"l"j"t seperti yang diharapkan ada Peserta

;i"'il;;s #;i;ii oetll"rnv" tinssi dan ada pula Peserta didik vans prestasi

belajarnya rendah.---' 
iinggi rendahnya prestasi belajar Peserta didik. tersebut tentunya

aipengai;hi"or"h berbagai'faktor, baik iaktorlang ada.di dalam maupun di

luar d'iri Peserta didik yang sedang belajar' Pendidik hingga saat ini masih

il;gg"p "r.it, 
t"Lo'*tpai kaian pjn posisi atau peran Pendidik tidak

,["ti-oi.u digantikan, karena tugas Pendidik menyang kut. pembinaan sifat

mental manuiia yang menyangk-ut aspek-aspek dalam. arti.berbeda antara

;;l;;"d;;-y;;s Einnvu. oieh karena itu, peran dan tanssuns jawab

a"orung 
-P"ndioik" dul"t meningkatkan kompetensinya', pada dasarnya

i'r!-iip""xun 
- 

irntrt"n kebutuhai pribadi Pendidik,. tanggung jawab

mempertahankan dan mengembangkan kompetensinya tak dapat dilakukan

oleh orang lain kecuali dirinya sendiri- - - 
fr,ri-""fun kompetenii tidak semua Pendidik dapat menguasainya

dengan baik. Jangankan yang belum profesional, lgMiglf yang sudah

oiot;sionat dan per]qataman beLm tentu dapat mengaplikasikan dengan baik

;;-lrr;r;";; oetala"r mengalar' Namun penguasaan yang baik belum tentu

irp"t iifut""n"fun k" dui". proses inieraksi..belajar mengajar yang baik

ouia. taoi harus melihat dulu situasi dan kondisi yang ada. maka dari rtu

[".b"t,i..i p".oidik trdak dapat berdiri sendiri, tetapi ada faktor lain yang

rlnip"ng"rrni"va yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar'

dan etos kerja.-- - 
Faftor kompetensi Pendidik khususnya sertifikasi kompetensi sangat

penting ;imitiki olen setiap Pendidik dalam proses belajar mengajar'

3"O"g"uitrnu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

eudu; StunOul. Nasional Pendidikan (BSNP) ditegaskan. bahwa "Guru

lp"noioitr harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pad_a

i".lr.g p'""oia*"n J"i"t o"n menengah serta pendrdikan..anak usia dini''

lrdnai normatit tersebut yang menyJtakan bahwa Pendidik sebagai agen

olmbelaiaran menuniukkan paia harapan, bahwa Pendidik merupakan pihak

fieirt"'-vl"s pati'ng nertanggung jawab dalam pentransferan ilmu

pengetahuan kepada peserta didik'
'" "-'nll-rrv""" t 200i.147) 'betapapun bagusnya..suatu kurikulum fofflciai)

tetaoi hasilnva sangat tergantung pada apa yang dilakukan oleh Pendidik dan

iuoa Peserti didikl dalam kelas (actuai)
'"'' ;;;;;;et,rian, n"rr,"tit-tidaknya pelaksanaan kurikulum di sekolah

sangat tergintung pada kompetensi penaiOlf Profesionalisme pendidik pada

LniJno r"iotan irenengah (Sup oan SMA) merupakan titik sentral kualitas

;;;l;j; 
-Pilidik 

piofesional berarti memiliki kualifikasi akademik dan

lomp"ten"i sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta
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memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal
28 ayat (1) PP No. '19 tahun 2005). Profesionalisme pendidik tidak sekedar
diukur dengan menguasai bidang ilmu, bahan ajar, dan metode, telapi juga
harus memiliki keterampilan tinggi dan wawasan luas terhadap dunia
pendidikan serta mampu memahami, memotivasi dan mengoptimalkan
potensi siswa sebagai subyek didik.

Profesionalisme pendidik secara konsisten menjadi salah satu faktor
penting dan tumpuan dari kualtas pendidikan. Pendidik yang profesional
mampu membelajarkan siswa secara efektif sesuai dengan kondisi yang
ada. Oleh karenanya Pemerintah menuntul agar setiap pendidik mampu
mewujudkan sikap profesionalisme dalam peran mereka. Sertjfikasi pendidik
dalam jabatan yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir adaiah
bentuk intervensi pemerintah untuk memacu kualitas pendidikl pada semua
jenjang pendidikan.

. Sekarang ini, masyarakat lndonesia pada umumnya dan Sulawesi
Selatan khususnya menaruh harapan yang sangat besar terhadap Pendidik
dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan atau kegagalan sekolah
sering .dialamatkan kepada Pendidik. Justifikasi masyarakat tersebut dapat
dimengerti karena Pendidik adalah sumber daya yang aktif, sedangkan
sumber daya yang lain adalah pasif.

Adanya pengaruh kompetensi Pendidik terhadap prestasi belajar
peserta didik dapat dilihat pada hasil penelitian Kristian (2010) bahwa
Pendidik yang profesional adalah Pendidik yang mempunyai sejumlah
kompelensi yang dapat menunjang tugasnya yang meliputi kompetensi
pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial maupun kompetensi
pribadi. Dari kompetensi tersebut Pendidik dapat menciptakan suasana
dalam belajar menjadi nyaman dan optimal sehingga menumbuhkan persepsi
Peserta didik yang positif. Dengan persepsi yang posilif tersebut akan
menumbuhkan motivasi Peserta didik dalam belajarnya sehinga dapat
mempengaruhi tindakan Peserta didik dalam mencapai tujuannya, yaitu
prestasi belajar yang memuaskan.

Berdasarkan fenomena dan pemikiran dl atas ,dipandang perlu
dilakukan kajian untuk mengetahui secara mendalam tingkat kompetensi
pedagogik dan kompetensi profesional pendidik pascasertifikasi. Bila data
dan fakta menunujukkan korelasi positif dan signifikan meningkatkan kualitas
pendidik, maka dapat diprediksikan bahwa dalam kurun waktu lidak lama,
mutu pendidikan di Sulawesi Selatan akan meningkat drastis. lndikatornya
dapat dilihat dari unsur pendidik dan siswa. Sebaliknya, bila data dan fakta
yang diperoleh dari penelitian ini tidak menunujukkan peningkatan kualitas
pendidik maka diperlukan penyempurnaan program sertifikasi yang lebih
cerdas dan solusi lain yang tepal untuk meningkatan kualitas pendidikan di
Sulawesi Selatan.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka

permasalahan umum penelitian ini adalah;
1. Bagaimanakah gambaran kompentensi pedagogik dan profesional

Pendidik Taman Kanak-kanak (TK) di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimanakah gambaran kompentensi pedagogik dan profesional

Pendidik Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimanakah gambaran kompentensi pedagogik dan profesional

Pendidik Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Provinsi Sulawesi Selatan?

4. Bagaimanakah gambaran kompentensi pedagogik dan profesional

Pe;didik Sekolah Menangah Pertama (SlvlP) di Provinsi Sulawesi

Selatan?
5. Bagaimanakah gambaran kompentensi pedagogik dan profesional

Pendidik Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Sulawesi Selatan?
6. Bagaimanakah gambaran kompentensi pedagogik dan profesional

penOiOif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Sulawesi

Selatan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dinyatakan di atas, maka

penelitian ini berlujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat
penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional pendidik di

Provinsi Sulawesi Selatan yang menyangkut sebagai berikut:
'1. Untuk memperoleh gambaran mengenai kompentensi pedagogik dan

profesional Pendidik Taman Kanak-kanak (TK) di Provinsi Sulawesi
Selatan.

2. Untuk memperoleh gambaran mengenai kompentensi pedagogik dan
profesional Pendidik Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Untuk memperoleh gambaran mengenai kompentensi pedagogik dan
profesional Pendidik Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Provinsi

Sulawesi Selatan.
Untuk memperoleh gambaran mengenai kompentensi pedagogik dan
profesional Pendidik Sekolah lVlenangah Pertama (SMP) di Provinsi

Sulawesi Selatan.
Untuk memperoleh gambaran mengenai kompentensi pedagogik dan

profesional Pendidik Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Sulawesi

Selatan.
6. Untuk memperoleh gambaran mengenai kompentensi pedagogik dan

profesional Pendidik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi

Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Hasil Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai

berikutt
yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

kelangsungan upaya peningkatan kualilas Pendidik melalui program

sertifikasi.

4.
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1. Bagi Pendidik
Penelitian ini merupakan bahan evaluasi kemampuan pendidik pada

tingkat satuan pendidikan dasar hingga tingkat menengah pasca
sertifikasi, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang lebih baik
berdasarkan bidang studi masing-masing.

2. Bagi Peneliti
Peneliti memperoleh hasil kajian empiris tentang kompetensi

pedagogik dan kompelensi profesional Pendidik pascasertifikasi pada
lingkat pendidikan dasar hingga menengah atas, dan menjadi referensi
untuk kajian peningkatan mutu pendidikan di Sulsel.

3. Bagi Sekolah
Merupakan suatu kebanggaan bila para pendidik sebagai aset

lembaganya memiliki kompetensi pedagogik dan komptensi profesional
yang memadai pasca sertifikasi, dan berdampak positif dalam upaya
mewujudkan visi dan misi sekolah. Namun bila penelitian ini menunjukkan
hasil yang tidak sesuai dengan harapan sekolah, maka tentu sekolah
dapat mamacu dan menuntut kemampuan yang lebih baik dari para
pendidik sesuai standar pendidikan yang dipersyaratkan.

E. Rancangan Kebuakan
Pemerintah selaku pemegang policy atas program peningkatan

kualitas Pendidik membutuhkan gambaran mutu pendidik pascasertifikasi.
lmplementasi kebijakan sertifikasi mengharapkan outpul yang lebih baik,
yang memberikan efek simultan bagi peningkatan kinerja individual dan
terutama terhadap prestasi belajar siswa.

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi tingkat kompetensi
Pendidik pasca sertifikasi Keberadaan peta kompetensi pedagogik dan
kompetensi profesional Pendidik pada saluan pendidikan menjadi patokan
arah serta memudahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun,
mengembangkan, dan menentukan strategi dan prioritas program pembinaan
bagi para pendidik dalam kerangka kebijakan pengembangan pendidik
secara berkelanjulan (continuous teachers profesional development), baik
pendidik yang belum bersertifikasi maupun pendidik yang telah bersertifikasi
profesi.
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A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Kompetensi dan Kompetensi Pendidik

Menurut Poerwadarminta (1 988:516) "kompetensi berarti

fk"*"n"igJn) 
'rekuisaan 

untuk menentukan atau memutuskan sesuatu

h'r" Penoertian dasar kompeten si (competency) yakni kemampuan atau

ffi"'6;'.: ilil;; k;;diilti sebenarnva memiliki banvak makna Broke

""a 
SiJt" o"irt Usman lzoo-a:t4) mengemukakan bahw€ "kompetensi

;;;;r; !rto"r"n natiiat xuatit'atit oaii perilaku pendidik vang tampak

r"""5io"trftf. charles E Jhonson dalam Usman (2008:14) menyatakan

iliiYr,? [J.ip""""i aoaran 
;perirar<u 

vang rasional.untuk, mencapai tujuan

yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dlharapKan
'- " - 

il,trtylr" (2006:37) m"iututtan ionsep kompetensi "sebagai

oerDaduan dari pengetahuan, keterampilan nilai' sikap yang direfleksikan

Ui#"i;;:J.- n""rrixii Jrn bertindak" sedanskan dalam Undans-

Uil;.g 
-{;;lik 

lndonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

6or"n" p"rur 1, dijelaskan bahwa ,,kompetensi adalah seperangkat

p'",iJ"it r.l,i"-", t<eierairpitan, dan perilaku yang harus dimiliki' dihayati' dan

iirrir.i oleh guru atau dosen 
'dalim 

melaksanakan tugas

keprofesionalan".""n " "3Ji"l.'rii*va Mulyasa (2008:26) mengungkapkan bahwa

"Kompeiensi ' pendidik merupakan perpaduan .antara kemampuan

p"rr.,i"il i 
"ir"i*n, 

t"xnotogi sosiat, oan spiritual 
. 
yang secara kaffah

membentuk kompetenst srandar piofesi pendidik.. yang mencakup

;;;;;;;;;; mlteri pemanaman terhadap peserta didik' pembelajaran

iJ"J tl"oiOit pengembangan oribadi dan profesionalisme " Sedangkan

fu-srn'an (2008: 1a) merumuskan 
;kompetensi pendidik adalah kemampuan

.""tr.o' pendidlX dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara

bertanqigung jawab dan layak"'""""'3*Oirii. (2011:1'63) mengemukakan bahwa pendidik harus

memiliki sepuluh kompeten;i untuk" menunlang kemampuan d':31 
.?igi

;;;;d ffi;i;ir. s"durrn kompetensi pendidik itu meliputi: mensuasar

bahan, mengelola prosei betalar mengajar' mengelola kelas'

;;;;;r"tk;;" t"diu/"utb"t menguasai landasan-landasan

i"o""nilji-r,.n mengelola interar<si belajai mengajar,.menilai prestasi

;:6;;;];;; ,;iux i"i"ntinstn pengajaran' mensenal runssi dan proses

lavanan bimbingan oan "p"ny'f'-na'n di sekolah' mengenal dan

;fi:i:'dd;-J" "oti"i.ttlii'sltotatr 
serta memahami prinsip-prinsip

dan menafsirkan hasil penelltian pendidikan guna keperluan pengajaran
--' 

H,r"nrtui ronsep proies Pendidikai Profesi..Guru (P3G) dalam

nuraril iiooo,+4-45), bahwa kompetensi dasar pendidik adalah:- l. ivr"ngu"sai 
'bahan yuini teng'asai.bahan bidang studi dalam

- lriir"rirt sekolah, menguajai bahan pengayaan/penunjang

bidang studi.
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b. Mengelola proses belajar mengajar yakni merumuskan tujuan

intruksional, mengenal dan bisa pakai metode mengajar,

memilih materi dan prosedur intruksional yang tepat,
melaksanakan proses belalar mengajar, mengenal kemampuan

anak didik, menyesuaikan rencana dengan situasi kelas,

meTencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial, serta
mengevaluasi has il be laja r.

c. Mengelola kelas yakni mengatur tata ruang kelas dalam rangka
CBSA, dan menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif.

d. lvlenggunakan media yakni memilih dan menggunakan media,

membuat alat-alat bantu pelaiaran sederhana, menggunakan
dan mengelola laboratorium, mengembangkan laboratorium,
serta menggunakan perpustakaan dalam proses belajar
mengajar.

e. lVIe n guasai landasan-la n dasa n kependidikan.
f. l\,4e re n cana kan proses pengajaran.
g. lVengelola interaksi belajar mengajar.
h. l\4enguasai macam-macam metode mengajar'
i. Menilai kemampuan prestasi siswa untuk kepentingan

pengajaran.
j. . l\4engenal fungsi dan proses layanan bimbingan dan penyuluhan

di sekolah.
L l\,4engenal penyelenggaraan administrasi sekolah.
m. lVlampu memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian

pendidikan yang sederhana guna kemajuan pengajaran.

Perumusan lain dikembangkan oleh Tim dosen Pembina
Universitas Negeri Jakarta, bahwa kompetensi dasar pendidik
meliputi:
a. N,4erumuskan tujua n instruksional
b. l\,4emanfaatkan sumber-sumber materi dan belajar
c. IVe n gorg an isasi materi pelajaran
d. Membuat, memilih dan menggunakan media pendidikan dengan

tepat
e. Menguasai, memilih dan melaksanakan metode

yang tepat untuk pelajaran tertentu
f. l\,4engetahui dan menggunakan assesmen siswa
g. Memanage interaksi belajar mengajar, sehingga efektif dan tidak

membosankan bagi siswa
h. Mengevaluasi dan pe n gadmin istrasiannya
i. l\,4en gembangkan semua kemampuan yang telah dimilikinya ke

tingkat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna

Peranan kompetensi pendidik dalam proses belajar mengajar

-eliputi banyak hal seperti sebagai pemimpin kelas, pembimbing,

:engatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor'

-ctivalor, dan konselor. Namun yang sangat dominan menurut Usman

penyamparan
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(2008:9) meliputi antara lain "sebagai demonstralor, pengelola kelas,

mediator, dan fasilitator serta sebagai evaluatod'.
2. Peranan Pendidik dalam Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar adalah kegiatan pendidikan yang

melibatkan pendidili dan siwa, yang di dalamnya mutu pengalaman

belajar ditentukan oleh watak hubungan antara keduanya Peranan

p"nAiOit telah banyak mengalami perubahan' karena setiap perubahan

sistem pendidikan itau perubahan pandangan terhadap pendidikan dan

anak menuntut adanya perubahan peranan pendidik sebagai pendidik

profesional di dalimnya. Wrightman dalam . Usman (1995:a)

mengemukakan bahwa: Peranan pendidik adalah terciptanya serangkaian

tlnlian tatu yang saling berkaitan yang dilakukan.dala.m suatu situasi

terientu serta'OerhuOungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan

perkembangan siswa yang menjadi tujuanny' lvlenirut Sardiman (1997 141), "seorang pendidik yang terbiasa

belajar mengajar, diantaranya pendidik sebagai demonstrator, motivator,

inisiator, mediator, fasilitator, dan evaluatod'.

a. Pendidik sebagai Demonstrator
Pendidik dikenal sebagai seorang pengajar, dia menyampaikan

pelajaran tertentu kepada peserta didik. Dalam hal. 
. 
ini, pendidik

menyampaikan informasi, melatih keterampilan dan membina sikap baik

kepada siswanya, dan yang disampaikan diharapkan dapat diterima

denga n baik.
Melalui perannya sebagai demonstrator, pendidik hendaknya

senantiasa mengrasii bahan atau materi pelajaran yang akan

diajarkannya serta senantiasa mengembangkan nya dalam arti

meningkati<an kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal

ini aka-n sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa'

b. Pendidik sebagai Motivator
Peran perididik sebagai motivator sangat penting dalam interaksi

belajar mengajar karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang

membutuhka-n 
'kemandirian 

sosial, menyangkul peiormance dalam arti

personalisasi dan sosialisasi diri. Hamalik dalam Kunandar (2007:58-59)

mengemultakan bahwa, "pendidik sebagai motivator perlu memiliki

keteLmpilan mendorong motivasi belajar siswa" Sebagai motivator harus

menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa melakukan kegiatan

netalar, Oait< kegiatan individu maupun kelompok Rangsangan belajar

siswa 
'bisa 

minumbuhkan kesadaran siswa dalam belajar dan

berpengaruh positif terhadap dirinya sendrri. Motivasi ini dapat berupa

pujian iangsung dengan memberikan penghargaan.dan bagi siswa yang

l"iptu.tut'1 ara'u meirberikan acungan jempol bagi siswa yang memiliki

prestasi yang baik.

c. Pendidik sebagai Inisiator
Sebagai i;isiator, pendidik harus dapat menjadi pencetus ide-ide

kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Bukan mengikuti terus tanpa
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*:-:etuskan ide-ide inovasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
':'::rulu oleh Padmawati (2010) bahwa "Pendidik sebagai inisiator, harus
::::: mencetuskan ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran"

Seorang siswa akan tergerak untuk dapat menjadi lebih maju bila

. -: hat sosok yang dapat ditirunya dan kecendrungan ingin menjadi
::::-i yang dilihatnya. Untuk menciptakan keberhasilan dalam mengajar
..:-ang pendidik harus dapat menjadi inisiator di dalam kelas.

. : nd idik sebag ai Mediator
Sebagai mediator pendidik juga menjadi perantara dalam

- -:-rgan antarmanusia. Untuk keperluan itu pendidik harus terampil

-:-cergunakan pengetahuan tentang bagaimana orang berinteraksi dan
::-r:munlkasi. Tujuannya agar pendidik dapat menciptakan secara

-=.:simal kualitas lingkungan yang interaktif. Usman (1995:11)

-:-.: askan bahwa sebagai mediator pendidik hendaknya memiliki
:=-jetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan
.:':ra media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih

-=-Jefektifkan oroses belajar mengajar.
Dalam hal ini ada tiga macam kegiatan yang dapal dilakukan

:=-:;drk yaitu mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik,

-:-gembangkan gaya interaksi pribadi, dan menumbuhkan hubungan
:-l positif dengan para siswa.

. =endidik sebagai Fastlitator
Tugas pendidik tidak hanya menyampaikan informasi kepada

::serta diclik. Pendidik harus menjadi fasilitator yang bertugas
-arberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik, agar

-::eka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira'
:=^Jh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat

==:3ra terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk tumbuh
:=^ berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi, menghadapi
::'3aga kemungkinan, dan memasuki era globalisai yang penuh

::'oagai tantangan. lvlulyasa (2008'53) memberi makna Pendidik
s=3agai fasilitator adalah tugas pendidik yang paling utama, "io facilitate
,' 'earning" (memberi kemudahan belajar), bukan hanya menceramahi

=::.l mengajar, apalagi menghajar peserta didik, kita perlu pendidik yang

::':okratis, jujur dan terbuka, sefta siap dikritik oleh peserta didiknya
Pendidik harus siap menjadi fasilitator dengan demokratis

:':fesional, karena dalam kondisi perkembangan informasi, teknologi, dan

: ::alisasi yang begitu cepat, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam
^ - teftentu peserla didik lebih pandai atau lebih dulu mengetahui darl

::rdldik. Mungkin mereka memiliki berbagai media seperti internet, ketika

::rdidik belum m engg u nakani mem iliki fasilitas tersebut Kondist lni

-3nuntut pendidik untuk senantiasa belajar meningkatkan
.:rnpetensinya.
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f. Pendidik sebagai Evaluator
Pendidik dapat berfungsi sebagai evaluator dengan melakukan

penilaian, sehingga dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan'

penguasaan sisii terhadap peiajaran, serta ketepatan atau keefektifan

met6ae menga.lar. Tujuan lain dari penilaian ialah untuk mengetahui

kedudukan sLwa di dalam kelas atau kelompoknya Usman (1995:11)

menegaskan bahwa dalam proses belajar mengajar pendidik hendaknya

menla-di seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk

mengetahui apa-kah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum'

dan lpakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat Semua peftanyaan

tersebut akan dijawab melrlui kegiatan evaluasi alau penilaian Dengan

penilaian, penOiOit< dapat mengklasifikasikan apakah seorang siswa

iermasuk kelompok siswa yang pandai, sedang, kurang, atau cukup baik

di kelasnya.jika dibandingkan dengan teman-temannya'

3. Kompetensi Pendidik dalam Jabatan

Seorang pendidik dikatakan berkompeten di bidang tedentu

apabita meng'uasai kecakapan kerja atau mempunyal keahlian yang

selaras dengin tuntutan kerja yang bersangkutan Sahertian dalam

Kunandar 1)OOZ:Sa; mengemukakan bahwa terdapat 10 (sepuluh)

kompetensi yang naius dimiliki oleh seorang pendidik, antara lain:

a. Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disampaikan;

b. Kemampuan mengelola program belajar mengajar;

c. KemamPuan mengelola kelas;

d. Kemampuan menggunakan media/sumber belajar;

e. Kemampuan menguasai la ndasan-landasa n pendidikan;

f. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar,
g. Kemampuan menilai preslasi siswa untuk kepentingan

pengajaran;
h. Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan

bimbingan dan pe nyu luhan (konseling);

i. Kemampuan mengenal dan menye lenggaraka n administrasi

pe n did ika n;

I. kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-

hasil penelitian guna keperluan mengajar'

Mulyasa (2008:135) me ngidentifikasika n tentang ruang lingkup

kompetensi profesional pendidik sebagai berikut:.

a. lVlengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik

filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya; 
.

b. Mengerii dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf

Perkembangan Peserta didik;
c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang

menjadi tanggung jawabnYa;

d. Mengerti dJn dapat menerapkan metode pembelajaran yang

be rva ria s i;
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e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat,

media dan sumber belajar yang relevan;
f. Mampu mengorgan isasikan dan melaksanakan program

pembelajaran.

Dalam Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
:.sal 10 ayat (1), dikemukakan bahwa "kompetensi guru meliputi
.:-oetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
r:-'tpetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi".

Untuk lebih jelasnya keempat kompetensi tersebut akan diuraikan

-cagai berikut.

a. Kompetensi Pedagogik
Menurut Sema Sharon Braining (1999:121-165) " All the program

sJrveyed is special impotance to the teacher's role as mediator of the
s:udent's learning, usually via collective discussion shunning teacher
-achines. Survai membuktikan bahwa pembelajaran paedagogik
-emberikan keuntungan bagi guru karena peran guru sebagai mediator
rari pembelajaran siswa melalui teknik diskusi, belajar mandirl, dan
cembelajaran pedagogik yang lain dengan menggunakan umpan balik
dan interaksi antar individu atau antar kelompok.

Teori Shulman dalam Hunter McEwan dan Barry Bull (1 991 :316-
334) menyatakan bahwa "Kompetensi paedagogik merupakan
kompetensi yang berisikan pengetahuan sebagai format khusus tentang
materi pengetahuan yang menyerap aspek-aspek dari materi yang
berkaitan dengan teknik mengajar pedagogik berisikan pengetahuan
sebagai bagian dari kategori keahlian guru dan sebagai jembatan antara
anak didik termasuk standar tentang pengetahuan pendidik.

Sesuai dengan penjelasan pada Standar Nasional Pendidikan
Pasal 28 ayat (3) butir a, bahwa kompetensi pedagogik adalah
kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi
pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik
untuk mengaktua ljsasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Menurut Kunandar (2010:76), kompetensi pedagogik adalah
"kompetensi yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan peserta didik untuk mengaklualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya". Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Memahami peserta didik secara mendalam

- Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip
perkembangan kog nitif

- l\/lemahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip
kepriabdian

- Mengindentifikasi bekal ajar awal peserta didik
b) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan

u ntuk kepentingan pembelajaran
- Memahami la ndasan pendidikan
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Sumber Daya Manusia (SDM), serta mensejahterahkan masyarakat,
kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.

Dalam hal ini, pendidik tidak hanya dituntut untuk mampu
nemaknai pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana
Cia menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi
Can perbaikan kualitas pribadi peserta didik dengan memiliki kepribadian
yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi
ceserta didik, dan berakhlak mulia.

c. Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik untuk

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan
nasyarakat sekolah. Menurut penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d
Standar Nasional Pendidikan bahwa kompetensi sosial adalah
kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
cendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan
masyarakat sekitar.

Dengan model pembelajaran seperti coopertive model, problem
solving, inkuiri dalam inovasi pembelajaran siswa diajak untuk belajar
hidup sosial melalui pembelajaran yang diaplikasikan pendidik di kelas
ataupun dr luar kelas.

UNESCO dalam Mulyasa (2008:184) diungkapkan bahwa "

Pendidik adalah agen perubahan yang mampu mendorong terhadap
pemahaman dan toleransi, dan tidak sekedar hanya mencerdaskan
peserta didik tetapi mampu mengembangkan kepribadian yang utuh,
berakhlak, dan berkarakter". Pendidik adalah makhluk sosial yang dalam
kehidupannya tidak terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan
lingkungannya.

Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi sosial
yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan, tidak
terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pada pendidikan yang
terjadi dan berlangsung di masyarakat.

d. Kom petensi P rofesion a I
Menurut Glickman dalam Mantja (1990) bahwa kompetensi

profesional merupakan karakteristik utama suatu profesi adalah memiliki
pengetahuan dasar yang Iogis, berdasarkan ciri-ciri bidang keilmuan,
punya keahlian pada bidangnya dan terbatas yang dikuasainya, ditandai
kompleksitas dan kemampuan beradaptasi.

Dalam implementasinya secara implisit dinyatakan pada Standar
Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) butir c bahwa kompetensi
profesional adalah kemampuan penguasaan maleri pembelajaran secara
luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik
memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional
Pendidikan. Kompetensi dalam pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan
seseorang menjadi sumber penghasilan atau kehidupan yang
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memerlukankeahlian,kemahiran,kecakapandanketerampilanyang
memenuhi standar mutu atau norma tertentu'- - 

iliy;;;i2oo7: rss) menesaskan bahwa kompetensi profesional

merupakan kemampuan y"ng n"tuJOititiki oleh guru. tidakhanya sekedar

i"-pJi ,*r"r.rrun 
'suatu proses' transter peirgetahuan (transfer oh

ui6ibis-; I kepada siswa, tetali reoin dari itu guru-^menguasai materi

aiar. landasan pendidikan, teoii Oetajar, dan memahami pendidiknya dan

rliirt"tirl" 'evaluasi hasil belajar peserta didik'"'-'-" ftl"t"n"ti uraian di aias,' s"ngat terkesan bahwa kompetensi

orofesional merupakan rotp"i"nti yaig harus dikuasai !:"di1l^117
Ht'a-rii;; Jengin purarsanaan iugas utamanya vaitu mensa;ar'

;;;il;nsa;;ensan' itu' penJioir neioaxnva dapit. memahami hal-hal

yang berkaitan oengan lenrs-lenis materi'pembelajaran' mengurutkan

materi pembelajur"n, t"ngoi!inisasikan materi pembelajaran' dan

mendayagunakan sumber pembelajaran

B. KERANGKA PIKIR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran
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kompetensi kepribadian dan dan kompetensi sosial dimiliki segala profesi
tidak hanya Pendidik. Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang
Pendidik dan Dosen, dan PP No. 74 tahun 2008, kedua variabel tersebut
didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan
peserta didik yang meliputi perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam
menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan
atau seni dan budaya yang diampunya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
Penelitian ini dilakukan pada pendidik yang sudah mengikuti program

sertifikasi pendidik dan bersertifikasi profesi serta telah ..mengikuti Ujian

Kompetensi Guru. satuan pendidikan mulai dari Pendidik pada saluan

p"nO'iOifun Taman Kanak-Kanak, sampai dengan pendidik satuan pendidikan

SIVA dan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan- ' - 
AOipun waktu pelaksanaan penelitian 

- -ini dilaksanakan mulai

persiapan bulan Januari hingga Nopember Tahun 2013

B. Populasi-' ' 
doprfuti penelitian ini adalah semua pendidik satuan pendidikan mulai

dari Pendidik pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak' sampai dengan

p"nOUi[.utrin pendidikan SIMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan

lengan unit analisis adalah Pendidik yang sudah.mengikuti program

r"rttxi.i pendidik dan bersertifikasi profesi serta telah mengikuti Ujian

Kompetensi Guru

C. lndikator/Parameter- 
Untuf mengukur variabel penelitian ini digunakan data hasil tes

fompetenii peAago"gif Oun professional pendidik di Provinsi Sulawesi Selatan

pada tahun iOtZ. nOrpun indikator pengukurannya yaitu:

1. t ndi kator/Parameter Kom petensi Pedagogik

Tabel 3.2. lndikator/parameter Kompetensi Pedagogik Pendidik

Parameter/KomPetensi Guru Matalndik
Guru

ompetensi lnti

yang berkaitan dengan aspek fisik'
intelektual, sosial-emosional, moral,

spiritual, dan latar belakang
sosialbudaYa.

1.2 l\.4engidentiflkasi potensi peserta didik

dalam mata Pelajaran Yang diamPU

1.3 N,4engidentifikasi bekal-ajarawal peserta

didik dalam mata Pelajaran Yang
diampu.

'1.4 l\ilengidentiflkasi kesulitan belajar peserta

didik dalam mata Pelajaran Yang

peserta didik dari aspek
fisik, moral, spiritual, sosial,
kultural, emosional, dan
intelektual.

/emahami berbagai teori belalar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang

mendidik terkait dengan mata pelaJaran

lvlenguasai teori belajar
prinsip-prinsip Pembelajaran
yang mendidik.
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2.2 l\4enerapkan berbagai pendekatan,

strategi, metode, dan teknik
pembelajaran yang mendidik secara
kreatif dalam mata pelajaran yang
dia m pu.

r,rengembangkan kurikulum
Fng terkait dengan mata
o€lajaran yang diampu.

3. 1 lvlemahami prinsip-prinsip
pengembangan kurikulum.

3.2 l\,4enentukan tujuan pembelajaran yang
d iampu.

3.3 Menentukan pengalaman belajar yang
sesuai untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang diampu.

3.4 N,4emilih materi pembelajaran yang
diampu yang terkait dengan
pengalaman belajar dan tujuan
pembelajaran.

3.5 Menata materi pembelajaran secara
benar sesuai dengan pendekatan yang
dipilih dan karakteristik peserta didik.

3.6 l\y'engembangkan indikator dan
insirumen

penilaian.
Menye len gga raka n
pembelajaran yang mendidik.

4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan
pembelajaran yang mendidik.

4.2 l\y'engembangkan komponen-kom pon en
rancangan pembelajaran.

4.3 l\lenyusJn ranca'rgan pembe'ajaran
yang

Iengkap, baik untuk kegiatan di dalam
kelas, laboratorium, maupun lapangan.

4.4 l\,4elaksanakan pembelajaran yang
mendidik di kelas, di laboratorium, dan di
lapangan dengan memperhatikan
standar keamanan yang dipersyaratkan.

4.5 Menggunakan media pembelajaran dan
sumber belajar yang relevan dengan
karakteristik peserta didik dan mata
pelajaran yang diampu untuk mencapai
tujuan pembelajaran secara utuh.

4.6 N4engam bil keputusan transaksional
dalam pem belajaran yang diampu

sesuai
dengan situasi yang berkembang.

5. lVemanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
untuk kepentingan
pembelaiaran.

5.1 l\,4emanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pembelajaran yang

d iampu.

6. lvlemf asilitasi pen g em ba n gan
potensi peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai

6.1 Menyediakan berbagai kegiatan
pembelajaran untuk mendorong peserta
didik mencapai prestasi secara optimal.

6.2 l\4envediakan berbaqai keqiatan



potensi yang dimiliki, -EffiEHaja{an iiiiuti niengirrtuatisasiran
potensi peserta didik. termasuk
kreativitasnya.

7. ilerkoinunikasi secara efektif,
empatik, dan sanlun dengan
peserta didik.

7J-Njiem'dhanii berbagai strategi
berkomunikasi yang efektif, empatik, dan
santun, secara lisan, tulisan, dan/atau
bentuk Iain.

7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik,
dan santun dengan peserta didik dengan
bahasa yang khas dalam interaksi
kegiatan/permainan yang mendidik yang

terbangun secara siklikal dari (a)

penyiapan kondisi psikologis peserta

didikuntuk ambil bagian dalam
permainan
melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan
kepada peserta didik untuk ambil bagian'
(c) respons peserta didik terhadap
ajakan
guru, dan (d) reaksi guru terhadap
respons peserta didik, dan seterusnya

8. Menyelenggarakan Penilaian
dan evaluasi proses dan hasil

belajar.

8.1 l\4emahami prinsip-prinsip penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar sesuai
dengan karakteristik mata pelajaran
yang
diampu.

8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan
hasil belajar yang penting untuk dinilai
dan dievaluasi sesuai dengan
karakteristik mata pelajaran yang

diampu.
8.3 l\4enentukan prosedur penilaian dan

evaluasi proses dan hasil belajar.
8.4 Mengembangkan instrumen penilaian

dan evaluasi proses dan hasil belajar'
8.5 Mengadministrasikan penilaian proses

dan hasil belajar secara
berkesinambungan dengan mengunakan
berbagai instrumen.

8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan

hasil belajar untuk berbagai tujuan.
8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil

o MEmanfaatkan hasil Penilaian
dan evaluasi untuk
kepentingan Pembelajaran

9.1 Menggunakan informasi hasil penllalan

dan evaluasi untuk menentukan
ketuntasan belajar

9.2 lvienggunakan informasi hasil penilaian

dan evaluasi untuk merancang program
remedial dan pengayaan.

9.3 lvlenqkomunikasikan hasil pellqEqq!n -

-18*
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l\y'ela ku ka n

untuk peningkatan kualitas
pembelajaran.

2. lndikator/Parameter Kompetensi Profesional

-abel 3.3. Ind ikatori parameter Kompetensi Profesional Pendidik

ektif

kepentingan.
9.4 l\4emanfaatkan informasi hasil penilaian

dan evaluasi pem belajaran untuk
meningkat(an kualitas pembelajaran.

10.1 Melakukan refleksi terhadap
pem belajaran yang telah dilaksanakan.

10.2 l\y'ernanfaatkan hasil refleksi untuk
perbaikan dan pengembangan

pembelajaran mata pelajaran yg
diamp u.

10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas
untuk meningkatkan mutu
pembelajaran pada mata pelajaran

No. lndikator/Kompetensi Inti
Pendidik

Parameter/Kompetensi Pendidik Mata
Pelajaran

Menguasai materi, struktur,
konsep, dan pola pikir
kei muan yang mendukung
mata pelajaran yang diampu.

1.'1 i\y'ernahami materi mata pelajaran yang
d ia mpu

'1.2 l\,4emahami struklur mata pelajaran
yang diampu

1.3 Memahami konsep mata pelajaran
yang diampu

1.4 l\,4emahami pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang
dlamp u.

Meng uasai standar
kompetensi dan kompetensi
dasar mata pelajaran yang
diampu.

2.1 l\4emahami standar kompetensi mata
pelajaran yang diampu.

2.2 ivlemaharni kompetensi dasar mata
pelajaran yang diampu.

2.3 l\,4emahami tujuan pembelajaran yang
dia mp u.

l\4 en g em ban g kan materi
pembelajaran yang diampu
secara kreatif

3.1 IVlemilih materi pembelajaran yang
diampu sesuaj dengan tingkat
perkembangan peserta didik.

3.2 l\,4engolah materi pelajaran yang
diampu secara kreatif sesuai dengan
tinqkat perkembanqan peserta didik.

4. Mengembangkan
keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan
melakukan tindakan reflektif.

4.'1 Melakukan refleksi ierhadap kinerja
secara terus menerus.

4.2 l\y'emanfaatkan hasil refleksi dalam
rangka peningkatan keprofesionalan.

4.3 l\.4elakukan penelitian tindakan kelas
untuk peninqkatan keprofesionalan.
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Oeraiir Oari berbagai sumber'

iI Memanlaarharr rtt^rrvrvvr " -'' lomunikasi dalam berkomuniKasl,' [t]*l;.*rlJ;-lJl?g#ffi ;:linformasi dan komunikasi .

untuk mengembangkan dlfl '

D. Pendekatan/ModelAnalisis

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan

terhadap variaber mandiri, tanpa menghubungkan atau membandingkan

dengan variabel lain Variabel yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik

danlrofessional pendidik pada satuan pendidikan'

Modelanalisisdatayangdigunakandalampenelitianiniialahdengan

menggunakan analisis persentJs"' *utu" o"'""ntase yang digunakan yaitu:

s:Iir0o

Dimana : P = Persentase

f = Frekuensi iawaban resPonden

N = Jumlah responden/sampel (Sudiiono' 2011"43')
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- . :-Dotensi Guru Kabupaten/Kota
' <abupaten Maros

-:sil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK di
'::-:::::r l\4aros berada antara 22,00 sampai dengan 75,00. Nilai rata-rata
i:.::- 43,83dan simpangan baku atau standar deviasi 10,13. Distribusi
':. -:-s dapat dilihat pada tabel berikut ini.
- t--i- ! 1. Hasil Uji Kompetensi Guru TK di Kabupaten Maros

interval Kategori F

:: - 100
a:-79
-- - c:,

: - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
6

46

0

0.00
6.67

61.33
32.00
0.00

Jumlah 100.00

:--:er. Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 75 guru TK di Kabupaten Maros

= 
-: telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi

:*::3ogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 24 atau 32 persen guru
-'. iang termasuk dalam kategori rendah alau nilainya berada anlarc 20
::-pai dengan 39, terdapat 46 atau 6'1,33 persen guru yang memperoleh nilai
:: sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 5 orang
z'.2- 5,67 persen dari 75 guru TK di Kabupaten Maros yang memperoleh nilai
:: sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabei tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
-€'sen guru TK dj Kabupaten Maros yang memperoleh niiai 0 sampai dengan
'3 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demrkian pula pada kategori
:::gat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru TK yang memperoleh nilai
:3 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
-( di Kabupaten Maros dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
:'cfesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
.:mpetensi guru TK di Kabupaten Maros dapat dilihat pada gambar di bawah
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Gambar 4.1. Histogram Tingkat Kompetensi Guru TK di Kabupaten Maros

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SD di

KabupatenMarosberadaantaral3,00sampaidengan66'00Nilairata-rata
sebesar3g,l4dansimpanganbakuataustandardeviasiS,49'Distribusi
frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

f abel 4.2. Hasil Uji Kompetensi Guru SD di Kabupaten Maros

lnterval Kategori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
12

JOJ
445

o

0.00
1.41
45.11
52.41
'1.06

Jumlah 849 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 849 guru SD yang mengikuti uji

kompetensi guru di Kabupaten Maros yang dilihat dari kompetensi pedagogik

dan iompetensi profesional, hasilnya adalah 9 orang atau 1,06 persen guru SD

yang termasuk dalam kategori sangat rendah atau nitainya berada antara 0

sampai dengan 19, terdapat 445 alau 52,4'1 persen guru yang memperoleh

nilai 20 sampai dengan 39 atau termasuk dalam kategori rendah' 383 orang

atau 45,11 persen guru SD yang memiliki nilai sebesar 40 sampai dengan 59

atau termasuk dalam kategori sedang.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya 12 atau 1,41 persen

guru yang memiliki nilai sebesar 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam

kategori tinggi, dan tidak satupun atau 0,00 persen guru SD di Kabupaten
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; :: . e'g memperoleh nilai 80 sampai dengan 100 atau termasuk dalam
.:;: - s a rgat tinggi.

Jergan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

-l : {acupaten Maros dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
: :-:-.:^alnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nilai Ujian

: -:,=:::si guru SD di Kabupaten Maros dapat dilihat pada gambar di bawah

3anbar 4.2. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SD di Kabupaten Maros

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru
:l-3 dj Kabupaten Maros berada antara 33,00 sampai dengan 49,00. Niiai
'::a-:ata sebesar 43,50 dan simpangan baku atau standar deviasi 7,18.
I s:'jbusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-::el 4.3. Hasil Uji Kompetensi GUTuSDLB di Kabupaten Maros

lnterval Kategori F %

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tjnggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
0
3
I
0

0.00
0.00

75.00
25.00
0.00

Jumlah 4 100.00

Srmber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 4 guru SDLB yang mengikuti uji
<cmpetensi guru di Kabupaten Maros yang dilihat dari kompetensi pedagogik
:an kompetensi profesional, hasilnya adalah 1 orang atau 25 persen guru
SDLB yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlata 20
sampai dengan 39 dan terdapat 3 orang atau 75 persen guru SDLB yang
memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang.



Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0 persen

guru SDLB yang memitiki nilai yang berada dalam kategori sangat rendah'

tinggidanSangattinggi.DengandemikiandapatdisimpulkanbahwanilaiUjian
kompetensi guru SDLB di Kabupaten Maros dilihat dari kompetensi pedagogik

dan kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang Histogram

nilai Ujian kompetensi guru SDLB di Kabupaten Maros dapat dilihat pada
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gambar di bawah ini.

SDLB

3

2

r

0

80-100 60-79

Gambar 4.3. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SDLB di Kabupaten Maros

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMP

di Kabupaten Maros berada antara,oo sampai dengan 86,00 Nilai rata-rata

Sebesar4T,5ldansimpanganbakuatauStandardeviasill,04.Distribusi
frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4. Hasil Uji Kompetensi GuruSMP di Kabupaten Maros

lnterval Kategori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

3
54
312
103
2

0.63
11.39
65.82
21.73
0.42

Jumlah 474 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.-- --iuO"ii"oebut 
menunjukkan bahwa dafi 474 guru SMP yang mengikuti

uji kompetensi guru di Kabupaten Maros yang dilihat dari kompetensi

plU"gogif dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 2 orang atau 0'42

p"rr* !ut, SMP yang termasuk dalam kategori sangat rendah atau nilainya

berada antara O sampai dengan 19, terdapat 103 atau 21,73 persen guru yang

memperoleh nilai 20 sampai dengan 39 atau termasuk dalam kategori rendah'

312 orang atau 65,82 persen guru SMP yang memiliki nilai sebesar 40 sampai

dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang'
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Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 54 atau 11,39
persen guru yang memiliki nilai sebesar 60 sampai dengan 79 atau termasuk
ldam kategori tinggi, dan hanya 3 atau 0,63 persen guru SMP di Kabupaten
lbos yang memperoleh nilai 80 sampai dengan 100 atau termasuk dalam
qori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
SlP di Kabupaten Maros dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
irofusionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
tdnpetensi guru SMP di Kabupaten Maros dapat dilihat pada gambar di bawah
tl_

Gambar 4.4. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Maros.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMA
di Kabupaten Maros berada antara 0,00 sampai dengan 74,00. Nilai rata-rata
sebesar 43,88dan simpangan baku atau standar deviasi 11,92. Distribusi
tekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Hasil Uji Kompetensi GuruSMA di Kabupaten Maros

SMP

40-s9 20-39

3s0
300
250
200
150

100

50

0

80-100 60-79

lnterval Kateqori F
80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

n

37
219
123
12

0.00
9.46

56.01
31.46
3.07

Jumlah 391 100.00
Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 391

uji kompetensi guru di Kabupaten Maros yang
guru SMA yang mengikuti

dilihat dari kompetensi
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pedagogik dan kompetensi profesional' hasilnya adalah 12 orang atau 3'07

persen guru SMA yang termasuk dalam kategori sangat rendah atau nilainya

berada antara 0 sampai dengan 19, terdapat 123 alau 31'46 persen guru yang

memperoleh nilai 20 sampai dengan 39 atau termasuk dalam kategori rendah'

219 orang atau 56,01 p",t"n g;; SMA yang memiliki nilai sebesar 40 sampai

dengan 5-9 atau termasuk dalam kategori sedang

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 37 atau 9'46 persen

grru yun; memiliki nit,i '"n""t 
60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam

kategori tinggi, dan tidak satupun atuu 0 persen guru SMA di Kabupaten Maros

yang memperoleh nilai 80 slmpal Oengun 100 atau termasuk dalam kagori

sangat tinggi.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Uiian kompetensi guru

sMA di Kabupaten Maros oirin"t outi kompetensi pedagogik dan kompetensi

profesionalnya termasuk datam t<ategori sedang Histogram nilai Ujian

kompetensi guru SMA Oi Xun'puten Mar-os dapat dilihat pada gambar di bawah

0-19

tnt.

SMA

80-100 60-79 40-59 20-39

Gambar 4.5. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMA di Kabupaten Maros'

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nllai hasil. uji kompetensi guru

SMK di Kabupaten Maros o"'"J" unt"t" 21'OO sampai dengan 73'00 Nilai

rata-rata sebesar 46,36dan simpangan baku atau standar deviasi 10'86'

o,t,tiir"i frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini



-::+ .1 a. Hasil Uji Kompetensi GuruSMK di Kabupaten Maros

:,-::r: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 49 guru SMK yang mengikuti uji

,:-:::ensi guru di Kabupaten Maros yang dilihat dari kompetensi pedagogik

:"- <cmpetensi profesional, hasilnya adalah 10 orang atau 20,41 persen guru

:r,t( yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlara 20

::-3ai dengan 39, terdapat 33 atau 67,35 persen guru yang memperoleh nilai

:: sampai dengan 59 atau iermasuk dalam kategori sedang' 6 orang atau

': 24 persen guru SMK yang memiliki nilai sebesar 60 sampai dengan 79 atau

':'- asu k dalam kategori Tinggi.
Tabel tersebut juga mempertihatkan bahwa tidak satupun guru atau 0

:.-sen yang memiliki nilai sebesar O sampai dengan 19 atau termasuk dalam

"::3gori sangat rendah, dan juga tidak satupun atau 0 persen guru SMK di

-acupaten Maros yang memperoleh nilai 80 sampai dengan'100 atau termasuk

:a am kagori sangat tinggi.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

3',1K di Kabupaten Maros dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi

:'cfesionalnya termasuk dalam kategori sedang Histogram nilai Ujian

.:cmpetensi guru SMK di Kabupaten Maros dapat dilihat pada gambar di bawah

1te rva I Kategori F

:: - 100
a--79
j: - 59

?o

: - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
6

2Q

10
0

0.00
12.24
67.35
20.41
0.00

Jumlah 49 100.00

Gambar 4.6. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMK di Kabupaten Maros'
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK,

SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Maros berada antara 0,00 sampai

dengan 86,00. Nilai rata-rata sebesar 42,68dan simpangan baku atau standar

deviasi 10,7'1. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

f abel 4.7. Hasil Uji Kompetensi Guru di Kabupaten Maros

lnterval Kategori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

114
998
715
23

0.16
6.15
53.86
38.59
1.24

Jumlah '1853 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1853 guru TK, SD/SDLB' SMP'

SMA, dan SMK yang mengikuti uji kompetensi guru di Kabupaten Maros yang

dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah

23 orang atau 1,24 persen guru TK, SD/SDLB, SMP, SMA' dan SMKyang

termasuk dalam kategori sangat rendah atau nilainya berada antara 0 sampai

dengan 19, terdapat 715 atau 38,59 persen guru yang memperoleh nilai 20

sampai dengan 39 atau termasuk dalam kategori rendah, 998 orang atau 53,86

persen guru TK, SD/SDLB, SMP, SMA, dan SMK yang memiliki nilai sebesar

40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 114 atau 6'15

persen guru yang memiliki nilai sebesar 60 sampai dengan 79 atau termasuk

dalam kategori tinggi, dan hanya 3 atau 0,16 persen guru TK, SD/SDLB' SMP'

SMA, dan SMKdi Kabupaten Maros yang memperoleh nilai 80 sampai dengan

1OO atau termasuk dalam kagori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

SMP di Kabupaten Maros dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi

profesionalnya termasuk dalam kategori sedang Histogram nilai Ujian

kompetensi guru di Kabupaten Maros dapat dilihat pada gambar di bawah ini'
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Gambar 4.7. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di Kabupaten Maros

2. Kabupaten Pangkep

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK di
r::upaten Pangkajene Kepulauan berada antara 24,00 sampai dengan 63,00.
t, ai rata-rata sebesar 42,52dan simpangan baku atau standar deviasi 10,03.
I s:rbusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-acel 4.8. Hasil Uji Kompetensi GuruTK di Kabupaten Pangkajene
Kepulauan

lnterval Kateqori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

U

4
zo
24
0

0.00
7.41
48.15
44.44
0.00

Jumlah 54 100.00

3-nber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 54 guru TK di Kabupaten
:a:rgkajene Kepulauan yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat
:a:i kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 24

z'.au 44,44 persen guru TK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya
:e:'ada antara 20 sampai dengan 39 dan terdapat 26 atau 48,15 persen guru
. ang memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori
s3Cang, dan terdapat 4 orang atau 7,41 persen dari 54 guru TK di Kabupaten

=angkajene Kepulauan yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau
::-nasuk dalam kategori tinggi.

Tabel iersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
:€:sen guru TK di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memperoleh nilai 0

Kompetensi Guru di Kabupaten Maros
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sampai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah dan tidak

satupun atau 0 persen guru SD yang memperoleh nilai 80 sampai dengan 100

atau termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

TK di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dilihat dari kompetensi pedagogik dan

kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori Rendah Histogram nilai

Ujian kompetensi guru TK di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dapat dilihat

pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.8. Histogram Tingkat Kompetensi Guru TK di Kab Pangkep

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK di

Kabupaten Pangkajene Kepulauan berada antara 14,00 sampai dengan 68'00

Nilai rata-rata sebesar 37 '17dan 
simpangan baku atau standar deviasi 8'43'

Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini'

Tabel 4.9. Hasil Uji Kompetensi GuruSD di Kabupaten Pangkajene

Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menun.jukkan bahwa dari

Pangkajene Kepulauan yang telah mengikuti uji

908 guru SD di Kabupaten

kompetensi guru Yang dilihat

Kepulauan

lnterva I Kategori F %

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
8

320
576
4

0.00
0.88
35.24
63.44
0.44

Jumlah 908 100.00
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i i kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 576

eu 63,44 persen guru SD yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya

sada antara 20 sampai dengan 39, terdapat 320 atau 35,24 persen guru

yag memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori

-dang, hanya 8 orang atau 0,88 persen dari 75 guru TK di Kabupaten

Prrgkajene Kepulauan yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau

Ermasuk dalam kategori tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya 4 alau 0,44

persenguru SD di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memperoleh nilai 0

sanpai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula

peda kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0 persen guru SD yang

nemperoleh nilai 80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

SD di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dilihat dari kompetensi pedagogik dan
(dnp€tensi profesionalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nilai
. ian kompetensi guru SD di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dapat dilihat
pda gambar di bawah ini.

Gambar 4.9. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SD di Kabupaten

Pangkajene KePulauan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru

SDLB di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berada antara 28,00 sampai

€Ean 47,00. Nilai rata-rata sebesar 37,40dan simpangan baku atau standar
giasi 6,8. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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KePulauan

, '"no.' I 
t

I;: l' l*.il I , I':.,: ll
n -,,o ls.no",n.naun I o I ooo 

I
Jumrah I s I roooo il

I
Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 5 guru SDLB di Kabun-aten I

Pangkajene Kepulauan yang telah mengikuti uji kompetensi S"' y?1,9 :'il"l I
dari-kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional' hasilnya 

"9"1"n 1-il1 I
80 persen guru SDLB yang termasuk dalam kategori *ld"n i": ll'i::f I
berada antaia 20 sampai dengan 39, terdapat 1 atau 20,00 persen gllru yang I
memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dlTl":s:jl:"lils- I
tidak satupun orang atau 0,00 persen dari 5 guru SDLB. di o"?:p1:t 

I
Pangkajene Kepulauan yang memperoleh nilai 60 sampat dengan /9 atau 

I
termasuk dalam kategori tinggi ^ ^^ |

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau u'uu 
I

persen guru SDLB di Kabupaten Pangkajene Kepulauan y'"9 T"T5:l:: I
nilai 0 sampai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah' o"T:,": 

I
pula pada kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0'00 persen guru suLtr 

|
yang memperoleh nilai 80 sampai dengan 100 , - - I' - 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian k:tp."*:ll-11i: 
I

SDLB di KJbupaten Pangkajene Kepulauan dilihat dari kompetensi fouSoSll !

dan kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori ':10"1 
n'"Y:l 

I

nilai Ujian kompetensi guru SDLB di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dapal 

]dilihat pada gambar di bawah ini

Kepulauan

lnterval Kategori F %

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

0

0

1

4

0

0.00

0.00

20.00

80.00

0.00

Jumlah 5 100.00
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SDLB

80-100 60-79 40-59 20-39 0-19

Gambar4.10. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SDLB di Kabupaten
Pangkajene Kepulauan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMP
: (abupaten Pangkajene Kepulauan berada antara 24,00 sampai dengan
ij lC. Nilai rata-rata sebesar 42,52dan simpangan baku atau standar deviasi
'I 13. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-..e1 4.11. Hasil Uji Kompetensi GuruSMP di Kabupaten Pangkajene
Kepulauan

I --:er. Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 384 guru SMP di Kabupaten
:z-g<ajene Kepulauan yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat

=- <ompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 102
z:e- ?6,56 persen guru SMP yang termasuk dalam kategori rendah atau
- : -.ra berada antan 20 sampai dengan 39, terdapat 237 alau 61,72 persen
y- yang memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam

lnte rva I Kategori F

:: - 100

::-79
:--60

23-39
: - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sahgat Rendah

0

45

237

102

0

0.00

11.72

61.72

26.56

0.00

Jumlah 384 100.00
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kategori sedang, hanya 45 orang atau 11'72 persen dari 75 guru SMP di

Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memperoleh nilai 60 sampai dengan

79 atau termasuk dalam kategori tinggi

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0'00

persen guru SMP di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memperoleh nilai

O sampai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah' demikian pula

pada kategorisangat tinggi, tidak satupun atau 0'00 persen guru SMP yang

memperoleh nilai 80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

SMP di Kalupaten Pangkajene Kepulauan dilihat dari kompetensi pedagogik

dan kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang Histogram

nilai Ujian kompetensi guru SMP di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dapat

dilihat pada gambar di bawah ini.

SMP

2so

200

150

100

50

0

80-100 60-79

Gambar 4.11. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMP di Kabupaten

Pangkajene KePulauan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMA

di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berada antara 18'00 sampai dengan

74,00. Niilai nla+ata sebesar 44,O4dan simpangan baku atau standar deviasi

11:76. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini'
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2:. :. 12. Hasil Uji Kompetensi GuruSMA di Kabupaten Pangkajene
Kepulauan

: - -:er. Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 244 guru SMA di Kabupaten
:,-:{a.jene Kepulauan yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat
::- <ompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 84atau
:-:.13 persen guru SMA yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya
:.'=ia anlata 20 sampai dengan 39, terdapat 133 atau 54,51 persen guru

= 
-; memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori

-.::ang, dan terdapat 25 orang alau 10,25 persen dari 244 guru SMA di
.::Jpaten Pangkajene Kepulauan yang memperoleh nilai 60 sampai dengan-i a:au termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya 2atau 0,82 persen

;--.l SMA di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memperoleh nllai 0
::rpai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula
:::a kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMA yang
-:nperoleh nilai 80 sampai dengan 1 00.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
i',1A di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dilihat dari kompetensi pedagogik
::r kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram
- ai Ujian kompetensi guru SMA di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dapat
: hat pada gambar di bawah ini.

-:: rval Kategori F

:- - iuu

a- - 79

-!- - 59

_--39
- 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

0

l5

133

84

2

0.00

10.25

34.43

082

Jumlah 244 '100.00
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Gambar 4.12 Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMA di Kabupaten I
Pangkajene Kepulauan I

Hasil penelitian menrn.lu\kkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMK I
di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berada antara 25,00 sampai dengan I
66,00. Nilai rata-rata sebesar 46,18dan simpangan baku atau standar deviasi I
10,28. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

I
Tabel 4.13. Hasil Uji Kompetensi GuruSMK di Kabupaten Pangkajene IKepurauan 

_ I

I
80 - 100 Sangat Tinggi 0 | 0.00 |

l3 l3 l:m, I ; | ;:: ll
2o-3e lnencatr I ,n I ao as ll0 -19 Sangat Rendah | 0 I 0.00 tl

Jumah rg+ [;llw 
I

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 94 guru SMK di Kabupaten 
I

Pangkajene Kepulauan yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat 
I

dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 29 
|

atau 30,85 persen guru SMK yang termasuk dalam kategori rendah atau
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nilainya berada antara 20 sampai dengan 39, terdapat 51 atau 54,26 persen

guru yang memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam

lnterval Kategori F

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

0

14

51

2S

0

0.00

14.89

54.26

30.85

0.00

Jumlah 94 100.00
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:?;:- sedang, dan terdapat 14 ozng atau 14,89 persen dari 94 guru SMK di

";:-:::en Pangkajene Kepulauan yang memperoleh nilai 60 sampai dengan
- i r:- :ermasuk dalam kategori tinggi.

-abel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00

:*-:;- guru SMK di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memperoleh
- : i sampai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian

: -. :zaa kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMK

: - ; - enperoleh nitai 80 sampai dengan 1 00.

Sengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

:,r. : Kabupaten Pangkajene Kepulauan dilihat dari kompetensi pedagogik

:!- .:^rpetensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram
'z -.?n kompetensi guru SMK di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dapat

: - -='. :ada gambar di bawah ini.

3ambar 4.13. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMK di Kabupaten

Pangkajene KePulauan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK,

:: Sl/P, SMA, dan SMK di Kabupaten Pangkajene Kepulauan berada antara

- - I sampai dengan 77,00. Nilai rata-rata sebesar 41,08dan simpangan baku

::- s:andar deviasi 10,64. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut
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aiene Keourauan IFabel 4.14. Hasil Uji Kompetensi Guru di Kabupaten Pangki-l
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1.689 guru TK, SD, SMP, SMA' I
dan SMKdi Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang telah mengikuti uji I
kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi I
profesional, hasilnya adalah 819 atau 48,49 persen guru TK, SD, SMP, SMA' I
dan SMKyang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20 |
sampai dengan 39, terdapat 768 atau 45,47 persen guru yang memPeroleh I
nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan terdapat I
96 orang atau 5,68 persen dari 1.689 guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di I
Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memperoleh nilai 60 sampai dengan I
79 atau termasuk dalam kategori tinggi. I

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya 6atau 0,36 Persen I
guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMKdi Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang I
memperoleh nilai 0 sampai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat I
rendah, demikian pula pada kategori sangat tinggi, tidak satuPun atau 0'00 |
:::"r1:# 

rK' sD' sMP' sMA' dan sMKvans memperoleh nilai 80 sampai 

I
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru I

TK di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dilihat dari kompetensi pedagogik dan I
kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori rendah Histogram nilai I
Ujian kompetensi guru TK di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dapat dilihat I
pada sambar dibawah ini 

I

I

I

lnterval Kategori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
96

768
819

b

0.00
5.68

45.47
48.49
U.Jb

Jumlah 1689 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.
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Kompetensi Guru di Kab. Pangkep
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3znbar 4.14. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di Kabupaten Pangkajene
Kepulauan

3. Kabupaten Gowa

Hasjl penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK di
.::Jpaten Gowa berada antara 30,00 sampai dengan 51,00. Nilai rata-rata
:ecesar 43,33dan simpangan baku atau standar deviasi 6,71. Distribusi
-='-ensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

- z.el 4.15. Hasil Uji Kompetensi GuruTK di Kabupaten Gowa

lnterval Kategori F %

!l - 100

:'t _ 70

.1-1 - 59

23-39
'\ _ .{o

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

0

0

11

4

0

0.00

0.00

73.33

zo.o I

0.00

Jumlah 15 100.00

! --cer. Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 15 guru TK di Kabupaten Gowa
.:--: telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi
:e:agogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 4 atau 26,67 persen

;--- TK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlara 20
:a-cai dengan 39, terdapat 11 atau 73,33 persen guru yang memperoleh nilai
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40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, tidak satupun

atau 0,00 persen dari 15 guru TK di Kabupaten Gowa yang memperoleh nilai

60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00

persen guru TK di Kabupaten Gowa yang memperoleh nilai 0 sampai dengan

19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori

sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru TK yang memperoleh nilai

80 sampai dengan 100.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

TK di Kabupaten Gowa dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian

kompetensi guru TK di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar di bawah

ini.

80-100 60-79 40-59 20-39 0-19

Gambar 4.1 5. Histogram Tingkat Kompetensi Guru TK di Kabupaten Gowa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SD di

Kabupaten Gowa berada antara 2,00 sampai dengan 64'00. Nilai rata-rata

sebesar 38,67dan simpangan baku atau standar deviasi 8,29. Distribusi

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16. Hasil Uji Kompetensi Guru SD di Kabupaten Gowa

lnterval Kategori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

n

11

563
684
11

0.00
0.87
44.37
53.90
0.87

Jumlah 1269 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1269 GuruSD di Kabupaten

33wa yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi

:edagogikdankompetensiprofesional,hasilnyaadalah634atau53,90persen
;r,, 

-SO 
yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlan 20

sampai dLngan 39, terdapat 563 atau 44,37 persen guru yang memperoleh

- ai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 11

:'ang atau 0,87 persen dari 1 269 guru SD di Kabupaten Gowa yang

_emieroteh nilai 60 sampai dengan 7g atau termasuk dalam kategori tinggi. 1

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 11atau 0'87 persen

3,:u SD di Kabupaten Gowa yang memperoleh nilai 0 sampai dengan 19 atau

=rnasuk dalam kagori sangat rendah, demikian puta pada kategori sangat

: ^ggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SD yang memperoleh nilai 80

:3'npai dengan 100.

Dapat disimPulkan bahwa

3:wa dilihat dari komPetensi

::lnasuk dalam kategori rendah
."3CU

nilai Ujian kompetensi guru SD di Kabupaten

pedagogik dan kompetensi profesionalnya

Histogram nilai Ujian kompetensi guru SD di

Gowa dapat dilihat pada gambar di bawah ht.

SD

40,s9 20-39

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru

:]LBdiKabupatenGowaberadaantara2g'O0sampaidengan43'00'Nilai

=:a-ratasebesar35,Bg,dansimpanganbakuataustandardeviasi4'86': s'ribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini'

- abel 4.17 . Hasil Uji Kompetensi GuTuSDLB di Kabupaten Gowa

80-100 60-79 0-19

Garb", 416' Hlsltgram Tingkat Kompetensi Guru SD di Kabupaten Gowa

lnterval Kategori F

30 - 100
50-79
40-59
20-39
0 - '19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
0
2
7
0

0.00
0.00

22.22
77.78
0.00

Jumlah 9 100.00

elah diolah. 20133 -nber: Data
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 9 guru SDLB di Kabupaten

Gowa yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang djlihat dari kompetensi
pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 7 atau 77,78 persen

guru SDLB yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara

20 sampai dengan 39, terdapat 2 atau 22,22 persen guru yang memperoleh

nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, tidak satupun

atau 0,00 persen dari 9 guru SDLB di Kabupaten Gowa yang memperoleh

nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00

persen guru SDLB di Kabupaten Gowa yang memperoleh nilai 0 sampai

dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada

kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SDLB yang

memperoleh nilai 80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

SDLB di Kabupaten Gowa dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi

profesionalnya termasuk dalam kategori Rendah. Histogram nilai Ujian

kompetensi guru SDLB di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar di

bawah ini.

Gambar 4.17. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SDLB di Kabupaten Gowa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMP

di Kabupaten Gowa berada antara 24,00 sampai dengan 63,00 Nilai rata-rata

sebesar 42,52dan simpangan baku atau standar deviasi 10,03. Distribusi

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

SDLB

80-100 60-79 40,59 20-39



. -::el tersebut menunjukkan bahwa dari 230 guru SIVIp dj Kabupaten

. : = . a19 telah mengikuti uji kompetensi grru y"n! dilihat dari kompetensi:::::; ( dan kompetensi profesional, hasilnya adatan SO atau 24,35 persen. - t'.': yang termasuk daram kategori rendah atau nirainya berada antara 20i-:: lengan 39, terdapat 134 atau 5g,26 persen grru y"ng memperoleh: :: sampai dengan 59 atau termasuk dalam katego-ri sedang, dan terdapat: :-:-J atau 16,52 persen dari 75 guru SMp di Kabupaten Gowa yang

-.tJ-

:: - -! Hasil Uji Kompetensi GuruSMp di Kabupaten Gowa

I

- - - i:

YI

.Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Jumlah

F
1

134
cb

1

0.43
16.52
c6. tb
24.35
0.43

230 100.00
* ::- lata telah diolah, 201l

-:-::'cleh nilai 60 sampai dengan Z9 atau termasuk dalam kategori tinggi. '-abel tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya satu atau 0,43 persen
"-- Sl.lP di Kabupaten Gowa yang memperoleh nilai O sampai dengan 19:- ::rmasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori
: -::: :lnggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMp yang memperoleh nilai. =; rpai dengan 1OO.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru'r :r Kabupaten Gowa dilihat dari kompetensi pedagtgik dan kompetensi:':s onalnya termasuk dalam kategori seaang. His6gram nilai Ujianr-:3tensi guru SMp di Kabupaten Gowa dapat dilihat padagambar di bawah

lambar 4.18. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMp di Kabupaten Gowa
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMA
di Kabupaten Gowa berada antara 2,00 sampai dengan 71,00. Nilai rata-rata
sebesar 45,22dan simpangan baku atau standar deviasi 11,74. Distribusi
frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.'19. Hasil Uji Kompetensi GuruSMA di Kabupaten Gowa

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 129 guru SMA di Kabupaten
Gowa yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi
pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 39 atau 30,23 persen

guru SMA yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlan 20

sampai dengan 39, terdapat t5 atau 58,14 persen guru yang memperoleh nilai
40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan terdapat 14

orang atau 10,85 persen dari 129 guru SMA di Kabupaten Gowa yang

memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya satu atau 0,78 persen

guru SMA di Kabupaten Gowa yang memperoleh nilai 0 sampai dengan 19

atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori
sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMA yang memperoleh nilai

80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

SMA di Kabupaten Gowa dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian

kompetensi guru SMA di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar di bawah
ini-

lnterval Kategori F

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0

14

39

1

0.00

10.85

58.14

30.23

0.78

Jumlah 129 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.
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-:z-..ar 4.19. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMA di Kabupaten Gowa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMKr .::Jpaten Gowa berada anlara 2j,OO sampai dengan 90,00. Njlai rata_rata

-:esar 49,88dan simpangan baku atau standar deviasi 12,99. Distribusi-- -=rsi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

- z=e. 4.20. Hasil Uji Kompetensi GuruSMK dj Kabupaten Gowa

i -':rcer: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 103 guru SMK di Kabupaten
3:,va yang telah mengikuti uji kompetensj guru yang dilihat dari kompetensi
:e:agogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 21 atau 20,39 guru
3\1K yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antata 20
::npai dengan 39, terdapat 62 atau 60,19 persen guru yang memperoleh nilai:: sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan terdapat
'3crang atau 17,48 persen dari 103 guru SMK di Kabupaten Gowa yang
*emperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
:ersen guru SMK di Kabupaten Gowa yang memperoleh nilai O sampai

nte rva I

.: - 100
a:-79
l- - (o

:-1S

Kategori F

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

2
'18

ol
lt
0

1.94
17.48
60.1 9
20.39
0.00

Jumlah 103 100.00



lemikian O''' O'O' Idengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah' d

kate-gori sangat tinggi, dan hanya 2atau 1,94 persen guru SMK yanS I
memperoleh nilai 80 sampai dengan 100 1

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi 9"1 I
SMK di Kabupaten Gowa dilihat dari kompetensi pedagogik dan ko-mpetensi I
profesionalnya termasuk dalam kategori sedang Histogram. nilai 

'll1: I
kompetensi iuru SMK di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar di bawah I
in i.
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T abel 4.21. Hasil Uji Kompetensi Guru di Kabupaten Gowa I
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1755 guru fX' SO SOle 
I

SMP, SMA, dan SMKdi Kabupaten Gowa yang telah mengikuti uji kompetensl 

]

lnterval Kategori F %

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

J

8'1

847

81 1

13

0.17

4.62

48.26

46.21

0.74

100.00Jumlah 1755
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. :-; i.lihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional,

| ' ::::ah 811 atau 46,21 persen guru TK, SD, SDLB, SMP, SMA, dan
- i-; ::'masuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20

.-:r :=-Jan 39, terdapat 847 alau 48,26 persen guru yang memperoleh
, '- sarpai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan

.r : "::-i' 3:ang atau 4,62 persen dari 1.755 guru TK, SD, SDLB, SMP, SMA,

r' : ": Kabupaten Gowa yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79

-. +-:s;k dalam kategori tinggi.
-::e tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 13atau 0,74,00

- :,: - ;,-J TK, SD, SDLB, SMP, SMA, dan SMKdi Kabupaten Gowa yang
-:-:e-:=: nilai 0 sampai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat
- ::- :enikian pula pada kategori sangat tinggi, dan hanya terdapat 3 atau

- :=-s31 guru TK, SD, SDLB, SMP, SIVA, dan SMKyang memperoleh nilai

::-:e dengan 100.

l:rgan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
-" : {arupaten Gowa dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi

: :- : ^ainya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian

-:.r-isi guru TK di Kabupaten Gowa dapat dilihal pada gambar di bawah

Kompetensi Guru di Kab, Gowa

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Sambar 4.21. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di Kabupaten Gowa

4. Kabupaten Takalar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK di
.:3upaten Takalar berada antara 20,00 sampai dengan 63,00. Nilai rata-rata

:::esar 39,62 dan simpangan baku atau standar deviasi 9,93. Distribusi
--:<uensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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f abel 4.22. Hasil Uji Kompetensi GuruTK di Kabupaten Takalar

lnterval Kategori F

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0

1

22

22

0

0.00

2.22

48.89

48.89

0.00

Jumlah 45 100.00

Surnber: Data telah diolah, 2013. 
I

Tabeltersebutmenunjukkanbahwadari45guruTKdiKabupaten
Takalar yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi

pedagogik dJn kompetensi profesional' hasilnya adalah 22 atau 48'89 persen

guru iK-yung termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlara 20

!"mp"i A"ngrn 39, terdapat 22 atau 48,89 persen guru yang memperoleh nilai

40 sampai Jengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang' hanya 1 orang

alau2,22persendari45guruTKdiKabupatenTakalaryangmemperoleh
nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0'00

persen guru TK di Kabupaten Takalar yang memperoleh nilai 0 sampar

dengan 1-9 atau termasuk dalam kagori sangat rendah' demikian pula pada

kate-gori sangat tinggi, tidak satupun atau O'OO persen guru TK yang

memperoleh nilai 80 sampai dengan 100

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

TK di Kabupaten Takalar dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetens

profesionalnya termasuk dalam kategori sedang Histogram nilai Ujiar

kompetensi guru TK di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada gambar di bawah

ini.
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-.-:z' 1.22. Histogram Tingkat Kompetensi Guru TK di Kabupaten Takalar

-:s.l penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SD di
.::-::::r Takalar berada antara 11,00 sampai dengan 63,00. Nilai rata-rata
a:-:- 35,76 dan simpangan baku atau standar deviasi 7,81. Distribusi

- r,, -:-s dapat dilihat pada tabel berikut ini.

'r:. :23. Hasil Uji Kompetensi. GuruSD di Kbbupaten Takalar

: --oer: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 823 guru SD di Kabupaten
-:<alar yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi
:;-:agogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 529 atau 64,28 persen

-:--'l SD yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlata 20

-.:npai dengan 39, terdapat 287 atau 34,87 persen guru yang memperoleh
- ai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 2
:-ang atau 0,24 persen dari 823 guru SD di Kabupaten Takalar yang

-:mperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

:l
5

0

-:erva I Kategori F

:: - 100

a- -79
.:-59
:: - 39

: - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0

2

287

E?O

0.00

0.24

Jr+. o /

64.28

0.61

Jumlah 100 00
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Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 5atau 0,61
guru SD di Kabupaten Takalar yang memperoleh nilai 0 sampai dengan
atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada
sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SD yang memperoleh
80 sampai dengan '100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi g
SD di Kabupaten Takalar dilihat dari kompetensi pedagogik dan
profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai
kompetensi guru SD di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada gambar di
ini.

Gambar 4.23. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SD di Kabupaten Takalar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru
SDLB di Kabupaten Takalar berada antara 36,00 sampai dengan 43,00. Nilai
rata-rata sebesar 39,50dan simpangan baku atau standar deviasi 4,95.
Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.24. Hasil Uji Kompetensi GuTuSDLB di Kabupaten Takalar

SD
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200

100
0

60-7980-100 20-39 o-19

lnterval Kategori F

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanoat Rendah

0

1

1

0

0

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

Jumlah 2 '100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.
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-::el tersebut menunjukkan bahwa dari 2 guru SDLB di Kabupaten": i :' .,ang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi
- : :-:: : < dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 1 atau 50,00 persen
. " ::-3 yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara::-:a dengan 39, terdapat 1 atau 50,00 persen guru yang memperoleh
: .- sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang.Tidak satupun
i-: =:eu 0,00 persen dari 2 guru TK di Kabupaten Takalar yang

- .-::-. eh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.-::ei tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau O,OO
: ::- .uru SDLB di Kabupaten Takalar yang memperoleh nilai 0 sampai
"' -:z- '9 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada
. n::- sangat tinggi, tidak satupun atau O,O0 persen guru SDLB yang

- i -::-: eh nilaj 80 sampai dengan 1 00.
l3:rgan demiklan dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

. -- -: : Kabupaten Takalar dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
:';::ralnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian-::::rsi guru SDLB di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada gambar di

SDLB

s'

I-AA
U

so' ^^q ^f ^llq6! u! .r!

,:-=ar 4.24. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SDLB di Kabupaten Takalar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetenst guru SMp
: . ::upaten Takalar berada antara 14,00 sampai dengan 7g,00. Nilai rata_rata
:::::ar 44,15dan simpangan baku alau standar deviasi 11,2g. Distribusi
:.,3nsi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-.:. 4.25. Hasil Uji Kompetensi GuruSMp di Kabupaten Takalar

:rtervaI Kateqori F
:- - 100

.1: - 59

: - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
40
204
130

2

0.00
10.64
54.26
34.57
0.53

Jumlah
,7tr) 100.00

i -:ber: Data telah diolah, 2013.



:- 
sMP di K"brp"tetlTabel tersebut menunjukkan bahwa dari 376 guru i

Takalar yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetens I
pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah '130 atau 34'5/ l"t":l I
grru iMe yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara,20I

Jampai dengan 39, terdapat 204 alau 54,26 persen guru yang memperolehl

nilai 40 sampai dengan 59 atau iermasuk dalam kategori sedang' danl

tewrdapat 40 orang atau 10'64 persen dari 376 guru SMP di Kabupatenl

Takalar yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuK dalam 
I

kategori tinggi. I
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 2atau O'53 persenl

guru SMP di Kabupaten Takalar yang memperoleh nilai O sampai densan 1g I
atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada 

ful"S-on I
sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMP yang memperolen nrla 

I
80 sampai dengan 100. I

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru I
SMP di KaLupaten Takalar dilihat dari kompetensi pedagogik dan komPetens I
profesionalnya termasuk dalam kategori sedang Histogram nilai 

, 
Ujiar I

kompetensi guru SMP di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada Sambar d 
I

bawah ini 
sMP : II tl1 zsoi I I,i:: a I;'*-A-_AA.;'I

I 
o ' 

,o-roo 60-/9 Ao-se 2o-3s o 'n I I

--rl
Gambar 4.25. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Takalar 

I

Hasrl penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompelenll guru SVel

di Kabupaten Takalar berada antara 2,00 sampai dengan 78'00- Nilairata-rata]

sebesar 42,81dan simpangan baku atau standar deviasi 12'93 Distribus

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini



"l! 426. Hasil Uji Kompetensi GuruSMA di Kabupaten Takalar

;:ral

il -'m
il-79
{-59
'r- - ?o

: -19

Kategori F

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

0

29

123

107

5

0.00

10.98

46.59

40.53

1.89

Jumlah 264 100.00
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il,uns Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 264 guru SMA di Kabupaten*'-- yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi
mgegik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 107 atau 40,53 persen
3.llr SLlA yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20

a dengan 39, terdapat 123 atau 46,59 persen guru yang memperoleh
r e 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan
s:'xal29 orang atau 10,98 persen dan 264 guru SMA di Kabupaten Takalar
rrE memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori
nFw

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapats atau i,g9 persen
;l.r- SMA di Kabupaten Takalar yang memperoleh nilai O sampai dengan 19
ra- termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori
sr€at tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMA yang memperoleh nilai
!C =mpai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
sUA di Kabupaten Takalar dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
r:iesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
crpetensi guru SMA di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada gambar di
:arah ini.
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Gambat 4.26. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMA di Kabupaten Takalar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMK

di Kabupaten Takalar berada anlara 24,00 sampai dengan 63,00. Nilai rata-rata

sebesar 42,52dan simpangan baku atau standar deviasi 10,03. Distribusi

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

f abel 4.27. Hasil Uji Kompetensi GuruSMK di Kabupaten Takalar

lnterval Kategori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
7

51
25

1

0.00
8.33
60.71
29.76

1 .19

J um lah 84 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 84 guru SMK di Kabupaten

Takalar yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi

pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 25 atau 29,76 persen

guru SMK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20

sampai dengan 39, terdapat 51 atau 60,71 persen guru yang memperoleh nilai

40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 7 orang

atau 8,33 persen dari 84 guru SMK di Kabupaten Takalar yang memperoleh

nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat satu atau '1 ,19

persen guru SMK di Kabupaten Takalar yang memperoleh nilai 0 sampai

dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada
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iiim4cr :,:-:at tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMK yang
ni;FsEf: €- .ilai 80 sampai dengan 100.

l*-=-ar demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
;rF : /-::-paten Takalar dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
rrles:.e -., a termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
:rr:,F=- s 3uru SMK di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada gambar di

-tii!]rur ?_ -

SMK
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- z':?' 2.27. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMK di Kabupaten Takalar

-:sil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK,
. - ::-3. SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Takalar berada antara 2.00
:-:: 3engan 78,00. Nilai rata-rata sebesar 39,99dan simpangan baku atau-:'::-:eviasi 10,48. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

' i:- :28. Hasil Uji Kompetensi Guru di Kabupaten Takalar

-:e rva I Kategori F

:. . UU

a_-79
---59
::-39
: - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
80

688
813
13

0.00
5.02

43.16
51.00
0.82

Jumlah 1554 100.00

-:er: Data telah diolah, 201 3.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1594 guru TK, SD, SDLB, SlVp,
dan SMKdi Kabupaten Takalar yang telah mengikuti uji kompetensi guru
dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya

80-100
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adalah 813 atau 51,00 persen guru TK, SD, SDLB' SMP' SMA' dan SMKyang

termasuk dalam kategori rendai atau nilainya berada anlarc 20 sampai dengan

!!, t"rOrp"t 688 atau 43,16 persen guru yang memperoleh nilai 40 sampai

A"ng"n S'9 atau termasuk dalam kategori sedang Dan terdapat 80 orang atau

ipip"r""n dari 1594 guru TK' SD, SDLB' SMP' SMA' dan SMK di Kabupaten

iuf"i", y"ng memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam

kategori tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 13atau 0'82 persen

suru TK, SD, SDLB, 
-Srup, 

Slun, dan SMKdi Kabupaten t:lilI ^]al
i"rp"ror"n nilai 0 sampai dengan 19 atau termasuk 9"nTl1S"ll^:":n"ti
rendah, demikian pula pada katlgori sangat tinggi' tidak satupun atau 0'00

p"r""n' grru TK, iD, SDLB, sMi sMA, dan SMKyang memperoleh nilai 80

sampai dengan 100.' 
Deng-an demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

TK, so, 6Jre,- srvrp, srtrn, dan SMKdi Kabupaten Takalar dilihat dari

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya termasuk dalam

kategori rendah. Histogram nilai Ujian kompetensi guru TK' SD' SDLB' SMP

Sft fnl O"n SMKdi Kabupaten Takalar dapat dilihat pada gambar di bawah ini'

Kompetensi Guru di Kab. Takalar
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400

200

0

80-100 60-79 40-59 20-39 0-19

Gambar 4.28. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di Kabupaten Takalar

5. KabuPaten JenePonto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK

Kabupaten Jeneponto berada antara 20'00 sampai O"i9il 
:1f0",Y.::,',:,

,"t" ,"f"r"r 3g,i+Oan simpangan baku atau standar deviasi 33'34

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini'
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1tu429. Hasil Uji Kompetensi curuTKdi Kabupaten Jeneponto

IEYaI

n-100
f,-79
{-59
t-39
: -19

Kategori F

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

0
0

12
49
0

0.00
0.00
19.67
80.33
0.00

Jumlah 61 100.00

s,une: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 61 guru TK di Kabupaten
"rt@. o yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari
,rl@nsi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 49 atau[.!3 persen guru TK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya:F& antara 20 sampai dengan 39, terdapat 12 atau g0,33 p"r""n guru y"ng

-€-eroleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang.
b'cdak satupun atau 0,00 persen dari 61 guru TK di Kabupaten Jeneponto
l(rg memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori
a'.89

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau O,0Og.sen guru TK di Kabupaten Jeneponto yang memperoleh nilai 0 sampai
*'gan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada
regori sangat tinggi, tidak satupun atau O,OO persen guru TK yang
rrnperoleh nilai 80 sampai dengan 1OO,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
-< di Kabupaten Jeneponto djlihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
rjesionalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nilai Ujian
rcrnpetensi guru TK di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar di
:anah ini.
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lTKi
I

-=r# I

100 6o'7s 40-s9 20 3e 0'19 
J

rm Tingkat Kompetensi Guru TK di Kabupaten Jenepon

menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompeten:i 91y 
ff

l"r.a" unt"r" 15,00 sampai dengan 60'00 Nilai ra

rl;;;;";t" baku atau standar deviasi 8'T4 Distrib

pada tabel berikut ini'

Kompetensl GuruSD di Kabupaten Jeneponto

Kategori

Sangat Tinggt
Tinggi
Sedang
Rendah
o ^ ^^^r Pandah

F Yo

lnterva I

80 - 100
60-79
40-59
20-39

0
2

347
481

5

0.00
0.24
41.56
57.60
0.60

u - tv

835 100.00
Jumlah

*mna: oaaCtan diolah, 2013

Tabeltersebutmenunjukkanbahwadarts35guruSDdiKabupa,
Jeneponto yang telah rn"nfituti uji kompetensi guru yang dilihat c

kompetensi pedagogik o"n ro'ip"tenti of"*t'tlil-lllilnva adalah 481 a

57,60 persen guru SD yang termasuk dalam kategori rendah atau nilait

;";;;"";"1;t"-,0 sampai densan 3e' terdapat 
?47 .aI,?t:-41'56 

persen s

yang memperoleh nilai 40 sa'ipai aengan 5? ?111-t"T'=uk 
dalam kate'

sedang, hanya dua orang at)u'O'Zq persen dari 835 guru SD di Kabupz

Jeneponto yang memperolen nifuioO'"ttp'l dengan 79 atau termasuk da

kategori tinggi

Gambar 4,:

Has

Kabupaten
rata sebes

frekuensi c
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Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat Satau 0,60 persen
: --- Sf di Kabupaten Jeneponto yang memperoleh nilai O sampai dengan .19

r:-::Tmasuk dalam kagori sangat rendah. Dan pada kategori sangat tinggi,
::. satupun atau 0,00 persen guru SD yang memperoleh nilai g0 sampai

: +- _::r '1 00.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
:: : <abupaten Jeneponto diiihat darj kompetensi pedagogik dan kompetensi
: :-:s cnalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nilai Ujian
:-:€:ensi guru SD di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar di

:: ":- in i.

3ambar 4.30. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SD di Kabupaten
Jeneponto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SD di
. ::-:aten Jeneponto berada antara 25,00 sampai dengan 49,00. Nilai rata-
:-= sebesar 31 ,80dan simpangan baku atau standar deviasi 9,93. Djstrjbusi

- - -e'rsi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-::=, 4.31 . Hasil Uji Kompetensi GuTuSDLB di Kabupaten Jeneponto

SD

600

400

200

0

80,100 60-79 40-59

lnterval Kategori F

30 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - '19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
0
1

4
0

0.00
0.00

20.00
80.00
0.00

Jumlah 5 100.00

Data telah diolah, 2013.



-60-

Tabeltersebutmenunjukkanbahwadari5guruSDLBdiKabupaten
Jeneponto yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari

fompetensi peaagogiX dan kompetensi profesional' hasilnya adalah 4 atau 80

persen guru SDLB yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada

antara iO sampai dengan 39, terdapat satu atau 20'00 persen guru yang

memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang'

Oan iiOaf satupun atau o,OO persen dari 5 guru SDLB di Kabupaten Jeneponto

yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategod

tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0'00

persen guru SDLB di Kabupaten Jeneponto yang memperoleh nilai 0 sampd

O"ng"n is atau termasuk dalam kagori sangat rendah' demikian pula pada

fate"gorl sangat tinggi, tidak satupun atau 0,Oo persen guru SDLB yang

memperoleh nilai 80 sampai dengan 100'

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi g

SDLB di kabupaten Jeneponto dilihat dari kompetensi pedagogik

kompetensi proiesionalnya termasuk dalam kategori rendah Histogram

Ulian fompetensi guru SDLB di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat

gambar di bawah ini.

SDLB

4

2

1

0

Gambar 4.31 . Histogram Tingkat Kompetensi Guru SDLB di Kabupaten

JenePonto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi g

SDLB di Kabupaten Jeneponio berada antara 18'OO sampai dengan 77'

Nilai rata-rata sebesar 44,99dan simpangan baku atau standar deviasi 11'41

Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini'
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-abel 4.32. Hasil Uji Kompetensi GurusMp di Kabupaten Jeneponto

: --rber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 271 guru SMp di Kabupaten
+-eponto yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari
:*petensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah g6 atau
.'-3 persen guru SMP yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya
::-:da anlara 20 sampai dengan 39, terdapat 156 atau 57,56 persen guru
:-3 memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori
*:ang. Dan terdapat 27 orang atau 9,96 persen dari 271 guru SMp di
::rpaten Jeneponto yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau

: -asuk dalam kategori tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 2atau 0,74 persen

:--- SMP di Kabupaten Jeneponto yang memperoleh nilai 0 sampai dengan
I atau termasuk dalam kagori sangat rendah. Dan pada kategori sangat
-;Ji. tidak satupun atau 0,00 persen guru SMp yang memperoleh nilai g0

"-cai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
,'.rr di Kabupaten Jeneponto dilihat dari kompetensi pedagogik dan
:-:etensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai
- :^ kompetensi guru SMP di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada
.: -:ar di bawah ini.

lnterval

30 - 100

50-79
40-59
20-39
3-19

Kategori F %

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanoat Rendah

0

27

156

86

2

0.00

v.vb

57.56

31.73

0.7 4

Jumlah 271 100.00
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Gambar 4 32 Histosram tff:i;?lt""nsi Guru sMP di Kabupaten

Tabel 4.33. Hasil Uji Kompetensi GuruSMA di Kabupaten Jeneponto

lnterval

80 -loo
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Kategori

-----_-Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Q -h^ o+ Pan.lah

F %

o'O0
'13.33

54.67
32.00
0.00

0
10
41
24
0

100.00
Jumlah

SumUerleta telah diolah, 201 3'

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 75 guru SMA di Kabupaten

Jeneponto yang telah mengikuti uji kompetensi 
, 
guru yang dilihat dar

xompetensi plOalogit dan foirpetenii profesional' hasilnya adalah 24 alau,

32,00 persen guru SMA yang termasuk dalam kategori. rendah atau nilainya

i"rrO" untur" 20 sampai dengan 39, terdapat 41 alau 54 '67 
persen guru yang

r"rp"rof"f, nilai 40 sampai diengan 59 atau terma-suk dalam kategori sedang

Dan terdapat 10 orang atau t333 persen dari 75 guru SMA di Kabupater

I"."p".t" yang memf,eroleh niiai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalar

kategori tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0'0i

persen guru SMA di Kabupaten Jeneponto yang memperoleh nilai 0 sampe

i".g;" is atau termasuk dalam kagori sangat rendah' demikran pula padr

tute"gori .ungat tinggi' tidak satupun atau O'00 persen guru SMA yan

memperoleh nilai 80 sampai dengan 100'

Dapat disimpulXan bahia nilai Uiian kompetensi guru SMA r

Kabupaten Jeneponto dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetenl



ylesionalnya termasuk
€r-oetensi guru SMA di

m"h ini.
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dalam kategori sedang.
Kabupaten Jeneponto dapat

Histogram nilai Ujian

dilihat pada gambar di

SMA

60

40

20

0

lembar 4.33. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMA di Kab. Jeneponto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompeiensi guru SMA

: <abupaten Jeneponto berada antara 25,00 sampai dengan 77,00. Nilai rata-

=a sebesar 46,8Odan simpangan baku atau standar deviasi 12,45. Distribusi

---<uensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-abel4.34. Hasil Uji Kompetensi GuruSMK di Kabupaten Jeneponto

i.:mber: Data telah diolah, 201 3.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 75 guru SMK di Kabupaten

.eneponto yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari

.:mpetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 24 alau

:2.00 persen guru SMK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya

:erada antara 20 sampai dengan 39, terdapat 41 atau 54,67 persen guru yang

-emperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang

lan terdapat 10 orang atau 13,33 persen dari 75 guru SMK di Kabupaten

lnterval Kategori F

30 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

n

10
41
24
0

0.00
13.33
54.67
32.00
0.00

Jumlah 75 '100.00
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Jeneponto yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam
kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
persen guru SMK di Kabupaten Jeneponto yang memperoleh nilai 0 sampai
dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada
kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMK yang
memperoleh nilai 80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

SMK di Kabupaten Jeneponto dilihat dari kompetensi pedagogik dan
kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai
Ujian kompetensi guru SMK di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.

SMK

50

40

30

20

10

0

80-100 60-79

Gambar 4.34. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMK di Kabupaten
Jeneponto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK di

Kabupaten Jeneponto berada antara 14,00 sampai dengan 78,00. Nilai rata-

rata sebesar 40,13dan simpangan baku atau standar deviasi 10,47. Distribusi

frekuensi dapat dilihai pada tabel berikui ini.
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-?:el 4.35. Hasil Uji Kompetensi Guru di Kabupaten Jeneponto

I -mber: Data telah diolah, 201 3.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1443 guru TK, SD, SDLB, SMP,
:','A dan SMK di Kabupaten Jeneponto yang telah mengikuti uji kompetensi

;-'u yang dilihat dari kompelensi pedagogik dan kompetensi profesional,
-=silnya adalah 735 atau 50,94 persen guru TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan
:',lK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20
::npai dengan 39, terdapat 647 atau 44,84 persen guru yang memperoleh
- :i 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang. Dan terdapat
:: orang atau 3,60 persen dari 1443 guru TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK
: Kabupaten Jeneponto yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau

=-asuk dalam kategori tingg i.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 9atau 0,62 persen

;-r TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Jeneponto yang
-:.nperoleh nilai 0 sampai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat
:-Cah. Dan pada kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru
-{ SD, SDLB, SMP, SIVA dan SMK yang memperoleh nilai 80 sampai dengan
:i

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
-.i SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Jeneponto dilihat dari
.:rpetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya termasuk dalam
.::egori rendah. Histogram nilai Ujian kompetensi guru TK, SD, SDLB, SMP,
:'.'A dan SMK di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar di bawah

lnterva I Kategori F

:: - 100

a)-79
43-59
:l-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0
q)

647

735

I

000

3.60

44.84

50.94

0.62

Jumlah 1443 100.00
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Gambar 4.35. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di Kab. Jenepontc

6. Kabupaten Barru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK l
Kabupaten Barru berada antara 26,00 sampai dengan 55,00. Nilai rata-ra;

sebesar 35,36dan simpangan baku atau standar deviasi 6,48, Distribus

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.36. Hasil Uji Kompetensi GuruTK di Kabupaten Barru

lnterval Kategori F %

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0

0

4

18

0

0.00

0.00

18.18

81 .82

000

Jumlah 100 00

Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 22 guru TK di Kabupaten Ba--
yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompeters

pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 18 atau 81,82 perse-

guru TK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 2l

sampai dengan 39, terdapat 4 atau 18,18 persen guru yang memperoleh ni :
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-: sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang.Dan tidak satupun
:':r 0,00 persen dari 22 guru f K di Kabupaten Barru yang memperoleh nilai
:: sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
::-sen guru TK di Kabupaten Barru yang memperoleh nilal 0 sampai dengan
; atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori

:,-gat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru TK yang memperoleh nilai
: , sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
-( di Kabupaten Barru dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
:-:fesionalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nllai Ujian
:rlpetensi guru TK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar di bawah

Gambar 4.36. Histogram Tingkat Kompetensi Guru TK di Kabupaten Barru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SD di
.:cupaten Barru berada antara,00 sampai dengan 63,00. Nilai rata-rata
::cesar 36,80 dan simpangan baku atau standar deviasi 8,83 dan varians
::cesar 100,70. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-abel 4.37. Hasil Uji Kompetensi GuruSD di Kabupaten Barru

i..'

lnterval Kategori F

30 - 100

50-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanoat Rendah

0

J

238

410

7

0.00

0.46

36.17

62.31

I .UO

Jumlah 658 100.00

: -nber: Data telah dlolah, 2013.
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 658 guru SD di Kabupatat

Barru yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetens
pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 410 atau 62,31 persen

guru SD yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20

sampai dengan 39, terdapat 238 atau 36,17 persen guru yang memperoleh

nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 3

orang atau 0,46 persen dari 658guru SD di Kabupaten Barru yang

memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 7 orangatau 1,06

persen guru SD di Kabupaten Barru yang memperoleh nilai 0 sampai dengar

19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah. Dan pada kategori sanga

tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SD yang memperoleh nilai 8C

sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

SD dl Kabupaten Barru dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetens
profesionalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nilai Ujiar

kompetensi guru SD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar di bawal'

ini.

Gambar 4.37. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SD di Kabupaten Barru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru

SDLB di Kabupaten Barru berada antara 17,00 sampai dengan 17'00. Nilai

rata-rata sebesar 17,00dan simpangan baku atau standar deviasi. Distribus'

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tdel 4.38. Hasil Uji Kompetensi GuTuSDLB di Kabupaten Barru

grnber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari satu guru SDLB di Kabupaten
trru yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi
pdagogik dan kompetensi profesional, tidak satupun atau 0,00 persen guru

SI-B yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20

-npai dengan 39. Dan tidak ada satupun atau 0,00 persen guru yang

-mperoleh 
nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang,

G< ada satupun orang atau 0,00 persen dari 1 guru SDLB di Kabupaten
Erru yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam
Ebgori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat satu orangatau
G),00 persen guru SDLB di Kabupaten Barru yang memperoleh nilai 0
rrnpai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, dan pada
Egori sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SDLB yang
unperoleh nilai 80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

SDLB di Kabupaten Barru dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
p*sionalnya termasuk dalam kategori sangat rendah. Histogram nilai Ujian
bnpetensi guru SDLB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar di
Erah ini.

lnterval Kategori F %

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
0
U

0
1

0.00
0.00
0,00
0.00

100.00

Jumlah 100.00
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Gambar 4.38. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SDLB di Kabupaten Bar-

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SI F
di Kabupaten Barru berada antara 9,00 sampai dengan 78,00. Nilai rata-r-
sebesar 45,41dan simpangan baku atau standar deviasi 11,02. Distribs
frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut inj.

Tabel 4.39. Hasil Uji Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Barru

lnterva I Kategori F

80 - 100
bu - /9
40-59
,n-?o
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
25
157
-70

1

0.00
9.54
59.92
30.15
0.38

Jumlah 26l 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 262 guru SMP di Kabupate-
Barru yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompeter:
pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 79 atau 30,15 perse-
guru SMP yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlara 2l
sampai dengan 39, terdapat 157 alau 59,92 persen guru yang memperola-
nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan terdapa
25 orang atau 9,54 persen dari 75 guru SMP di Kabupaten Barru ya.i
memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya satu atau 0,38 perse-
guru SMP di Kabupaten Barru yang memperoleh nilai 0 sampai dengan '!
atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategc-
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=lgat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMP yang memperoleh nilai
i: sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

:!.lP di Kabupaten Barru dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
:'cfesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
.:?rpetensi guru SMP di Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambardi bawah
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Sambar 4.39. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Barru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMA
: Kabupaten Barru berada antara 5 sampai dengan 75 Nilai rata-rata sebesar
::1sdan simpangan baku atau standar deviasi 12,42. Distribusi frekuensi
::cat dilihat pada tabel berikut ini.

-abel 4.40. Hasil Uji Kompetensi GuruSMA di Kabupaten Barru

lnterval Kategori F %

80 - 100

60-79
40-59
,n_?o
n _ to

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0

tc

157

79

1

0.00

5.95

62.30

0.40

J umlah z5z 100.00

S;mber: Data telah diolah, 201 3.



Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 252 gutu SMA di Kabupaten
Banu yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi
pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 79 atau 31,35 persen
guru SMA yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20

sampai dengan 39, terdapat 157 alau 62,30 persen guru yang mempercleh
nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan

terdapatls orang atau 5,95 persen dati 252 guru SMP di Kabupaten Barru
yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori

tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya latau 0,40 persen

guru SMA di Kabupaten Barru yang memperoleh nilai 0 sampai dengan 19

atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori

sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMP yang memperoleh nilai

80 sampai dengan 100.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

SMA di Kabupaten Barru dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian

kompetensi guru SMA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar di bawah

ini.
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Gambar 4.40. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMA di Kabupaten Barru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMK

di Kabupaten Barru berada anlara 22,00 sampai dengan 71,00. Nilai rala-nla
sebesar 44,39dan simpangan baku atau standar deviasi 13,41. Distribusi

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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-abel4.41. Hasil Uji Kompetensi GuruSMK di Kabupaten Barru

lnterva I Kategori F o/o

30 - 100
50-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanoat Rendah

0
7
18
18
0

0.00
16.28
41.86
41.86
0.00

Jumlah 43 100.00

: -Tber: Data telah diolah, 201 3.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 43 guru SMK di Kabupaten

:anu yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi

:eCagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 18 atau 41,86 persen

=.-ru 
SMK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antarc 20

-Tpai dengan 39, terdapat 18 atau 41,86 persen guru yang memperoleh nilai

!: sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan terdapat 7

:.ang atau 16,29 persen dari 43 guru SMK di Kabupaten Barru yang

-emperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00

:ersen guru SMK di Kabupaten Barru yang memperoleh nilai 0 sampai dengan
'3 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori

-ngat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMK yang memperoleh nilai

: i sampai dengan 1 00.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

Sr,{K di Kabupaten Barru dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi

:-ofesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
(3mpetensi guru SMK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar di bawah
':.
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Gambar 4.41 . Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMK di Kabupaten Barru



-74-

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru

SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Barru berada antara,0O

dengan 78,00. Nilai rata-rata sebesar 39,75 dan simpangan baku atau
deviasi 10,76. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.42. Hasil Uji Kompetensi Guru di Kabupaten Barru

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1.141 guru TK, SD,

SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Barru yang telah mengikuti uji kom

guru yang dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi p

hasilnya adalah 589 atau 51,62 persen guru TK, SD, SDLB, SMP, SMA

SMK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara

sampai dengan 39, terdapat 492alau 43,12 persen guru yang memperoleh
40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang. Dan terdapat

orang atau 4,38 persen darl 1141 guru TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK

Kabupaten Barru yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau

dalam kategori tinggi.
Tabel tersebut .juga memperlihatkan bahwa terdapat 10 orangatau

persen guru TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Barru

memperoleh nilai 0 sampai dengan 19 atau termasuk dalam kagori

rendah. Dan pada kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen

TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK yang memperoleh nilai 80 sampai

100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi

TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Barru dilihat

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya termasuk

kategori rendah. Histogram nilai Ujian kompetensi guru TK, SD, SDLB, SMF

SMA dan SMK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar di bawah ini,

lnterval Kategori F %

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
50
492
589
10

0.00
4.38
43.12
51.62
0.88

Jumlah 1141 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.
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Gambar 4.42. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di Kabupaten Barru

7. Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK di
t(*upaten Bone berada antara 15,00 sampai dengan 61 ,00. Nilai rala-rata
rebesar 36,45 dan simpangan baku atau standar deviasi 8,21. Distribusi
iekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

fabel4.43. Hasil Uji Kompetensi GuruTK di Kabupaten Bone

lnterval Kategori F

E0 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - '19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

n

J
122
262
4

0.00
0.77
31.20
67.01
1.02

Jumlah 39'1 100.00

i-rnber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 391 guru TK di Kabupaten
bne yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi
dagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 262 atau 67,01 persen

3ru TK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlara 20
rrnpai dengan 39, terdapat 122 alau 31,20 persen guru yang memperoleh
riai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 3
rang atau 0,77 persen dari 391 guru TK di Kabupaten Bone yang
rernperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.



-76-

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya 4 orangatau 1'c;
persen guru TK di Kabupaten Bone yang memperoleh nilai 0 sampai dengr
19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah. Dan pada kategori sanga

tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru TK yang memperoleh nilai &
sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guu

TK di Kabupaten Bone dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompeters
profesionalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nilai Ufta
kompetensi guru TK di Kabupaten Bone dapat dilihat pada gambar di baru*
ini.

lrKll,-l3oo'l
I zoo (tl| 1oo rttI lz'-
l0r
| ,o-roo 60-79 4o-s9 zo-3s o-19 Ill

Gambar 4.43. Histogram Tingkat Kompetensi Guru TK di Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SD d
Kabupaten Bone berada antara 1,00 sampai dengan 69'00. Nilai rata-rab

sebesar 37,79 dan simpangan baku atau standar deviasi 8,33. Distribusi

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

fabel 4.44. Hasil Uji Kompetensi GuruSD di Kabupaten Bone

lnterval Kategori F %

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

12
827
1227
I

0.00
0.58
39.86
59.13
0.43

Jumlah 2075 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 2075 gutu SD di Kabupaten

Bone yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi
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:e:agogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 1.227 atau 59,13

:€..sen guru SD yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada

z-:zra 20 sampai dengan 39, terdapat 827 atau 39,86 persen guru yang

-:,rperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang,
't p 12 orang atau 0,58 persen dari 2.075 guru SD di Kabupaten Bone yang

-:.rperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat gatau 0,43 persen

;---, SD di Kabupaten Bone yang memperoleh nilai 0 sampai dengan 19 atau

:r:asuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori sangat
'-,;gi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SD yang memperoleh nilai 80

=:pai dengan 100.

Dengan demikian dapat drsimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

:l di Kabupaten Bonedilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi

:-:'esionalnya termasukdalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian

:-petensi guru SD di Kabupaten Bone dapat dilihat pada gambar di bawah

3ambar 4.44. Histogram Tingkat Kompetensl Guru SD di Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru

:l-B di Kabupaten Bone berada antara 22,00 sampai dengan 50,00. Nilai

:-:-rata sebesar 35,80 dan simpangan baku atau standar deviasi 10,77.

I s'rrbusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-2ce]l4.45. Hasil Uji Kompetensi GUTUSDLB di Kabupaten Bone

lnterval Kategori F %

30 - 100
50-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
0
2
J
0

0.00
0,00

40.00
60.00
0.00

Jumlah ( 100.00

: -nber: Data telah diolah, 2013.
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 5 guru SDLB di Kabu

Bone yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari ko

pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 3 atau 60 persen

SDLB yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara
sampai dengan 39, terdapat 2 alau 40 persen guru yang memperoleh nilai

sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, tidak satupun
0,00 persen dari 5 guru SDLB di Kabupaten Bone yang memperoleh nilai

sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau

persen guru SDLB di Kabupaten Bone yang memperoleh nilai 0
dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula

kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SDLB
memperoleh nilai 80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi

SDLB di Kabupaten Bone dilihat dari kompetensi pedagogik dan ko

profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai

kompetensi guru SDLB di Kabupaten Bone dapat dilihat pada gambar

bawah ini.

Gambar 4.45. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SDLB di Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru

di Kabupaten Bone berada antara 1,00 sampai dengan 83,00. Nilai

sebesar 11,45 dan simpangan baku atau standar deviasi 10,03.

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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- z:-', 4.46. Hasil Uji Kompetensi GuruSMp di Kabupaten Bone

r:e rva I Kategori F

:: - 100

a:-79
:l-59
-i _ ?o

: -19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

OJ

508

325

IJ

0.32

8.91

54.51

34.87

1.39

Jumlah 932 '100.00

..-3er: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 932 guru SMp di Kabupaten
::-e yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi
:+::gogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 325 atau 34,97 guru
. 'tr yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20
:-:ai dengan 39, terdapat 508 atau 54,51 persen guru yang memperoleh
: 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, terdapatg3
:-g atau 8,91 persen dari 932 guru SMP di Kabupaten Bone yang

-:-peroleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 13atau 01,39

;':3n guru SMP di Kabupaten Bone yang memperoleh nilai O sampai
':-;an 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada
:-:_:ori sangat tinggi, hanya 3 atau 0,32 persen guru SMp yang memperoleh
: 80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
: E di Kabupaten Bone dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
: :'esionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
:-cetensi guru SMP di Kabupaten Bone dapat dilihat pada gambar di bawah
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Gambar 4.46. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru S['.-
di Kabupaten Bone berada antara 17,00 sampai dengan 80,00. Nilai rata+a::
sebesar 44,11 dan simpangan baku atau standar deviasi '10,03. Distribus

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

f abel 4.47. Hasil Uji Kompetensi GuruSMA di Kabupaten Bone

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 567 guru SMA di Kabupate-

Bone yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetens
pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 189 atau 33,33 perser

guru SMA yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlara 2C

sampai dengan 39, terdapat 312 alau 55,03 persen guru yang memperolel'

nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan terdapa:

59 orang atau 10,41 persen dari 567 guru SMA di Kabupaten Bone yang

memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

lnterval Kategori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

2
59
312
189(

10.41
55.03
JJ.JJ
0.88

Jumlah 567 '100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.
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Tabel tersebutjuga memperlihatkan bahwa terdapat 5 atau 0,88 persen

;rru SMA di Kabupaten Bone yang memperoleh nilai 0 sampai dengan 19 atau

=Tnasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori sangat
i-ggi, dan hanya 2atau 0,35 persen guru SMA yang memperoleh nilai 80
:erpai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
Sr.'l,A di Kabupaten Bone dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
:'cfesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
.:rnpetensi guru SMA di Kabupaten Bone dapat dilihat pada gambar di bawah
-
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3ambar 4.47. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMA di Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMK
: (abupaten Bone berada antara 20,00 sampai dengan 60,00. Nilai rata-rata

=.esar 40,57 dan simpangan baku atau standar deviasi 10,41 . Distribusi

-<uensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-zbel 4.48. Hasil Uji Kompetensi GuruSMK di Kabupaten Bone

lnterval Kategori F

30 - 100
50-79
40-59
20-39
I - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
1

18
'16

0

0.00
2.86
51.43
45.71
0.00

Jumlah 100.00

]--ger: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa
icre yang telah mengikuti uji kompetensi

dari 35 guru SMK di Kabupaten
guru yang dilihat dari kompetensi



pedagogik dan kompetensi profesional' hasilnya adalah 16 atau 45'7'1 perser

gri, ir;X yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 2c

!"rp"i 0""g".39, terdapat 18 atau 51'43 persen guru yang memperoleh nila

+O ""tpui 
iengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang' hanya 1 orang

atau 2,86 persen dari 35 guru SMK di Kabupaten Bone yang memperoleh nila

OO sampai Oengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0'0C

persen guru SMK di Kabupaten Bone yang memperoleh nilai 0 sampa

i"rgl" ,1i, atau termasuk dalam kagori sangat rendah' demikian pula pada

i"i""g;ri "ungrt 
tinggi, tldak satupun atau 0'00 persen guru SMK yang

memperoleh nilai 80 sampai dengan 100'

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi gurr

sH,rr oi kaiupaten Bone dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetens

;;;;;"rl;y; termasuk dalam kategori sedang Histog*t, ""ii' yli::
["-tp"i"""i guru SMK di Kabupaten Bone dapat dilihat pada gambar di bawar

ini.

Gambar 4.48. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMK di Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompet"ltl"nltl-ti

so, srvrp, dN,rn, dan SMK di Kabupaten Bone berada-aYi l-t^::'T:i
83,00. Nilai rata-rata sebesar 40'Ol dan simpangan baku atau stand

dengan
deviasi t-Oi Z t- Oi.triOrri frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini'
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Tabel 4.49. Hasil Uji Kompetensi Guru di Kabupaten Bone

f,rmber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 4.005 guru TK, SD, SMP, SMA,

=n SMKdi Kabupaten Bone yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang

fiihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah
1J22 alau 50,49 guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMKyang termasuk dalam
raegori rendah atau nilainya berada antara 20 sampai dengan 39, terdapat
'789 atau 44,67 persen guru yang memperoleh nilai 40 sampai dengan 59

rau termasuk dalam kategori sedang, dan terdapatl53 orang atau 3,95 persen

:ari 4.005 guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Bone yang

rernperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 31 atau 0,77 persen

3-ru TK, SD, SMP, SMA, dan SMKdi Kabupaten Bone yang memperoleh nilai
I sampai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula

)ada kategori sangat iinggi, dan terdapats atau 0,12 persen guru TK, SD,

:,11P, SMA, dan SMKyang memperoleh nilai 80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

-( SD, SMP, SMA, dan SMKdi Kabupaten Bone dilihat dari kompetensi

Edagogik dan kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang.
.lsogram nilai Ujian kompetensi guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMKdi
(€bupaten Bone dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

lnterval Kategori F
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60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanoat Rendah

(
158

1789

2022

31

0.12

3.95

44.67

50.49

0.77

Jumlah 4005 100.00
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8. Kabupaten Wajo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK I
Kabupaten Wajo berada antara 22,00 sampai dengan 62,00. Nilai rata-raa

sebesar 40,08 dan simpangan baku atau standar devlasi 8,10. Distribs
frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.50. Hasil Uji Kompetensi GuruTK di Kabupaten Wajo

I oabupaten Bone lttI 2s00 I

lrnnnll

I liii - & ll+: 
I

t 
t',or* *r, 4o5s 2o-3s .r, 

I

Gambar 4.49. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di Kabupaten Bone

lnterval Kategori F

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0

3

79

79

0

0.00

1.86

49.O7

49.07

0.00

Jum lah 161 100 00

Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 161 guru TK di Kabupaten Wa.:

yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetens

pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 79 atau 49,07 perse-

guru TK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlata 2:

sampai dengan 39, terdapat 79 atau 49,07 persen guru yang memperoleh ni a

40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 3 orar:
atau 1,86 persen dari 161 guru TK di Kabupaten Wajo yang memperoleh nila

60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.
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Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
€rsen guru TK di Kabupaten Wajo yang memperoleh nilai 0 sampai dengan
'9 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori

=ngat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru TK yang memperoleh nilai
30 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
-X di Kabupaten Wajo dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
rofesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
(mpetensi guru TK di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar di bawah
ni.

Gambar 4.50. Histogram Tingkat Kompetensi Guru TK di Kabupaten Wajo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SD di

{abupaten Wajo berada antara0,o0 sampai dengan 72,00. Nilai rata-rata

-besar 39,38 dan simpangan baku atau standar deviasi 8,56. Distribusi
rekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.51. Hasil Uji Kompetensi GuruSD di Kabupaten Wajo

nmber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1.177 guru SD di Kabupaten
riiajo yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi

:edagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 606 atau 51,49 persen

;lnu SD yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20

TK

40-59 20-39

80

60

40

20

0

80-100 60-79

lnterval Kateqori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

20
542
606

o

0.00
1.70

46.05
51.49
0.76

Jumlah 1177 100.00
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sampai dengan 39, terdapat 542 atau 46,05 persen guru yang

nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang' hanya

orang atau '1,70 persen dari 75 guru SD di Kabupaten Wajo yang

nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi'

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat gatau 0'76

guru SD di Kabupaten Wajo yang memperoleh nilai 0. sampai dengan

iermasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori

tinggi, tidak satupun atau O,OO persen guru SD yang memperoleh

sampai dengan 100.

nilai

Deng-an demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian k:mp:tensl

SD di Kab-upaten Wajo dilihat dari kompetensi pedagogik dan

prot"sionatnya termasuk dalam kategori sedang Histogram nilai

lompetensi guru SO di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar di

rnl.

SD

1000

500

0

80-100 60-79 40-59 20-39 0-19

Gambar 4.51 . Histogram Tingkat Kompetensi Guru SD di Kabupaten Wajo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi

SDLB di Kabupaten Wajo berada antara 21,00 sampai dengan 49'00'

rata-rata sebesar 36,00 dan simpangan baku atau standar deviasi 12't3

Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini'

f abel 4.52. Hasil Uji Kompetensi GuTuSDLB di Kabupaten Wajo

0.00
0.00
50.00
50.00
0.00

%

0
0
2
2
0

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Surnbe-r: Data telah diolah, 2013'

100.00
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 4 guru SDLB di Kabupaten
', ajo yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi

:eCagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 2 atau 50 persen guru
3lLB yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlara 20
:,:npai dengan 39, terdapat 2 atau 50,00 persen guru yang memperoleh nilai
:: sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan tidak satupun
:-ang atau 0,00 persen dari 4 guru TK di Kabupaten Wajo yang memperoleh
- ai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
:.'sen guru SDLB di Kabupaten Wajo yang memperoleh nilai 0 sampai
::1gan 19 atau termasuk dalam kagori rendah, demikian pula pada kategori
::rgat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SDLB yang memperoleh
- :i 80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
!3LB di Kabupaten Wajo dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
:":fesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
.:rpetensi guru SDLB di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar di
: !,,rah ini.

SDtB

3zmbar 4.52. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SDLB di Kabupaten Wajo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMP
: (abupaten Wajo berada antaraO,00 sampai dengan 84,00. Nilai rata-rata

=:esar 46,10 dan simpangan baku atau standar deviasi 11,59. Distribusi
-=rensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 428 guru SMP di Kabupatr I
Wajo yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetens I
pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 109 atau 25,47 perse- I
guru SMP yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 2: I
sampai dengan 39, terdapat 269 atau 62,85 persen guru yang memperole- I
nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan terdapa I
41 orang atau 9,58 persen dari 426 guru SMP di Kabupaten Wajo yan; I
memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi. I

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 5 atau 1,17 perse- |
guru SMP di Kabupaten Wajo yang memperoleh nilai 0 sampai dengan 19 ata- |
termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori sanga I
tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMP yang memperoleh nilai 8: I
sampai dengan 100. I

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi gur- |
SMP di Kabupaten Wajo dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetens I
profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujia- |
kompetensi guru SMP di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar di bawa' Iinil

I

I

l

lnterval Kategori %

80 - 100

60-79
40-59
tn_?o
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269
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0.93
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Jumlah 428 100.00
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Gambar 4.53. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMP di Kabupaten Wajo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMA
J Kabupaten Wajo berada antara 1,00 sampai dengan 77,00. Nilai rata-rata

*sat 43,72 dan simpangan baku atau standar deviasi 12,97. Distribusi

?ekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

fabel4.54. Hasil Uji Kompetensi GuruSMA di Kabupaten Wajo

Srrnber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 355 guru SMA di Kabupaten

tr4o yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari kompetensi

dagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 136 atau 38,31 persen

gru SMA yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada anlara 20

rnpai dengan 39, terdapat 164 atau 46,20 persen guru yang memperoleh

Gi 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, dan terdapat

:1 orang atau 14,37 persen dari 355 guru SMA di Kabupaten Wajo yang

rernperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

lnterval Kategori F
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40-59
20-39
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Sanoat Rendah

0
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0.00

14.37
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Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat 4 atau 1 ,13 persel
guru SMA di Kabupaten Wajo yang memperoleh nilai 0 sampai dengan 19 ab
termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori sangd
tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMA yang memperoleh nilai
sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi gtnr
SMA di Kabupaten Wajo dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetens
profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujiat
kompetensi guru SMA di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar di bawdr
ini.

eambat 4.54. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMA di Kabupaten Wajo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMK

di Kabupaten Wajo berada antara 24,0Q sampai dengan 63,00. Nilai rata-rata

sebesar 42,52 dan simpangan baku atau standar deviasl 10,03. Distribusi

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.55. Hasil Uji Kompetensi GuruSMK di Kabupaten Wajo

lnterval Kategori F

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0-19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0

5

43

20

I

0.00

7.25

62.32

28.99

1.45

Jumlah 69 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.
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Tabel 4.56. Hasil Uji Kompetensi Guru di Kabupaten Wajo

lnterval Kategori F

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanoat Rendah

4

120

1178

952

19

0.18

5.47

53.69

43.39

o.87

Jumlah 2194 103.60

Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 2.194 guru TK, SD, SMP' SMA

dan SMKdi Kabupaten Wajo yang telah mengikuti uji kompetensi guru yar€

dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah

952 atau 43,39 guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMKyang termasuk dalam

kategori rendah atau nilainya berada antara 20 sampai dengan 39' terdapat

1.178 alau 53,69 persen guru yang memperoleh nilai 40 sampai dengan 59

atau termasuk dalam kategori sedang' dan terdapatl20 orang atau 5,87 persen

dari 2.194 guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMKdi Kabupaten Wajo yang

memperoteh nilai 60 sampai dengan 79 aiau termasuk dalam kategori tinggi'

Tabel tersebut juga memperlihaikan bahwa terdapat 19atau 0,87 persen

guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMKdi Kabupaten Wajo yang memperoleh nilai 0

iampai dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula

pada kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru TK' SD'

SMP, SMA, dan SMKyang memperoleh nilai 80 sampai dengan 100'

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

TK, SD, SMP, SMA, dan SMKdi Kabupaten Wajo dilihat dari kompetensi

pedagogik dan kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang'

Histogram nilai Ujian kompetensi guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMKdi

Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar di bawah ini'
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Gambar 4.56. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di Kabupaten Wajo

9. Kabupaten Soppeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK di
.:.upaten Soppeng berada antara 25,00 sampai dengan 58,00. Nilai rata-rata
:::esar 39,53 dan simpangan baku atau standar deviasi 8,09. Distribusi
-:<rensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-.sel 4.57. Hasil Uji Kompetensi GuruTK di Kabupaten Soppeng

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 53 guru TK di Kabupaten
:::reng yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari
:-3etensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 28 atau

:-:3 persen guru TK yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya
:.-3la antara 20 sampai dengan 39, terdapat 25 atau 47,17 persen guru yang
-:-peroleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang,
::- :idak ada satupun orang dari 53 guru TK di Kabupaten Soppeng yang
-:-peroleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
::-sen guru TK di Kabupaten Soppeng yang memperoleh nilai 0 sampai

lnte rva I Kategori F

a0 - 100
50-79
40-59
20-39
l - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
0

28
0

000
0.00

47.17
cz.6J
0.00

J umlah '100.00

: -rber: Data telah diolah, 2013.



dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah' demikian

t"i""g;ri t"ng"t tinggi, tidak satupun- atau 0'00 persen guru

memiperoleh nilai 80 sampai dengan 100
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Gambar 4.57. Histogram Tingkat Kompetensi Guru TK di Kabupaten

SoPPeng

Tabel 4.58. Hasil U.li Kompetensi GuruSD di Kabupaten Soppeng

pula pada

TK yang

bawah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SD

xaoupaten Soppens berada antara 17'oo sampai i::t11..?::'; l]"'il|iX
#5;;1t;;,i .itp"ng"n baku atau standar deviasi 8'63'

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini'
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari g30 guru SD di Kabupaten
Soppeng yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari
<cmpetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 3 atau 0,36
Ersen guru SD yang termasuk dalam kategori sangat rendah atau nilainya
Erada antaraO sampai dengan 19, terdapat 437 atau 52,65 persen guru yang
remperoleh nilai 20 sampai dengan 39 atau termasuk dalam kategori rendah,
-i76 atau 45.30 persen guru SD yang termasuk kategori sedang,hanya 14
rang atau 1,69 persen dari 830 guru SD di Kabupaten Soppeng yang
-emperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau O,OO

:ersen guru SD di Kabupaten Soppeng yang memperoleh nilai g0 sampai
-ngan 100 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
SD di Kabupaten Soppeng dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
rofesionalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nilai Ujian
(mpetensi guru SD di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada gambar di
tav/ah ini.

Gambar 4.58. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SD di Kabupaten
Soppeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru
SDLB di Kabupaten Soppeng berada antara 24,00 sampai dengan 37,00. Nilai
'-ta-rata sebesar 31,33 dan simpangan baku atau standar deviasi 5,046.
ltstribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 4.59. Hasil Uji Kompetensi GuTuSDLB di Kabupaten Soppeng

lnterval Kategori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
0
0
6

0.00
0.00
0.00

'100.00

0.00

Jumlah o 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 6 guru SDLB di Kabupaten
ru vano dilihat dariSoppeng yang telah kuti uiimengr uji kompetensi guru yang

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 6 atau 100
persen guru SDLB yang termasuk dalam kategori rendah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru SDLB
di Kabupaten Soppeng dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
profesionalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nilai Ujian
kompetensi guru SDLB di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada gambar di

bawah ini.

SDLB
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Gambar 4.59. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SDLB di Kabupaten
Soppeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMP
di Kabupaten Soppeng berada antara 20,00 sampai dengan 77,00. Nilai rata-
rata sebesar 45,33 dan simpangan baku atau standar deviasi 10,38. Distribusi
frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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-abel 4.60. Hasil Uji Kompetensi GuruSMP di Kabupaten Soppeng

-rber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 496 guru SMP di Kabupaten
::Deng yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari
:-petensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah154 atau
' 35 persen guru yang memperoleh nilai 20 sampai dengan 39 atau termasuk
: a'n kategori rendah, terdapat 292 alau 58,87 persen guru yang nilalnya 40

::-cai 59 atau termasuk kategori sedang. hanya 50 orang atau 10,08 persen
::- 496 guru SMP di Kabupaten Soppeng yang memperoleh nilai 60 sampai
::-3an 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
:n-s3n guru SMP di Kabupaten Soppeng yang memperoleh nilai 0 sampai
::-3an 19 termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada kategori
:-gat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMP yang memperoleh nilai

: . sampai dengan 100.

-:-3an demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru SMP di
'::-paten Soppengdilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
: :':sionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
:-:etensi guru SMP di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada gambar di

: :..,3h ini.
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Jumlah 496 100 00



-98-

SMP

200

150

100

50

0

80-100 60-79

Gambar 4.60. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMP di Kabupaten
Soppeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SItiA
di Kabupaten Soppeng berada antara 15,00 sampai dengan 75,00. Nilai rat+
rata sebesar 42,30 dan simpangan baku atau standar deviasi 10,95. Distribus
frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.61 . Hasil Uji Kompetensi Guru SMA di Kabupaten Soppeng

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 330 guru SMA di Kabupaten

Soppeng yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dan

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 6 atau 1,82

persen guru SMA yang termasuk dalam kategori sangat rendah atau nilainya

berada antara 0 sampai dengan 19, 133 atau 40,30 persen guru SMA yang

termasuk kategori rendah atau nilainya berada 20 sampai 39, terdapat 170 alau
51,52 persen guru yang memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk
dalam kategori sedang, hanya 21 o'ang atau 6,37 persen dari 330 guru SMA di

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

0

21

170

133

t)

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 -19

Sumber: Data telah diolah, 2013.
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' ":: Jpaten Soppeng yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau
+- asuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
:*.sen guru SMA di Kabupaten Soppeng yang memperoleh nilai 80 sampai
;---_:an 100 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

- r.- di Kabupaten Soppeng dilihat dari kompetensi pedagogik dan
:-oetensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang- Histogram nilai

- :' kompetensi guru SMA di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada gambar
: :a,vah ini.
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Gambar 4.61 . Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMA di Kabupaten
Soppeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK di

.:Jpaten Soppeng berada antara 24,00 sampai dengan 63,00. Nilai rata-rata
+:esar 42,52 dan simpangan baku atau standar deviasl 10,03. Distribusi
- ?. -ensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

- 
=:el 4.62. Hasil Uji Kompetensi GuruSMK di Kabupaten Soppeng

nterval Kategori F %

:l - 100
:3-79
:3-59
.0-39
: - '19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
o

58

0

0.00
6.06
58.59
35.35
0.00

Jumlah oo 100.00

. --cer: Data telah diolah, 2013.
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 99 guru SMK di
Soppeng yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat
kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah3S
35,35 persen guru yang memperoleh nilai 20 sampai dengan 39 atau
dalam kategori rendah, terdapat 58 atau 58,59 persen guru yang mem
nilai 40 sampai 59 atau termasuk kategori sedang. hanya 6 orang atau 6
persen dari 99 guru SMK di Kabupaten Soppeng yang memperoleh nila
sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0

persen guru SMK di Kabupaten Soppeng yang memperoleh nilai 0
dengan 19 termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula pada
sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMK yang memperoleh
80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi
SMK di Kabupaten Soppengdilihat dari kompetensi pedagogik dan ko
profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai
kompetensi guru SMK di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada gamba
bawah ini.

Gambar 4.62. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMK di Kab. Soppeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi gutu

Kabupaten Soppeng berada antara 15,00 sampai dengan 77,00. Nilai
sebesar 41,63 dan simpangan baku atau standar deviasi 9,98.
frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.63. Hasil iKom Guru di Kabu

0.00
5.02
50.77
43.72
0.50

SMK

80-100 60-79 40-59 20-39 0-19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

0
91

921
793
I

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sumber: Data telah diolah, 2013.

100.00
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1.g14 guru TK, SD, SDLB,
:t,4P, SMA, SMK di Kabupaten Soppeng yang telah mengikuti uji kompetensi
-:-j-u yang dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional,
-asilnya adalah g atau 0,50 persen guru yang termasuk dalam kategori sangat-:ldah atau nilainya berada antara 0 sampai dengan 19, 7g3 atau 43,72
:€:sen guru yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antar
i3 sampai 39, terdapat 921 atau 50,77 persen guru yang memperoleh nilai 40
:enpai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 91 orang atau
i i2 persen dari 1814 guru di Kabupaten Soppeng yang memperoleh nilai 60
-.:npai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
:€-sen guru di Kabupaten Soppeng yang memperoleh nilai gO sampai dengan
':,1 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi
.--'rdi Kabupaten Soppeng dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
:.:fesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
.:rpetensi guru di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada gambar di bawah

KOMPETENSI GURU DI KABUPATEN SOPPENG

1000

800

500

400

200

0

80-100 60-79 40-59 20-39

3ambar 4.63. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di Kabupaten Soppeng

10. Kabupaten Bantaeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK di
.::rpaten Bantaeng berada antara 17,00 sampai dengan 65,00. Nilai rata-rata
!,:cesar 42,31 dan simpangan baku atau standar deviasi g,30. Distribusi
-:<lensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 4.64. Hasil Uji Kompetensi GuruTK di Kabupaten Bantaeng

lnterval Kategori F %

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0-19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0

1

2',1

12

1

0.00

2.86

60.00

34.29

2.86

Jumlah it 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013. 
i

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 35 guru TK di Kabupell

Bantaeng yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dar

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 1 atau 2 m

persen guru TK yang termasuk dalam kategori sangat rendah atau nilainfl

berada antara O sampai dengan 19, 12 atau 34,29 persen guru TK yaf

termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20 sampai 3€

terdapat 21 atau 60,00 persen guru yang memperoleh nilai 40 sampai dengar

59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 1 orang atau 2'86 persen da

35 guru TK di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh nilai 60 sampai denga-

79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,0!

persen guru TK di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh nilai 80 sampa

dengan 100 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi gu'-

TK di Kabupaten Bantaeng dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetens

profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujiar

kompetensi guru TK di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada gambar dr

bawah ini.
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Gambar 4.64. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di TK Kabupaten
Bantaeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SD di
'-::,caten Bantaeng berada antara 2,00 sampai dengan 64,00. Nilai rata_rata
*:esar 37,98 dan simpangan baku atau standar deviast g,15. Distribusi
- r -ensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-::el 4.65. Hasil Uji Kompetensi GuruSD di Kabupaten Bantaeng

'rte rva I Kategori F

:: - '100

::-79
rl-59
:l - 39

: - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0

4

232

JC/

6

0.00

0.69

40.07

58.20

1.04

Jumlah 579 100.00

. " -cer: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 579 guru SD di Kabupaten
:.-:aeng yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari

: -cetensi pedagogik dan kompetensi profeslonal, hasilnya adalah 6 alau 1 ,04
;'-ren guru SD yang termasuk kategori sangat rendah atau nilainya berada
-:'a 0 sampai 19, terdapat 337 atau 58,20 persen guru SD yang termasuk': :n kategori rendah atau nilainya berada antara 20 sampai dengan 39,
:':zpal232 atau 40,07 persen guru yang memperoleh nilai 40 sampai dengan
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59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 4 orang atau 0,69 persen

579 guru SD di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh nilai 60

dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau

persen guru SD di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh nilai 80

dengan 100 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi

SD di Kabupaten Bantaeng dilihat dari kompetensi pedagogik dan ko

profesionalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nilai

kompetensi guru SD di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada gambar

bawah ini.

Gambar 4.65. Histogram Tingkai Kompetensi Guru di SD Kabupaten

Bantaeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi gun

SDLB di Kabupaten Bantaeng berada antara 24'00 sampai dengan 47,00 Nib

rata-rata sebesar 34,71 dan simpangan baku atau standar deviasi 8,13

Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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-abel 4.66. Hasil Uji Kompetensi GuTuSDLB di Kabupaten Bantaeng

lnterval Kategori F

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

0

0

2
(

0

0.00

0.00

28.57

71 .43

0.00

Jumlah 7 100.00

- 1-05 -

:-Tber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 7 guru SDLB di Kabupaten
::ntaeng yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari
,:11petenst pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 5 atau
-'43 persen guru SDLB yang termasuk dalam kategori rendah atau nilarnya
::.ada antara 20 sampai dengan 3g, terdapat Z atau 29,57 persen guru yang

-:mperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
:€rsen guru SDLB di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh nilai 0 sampai
::rgan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, dan tidak satupun atau
::0 persen gu SDLB yang memperoleh nilai 60 sampai 79, demikian pula

::3a kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SDLB yang
-:mperoleh nilai 80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

:iLB di Kabupaten Bantaeng dilihat dari kompetensi pedagogik dan

:rpetensi profesionalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nilai

- :n kompetensi guru SDLB di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada

=rbar 
di bawah ini.
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Gambar 4.66. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di SDLB Kabupater

Bantaeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru

di Kabupaten Bantaeng berada antara 19,00 sampai dengan 75,00. Nilai

rata sebesar 46,50 dan simpangan baku atau standar deviasi 10,05.

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabet 4.67. Hasil Uji Kompetensi GuruSMP di Kabupaten Bantaeng

Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 246 guru SMP di Ka

Bantaeng yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 1 atau 0'4

persen guru SMP yang termasuk dalam kategori sangat rendah atau n

berada antara 0 sampai 19, terdapatsg atau 23,98 persen guru SMP

termasuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20 sampai

39, terdapat 161 atau 65,45 persen guru yang memperoleh nilai 40

dengan 59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 25 orang atau 10,1

persen dari 246 guru SMP di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh nilai

sampai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

lnterval Kategori F Yo

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
25
161
qo

1

0.00
10.16
65.45
23.98
0.41

Jumlah 246 100.00
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Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00
:=-sen guru SMP di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh nilai 80 sampai
:=-3an 100 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru
'.'r di Kabupaten Bantaeng dilihat dari kompetensi pedagogik dan
:-petensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai
:r kompetensi guru SMP di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada gambar
: awah ini.

Gambar 4.67. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di SMP Kabupaten
Bantaeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMA
'ebupaten Bantaeng berada antara 17,00 sampai dengan 74,00. Nilai rata-

:-: sebesar 45,74 dan simpangan baku atau standar deviasi 11,84. Distribusi
-.. -ensi dapat dilihat pada tabel berikut jni.

-::el 4.68. Hasil Uji Kompetensi GuruSMA di Kabupaten Bantaeng

'rterval Kateqori F
:: - 100
:' _ 70
:: - 59

: - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
17
60

1

0.00
14.66
51.72
32.76
0.86

Jumlah 116 100.00

. --:er: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 116 guru Sl\4A di Kabupaten
i:-:aeng yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari

: -:etensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah '1 atau 0,86
n'-:€1 guru SMA yang termasuk dalam kategori sangat rendah, 38 atau 32,76

SMP
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150

100

50

0

80-100 60-79 40-59 20-39
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persen guru SMA yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya bera:

anlara20sampaidengan3g,terdapat60atau5l'T2persengurula-
memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori seda-;

hanya 17 orang atau 14,66 persen dari 116 guru SMA di Kabupaten Bantaer

f"ng .".p"tJteh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam kate;:

tinggi.
Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau C:

persen guru SMA di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh nilai 80 sar::'-'

dengan 100 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi'

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompeiensi g '"
SMA di Kabupaten Bantaeng dilihat dari kompetensi pedagogik 3!

kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang Histogram ';
Ujian fotpei"nsi guru SMA di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada garr::

di bawah ini.
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Gambar 4.68. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di SMA Kabupate"

Bantaeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru S\r''

di Kabupaten Bantaeng berada antara 24'00 sampai dengan 63'00' Nilai ra=

rata sebesar 42,52 dan simpangan baku atau standar deviasi 10'03 ca-

varians sebesar 100,70. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut if
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-::e,4.69. Hasil Uji Kompetensi GuruSMK di Kabupaten Bantaeng

1te rva I Kategori F %

:: - 100

a--79
r: - 59

: - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0

8

46

lo
1

0.00

9.88

56.79

32.10

1.23

Jumlah 81 100.00

. - -::i: Data telah diolah, 201 3.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 81 guru SMK di Kabupaten

i:--:eng yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari

:-::tensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 1 alau 1,23

i::^ guru SMK yang termasuk dalam kategori sangat rendah atau nilainya

. ==a anlata 0 sampai 19, terdapat 26 alau 32,10 persen guru SMK yang

, -asuk dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20 sampai dengan

: :::dapat 46 atau 56,79 persen guru yang memperoleh nilai 40 sampai

'-;:r 59 atau termasuk datam kategori sedang, hanya 8 orang atau 9,88

: -:- dari 81 guru SMK di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh nilai 60

: -:ai dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00

n-::1 guru SMK di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh nilai 80 sampai

; - ; a'r 1 00 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

' di Kabupaten Bantaeng dilihat dari kompetensi pedagogik dan

-:.iensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang Histogram nilai

:- <cmpetensi guru SMK dr Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada gambar

::,,, ah ini.
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Gambar 4.69. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di SMK Kabupa::-
Bantaeng

SD, SDLB, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Bantaeng berada antara 2

sampai dengan 75,00. Nilai rata-rata sebesar 41 ,42 dan simpangan baku a

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru

standar deviasi 10,16. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut itr

Tabel 4.7O. Hasil Uji Kompetensi Guru di Kabupaten Bantaeng

lnterval Kategori F %

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
55
E))

477
10

0.00
5.17
49.06
44.83
0.94

J umlah 1064 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1064 guru TK, SD, SDLB' Sl":
SMA, SMK di Kabupaten Bantaeng yang telah mengikuti uji kompetensi g-

yang dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilr I

adalah 1 0 atau 0,94 persen guru di Kabupaten Bantaeng yang termasuk da : -

kategori sangat rendah atau nilainya berada antara 0 sampai l9,terdapat z-
atau 44,83 persen guru yang termasuk dalam kategori rendah atau nilalr '
berada antara 20 sampai dengan 39, terdapat 522 alao 49,06 persen g- .

yang memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kateg:

sedang, hanya 55 orang alau 5,17 persen dari 1064 guru di Kabupa::
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;;-:aeng yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk dalam
r=:.ri tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,OO
: +-:€:r guru di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh nilai 80 sampai
:*-;an '100 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilat Ujian kompetensi
: "--: Kabupaten Bantaeng dilihat dari kompetensi pedagogik dan kompetensi
::':sionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai Ujian
:-:etensi guru di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada gambar di bawah

80-100 60-'ts 40-59 20-39

Gambar 4.70. Histogram Tingkat Kompetensi Guru di Kabupaten
Bantaeng

11. Kabupaten Bulukumba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru TK di
. ::rpaten Bulukumba berada antara '18,00 sampai dengan 67,00. Nilai rata-
:-: sebesar 38,11 dan simpangan baku atau standar deviasi 9,35. Distribusi
-:. -ensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

-z=el 4.71. Hasil Uji Kompetensi GuruTK di Kabupaten Bulukumba

Ka bupaten Bantaeng

lnterval Kategori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
4

40
67

1

0.00
3.39
38.98
56.78
0.85

Jumlah 118 '100.00

: --iber. Data telah diolah, 2013.
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 118 guru TK di Kabup*

Bulukumba yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat ru

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 1 atau C"!

persen guru TK yang termasuk dalam kategori sangat rendah atau nilarn$,

berada antara 0 sampai 19,67 atau 56,78 persen guru TK yang tenna&u

dalam kategori rendah atau nilainya berada antara 20 sampai dengan $
terdapat 46 atau 38,98 persen guru yang memperoleh nilai 40 sampai dergnr

59 atau termasuk dalam kategori sedang, hanya 4 orang atau 3,39 persen anr

1 18 guru TK di Kabupaten Bulukumba yang memperoleh nilai 60 satrEe,

dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0

persen guru TK di Kabupaten Bulukumba yang memperoleh nilai 80 sanno

dengan 100 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi gutu

TK di Kabupaten Bulukumba dilihat dari kompetensi pedagogik d'
kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nb

Ujian kompetensi guru TK di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambr

di bawah ini.

TK

80

60

40

20

0

80-100 60-79

Gambar 4.71. Histogram Tingkat Kompetensi Guru TK di Kabupaten

Bulukumba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SD d

Kabupaten Bulukumba berada antara 0,00 sampai dengan 66,00. Nilai rata-rata

sebesar 37,97, simpangan baku atau standar deviasi 8,44. Distribusi frekuens

dapat dilihat pada tabel berikut ini
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-z.el 4.72. Hasil Uji Kompetensi GuruSD di Kabupaten Bulukumba

l-:ber: Data telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 1.140 guru SD di Kabupaten

: - Jkumba yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari

:-petensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 9 atau 0,79

::-sen guru yang memperoleh nilai 0 sampai 19 atau termasuk kategori sangat

:-:ah,659 atau 57,81 persen guru SD yang termasuk dalam kategori rendah

.:J nilainya berada antara 20 sampai dengan 39, terdapat 463 atau 40,61

::'sen guru yang memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam

.::egori sedang, hanya 9 orang atau 0,79 persen dari 1140 guru SD di

.:tupaten Bulukumba yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau

:rasuk dalam kategorl tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00

::'sen guru SD di Kabupaten Bulukumba yang memperoleh nilai 80 sampai

:::gan 100 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

:) di Kabupaten Bulukumba dilihat dari kompetensi pedagogik dan

.:npetensi profesionalnya termasuk dalam kategori rendah. Histogram nilai

-_ an kompetensi guru SD di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar

: cawah ini.

nterval Kategori F

:: - 100

a)-79
.11 - 59

::-39
, - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

0

I
463

659

I

0.00

0.79

40.61

57.81

079

J umlah 1140 100.00
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Gambar 4.72. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SD di Kabupaten

Bulukumba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi g!r1

SDLB di Kabupaten Bulukumba berada antara 25,00 sampai dengan 38'01

Nilai rata-rata sebesar 32,55 dan simpangan baku atau standar deviasi 4'83

Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini'

Tabel 4.73. Hasil Uji Kompetensi GuTuSDLB di Kabupaten Bulukumba

lnterval Kategori F

80 - 100
60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sanqat Rendah

0
n

0
9

0.00
0.00
0.00

100.00
0.00

Jumlah 100.00

Surnber: Oata telah diolah, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 9 guru SDLB di Kabul

Bulukumba yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat

kompetensi peOagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 9

100,00 persen guru SDLB yang termasuk dalam kategori rendah atau nili

berada antara 20 sampai dengan 39.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi

SDLB di kabupaten Bulukumba dilihat dari kompetensi pedagogik

kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori rendah Histogram

S
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- an kompetensi guru SDLB di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada

;: rbar di bawah ini.

SDLB

10

5

0

80-100 60 79 40-59 20-39

Gambar 4.73. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SDLB di Kabupaten
Bulukumba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMp
: {abupaten Bulukumba berada antara 20,00 sampai dengan 77,00. Nilai raia-
:-: sebesar 4244,86, slmpangan baku atau standar deviasi 10,78. Distribusi
-,. Jensi dapat dilihat pada tabel berjkut ini.

-2te14.74. Hasil Uji Kompetensi GuruSMP di Kabupaten Bulukumba

. . - cer: Data telah diolah, 201 3.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 572 guru SMP di Kabupaten
i - -<umba yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari
:-eetensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 192 atau
-:r persen guru SMP yang termasuk dalam kategori rendah atau nilainya
i-;la antara 20 sampai dengan 39, terdapat 316 atau 55,24 persen guru

"-g memperoleh nilai 40 sampai dengan 59 atau termasuk dalam kategori
,i::ng, hanya 64 orang atau 11,19 persen dari 572 guru SMP di Kabupaten

.nterval Kategori F

:: - 100

:l - 79

.11 - 59

:3-39
: - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanoat Rendah

0

64

316

152

0

0.00

11.19

55.24

JJ.3 /

0.00

J umlah 572 100.00



-LL6-

Bulukumba yang memperoleh nilai 60 sampai dengan 79 atau termasuk ci
kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau -

persen guru SMP di Kabupaten Bulukumba yang memperoleh nilai 0 sa--r,

dengan 19 atau termasuk dalam kagori sangat rendah, demikian pula:au
kategori sangat tinggi, tidak satupun atau 0,00 persen guru SMP -.='
memperoleh nilai 80 sampai dengan 100.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetens !L t
SMP di Kabupaten Bulukumba dilihat dari kompetensi pedagogik

kompetensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram

Ujian kompetensi guru SMP di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat
gambar di bawah ini.

Gambar 4.74. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMP di Kab. Bulukumba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru S

di Kabupaten Bulukumba berada antara 18,00 sampai dengan 72,00. Nilai

rata sebesar 42,91 dan simpangan baku atau standar deviasi 11,73.

frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

f abel 4.75. Hasil Uji Kompetensi GuruSMA di Kabupaten Bulukumba

lnterval Kategori F

80 - 100

60-79
40-59
20-39
0 - 19

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sanqat Rendah

U

40

178

151

1

0.00

10.81

48.11

40.81

0.27

Jumlah 370 100.00

Sumber: Data telah diolah, 2013.
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-abel tersebut menunjukkan bahwa dari 370 guru SMA di Kabupaten

-. --ba yang telah mengikuti uji kompetensi guru yang dilihat dari

-:;:ensi pedagogik dan kompetensi profesional, hasilnya adalah 1 alau 0,27

- --- guru SMA yang termasuk dalam kategori sangat rendah atau nilainya

. r:: antara 0 sampai 19, 151 atau 40,81 persen guru SMA yang termasuk

,:- Kategori rendah atau nilainya berada antara 20 sampai dengan 39,

- :.=2i 178 atau 48,11 oersen guru yang memperoleh nilai 40 sampai dengan

- :::- termasuk dalam kategori sedang, hanya 40 orang atau 10,81 persen

: :-0 guru SMA di Kabupaten Bulukumba yang memperoleh nilai 60

:-:a dengan 79 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak satupun atau 0,00

n-.:r guru SMA di Kabupaten Bulukumba yang memperoleh nilai 80 sampai

:-;:r 100 atau termasuk dalam kagori sangat tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Ujian kompetensi guru

. '- di Kabupaten Bulukumba dilihat dari kompetensi pedagogik dan

:-:etensi profesionalnya termasuk dalam kategori sedang. Histogram nilai

, :- kompetensi guru SMA di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada

: : -:ar di bawah ini.
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Gambar 4.75. Histogram Tingkat Kompetensi Guru SMA di Kabupaten
Bulukumba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji kompetensi guru SMK

(abupaten Bulukumba berada antara 24,00 sampai dengan 63,00. Nilai rata-
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