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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut  UU RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan 

Nasional dan peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan mengamanatkan tersusunya Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). KTSP adalah kurikulum operasional yang tersusun dan 

dilaksanakan  oleh  masing–masing  satuan  pendidikan.  Muatan  meliputi 

sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya, merupakan beban 

belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan.

Pendidikan  yang  bermutu  adalah  pendidikan  yang  mampu 

menghasilkan  lulusan  yang  mempunyai  kompetensi  akademik  maupun 

kompetensi  kejuruan yang  dilandasi  oleh kecakapan  hidup.  Untuk itu  guru 

harus profesional dan kompeten dalam menjalankan tugasnya (Hari Sudradjat, 

2005).

Menurut Oemar Hamalik (2004), suatu profesi erat kaitannya dengan 

jabatan  atau pekerjaan  tertentu  yang  dengan sendirinya menuntut  keahlian, 

pengetahuan  dan  keahlian  tertentu.  Dalam  pengertian  profesi  telah  tersirat 

adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-

baiknya.  Dalam hal ini pekerjaan guru berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan 

lainnya,  oleh  sebab  itu  mempunyai  fungsi  sosial  yaitu  pengabdian  kepada 

masyarakat.  Kompetensi  sangat  diperlukan  untuk  melaksanakan  fungsi 
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profesi-profesi  menuntut  kemampuan  untuk  membuat  keputusan  dan 

kemampuan membuat kebijakan yang tepat. 

Dalam suatu  pendidikan  seorang  guru  dituntut  untuk memiliki  yaitu 

penguasaan  bidang  studi,  pemahaman  tentang  peserta  didik,  penguasaan 

pembelajaran  yang  mendidik,  pengembangan  kepribadian  dan 

keprofesionalan. 

Kompetensi  guru  merupakan  kemampuan  seorang  guru  dalam 

melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.  Ketrampilan 

mengajar  guru  sangat  penting  dalam  menunjang  keberhasilan  proses 

pendidikan.  Guru  dipandang  sebagai  faktor  kunci  keberhasilan  pendidikan 

karena  ia  dapat  berinteraksi  secara  langsung  dengan  muridnya.  Guru 

dipandang sebagai penyebab kadar kualitasnya output di sekolah (E. Mulyasa, 

2005).

Upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan,  kompetensi  guru  merupakan 

salah satu dasar  faktor yang amat penting. Kompetensi guru tersebut meliputi 

kompetensi  pedagogik,  kepribadian,  sosial,  profesional.  Upaya  untuk 

meningkatkan  kompetensi  guru  dapat  dilakukan  melalui  optimalisasi  peran 

kepala sekolah (Ahmad Sudrajat, 2007). 

Menurut UU RI No.14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional 

dengan  tugas  pertama  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah. 

Menurut  Syaiful  Bahri  Djamarah  (2000)  guru  sebagai  faktor  kunci 
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keberhasilan  pendidikan,  karena  guru  merupakan  ujung  tombak  dari 

pelaksanaan  pendidikan  yang  secara  langsung  berinteraksi  dengan  peserta 

didik. Tugas guru sebagai profesi adalah mendidik,  mengajar, melatih anak 

didik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.         

Guru  mempunyai  peran  untuk  mengajar  atau  menyajikan  bahan 

pelajaran  kepada  siswa  di  dalam  kelas,  agar  pelajaran  tersebut  dapat 

ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik, maka guru harus 

menguasai  teknik  penyajian  yaitu  suatu  pengetahuan  tentang  cara-cara 

mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur (Roestiyah, 2001).

Mulyono Abdurahman (1999) bahwa selain penyajian pelajaran, setiap 

guru  harus  mengetahui  motivasi  belajar  yang  dapat  meningkatkan  prestasi 

belajar.  Banyaknya guru yang tidak mengetahui bagaimana membangkitkan 

motivasi  belajar  anak,  oleh  karena  itu  guru  perlu  memiliki  pengetahuan 

teoritik  yang  dapat  digunakan  sebagai  bekal  dalam  menciptakan  strategi 

pembelajaran  yang  efektif  untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran  dan 

membangun kepribadian yang sehat pada anak.

Pemahaman tentang peserta  didik menyangkup penguasaan berbagai 

macam  peserta  didik  tahap-tahap  perkembangannya  dalam  berbagai  aspek 

(intelektual,  personal,  sosial,  motorik)  serta  implikasinya  dalam 

mengoptimalkan  perkembangan  dan  pembelajaran  peserta  didik  (Ibrahim, 

2004).

Ciri  –  ciri  pertumbuhan  kejiwaan  anak  sekolah  menengah  pertama 

(SMP)  (Sunarto  dan  Agung  Hartono,  2002)  antara  lain;  1)  mulai  mampu 
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memahami hal-hal yang abstrak, 2) mampu berkomunikasi pikir dengan orang 

lain, 3) tumbuh minat memahami diri sendiri dan diri orang lain, dan 

4) tumbuh pengertian tentang konsep moral dan norma.   

SMP se-Kecamatan Juwiring berada di  pedesaan.  Kualitas  outputnya 

dianggap  masih  kurang  dibanding  dengan  SMP  yang  ada  di  kota,  yang 

menyebabkan juga kalah bersaing dalam hal untuk memasuki SMA - SMA 

favorit yang ada di kota. Salah satu faktor yang mempengaruhi kadar kualitas 

output sekolah adalah kualitas guru. Kualitas guru dapat dilihat kompetensi 

dasar mengajar guru.

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas  maka  peneliti  tertarik 

melakukan penelitian dengan judul IDENTIFIKASI PEMAHAMAN GURU 

dalam  KOMPETENSI  GURU  MATA  PELAJARAN  BIOLOGI  SMP  Se-

KECAMATAN  JUWIRING  KABUPATEN  KLATEN  TAHUN 

PELAJARAN 2007/2008.

B. Pembatasan Masalah

1. Subyek Penelitian

Kompetensi  guru  terdiri  dari  4  kompetensi  guru  pemula: 

1)  kompetensi  pedagogik,  2)  kompetensi  kepribadian,  3)  kompetensi 

sosial, 4) kompetensi profesional.

2. Obyek Penelitian

Guru  mata  pelajaran  biologi  SMP  se-Kecamatan  Juwiring 

Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2007/2008.
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C. Perumusan Masalah

Bagaimanakah pemahaman guru dalam kompetensi guru mata pelajaran 

biologi  SMP  se-Kecamatan  Juwiring,  Kabupaten  Klaten  tahun  pelajaran 

2007/2008?

D. Tujuan Penelitian

Untuk  mengetahui  pemahaman  guru  dalam kompetensi  guru  mata 

pelajaran  Biologi  SMP  se-Kecamatan  Juwiring,  Kabupaten  Klaten  tahun 

pelajaran 2007/2008.

E. Manfaat Penelitian

1. Mendapatkan informasi tentang pemahaman guru dalam kompetensi guru 

mata pelajaran Biologi SMP se-Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, 

maka pelaksanaan pembelajaran dapat diperbaiki  dengan meminimalkan 

kendala yang ada.

2. Untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, agar terus berlatih dalam 

memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran.

3. Memberikan  masukan  untuk  meningkatkan  kompetensi  guru

dalam rangka  meningkatkan  kualitas  anak  didik  dan  untuk  menunjang 

keberhasilan proses pendidikan.

4. Bagi  siswa diharapkan  agar  dapat  selalu  berperan aktif  dalam kegiatan 

pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dua arah. 
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