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IMPLEMENTASI KEMAMPUAN GURU DALAM MEWUJUDKAN 
KOMPETENSI PROFESIONAL DI SEKOLAH DASAR NEGERI GALEH 

I TANGEN SRAGEN TAHUN AJARAN 2012/ 2013 
Oleh: 

Rina Candrawati, A 510090246, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013,   halaman 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan 
implementasi kemampuan guru dalam mewujudkan kompetensi prosfesional guru 
di Sekolah Dasar Negeri Galeh I, mendeskripsikan imlementasi kemampuan guru 
dalam mewujudkan kompetensi prosfesional guru di Sekolah Dasar Negeri Galeh 
I dan mendeskripsikan evaluasi, imlementasi kemampuan guru dalam 
mewujudkan kompetensi prosfesional guru di Sekolah Dasar Negeri Galeh I, 
Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini 
hanya menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai kemampuan guru di SD 
Negeri Galeh I Tangen Sragen. Subyek dalam penelitian ini adalah  Guru di SD 
Negeri Galeh I Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. Metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Keabsahan menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa 
yang ingin di ukur. Dalam pengumpulan data sering terjadi perbedaan bahkan 
pertentangan antara sumber data terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu 
perlu adanya suatu usaha untuk mencapai keabsahan data. Teknik triangulasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber yaitu 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
diperoleh melalui alat yang tersedia dalam metode kualitatif. Analisis data dalam 
penelitian ini dilaksanakan setelah data diperoleh dengan cara 
mengorganisasikan dan mengurutkan data tersebut ke dalam kelompok tertentu, 
sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola analisis 
interaktif, meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah guru sudah melaksanakan tugasnya 
dengan baik sesuai dengan tugas yang diampunya. Guru menyadari akan 
tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak bangsa. Sehingga guru 
mempersiapkannya secara matang, dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
evaluasinya semua dilaksanakan sangat baik. Dalam hal ini guru harus memiliki 
seperangkat kompetensi dalam melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai 
seorang pendidik. 

 
Kata kunci: kemampuan guru, kompetensi profesional 
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A. Pendahuluan 

Akhir-akhir ini kualitas pendidikan bangsa Indonesia intens 

diperbincangkan, baik dari kalangan praktisi pendidikan, politisi, masyarakat 

maupun pihak pengambil kebijakan. Rendahnya kualitas pendidikan di 

Indonesia dapat di lihat dari beberapa faktor. Salah satunya yaitu  lulusan dari 

sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena 

minimnya kompetensi yang dimiliki. Bekal kecakapan yang diperoleh dari 

lembaga pendidikan tidak memadai untuk dipergunakan secara mandiri, karena 

yang dipelajari dari lembaga pendidikan bersifat teoritik. Jika pengetahuan 

yang diperoleh hanya berupa teori saja dan tidak di imbangi dengan praktik 

maka akibatnya para pendidik tidak akan tahu seperti apa keadaan lapangan 

yang sebenarnya. Karena sesungguhnya keadaan di lapangan sangat berbeda 

jauh dengan teori yang diajarkan. 

Salah satu komponen yang penting yang harus diperhatikan secara terus 

menerus dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru. Karena guru  

dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal 

ini disebabkan karena guru menjadi garda terdepan dalam proses pelaksanaan 

pendidikan. Guru adalah sosok yang langsung berhadapan dengan peserta didik 

dalam mentranformasi ilmu dan teknologi, sekaligus mendidik putra bangsa 

dengan nilai-nilai konstruktif. Guru mengemban misi dan tugas yang berat, 

sehingga profesi guru dipandang sebagai tugas mulia.  

Guru mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran, 

dikarenakan guru sebagai ujung tombak dalam mentransfer ilmu pengetahuan 

kepada peserta didik. Oleh karena itu guru harus memiliki kompetensi-

kompetensi yang dapat mendukung proses pembelajaran. Kompetensi-

kompetensi yang harus dimiliki guru dalam lembaga pendidikan haruslah 

sesuai dengan standar. Kompetensi guru dinilai sebagai gambaran profesional 

atau tidaknya tenaga pendidik (guru). Dan bahkan kompetensi guru memiliki 

pengaruh terhadap keberhasilan yang dicapai peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “implementasi kemampuan 
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guru dalam mewujudkan kompetensi profesional di sekolah dasar negeri galeh 

I tangen sragen tahun ajaran 2012/ 2013”. 

 

B. Metode Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di SD Negeri Galeh I Kecamatan 

Tangen Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. Sekolah ini terletak di 

kelurahan Galeh tepatnya di dusun Sumberjo. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester I dan Semester II Tahun Ajaran 2012/2013 di SD Negeri Galeh I 

Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. Adapun tahap pelaksanaan penelitian 

adalah sebagai berikut: (a)Tahap persiapan, (b)Tahap pelaksanaan, dan 

(c)Tahap akhir 

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis data 

dalam penelitian ini adalah  kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. 

Moleong (2007: 27) sebagai berikut: Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian ilmiah, penelitian ini berakar latar belakang ilmiah sebagai 

keutuhan, mengadakan analisis secara induktif, mengarah pada penemuan 

teori, bersifat diskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi 

studi dengan fokus, hasil penelitiannya disepakati kedua belah pihak, yakni 

peneliti dan subjek penelitian. 

Dalam penelitian ini hanya menggambarkan atau mendeskripsikan 

mengenai kemampuan guru di SD Negeri Galeh I Tangen Sragen.  Perlunya 

penulis menggunakan penelitian ini karena untuk mencari data sebanyak-

banyaknya dengan cara meneliti secara langsung keadaan di lapangan, 
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kemudian mengumpulkan data-data yang ada, menyusun, mengklasifikasikan 

serta menjelaskan arti data-data tersebut 

Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru di SD 

Negeri Galeh I Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. Dalam penelitian ini 

yang dilakukan peneliti yaitu melakukan penelitian secara langsung kepada 

Kepala Sekolah dan Bapak/ Ibu Guru SD Negeri Galeh I mengenai 

kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dengan 

begitu maka peneliti akan memperoleh data secara langsung dari pihak yang 

berkaitan. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Menurut Rubino Rubiyanto (2009:73) wawancara 

adalah cara mengumpulkan data dengan tanya jawab secara langsung 

berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan dan respondent menjawab 

secara lisan pula. Menurut Bogdan dalam Lexy J Moleong (2004: 117) 

Pengamatan adalah penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan 

waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dan selama itu data dalam 

bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa 

gangguan. Menurut Lexy J Moleong (2004: 161)  “dokumentasi adalah setiap 

bahan tertulis/ film yang tidak dipesiarkan karena adanya permainan peneliti. 

Keabsahan menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur 

apa yang ingin di ukur. Menurut Lexy J Moleong (2002:178) Triangulasi 

adalah bentuk teknik pemeriksaan validitas data yang dimanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk menmgecek dan membandingkan terhadfap 

data atau dengan data yg satu di kontrol oleh data yang sama dari sumber yang 

berbeda. Dalam pengumpulan data sering terjadi perbedaan bahkan 

pertentangan antara sumber data terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu 

perlu adanya suatu usaha untuk mencapai keabsahan data. Teknik triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber yaitu 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui alat yang tersedia dalam metode kualitatif. 
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Menurut Lexy J. Moleong (2002:3) mengatakan bahwa analisis 

data adalah proses mengorganisasikan daan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data 

dalam penelitian ini dilaksanakan setelah data diperoleh dengan cara 

mengorganisasikan dan mengurutkan data tersebut ke dalam kelompok 

tertentu, sedangkan analisis data yang digunakan Menurut Millis dan 

Huberman (1992: 20) analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pola analisis interaktif, meliputi: (1)Reduksi data, (2)Penyajian data, dan 

(3)Penarikan kesimpulan. 

 

C. Hasil Penelitian 

Adapun pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri 

Galeh I Tangen Sragen Tahun Ajaran 2012/ 2013 sebagai berikut: 

Perencanaan implementasi kemampuan guru dalam mewujudkan 

kompetensi professional. Yang meliputi: (1) Persiapan sebelum pembelajaran 

yang dilakukan guru sebelum melaksanakan pembelajaran yaitu melakukan 

persiapan, hal ini telah dilakukan oleh guru. Adapun semua keperluan yang 

akan dimanfaatkan dalam pembelajaran telah dipersiapkan dengan baik agar 

pembelajaran berjalan dengan baik. (2)Penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran juga telah disiapkan oleh guru. Karena memang RPP penting 

adanya guna mengetahui seperti apa rencana yang akan diterapkan saat 

pembelajaran. (3)Di dalam sebuah pembelajaran memang sangat diperlukan 

adanya cara guru mengajar atau yang sering disebut dengan metode 

pembelajaran. Untuk itu guru memang harus terampil dalam memilih dan 

menerapkan suatu metode agar pembelajaran terasa menyenangkan.  

Pelaksanaan implementasi kemampuan guru dalam mewujudkan 

kompetensi professional yang meliputi: (1)Menguasai materi, struktur, konsep, 
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dan pola pikir keilmuan yang sesuai dan mendukung bidang keahlian/ bidang 

studi yang diampu. Proses pembelajaran dapat dikatakan baik apabila seorang 

guru tidak hanya menguasai materi saja namun juga harus menguasai dan 

memahami struktur, konsep, pola pikir keilmuan yang dikembangkan dari 

materi tersebut. Karena seorang guru yang menguasai materi belum tentu 

menguasai struktur, konsep dan pola pikir keilmuan, sehingga semuanya 

haruslah berjalan seimbang. (2)Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran sesuai bidang studi yang diampu. Untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi guru selalu memanfaatkan teknologi 

yang ada semaksimal mungkin. Sehingga proses pembelajaran dapat ditunjang 

baik dengan penggunaan teknologi yang semakin berkembang. (3)Menguasai 

filosofi, metodologi, teknis dan praktis penelitian dan pengembangan ilmu 

yang sesuai dan mendukung bidang keahliannya. Setiap bidang keilmuan itu 

mempunyai karakteristik yang berbeda. Guru harus paham dan menguasai akan 

hal tersebut mulai dari filosofi, metodologi, teknis hingga praktis. Agar 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan bidang keilmuan yang diajarkan oleh 

guru. Untuk itu sebagai guru Sekolah Dasar haruslah menguasai semua bidang 

keilmuan yang ada di Sekolah Dasar. (4)Pengembangan diri dan kinerja 

profesional adalah menjadi bagian penting yang tak dapat dihindari. 

Pengembangan diri ini dilakukan karena para guru sadar akan tugas dan peran 

dari guru dari hari ke hari semakin berat, seiring perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. (5)Meningkatkan kinerja dan komitmen 

pengabdian kepada masyarakat.Guru selain sebagai makhluk individu juga 

sebagai makhluk sosial, sehingga guru selalu berinteraksi dengan masyarakat 

yang ada di sekitar. Guru selalu melibatkan peranan orang tua wali murid dan 

masyarakat sekitar demi kemajuan sekolah. Sehingga hubungan yang terjalin 

antara guru dan masyarakat berjalan dengan baik. 

Evaluasi implementasi dalam mewujudkan kompetensi professional. Hal 

ini meliputi: (1)Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran adanya 

perubahan yang baik pada guru. Guru yang mengajar menguasai materi, 

struktur, konsep  dan pola pikir keilmuan dengan baik. Sehingga pembelajaran 
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dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan dari pembelajaran 

dapat tercapai. (2)Evaluasi yang berkaitan dengan teknologi yaitu 

bahwasannya semua teknologi yang ada di sekolah yang dapat menunjang 

proses pembelajaran dimanfaatkan oleh guru semaksimal mungkin. Ini 

membuktikan bahwa guru memang benar-benar menginginkan kemajuan dari 

sekolah tersebut. (3)Evaluasi yang berhubungan dengan filosofi, metodologi, 

teknis dan praktis, yaitu guru telah menguasai akan hal tersebut. Ini terbukti 

saat pembelajaran berlangsung, guru mengetahui persis akan bidang keilmuan 

yang diajarkan kepada siswa saat itu. Sehingga antara bidang keilmuan yang 

satu dengan yang lain itu terjadi perbedaan. (4)Evaluasi yang berhubungan 

dengan pengembangan diri dan kinerja profesional yaitu guru telah melakukan 

pengembangan diri dan dengan mengikuti kegiatan pengembangan diri secara 

terus menerus kinerja dari guru tersebut juga semakin meningkat. (5)Evaluasi 

yang berhubungan dengan kinerja dan komitmen pengabdian kepada 

masyarakat bahwasannya tugas dari seorang guru itu memang berat. Guru tidak 

terlepas dari masyarakat, karena bagaimanapun guru menjadi salah satu bagian 

dari masyarakat tersebut. Sehingga sebagai guru sekaligus sebagai bagian dari 

masyarakat, dapat memposisikan dirinya dan bertanggung jawab akan tugas-

tugasnya. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru 

itu sangat penting. Seorang guru harus menguasai kompetensi dasar guru. Ini 

bertujuan agar dalam pembelajaran guru mampu mentransfer ilmunya pada 

siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai dan 

berjalan sesuai rencana. 

 

E. Simpulan  

Perencanaan yang ada meliputi berbagai hal yaitu dari persiapan sebelum 

pembelajaran, penyusunan RPP, dan metode pembelajaran. Semuanya 

dipersiapkan guru secara baik, sehingga perencanaan implementasi 
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kemampuan guru dalam mewujudkan kompetensi profesional dapat dikatakan 

berjalan dengan baik. 

Pelaksanaan implementasi kemampuan guru dalam mewujudkan 

kompetensi professional. Pelaksanaan yang dilaksanakan di sekolah sudah 

berjalan sebagaimana mestinya. Guru bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, 

sehingga pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai oleh guru. Guru yang dikatakan profesional apabila sudah 

memenuhi kemampuan antara lain: (a) menguasai materi, struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan, (b) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran, (c)menguasai filosofi, 

metodologi, teknis dan praktis bidang keilmuan, (d) mengembangkan diri dan 

kinerja profesional, (e)meningkatkan kinerja dan komitmen pengabdian kepada 

masyarakat. Hal ini hampir semua sudah dipenuhi oleh guru, sehingga 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran sudah sesuai dengan 

kriteria guru profesional, sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai 

dengan sebagaimana mestinya. 

Evaluasi implementasi kemampuan guru dalam mewujudkan kompetensi 

professional. Evaluasi yang dilaksanakan oleh guru sudah dapat dikatakan 

berjalan dengan baik. Karena mulai dari persiapan sebelum pembelajaran 

hingga pelaksanaan pembelajaran semuanya dipersiapkan secara matang. Guru 

sudah mengetahui apa saja yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran, 

alat apa saja yang dibutuhkan ketika pembelajaran berlangsung, karena 

semuanya itu sudah dipersiapkan dari awal. Sehingga evaluasi yang 

berhubungan dengan kemampuan guru dalam mewujudkan kompetensi 

profesional sudah dikatakan berjalan dengan baik. Untuk itu kegiatan 

pembelajaran sudah berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara maksimal. 
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