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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini kualitas pendidikan bangsa Indonesia intens 

diperbincangkan, baik dari kalangan praktisi pendidikan, politisi, masyarakat 

maupun pihak pengambil kebijakan. Kualitas pendidikan nasional dinilai 

banyak di kalangan belum memiliki kualitas yang memadai bila dibandingkan 

dengan kualitas pendidikan di negara-negara tetangga seperti Malaysia, 

Singapura, Philipina, Tailand, dan Vietnam. Kualitas pendidikan Indonesia 

semakin terpuruk bila dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya pada 

abad ke-21. Proses pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia kurang 

bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik. Padahal 

pendidikan menjadi variabel penting dalam proses pencerdasan bangsa.  

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. 
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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. 

Adapun peranan guru sangat banyak, baik yang terkait dengan kedinasan dan 

profesinya di sekolah, seperti mengajar dan membimbing para muridnya, 

memberikan penilaian hasil belajar peserta didiknya, dan kegiatan lain yang 

berkaitan dengan pembelajaran. 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. Walaupun dalam realitasnya, guru selalu dipandang 

sebelah mata dan senantiasa di sebut sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”.  

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa guru mempunyai peranan 

penting dalam proses pembelajaran, dikarenakan guru sebagai ujung tombak 

dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru sebagai 

tenaga kependidikan yang tugas utamanya menyampaikan bahan pelajaran 

kepada peserta didik, baik yang bersifat akademis, semi akademis, maupun 

yang bersifat keterampilan. Oleh karena itu guru harus memiliki kompetensi-

kompetensi yang dapat mendukung proses pembelajaran. Kompetensi-

kompetensi yang harus dimiliki guru dalam lembaga pendidikan haruslah 
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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. 

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terdapat 4 

kompetensi yang dimiliki yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dalam UU 

tersebut pasal 1 ayat (10) juga dinyatakan secara tegas bahwa “kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan”. Wujud profesional atau tidak tenaga pendidik 

diwujudkan dengan sertifikat pendidik. Dalam pasal 1 ayat (12) ditegaskan 

“sertifikat pendidik adalah bukti formal serbagai pengakuan yang di berikan 

kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”.  

Dengan demikian kompetensi pendidik adalah sebagai agen 

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pada 

pendidikan anak usia dini. Keempat kompetensi tersebut harus menjadi 

perhatian utama bagi seluruh guru pada tiap satuan tingkatan pendidikan dan 

memberikan andil yang besar apakah seorang guru dapat disebut sebagai guru 

profesional atau guru yang tidak profesional sehingga pekerjaan mengajar 

menjadi pilihan profesi yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi 

kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses 

menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus, termasuk 

kompetensi mengelola kelas. 
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Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 

2003, dalam pasal 39 ayat 1 Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 

untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat 2 Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik 

dan perguruan tinggi. 

Secara formal untuk menjadi profesional guru di syaratkan 

memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-

guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu 

menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan 

proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “implementasi 

kemampuan guru dalam mewujudkan kompetensi profesional di sekolah dasar 

negeri galeh I tangen sragen tahun ajaran 2012/ 2013”. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

dapat menentukan fokus penelitian sebagai berikut: Implementasi 

Kemampuan Guru dalam Mewujudkan Kompetensi Profesional di SD Negeri 

Galeh I Tangen Sragen Tahun Ajaran 2012/2013 yang meliputi: 

1. Perencanaan implementasi kemampuan guru dalam mewujudkan 

kompetensi profesional  

2. Pelaksanaan implementasi kemampuan guru dalam mewujudkan 

kompetensi profesional 

3. Evaluasi implementasi kemampuan guru dalam mewujudkan kompetensi 

guru 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: Mendeskripsikan Implementasi Kemampuan Guru dalam 

Mewujudkan Kompetensi Profesional di Sekolah Dasar Negeri Galeh I 

Tangen Sragen Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

1. Mendeskripsikan perencanaan implementasi kemampuan guru dalam 

mewujudkan kompetensi profesional  

2. Mendeskripsikan pelaksanaan implementasi kemampuan guru dalam 

mewujudkan kompetensi profesional 

3. Mendeskripsikan evaluasi implementasi kemampuan guru dalam 

mewujudkan kompetensi guru 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam bidang pendidikan dan memberikan sumbangan yang bermanfaat 

bagi perkembangan pendidik, khususnya mengenai kompetensi guru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1. Memberikan wacana baru mengenai kompetensi prosional guru 

2. Memberikan informasi mengenai kompetensi profesional 

b. Manfaat bagi Sekolah 

1. Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2. Untuk meningkatkan mutu sekolah. 

3. Memberikan input yang bermanfaat untuk bahan pertimbangan 

dalam melaksanakan program kegiatan belajar bagi siswa dimasa 

yang akan datang. 

c. Manfaat bagi Peneliti 

Merupakan uji kemampuan terhadap bekal teori yang diperoleh di 

bangku perkuliahan sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan 

 

 


