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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu 

pendidikan menuntut semua pihak dalam suatu lembaga sekolah untuk selalu 

meningkatkan kompetensinya, juga menuntut kemampuan daya saing yang kuat 

dalam teknologi, manajemen serta sumber daya manusia. Lembaga sekolah yang 

mempunyai prestasi dan keunggulan saat ini sangat menarik perhatian masyarakat 

pada umumnya, tidak hanya dilihat dari bentuk fisik dan fasilitasnya saja,  namun 

figur seseorang yang mampu membawa kemajuan dan perkembangan suatu 

lembaga sekolah, juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap lembaga 

sekolah tersebut. Salah satu figur itu adalah seorang guru, karena  guru sebagai 

pengajar atau pendidik  merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap 

upaya peningkatan mutu pendidikan. Guru juga merupakan komponen yang paling 

berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. 

Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan khususnya dalam kurikulum dan 

peningkatan sumber daya manusia serta kualitas pendidikan yang dihasilkan dari 

upaya perbaikan pendidikan selalu bermuara pada faktor guru. Hal ini 

menunjukkan betapa eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan. Demikian pun 

dalam upaya pembelajaran siswa, guru dituntut memiliki multi peran sehingga 

mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dengan 
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seiring tuntutan jaman tersebut guru yang profesionalah yang  sangat dibutuhkan 

dalam dunia pendidikan saat ini. 

Menurut Saud (2009: 49), guru yang profesional adalah guru yang 

memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan perilaku) yang 

harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan 

Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV 

Pasal 10 ayat 1), yang menyatakan bahwa” Kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. 

 Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa 

pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki 

derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, 

kecakapan, atau ketrampilan yang memenuhi standar mutu atau  norma etik 

tertentu. Menurut Sagala (2009: 11), standar yang dipersyartakan menjadi guru 

profesional meliputi tugas dan tanggung jawab guru, guru profesional senantiasa 

meningkatkan kualitasnya, standar profesional guru di Indonesia, kode etik dan 

kepribadian guru. Peran guru yang demikian akan membentuk karakteristik anak 

didik atau lulusan anak didik yang beriman,berakhlak mulia, cakap mandiri, 

berguna bagi agama, nusa dan bangsa, terutama untuk kehidupannya yang akan 

datang. Inilah yang disebut dengan manusia seutuhnya yaitu berpengetahuan, 

berakhlak dan berkepribadian. 
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Secara formal, untuk menjadi guru profesional disyaratkan memenuhi 

kualifikasi akademik S-1/D-4 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 yakni berkembangnya 

potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Untuk memenuhi kriteria profesional itu, 

guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang 

sesungguhnya secara terus-menerus (Danim, 2011 : 83). 

Guru profesional memiliki kualifikasi akademik yang sesuai standar dalam 

mengajar, akan mampu memilah dan memilih serta mengelompokkan materi 

pembelajaran yang  disampaikan kepada anak sebagai peserta didik yang sesuai 

dengan tingkat kemampuan anak, juga akan lebih mudah dalam memahami 

standar pendidikan nasional, mengembangkan kurikulum, menguasai materi, 

mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media dan 

sumber belajar. Ia juga berperan sangat besar dalam perkembangan sekolah, 

karena memiliki kepekaan terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia 

pendidikan. serta berperan dalam  pencapaian sekolah yang berprestasi, sehingga  

membawa sekolah  menjadi maju  dan berkembang. Dengan demikian 

profesionalitas seorang guru di dalam pembelajaran sangat menentukan 

keberhasilan dan perkembangan sekolah, ini bisa terlihat didalam mempersiapkan 

perangkat pembelajaran sebelum proses pembelajaran dilakukan. Menurut Danim 
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(2010: 19), guru yang hebat adalah guru yang kompeten secara metodologi 

pembelajaran dan keilmuan. Tautan antara keduanya tercermin dalam kinerjanya 

selama transformasi pembelajaran. Pada konteks transformasi pembelajaran inilah 

guru harus memiliki kompetensi dalam mengelola sumber daya kelas, seperti 

ruang kelas, fasilitas pembelajaran, suasana kelas, siswa dan interaksi sinergisnya. 

Sekolah yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah sebagai pelaksana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di 

Kabupaten Karanganyar adalah SMP Negeri 1 Karanganyar pada tahun 2007 dan 

SMP Negeri 2 Karanganyar pada tahun 2008. Dalam kebijakan Depdiknas Tahun 

2007 tentang “Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf 

Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”, bahwa 

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional merupakan Sekolah/Madrasah yang 

sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi 

delapan standar yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian, dan diperkaya dengan 

mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for 

economic  Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya 

yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga 

memilliki daya saing di forum internansional.  

Dalam jangka waktu tertentu baik SMP Negeri 1 Karanganyar maupun 

SMP Negeri 2 Karanganyar agar mendapat status menjadi Sekolah Bertaraf 

Internasional  (SBI) akan berupaya keras untuk dapat memenuhi delapan unsur 
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SNP yang disebut dengan Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM), serta 

berupaya merintis Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT). Upaya-upaya itu  

dapat terlihat dari perolehan berbagai prestasi yang didapatkan dari kedua sekolah 

tersebut.Untuk mencapai keberhasilan itu,  sangat dibutuhkan tenaga pendidik dan 

kependidikan yang profesional, selain didukung dengan fasilitas sekolah yang 

memadai. 

Atas dasar itulah peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang profesionalitas pembelajaran guru, dengan judul “Profesionalitas 

Pembelajaran Guru di SMP RSBI  Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka fokus dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimana profesionalitas pembelajaran guru di SMP RSBI Kabupaten 

Karanganyar Jawa Tengah”. Agar fokus dalam penelitian ini lebih jelas, peneliti 

membagi menjadi tiga sub fokus berikut: 

1. Bagaimana ciri-ciri profesionalitas pembelajaran guru di SMP RSBI Kabupaten 

Karanganyar Jawa Tengah? 

2. Bagaimana upaya peningkatan profesionalitas pembelajaran guru di SMP RSBI  

Kabupaten  Karanganyar Jawa Tengah? 

3. Bagaimana ciri-ciri implementasi profesionalitas pembelajaran guru di SMP 

RSBI  Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan ciri-ciri  profesionalitas pembelajaran guru di SMP RSBI  

Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. 

2. Mendiskripsikan upaya peningkatan profesionalitas pembelajaran guru di SMP 

RSBI Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. 

3. Mendiskripsikan ciri-ciri implementasi profesionalitas pembelajaran guru di 

SMP RSBI Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas guru 

SMP RSBI dalam pembelajaran, juga sebagai upaya  untuk peningkatan 

kualitas dalam pencapaian standar kompetensi lulusan SMP RSBI. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

kepala sekolah agar dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan suatu 

keputusan dan kebijakan dalam rangka peningkatan profesionalitas guru 
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SMP RSBI untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan bagi guru dari sekolah yang bersangkutan   

dapat dijadikan umpan balik (feedback) untuk menilai dan meningkatkan 

profesionalitasnya sebagai  guru SMP RSBI dalam pembelajaran. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah sekolah yang 

diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan 

diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota 

Organization for economic  Co-operation and Development (OECD) dan/atau 

negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang 

pendidikan, sehingga memilliki daya saing di forum internansional. 

2. Guru profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi 

(pengetahuan, ketrampilan dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati dan 

dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.  

3. Profesionalitas guru adalah tuntutan sikap dan komitmen, pengetahuan dan 

keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar bisa mengembangkan 

profesinya.  

4. Profesioanalisasi guru adalah proses pengembangan profesional guru, baik 

dilakukan melalui pendidikan/latihan untuk meningkatkan kompetensi dan 

kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran. 


