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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam era globalisasi pendidikan merupakan hal yang pokok. 

Pendidikan merupakan pintu keberhasilan dari semua ilmu pengetahuan dan 

teknologi arahnya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Suatu 

lembaga harus berani bersaing untuk menampilkan ciri khas keunggulannya. 

Bagi lembaga yang tidak dapat menampilkan ciri khas keunggulannya tidak 

akan bisa bersaing dengan lainnya dan lambat laun akan tertinggal dan mati. 

Untuk menghindari hal tersebut, maka suatu lembaga pendidikan harus 

menciptakan sumber daya manusia yang unggul dengan cara meningkatkan 

kompetensi professional para guru dan pengelola sekolah. 

Berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia, pemerintah telah 

merumuskan tujuan pendidikan yang diterangkan dalam Undang-Undang 

No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan 

pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan Pendidikan 

Nasional tersebut disempurnakan dengan paradigma baru pendidikan nasional. 

Dalam Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 dalam Bab 2 Pasal 3 

diterangkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat 
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dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan  menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Untuk mencapai tujuan dan peran Sekolah Menengah Pertama yang 

sangat penting, maka dalam pelaksanaan program khususnya proses 

pembelajaran harus berorientasi kepada kualitas baik input, proses dan 

outputnya. Adapaun cara yang ditempuh untuk memenuhi hal tersebut dengan 

membangun kompetensi professional para gurunya di lembaga tersebut. 

Dalam pelaksanaan proses kerja pada suatu lembaga pendidikan unsur penting 

dan vital adalah kompetensi professional para guru di lembaga pendidikan 

tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap berhasil dan tidaknya suatu 

tujuan institusional yang akan dicapai. 

Pendidikan yang bermutu memliki kaitan ke depan (forward linkage) 

dan kaitan ke belakang (backward linkage). Forward Linkage berupa bahwa 

pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan 

kehidupan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah 

perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita 

bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-

bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Backward 

linkage berupa bahwa pendidikan yang bermutu pada keberadaan guru yang 

bermutu, yakni guru yang professional, sejahtera, dan bermatabat. Karena 
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keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya system dan 

praktik pendidikan berkualitas, hamper semua bangsa di dunia ini selalu 

mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang 

berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan pemerintah di banyak 

negara adalah kebijakan interfensi langsung menuju peningkatan mutu dan 

memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup yang memadai. Undang-

Undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik 

adalah pekerja professional, yang berhak mendapat hak-hak sekaligus 

kewajiban professional. Dalam UUGD ditentukan bahwa seorang guru harus 

memiliki kompetensi profesi pendidik yang meliputi kompetensi paedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. 

Kompetensi professional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan (Jalal 

dalam Sertifikasiguru.org 18/02/2009). 

Upaya mewujudkan keberhasilan pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi antara lain dapat ditempuh dengan cara meningkatkan kompetensi 

professional guru yang memiliki peran penting dalam aktivitas belajar 

mengajar di sekolah. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi 

professional guru perlu digali untuk selanjutnya dilakukan interfensi guna 

meningkatkan kompetensi guru tersebut (Jalal dalam Sertifikasiguru.org 

18/02/2009). 
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Wacana tentang professional guru yang mengemuka ke ruang publik 

seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Oleh banyak kalangan, mutu pendidikan Indonesia dianggap masih rendah, 

karena beberapa indicator, antara lain: Pertama, lulusan dari sekolah 

perguruantinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya 

kompetensi yang dimiliki. Bekal kecakapan yang diperoleh di lembaga 

pendidikan belum memadai untuk di gunakan secara mandiri karena yang 

terjadi di lembaga pendidkan hanya transfer of knowledge semata yang 

mengakibatkan anak didik tidak inovatif, kreatif, bahkan tidak pandai dalam 

menyiasati persoalan-persoalan di lingkungannya. Kedua, peringkat index 

pengembangan manusia (Human Development Index) masih sangat rendah.  

Menurut data dari tahun 2004, dari 117 negara Indonesia berada pada 

peringkat 111 dan pada tahun 2005 peringkat 110. Ketiga, mutu akademik di 

bidang IPA, Matematika, dan kemampuan membaca sesuai hasil penelitian 

Programme for International Student Assesment tahun 2003 menunjukka 

bahwa dari 41 negara yang disurvei untuk bidang IPA berada pada peringkat 

38, untuk matematika dan kemampuan membaca menempati peringkat 39. 

Keempat, sebagai konsekuensi logis dari indicator-indikator di atas adalah 

penguasaan terhadap IPTEK dimana kita masih tertinggal dari negara-negara 

seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. 

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia merupakan cerminan 

rendahnya kualitas sistem pendidikan nasional. Rendahnya kualitas dan 

kompetensi guru secara umum, semakin membuat laju perkembangan 
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pendidikan belum maksimal. Guru kita belum memiliki profesionalitas yang 

baik untuk kemajuan pendidikan secara global. Salah satu kambing yang 

paling hitam yang jadi penyebab semua ini adalah rendahnya kesejahteraan 

guru (Mahmudin dalam Sertifikasiguru.org 18/02/2009). 

Rendahnya kualifikasi tingkat pendidikan guru ditambah komptensi 

yang tidak menunjang baik kompetensi paedagogik, kepribadian, professional 

maupun sosial menyebabkan rendahnya pengghargaan masyarak mat umum 

maupun dunia usaha dan industri. Sedangkan tantangan secara global menurut 

Jihad adalah Era Global menuntut peningkatan kualitas demokrasi, 

transparasi, budaya mutu dan HAM. Perkembangan IMTAQ dan akselerasi 

IPTEK memerlukan SDM yang berkualitas, sementara pasar bebas menuntut 

hal serupa, aktualisasinya hanya mungkin bias dilakukan melalui hal yang 

bermutu. Namun, semua apa yang disampaikan dalam seminar tersebut 

terangkum dalam beberapa kesimpulan, yaitu guru professional merupakan 

kebutuhan yang sangat mutlak bagi dunia pendidikan untuk mencapai mutu 

pendidikan yang baik. Dengan mutu pendidikan yang baik akan mencapai 

tingkat kecerdasan yang ntinggi, kesejahteraan yang layak, martabat yang 

terhormat serta bersaing secara secara global (Mahmudin dalam 

Sertifikasiguru.org 18/02/2009). 

Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas guru dansekolah belum 

siap mengembangkan silabus dan penilaian secara mandiri sesuai dengan 

tuntutan Kurikulum, Direktorat Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) 

menyiapkan sejumlah pedoman dengan tujuan memberi arah secara teknis 
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bagi guru dan sekolah dalam mengembangkan silabus dan penilaian. Pedoman 

umum pengembangan penilaian serta pedoman khusus pengembangan silabus 

dan penilaian untuk setiap mata pelajaran (Depdiknas, 2004). 

“Saat ini baru 50 persendari guru se-Indonesia yang memiliki 
standardisasi dan kompetensi. Kondisi seperti ini masih dirasa kurang. 
Sehingga kualitas pendidikan kita belum menunjukkan peningkatan 
yang signifikan,” (Sucipto dalam Jurnalnet 16/10/2005). 
 
Fakta lain yang diungkap oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan 

dan Tenaga Kependidikan, Dr. Fasli Djalal, bahwa sejumlah guru 

mendapatkan nilai nol untuk materi mata pelajaran yang sesungguhnya 

mereka ajarkan untuk murid-muridnya. Fakta itu terungkap berdasarkan ujian 

kompetensi yang dilakukan terhadap tenaga kependidikan tahun 2004 lalu. 

Secara nasional, penguasaan materi pelajaran oleh guru ternyata tidak 

mencapai 50 persen daari seluruh materi keilmuan yang harus menjadi 

kompetensi guru. Beliau juga mengatakan skor mentah yang diperoleh guru 

untuk semua jenis mata pelajaran juga memprihatinkan. Guru PPKN, sejarah, 

bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, kimia, ekonomi, 

sosiologi, geografi, dan pendidikan seni hanya mendapatkan skor sekitar 20-an 

dengan rentang antara 13 hingga 23 dari 40 soal. “Artinya, rata-rata nilia yang 

diperoleh adalah 30 hingga 46 untuk skor nilai tertinggi 100” (Tempo 

Interaktif, 5 Januari 2006). 

Mengacu pada data kasar kondisi guru saat ini tentulah kita sangat 

prihatin dengan buruknya kompetensi guru itu. Padahal, memasuki tahun 

2006, tuntutan minimal kepada siswa untuk memenuhi syarat kelulusan harus 

menguasai 42,5 persen. Untuk itu, layak kiranya pada tulisan ini dicari format 

bagaimana seharusnya mengembangkan guru yang professional. 
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Profesi dapat diartikan sebagai seseorang yang menekuni pekerjaan 

berlandaskan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan 

intelektualitas. Menurut Vollmer & Mills (1966) yang dikutip Yamin (2007: 

3), profesi diartikan sebagai spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh 

melalui studi dan training, bertujuan menciptakan keterampilan, pekerjaan 

yang bernilai tinggi, sehingga keterampilan dan pekerjaan itu diminati, 

disenangi oleh orang lain, dan dia dapat melakukan pekerjaan itu dengan 

mendapat imbalan berupa bayaran, upah, dan gaji (payment).  

Usman (2008:4) mengatakan bahwa guru merupakan suatu profesi 

yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru. Suatu profesi memiliki persyaratan tertentu, yaitu: (1) menuntut 

adanya ketrampilan yang mendasarkan pada konsep dan teori ilmu 

pengetahuan yang mendasar, (2) menekankan pada suatu keahlian pada bidang 

tertentu sesuai dengan profesinya, (3) menuntut tingkat pendidikan yang 

memadai, (4) menuntut adanya adanya kepekaan adanya dampak 

kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan, (5) memungkinkan 

perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan, (6) memiliki kode etik 

sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (7) memiliki obyek 

tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan siswanya, dan (8) diakui di 

masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat. 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur terpenting dalam 

sebuah profesi adalah penguasaan sejumlah kompetensi sebagai keahlian 

khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus, untuk 

melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kompetensi guru 

berkaitan dengan profesionalisme adalah guru yang kompeten (memiliki 
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kemampuan) di bidangnya. Karena itu kompetensi profesionalisme guru dapat 

diartikan sebagai kemampuan untuk memiliki keahlian dan kewenangan 

dalam menjalankan profesi keguruan. 

Dari uraian di atas, antara kenyataan dan guru yang benar-benar 

pofesional  belum sesuai seperti yang diharapkan. Penelitian ini mengambil 

lokasi di SMP Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan. Adapun pemilihan 

lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah mempunyai 

beberapa keunggulan dalam berbagai bidang. SMP Negeri 1 Purwodadi 

mendapatkan siswa yang relatif banyak yaitu 1085 siswa. Lulusan dari SMP 

Negeri Purwodadi tersebut 80% diterima di SMA Negeri. SMP Negeri 1 

Purwodadi sering memenangi berbagai lomba di bidang olah raga, pramuka, 

kesenian dan bidang akademik baik di tingkat kabupaten maupun propinsi. 

Dari hasil rata-rata UAN setiap tahunnya belum optimal sesuai yang 

diharapkan. Prestasi yang diperoleh SMP N 1 Purwodadi tersebut masih jauh 

dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lebih 

unggul di tingkat propinsi maupun nasional. Hal itu sangat berkaitan dengan 

kompetensi professional guru-guru di SMP N 1 Purwodadi. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah 

bagaimana kompetensi profesional guru di SMP Negeri 1 Purwodadi. Fokus 

tersebut dijabarkan dalam 2 subfokus.  

1. Bagaimanakah kondisi kompetensi professional guru di SMP N 1 

Purwodadi? 
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2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung kompetensi professional guru 

SMP N 1 Purwodadi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 2 masalah yang akan dibahas. 

1. Mengungkapkan kompetensi profesional guru di SMP Negeri 1 

Purwodadi. 

2. Mengkaji faktor-faktor yang mendukung kompetensi profesional guru di 

SMP Negeri 1 Purwodadi. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan teoritis untuk memperluas pengetahuan dan 

mengimplementasikan kompetensi professional guru dalam kenyataan. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang kompetensi professional 

guru Sekolah Menengah Pertama pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang faktor-faktor kompetensi  

profesional guru di lembaga pendidikan. 

b. Memberikan kontribusi yang positif dalam upaya meningkatkan etos 

kerja bagi para guru dalam proses kerja. 


