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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah dewasa ini memfokuskan pada upaya peningkatan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Upaya itu ditempuh melalui berbagai kebijakan 

dianataranya dengan meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan kualitas 

sumber daya manusianya melalui peningkatan profesi guru. Hal ini bukan hanya 

sebuah retorika belaka, akan tetapi upaya dilaksanakan mengingat unsur-unsur 

dalam pendidikan merupakan subyek yang komplek dan sebuah sistem yang 

saling berkait. Terutama upaya meningkatkan kinerja dan profesi guru.  

Mengingat keberadaan guru merupakan sosok yang begitu dihormati 

lantaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di 

sekolah. Guru sengat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik 

untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Motivasi menjadi seorang 

guru sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan memang 

guru mendapatkan sorotan yang cukup tajam, sebab dengan segenap fasilitas 

pendidikan yang ada, dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar, baik di kota maupun di tempat yang terpelosok sekalipun. 

Usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, guru merupakan 

komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-

menerus. Pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikan 

pra-jabatan maupun program dalam jabatan. Hal tersebut lantaran guru merupakan 

penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tataran institusional dan 

eksperiensial, sehingga upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari 
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aspek “guru” dan tenaga kependidikan lainnya yang menyangkut kualitas 

keprofesionalannya maupun kesejahteraan dalam satu menejemen pendidikan 

yang profesional.  

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen “guru 

profesional adalah guru yang memiliki empat kompetensi (kemampuan), yaitu 

paedagogik, profesional, kepribadian dan sosial”. Hal ini yang perlu dikemukakan 

dalam kaitannya dengan apa yang dikatakan profesional, karena tidak ada satupun 

cara mengajar yang dapat dipergunakan dalam sertiap situasi mengajar, karena itu 

guru perlu menentukan cara mana yang tepat untuk dirinya dan cara belajar siswa 

serta tujuan yang ingin dicapai.  

Pengembangan profesionalisme guru yang dibuktikan dengan kompetensi 

yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang 

dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Persoalan yang sering muncul 

dan merupakan sebuah anggapan secara umum bahwa guru yang diasumsikan  

telah memiliki kompetensi adalah dilihat dari indikasi bahwa mereka yang telah 

lulus dan lolos dengan menyandang guru sertifikasi dan telah memiliki sertifikat 

sertifikasi. Namun asumsi yang demikian belum memiliki kebenaran yang dapat 

relatif terukur, karena bisa jadi yang telah tersertifikasi  dapat memenuhi indikasi 

guru profesional dan sebaliknya yang belum sertifikasi tidak memenuhi kriteria 

sebagai guru profesional. Bahkan asumsi yang lebih mengemuka adalah guru 

yang telah menyandang gelar lulus sebagai guru tersertifikasi, tampaknya dalam 

jangka panjang sulit untuk dipertanggungjawabkan secara akademik. Menejemen 

pengembangan kompetensi guru dapat diartikan sebagai usaha yang dikerjakan 
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untuk memajukan dan meningkatkan mutu, dan ketrampilan guru demi 

kesempurnaan tugas pekerjaannya.    

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik 

untuk melakukan pengkajian dan penelitian dengan memilih judul “Sikap 

Profesionalisme Dan Kinerja Akademik Guru Pendidikan Kewarganegaraan 

(Studi Kasus di SLTA Muhammadiyah Karanganyar)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mempermudah penulis dalam 

penyusunan serta memudahkan pembaca dalam memahami isi sebuah karya 

ilmiah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana indikasi sikap profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaran di 

SLTA Muhammadiyah Karanganyar? 

2. Bagaimana kinerja akademik guru Pendidikan Kewarganegaraan di SLTA 

Muhammadiyah Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuaan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktifitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan sikap profesionalisme guru Pendidikan Kewarga-

negaran di SLTA Muhammadiyah Karanganyar. 
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2. Untuk mendiskripsikan kinerja akademik guru Pendidikan Kewarganegaraan di 

SLTA Muhammadiyah Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitan 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan serta pedoman untuk 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

b. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

1) Menambah wawasan dan pengalaman, serta penerapan antara teori dan 

praktik di lapangan. 

b. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. 

2) Memberikan masukan yang bermanfaat untuk bahan pertimbangan dalam 

pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar bagi siswa pada masa 

yang akan datang. 

 
 

E. Daftar Istilah 

1. Profesionalisme 

Saring Marsudi (2011:19) berpendapat bahwa, “Profesionalisme adalah 

sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus yang diperoleh 

melalui belajar dan latihan untuk menguasai ketrampilan atau keahlian dalam 
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memberikan layanan atau bantuan kepada peserta didik dengan imbalan atau gaji 

yang diatur dalam Undang-Undang”. 

2. Kinerja 

Dian Mahsunah (2013:32), “Pengertian kinerja guru adalah butir kegiatan 

tugas utama dalam rangka pembinaan karier, jabatan dan kepangkatan guru yang 

sesuai dan tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan menjalankan tugas dan 

penguasaan materi serta pengetahuan”. 

3. Akademik 

Ahmad (2007:24), “akademik adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

kemampuan tenaga keprofesian serta berkaitan dengan orang-orang yang 

memiliki ilmu pengetahuan”. 

4. Guru  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru,  

dijelaskan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Menurut Kunandar (2010:54), “guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 


