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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru menempati posisi penting dalam pendidikan dan memberikan 

kontribusi yang tinggi untuk peningkatan hasil belajar siswa, serta memiliki 

peranan terhadap pencapaian hasil pembelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan guru 

yang memiliki kemampuan maksimal dan diharapkan secara berkesinambungan 

dapat meningkatkan kompetensinya. Profesionalisme guru dituntut agar terus 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya 

manusia yang berkualitas. Adapun profesionalisme guru harus didukung oleh 

kompetensi yang standar dan harus dikuasai sebagai seorang pendidik. Tuntutan 

profesionalisme guru tentu harus terkait dan dibangun melelui penguasaan 

kompetensi-kompetensi yang secara nyata dalam menjalankan dan menyelesaikan 

tugas-tugas, serta pekerjaannya sebagai pendidik.  Menurut Peraturan Pemerintah 

No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat empat 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional.  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang 
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mencerminkan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi 

teladan bagi peserta didik, serta berakhlak mulia. Kompetensi sosial adalah 

kemampuan dan kecakapan seorang guru (dengan kecerdasan sosial yang 

dimiliki) dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain yakni siswa 

secara efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kompetensi profesional 

adalah kemampuan dalam melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung 

jawab sesuai dengan keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang keguruan 

sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai guru dengan 

maksimal.  

Adapun realitanya masih terdapat beberapa guru yang belum maksimal 

dalam menguasai keempat kompetensi tersebut, sehingga dalam melaksanakan 

proses pembelajaran tidak mencapai hasil yang optimal. Seperti halnya guru tidak 

bisa mengelola kondisi kelas, sehingga banyak siswa yang ramai sendiri. Monoton 

dalam menyampaikan pembelajaran yang berakibat siswa menjadi jenuh dan 

bosan. Guru tidak menguasai materi pembelajaran, sehingga pengetahuan yang 

diterima siswa kurang maksimal. Guru kurang memberikan perhatian kepada 

peserta didik, sehingga banyak siswa yang tidak memeperhatikan.  

Upaya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yakni 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, maka 

sangat dibutuhkan peran pendidik yang profesional. Guru profesional adalah guru 

yang terdidik dan terlatih, serta memiliki pengalaman mumpuni di bidangnya. 

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam upaya membentuk watak dan 

mengembangkan potensi siswa dalam meningkatkan  pembangunan pendidikan di 
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Indonesia. Pengabdian guru terhadap negara guna meningkatkan kecerdasan 

bangsa termasuk bimbingan pada generasi muda, maju mundurnya suatu bangsa 

ditentukan oleh seorang pendidik. Oleh karena itu, seorang guru mempunyai 

kewajiban secara langsung untuk mengawasi dan membantu proses pembelajaran 

pada peserta didik. 

Guru sebagai figur yang dihormati lantaran memiliki andil yang sangat 

besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah dan juga membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. 

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi peserta didik tidak akan berkembang 

secara optimal tanpa bantuan guru. Guru selalu berperan dalam pembentukan 

sumberdaya manusia yang pontensial dibidang pembangunan bangsa dan negara. 

Guru adalah orang kedua setelah orang tua yang selalu mendidik dan mengawasi 

anak, untuk menuju cita-cita dan tujan hidupnya. Sebagai seorang pendidik harus 

memiliki dedikasi yang sangat tinggi, karena diakui atau tidak gurulah yang 

menentukan keberhasilan anak. Peranan guru dalam proses pembelajaran dirasa 

sangatlah besar pengaruhnya terhadap perubahan tingkah laku peserta didik. Oleh 

karena itu, untuk dapat mengubah tingkah laku peserta didik sesuai dengan yang 

diharapkan maka diperlukan seorang pendidik yang profesional, yaitu guru yang 

mampu menggunakan komponen-komponen pendidikan, sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Mutu pendidikan dan profesionalisme guru memiliki kaitan yang sangat erat 

dan saling mempengaruhi dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. 

Profesionalisme guru dalam pendidikan secara otomatis berpengaruh terhadap 
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mutu pendidikan, sehingga hal ini akan berdampak pada masa depan anak didik 

sendiri maupun bangsa dan negara. Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah dikemukakan di atas Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

tema mengenai “Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan 

Kewarganegaraan di Lingkungan Sekolah Muhammadiyah (Studi Kasus pada 

Guru SMP di Lingkungan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Klaten)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan  bagian yang terpenting dan harus ada di 

dalam penulisan  suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan 

penelitian harus terlebih dahulu mengetahui permasalahan yang ada. Adanya 

perumusan masalah, diharapkan proses pemecahan permasalahan dapat terinci 

secara jelas, lebih terarah, dan terfokus. Berdasarkan latar belakang permasalahan 

di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan 

sekolah Muhammadiyah? 

2. Bagaimana upaya peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Kewarga-

negaraan di lingkungan sekolah Muhammadiyah? 

3. Apa faktor pendorong dan penghambat, serta solusi alternatif yang 

berpengaruh terhadap upaya peningkatan profesionalisme guru Pendidikan 

Kewarganegaraan di lingkungan sekolah Muhammadiyah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak dalam merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan, sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Tujuan penelitian ini 

berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Adanya 

tujuan penelitian, maka suatu masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan secara 

jelas dan terarah, serta akan mempermudah dalam mencari data sampai pada 

langkah pemecahan permasalahannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di 

lingkungan sekolah Muhammadiyah. 

2. Untuk mendeskripsikan upaya peningkatan profesionalisme guru Pendidikan 

Kewarganegaraan di lingkungan sekolah Muhammadiyah. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat, serta solusi 

alternatif yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan profesionalisme guru 

Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan sekolah Muhammadiyah. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberikan manfaat bagi sebagian 

pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi per-

kembangan ilmu pengetahuan. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, khususnya 

mengenai upaya peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Kewarga-

negaraan di lingkungan sekolah Muhammadiyah. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian berikutnya. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Untuk menambah pengalaman dan wawasan baru sebagai wadah dan wahana 

untuk mengembangkan pengetahuan dan cakrawala berfikir, khususnya dalam 

dalam bidang pendidikan, sehingga dapat diharapkan apabila sudah terjun 

dilapangan dapat mampu membantu guru yang erat kaitannya dengan upaya 

peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan 

sekolah Muhammadiyah. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan 

suatu keputusan dan kebijakan dalam rangka upaya peningkatan 

profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan sekolah 

Muhammadiyah yang sekaligus untuk mencapai hasil-hasil yang maksimal 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan umpan balik (feedback)  untuk menilai 

profesionalisme guru PKn dalam kegiatan pembelajaran dan melaksanakan 

tugas pendidikan, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan profesionalisme yang telah dimiliki oleh guru-guru. 

d. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan digunakan sebagai 

wacana pengembangan serta pembanding dalam melakukan penelitian dengan 

tema yang sama.  
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E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan penjelasan judul yang di ambil dari kata-kata kunci 

dalam judul penelitian, adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah: 

1. Upaya. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005:995), 

upaya berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan mencari jalan keluar.  

2. Peningkatan. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2005:746), peningkatan berarti proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, 

kegiatan, dsb). 

3. Profesionalisme. Menurut Sagala (2009:1), profesionalisme merupakan sikap 

profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai 

profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. 

4. Guru. Menurut Syah (2010:222), guru adalah seseorang yang pekerjaannya 

mengajar orang lain. 

5. Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Bakry (2009:3), Pendidikan Kewarga-

negaraan adalah usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik dalam 

mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela 

Bangsa dan tanah air Indonesia. 

6. Sekolah Muhammadiyah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang 

untuk pengajaran peserta didik di bawah pengawasan guru. Muhammadiyah 

adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Jadi sekolah 

Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan yang berbasis keislaman. 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengajaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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