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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemakmuran  suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas atau mutu 

pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa 

yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-

bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan 

sumber daya manusia. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan 

menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan kualitas sumber 

daya manusia.  

Pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan berarti 

mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek 

kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memilki akses 

untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang 

kehidupan mereka. Dari aspek kualitas, pengembangan sumber daya manusia 

berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari 

waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan 

diperlukan dalam kehidupannya. 

Pendidikan dalam pengertian yang sempit merupakan proses  atau 

perbuatan untuk memperoleh pengetahuan, sedanglan pengertian  agak luas 

adalah sebuah proses dengan metode metode tertentu sehingga seseorang 
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memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan bertingkah laku yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

Pengertian yang luas dari pendidikan diartikan oleh  Tardif sebagai 

keseluruhan tahapan pengembangan kemampuan  dan perilaku  manusia beserta 

proses penggunaan  seluruh pengalaman hidupnya. (...the total process of 

developing human abilities and behavior, drawing on almost all life’s 

experiences) (Muhibbin, 2010: 87). 

 Pendidikan akan berhasil dengan baik jika didukung oleh semua faktor 

pendukungnya antara lain:  sarana prasana, strategi, kurikulum, peran orang tua, 

iklim sekolah maupun keterlibatan siswa ( lee & Shute). Sebagian besar penelitian 

mengenai keberhasilan pendidikan menyebutkan bahwa  kualitas guru dan 

kemampuan pedagogisnya adalah faktor yang paling penting dalam 

mempengaruhi prestasi akademik yang dicapai oleh siswa (Hattie). Guru dengan 

segala kemampuannya yang meliputi kompetensi pedagogis, profesional, sosial 

dan individual merupakan ujung tombak pendidikan, pasalnya apapun sistemnya, 

software dan hardwarenya,  pendidikan suatu bangsa tanpa didukung oleh kualitas 

dan profesionalisme guru sangatlah kecil kemungkinan  dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan ( Wibowo A, 2012: 5).  

 Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga 

penyelanggara pendidikan tetapi juga ditentukan juga oleh pandangan dan harapan 

masyarakat yang cenderung berkembang seiring dengan kemajuan zaman. 

Peningkatan mutu ini seharusnya berorientasi pada pendidikan ketrampilan dari 
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segi mental dan fisik yang berbasis luas, dan peningkatan pendidikan yang secara 

khusus berorientasi akademis ( Conny R semiawan dalam Depdiknas, 2003:42).  

Pendidikan bangsa Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan banyak 

kasus-kasus yang terjadi di setiap penjuru negeri. Masalah pendidikan yang ada di 

Indonesia semakin hari semakin rumit, bertambah banyak dan komplek. Salah 

satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah 

rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, meskipun 

mungkin telah banyak  upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan meliputi pembuatan 

kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pengadaan 

buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana dan 

peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu 

pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, 

terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup 

menggembirakan, tetapi sebagian  lainnya masih memprihatinkan. 

Keadaan guru di Indonesia saat ini amat memprihatinkan. Kebanyakan guru 

belum memiliki kemampuan profesionalisme yang memadai untuk menjalankan 

tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, penelitian 

maupun pengabdian pada masyarakat.  
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Sebagian besar guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. 

Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai 

satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 

28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 

65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 

55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta) (Wibowo,A.  2012: 18).  

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru yang dilaksanakan pada tahun 2015 

didapatkan hasil secara nasional sebagai berikut,  nilai maksimal 100, nilai 

minimal 10, rata rata 53,05 dengan standart deviasi 12,56 dari jumlah sampel 

keseluruhan adalah 2.430.427 guru.  Dari 34 provinsi se Indonesia hanya tujuh 

provinsi saja yang mencapai nilai di atas nilai rata rata, yaitu Jawa Barat, Jawa 

Tengah, DIY, DKI Jakarta, Bali Jawa Timur dan Bangka Belitung 

(Kemdikbud.go.id. 2015).  Nilai rata rata itu tentu saja masih jauh dari target 

pemerintah yang mengharapkan semua guru dapat mencapai nilai 80.  

Guru bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, ada 

banyak faktor lain yang juga ikut menentukan,  tetapi  proses pembelajaran 

sebagai titik sentral pendidikan sangat tergantung pada peran seorang guru.  Pada 

proses pembelajaran guru memiliki andil sangat besar, sebagai inovator, fasilitator 

dan motivator. Guru harus bisa mengemas pembelajaran menjadi kegiatan yang 

menarik dan menggembirakan bagi para peserta didik. Keprofesionalan seorang 

guru akan terlihat pada kemampuannya dalam mengemas proses pembelajaran, 

dari mulai merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. 
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 Guru yang profesional dapat dihasilkan melalui berbagai upaya seperti 

pelatihan, seminar, lokakarya, bahkan menyekolahkan guru pada tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah 

untuk meningkatkan mutu guru,  berbagai macam diklat telah diadakan dari 

tingkat kabupaten hingga nasional, pemberian subsidi untuk pelaksanaan  kegiatan  

pada kelompok kerja guru dari mulai kelompok kerja guru  (KKG) untuk guru 

pengajar tingkat SD  hingga Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)  untuk 

para guru pengajar tingkat SMP dan SMA/SMK dirasa masih belum bisa 

meningkatkan kompetensi para guru. 

Pemberian tunjangan sertifikasi bagi guru juga merupakan salah satu upaya 

meningkatkan mutu guru dengan meningkatkan kesejahteraan para guru. 

Pemberian tunjangan ini memicu minat masyarakat untuk menjalani peran 

menjadi seorang guru, sehingga profesi guru menjadi salah satu profesi unggulan 

di masyarakat. Maka sudah selayaknya diberlakukan sistem perekrutan guru yang 

jujur dan transparan. Priyambodo dalam penelitiannya menyatakan 1,3 juta guru 

tidak layak mengajar (Priyambodo, 2010). 

Strategi penyeleksian calon guru harus tepat supaya didapatkan guru guru 

baru dengan kompetensi yang mumpuni dan karakter yang baik sebagai pendidik 

bangsa. Selama ini pemerintah dalam perekrutan guru tidak mengadakan seleksi 

berdasarkan kompetensi melainkan berdasarkan masa pengabdian. Sistem 

perekrutan ini sudah barang tentu tidak dapat mengurai permasalahan rendahnya 

mutu guru di Indonesia  tetapi justru menambah permasalahan baru, seperti tidak 

tercapainya kriteria atau standart kompetensi guru, pemetaan persebaran guru 
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mapel dan pemenuhan jumlah jam mengajar 24 jam/minggu (Wibowo, A.  2012: 

14). 

Belum terpenuhinya standart kompetensi bagi guru baru karena direkrut dari 

hasil pengangkatan berdasarkan masa pengabdian ini tentu saja perlu 

pendampingan oleh guru yang lebih senior supaya dapat menjadi guru yang 

propesional di bidangnya sesuai dengan standart dan kriteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Pada tahun 2007 pemerintah telah mencanangkan pelaksanaan 

program Induksi Guru Pemula (PIGP) dimana program ini direncanakan secara 

sistematis berdasarkan konsep kemitraan dengan guru sejawat. 

Berdasarkan data dari SIM NUPTK pada kurun waktu 2009 – 2019 terdapat 

451.767 guru yang akan  masuk masa pensiun, tentu saja dibutuhkan guru baru 

untuk mengisi kekosongan ini. Jika seorang guru baru / pemula mengajar tiga 

puluh siswa maka akan ada 13.553.010 siswa yang mengalami proses 

pembelajaran bersama dengan guru pemula. Maka diperlukan program 

pembimbingan pada guru guru pemula ini supaya dapat menggantikan posisi guru 

guru yang telah pensiun dengan kompetensi yang setara bahkan melebihi dari para 

guru yang pensiun karena faktor usia tentu saja mempengaruhi kinerja. 

penyelenggaraan program induksi guru pemula menjadi sangat penting untuk 

menjamin mutu guru tetap profesional yang berdampak pada mutu pendidikan 

pada akhirnya (www.SIMNUPTKgoogleweblight.com) 

Hasil observasi peneliti ada tiga guru wiyata bakti yang terangkat menjadi 

CPNS pada tahun 2015 dan menempuh program induksi pada SMPN 3 Kunduran. 

Dua diantara tiga guru pemula tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang 



7 
 

berbeda dengan mata pelajaran yang diampu. Susilowati, guru pemula mapel 

Bahasa Indonesia mengatakan 

 Ini kebijakan dari dinas Pendidikan kabupaten Bu. Kemarin guru 

wiyata bhakti kategori K2 yang terangkat CPNS bisa dikembalikan ke 

tempat tugas semula jika mengajar sesuai kebutuhan tempat tugas. Jika 

saya ingin kembali ke SMP Negeri 3 Kunduran lagi maka saya harus 

mengajar Bahasa Indonesia karena guru mapel Bahsa Indonesia baru 

satu. Padahal saya lulusan ekonomi dan selama ini mengajar mapel Seni 

Budaya dan Ketranpilan(SBK). Setelah nantu saya mendapat SK PNS 

saya diwajibkan kuliah S1 lagi mengambil jurusan Bahasa Indonesia. 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Blora telah 

mensyaratkan para guru tersebut untuk mengambil pendidikan Strata satu pada 

mata pelajaran yang diampu setelah SK PNS turun. Program Induksi Guru Pemula  

menjadi tumpuan guru pemula tersebut untuk dapat sesegera mungkin menguasai 

kompetensi profesional pada pelaksanaan tugasnya. 

Didik Bambang Sujoko, S.Sos. juga mengatakan hal yang sama 

Saya mulai semester depan akan mengajar mapel BK sesuai SK 

CPNS, Padahal saya lulusan Ilmu Sosial. Selama ini saya mengajar 

mapel Penjaskes selain mapel IPS. Kalau mengajar mapel Penjaskes 

walaupun saya bukan lulusan penjaskes saya bisa karena saya sejak 

kecil memang aktif dalam kegiatan olahraga dan silat. Mapel BK 

asing bagi saya, saya setelah menerima SK PNS nanti diwajibkan 

untuk mengambil ijin  belajar untuk kuliah S1 lagi mapel BK.    

Bagi guru CPNS seperti Ibu Susilowati dan Bapak Didik Bambang Sujoko 

ini tentu sangat membutuhkan program induksi pada tahuna awal bekerja 

menjadi guru CPNS. 
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B. Rumusan masalah 

Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah perencanaan Program Induksi Guru Pemula untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik  di SMPN 3 Kunduran, Blora? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan Program Induksi Guru Pemula untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik di SMPN 3 Kunduran, Blora? 

3. Bagaimanakah penilaian hasil Program Induksi Guru Pemula untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik di SMPN 3 Kunduran, Blora? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi tiga sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan Program Induksi Guru Pemula untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik di SMPN 3 Kunduran, Blora 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Induksi Guru Pemula untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik di SMPN 3 Kunduran, Blora 

3. Untuk mendeskripsikan penilaian hasil Program Induksi Guru Pemula untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik  di SMPN 3 Kunduran, Blora 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi  dua 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi 

pengembangan ilmu manajemen pendidikan khususnya dalam 

peningkatan mutu guru melalui program induksi guru pemula 

b. Memberikan kontribusi dalam memperluas kajian ilmu manajemen 

pendidikan yang menyangkut program induksi guru pemula 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk Sekolah 

Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan Program Induksi Guru 

Pemula  

b. Untuk guru 

Meningkatkan kompetensi dan  pengetahuan guru mengenai pengelolaan 

program induksi guru pemula  

c. Untuk Dinas Terkait 

Meningkatkan mutu guru Induksi Guru Pemula melalui pengambilan 

kebijakan untuk para guru pemula. 


