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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi profesional guru dalam 
kerja di SDN jabung I Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru dalam kerja di SDN 
jabung I Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Penelitian ini difokuskan pada 
kompetensi profesional guru dalam kerja di SDN jabung I Kecamatan Plupuh Kabupaten 
Sragen. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpresif model Geerta. 
Pemilihan informan dilakukan secara purposif. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Kredibilitas 
data ditempuh dengan teknik pengecekan data melalui trianggulasi, dan pengecekan 
informan 

Penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, Secara umum 
kompetensi profesional guru dalam kerja di SDN jabung I Kecamatan Plupuh Kabupaten 
Sragen dapat dikatakan baik, namun belum optimal sesuai dengan tugas pokok guru yang 
dijadikan ukuran dalam melaksanakan kerja. Kedua, para guru di SDN Jabung I 
memandang kegiatan pembelajaran di sekolah hakekatnya ditentukan oleh kompetensi 
para gurunya dan  didukung serta dilaksanakan  oleh seluruh kompnen yang ada di 
sekolah. Ketiga, Beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi professional guru 
meliputi : 1. Fisik yang diukur dengan a) sehat jasmani dan rohani, b) berkepribadian 
yang baik dan luhur, 2.mental/kepribadian, yang diukur dengan, a) 
berkepribadian/berjiwa pancasila b) mampu menghayati GBHN,  
3. keilmuan/pengetahuan yang memadai, diukur dengan a) memahami ilmu yang dapat 
melandasi pembentukan pribadi pendidikan/ mengajar yang demokratis, b) memahami 
ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai 
pendidik/mengajar yang demokratis, c) memahami, menguasai serta mencintai ilmu 
pengetahuan yang akan diajarkan.d) memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-
bidang yang lain.e) senang membaca buku-buku ilmiah.   
4. ketrampilan yang cukup, diukur dengan a) mampu berperan sebagai organisator 
proses mengajar belajar, b) mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan 
struktural, interdisipliner, fungsional, berhavior dan teknologi, c) mampu menyusun 
Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), d) mampu memecahkan dan melaksanakan 
teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, e) mampu 
merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, f) mampu melaksanakan kegiatan 
dan pendidikan luar sekolah. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
IIN ANJARSARI  :THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHER IN 

SECONDARY SCHOOL (SDN) OF JABUNG  I PLUPUH 
KABUPATEN SRAGEN, Tesis, Post graduate Program of 
Muhammadiyah University.  

 
 
 

The purpose of this thesis is to find out the professional competence of teacher in 
Secondary School (SDN) of Jabung  I Plupuh Kabupaten Sragen and its factors. 
 This research used interpretive qualitative of Geerta model. Informants were 
chosen purposively. The data were found by doing depth interview, participant 
observation and documentation. Credibility of data checked out by triangulation 
technique and informants checking.  
 This research concludes that: first, generally, the professional competence of 
teacher in Secondary School (SDN) of Jabung  I Plupuh Kabupaten Sragen was good 
enough although the school have not matched it with the main duty of teachers. Second, 
according the teachers, learning and teaching activity should compromise their 
competence and other components of the school. Third, according the teachers,  their 
competence and other components of the school would determine the goal of school 
activity. Fourth, some factors of teachers' competence are: 1. Physic includes physical 
health and psychological health, 2. Mentality/personality includes Pancasila personality 
and living GBHN. 3. Good Science/knowledge, apprehending science that builds 
democratic teacher performance. Understanding, mastering and loving science they teach. 
Having enough knowledge about other fields. Loving to read scientific books. 4. Enough 
skill includes the ability to organize learning and teaching process, the ability to arrange 
learning stuff based on structural, interdisciplinary, functional, behavior and technology. 
The ability to arrange GBPP. The ability to cope teaching problems and treat their class 
to get the goal of education. The ability to plane and evaluate education. The ability to do 
education out of school. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

  
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

   Dalam era globalisasi pendidikan merupakan hal yang pokok dan 

menentukan terlebih pendidikan yang bermutu, sebab pendidikan merupakan pintu 

dari semua ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mencapai kemajuan dan 

kesuksesan 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 profesional 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 

mencerdasakan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketyrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Tujuan Pendidikan Nasional tersebut disempurnakasn dengan peradigma 

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 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia , sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.   

Untuk mencapai tujuan dan peran Sekolah Dasar Negeri  yang sangat 

penting tersebut, maka dalam pelaksanaan program khususnya proses pembelajaran  

harus berorientasi kepada kualitas baik input, proses dan outputnya. adapun cara yang 

harus ditempuh untuk memenuhi hal tersebut dengan membangun kompetensi 

profesional para gurunya dalam proses kerja di lembaga tersebut. 

Dalam pelaksanaan proses kerja pada suatu lembaga pendidikan unsur 

penting dan vital adalah kompetensi profesional para guru di lembaga pendidikan 

tersebut.hal ini sangat berpengaruh terhadap berhasil dan tidaknya suatu tujuan 

intitusional yang akan dicapai. 

Dalam penelitian ini akan mengambil lokasi di Sekolah Dasar Negeri 

Jabung 1 Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. adapun pemilihan lokasi tersebut 

didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah mempunyai beberapa keunggulan 

dalam bidang-bidang tertentu, SDN Jabung ! mendapatkan siswa yang relatif lebih 

banyak yaitu 170 sekecamatan Plupuh yang jumlah  SDN ada 29 unit dan 6 Madrasah 

Ibtida’iyah dibanding dengan sekolah-sekolah lain, lulusan dari SDN tersebut 80 

persen diterima di SLTP Negeri, dan memenangi berbagai lomba bidang olah raga 

dan cerdas cermat, pramuka antar sekolah se Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. 



 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 
   Untuk menghindari salah tafsir dalam penelitian ini, maka 

perlu adanya batasan masalah dan perumusan masalah. Seperti yang telah 
peneliti kemukakan dalam latar belakang masalah, bahwa kompetensi 
profesionalisme guru dalam proses kerja disini peneliti batasi pada dua 
persoalan pokok: 
Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kompetensi profesional guru dalam kerja di Sekolah Dasar Negeri 

Jabung 1 Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kompetensi profesional guru dalam kerja 

di Sekolah Dasar Negeri Jabung 1 Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen  

 

C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui. kompetensi profesional guru dalam kerja di Sekolah Dasar Negeri 

Jabung 1 Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen? 

2. Mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi kompetensi profesional guru 

dalam kerja di Sekolah Dasar Negeri Jabung 1 Kecamatan Plupuh Kabupaten 

Sragen? 

D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 

1. Memberikan sumbangan teoritis untuk memperluas pengetahuan dan 

mengimplementasikan ilmu manajemen dalam kenyataan. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran tentang kerja yang baik kompetensi 

professional guru Sekolah Dasar pada umumnya. 



2. Manfaat Praktis 

1. Dengan mengetahui kompetensi profesional guru dalam kerja 

dimungkinkan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan ideal 

tujuan institusional. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran tentang kompetensi profesional guru 

yang ideal dalam kerja di lembaga pendidikan dasar. 

3. Memberikan kontribusi yang positif dalam upaya meningkatkan etos kerja 

bagi para guru dalam proses kerja. 

4. Guna memperoleh masukan untuk memecahkan masalah yang di hadapi 

para guru dalam proses kerja di sekolah dasar. 
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