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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya

Departemen Pendidikan Nasional terus menerus berupaya melakukan berbagai

perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan. Salah satu upaya yang sudah dan

sedang dilakukan berkaitan dengan guru. Lahirnya Undang-undang No.14 tahun 2005

tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang di

dalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di

Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam upaya

meningkatkan mutu pendidikan, aspek utama yang ditentukan adalah kualitas guru.

Upaya awal yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas guru perlu dilakukan

peningkatan mutu profesi seorang guru baik secara formal maupun informal. Dalam

bidang profesi, seorang guru profesional berfungsi untuk mengajar, mendidik,

melatih dan melaksanakan penelitian masalah-masalah pendidikan.

Kemudian dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

pasal 28 menegaskan mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagai

berikut:

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
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2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi
oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian yang
relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.1

Sebagai salah satu faktor di dalam pendidikan guru juga dituntut untuk

memiliki kemampuan dan kompetensi keguruan, karena guru adalah orang yang

memiliki tugas serta tanggung jawab dalam proses pembelajaran, maka banyak

persyaratan yang harus dimiliki oleh profesi guru, yang dalam istilah Moh. Uzer

Usman disebut dengan kompetensi profesionalisme guru.2 Apabila guru tidak

memenuhi kualitas akademik, tidak berkompeten dan tidak profesional maka

keseluruhan proses pendidikan tidak akan optimal. Untuk dapat menghasilkan guru

yang profesional maka upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi guru

mutlak diperlukan. E Mulyasa mengatakan sedikitnya terdapat 3 syarat utama yang

harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap

peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni, sarana gedung, buku yang

berkualitas, guru dan tenaga pendidikan yang profesional.3 Peranan profesional guru

dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai

tujuan pendidikan yang berupa perkembangan peserta didik secara optimal

1 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 54

2 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2002), h. 3
3 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan

Menyenangkan), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 3



3

Dalam dunia pendidikan guru dituntut sikap keprofesionalnya dalam mengajar

dan mengelola semua kegiatan belajar di kelas, baik dari perencanaan pengajaran,

penggunaan metode, penguasaan materi, penggunaan media pengajaran serta sikap

gaya pengajaran yang bisa menghidupkan  suasana belajar mengajar. Agar dapat

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi tentunya dibutuhkan usaha

yang harus dilakukan, usaha tersebut tentunya melalui pendidikan. Mutu pendidikan

sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, baik itu pengawas

sekolah, kepala sekolah, dewan guru, siswa, orang tua, komite sekolah, maupun

pemerhati pendidikan.

Masalah yang di hadapi guru dalam dunia pendidikan dewasa ini adalah masih

banyak guru yang kurang berkompotensi dalam melaksanakan kegiatan pengajaran,

sehingga tidak bisa mentransfer pengetahuan dengan baik kepada siswa. disebabkan

karna rendahnya mutu pendidikan disekolah terlihat dari pencapaian rata-rata siswa

karena diantara faktor tersebut antara lain berasal dari faktor siswa, guru maupun

sarana dan prasarana belajar. Dengan demikian, agar guru lebih berpotensi mengajar,

maka, mutlak memerlukan fasilitas dan diperlukan sikap terampil dalam mengajar

dikelas yang pada akhirnya tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai. Dalam

proses pembelajaran, guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung

dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Peningkatan mutu pendidikan tidak

terlepas dari peningkatan mutu guru. Dalam Undang-undang No.14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen ditegaskan bahwa “guru yang berkualitas secara nasional
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harus memiliki 4 (empat) kunci kompetensi yaitu pedagogik, profesional, kepribadian

dan sosial  yang diakui dalam sertifikat pendidik”.4

Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan

profesional, hampir setiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan

profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Tugas

dan peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak

terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas yang lazim

disebut proses pembelajaran. Untuk dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik,

guru harus memiliki kemampuan profesional,

Pendidikan tidak terlepas dari peran guru didalamnya. Fenomenena dimana

banyaknya siswa yang kurang menguasai dan memahami materi pembelajaran

tentunya akibat dari kesalahan guru dalam mendidik dan kurang maksimalnya guru

dalam menjalankan perannya sebagai pendidik karena berbagai problematika yang

dialami. Padahal seiring dengan berkembang pesatnya ilmu, teknologi dan tantangan

zaman yang semakin keras, menuntut pendidik untuk lebih keras meningkatkan mutu

pembelajaran agar tercipta generasi baru yang berkualitas dan siap membelah masa

depan yang cemerlang.

Berbicara mengenai kualitas pendidikan maka tak akan lepas dari peningkatan

kompetensi dan profesionalitas guru. Guru merupakan unsur utama dalam

keseluruhan proses pendidikan dan di setiap jenjang pendidikan, khususnya di tingkat

4 Jalal, F., Teacher Certification in Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,
2007), h. 89
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institusional dan instruksional. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan

muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan

oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan yaitu guru. Guru menjadi titik sentral

dan awal dari semua pembangunan pendidikan.

Guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di

sekolah. Semua komponen lain, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, biaya, dan

sebagainya tidak akan banyak berarti apabila esensi pembelajaran yaitu interaksi guru

dengan peserta didik tidak berkualitas. Semua komponen lain, terutama kurikulum

akan “hidup” apabila dilaksanakan oleh guru. Begitu pentingnya peran guru dalam

mentransformasikan input pendidikan, sampai banyak pakar menyatakan bahwa di

sekolah tidak akan ada peningkatan kualitas tanpa adanya peningkatan kualitas guru.

Oleh karena itu kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi dalam satuan pendidikan

memiliki peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu sumber daya guru.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu

sumber daya guru diantaranya adalah dengan mengikutkan guru dalam berbagai

pelatihan dan workshop, seminar, melibatkan guru dalam KKG. Sedangkan untuk

mata pelajaran yang belum memiliki guru, maka kepala sekolah dapat melakukan

seleksi yang ketat, sehingga guru yang diterima benar-benar memiliki mutu yang

berkualitas. Proses rekrutmen yang baik tentu akan memberikan hasil yang baik pula

bagi sekolah.
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Berdasarkan observasi awal, penulis diketahui bahwa mutu guru di SD Negeri

2 Ulusawa masih berada di bawah standar, sebagaimana penuturan dari kepala

sekolah menyatakan bahwa:

Guru di SD Negeri 2 Ulusawa Kecamatan Laonti, bila dilihat dari potensi dalam
guru melakukan kegiatan pengajaran, sebagian besar guru kurang berkompotensi
dalam mengelola dan melasanakan pembelajaran baik penyusunan perangkat
pembelajaran (RPP), pengisian rapor siswa, bahkan masih terdapat guru tamatan
SMA yang mengajarkan bidang studi tertentu, sehingga pengetahuan yang
diberikan kepada murid belum bisa diserap secara baik, dalam kegiatan belajar
mengajar.5

Kondisi di atas mencerminkan bahwa mutu sumber daya guru di SD Negri 2

Ulusawa masih harus dibenahi agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan

efektif dan efisien yang pada akhirnya tujuan pengajaran dapat tercapai. Perlu ada

upaya untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi di SD Negeri 2 Ulusawa, sehingga

dapat diketahui kondisi sebenarnya terkait mutu sumber daya guru. Atas dasar

pemikiran tersebut penulis mengangkat judul Mutu Sumber Daya Guru di SD Negeri

2 Ulusawa Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.

B. Batasan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan

pokok-pokok permasalahan ke dalam bentuk batasan masalah dalam penelitian yaitu

pembinaan mutu sumber daya guru dan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu

sumber daya guru di SD Negeri 2 Ulusawa.

5 Amirudin, Kepala SD Negeri 2 Ulusawa Kecamatan Laonti, wawancara, Selasa 21
Februari, 2017



7

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dikemukakan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan mutu sumber daya guru di SD Negeri 2 Ulusawa

Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan?

2. Apa faktor yang mempengaruhi mutu sumber daya guru di SD Negeri 2

Ulusawa Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembinaan mutu sumber daya guru di SD Negeri 2

Ulusawa Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan?

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mutu sumber daya guru di SD

Negeri 2 Ulusawa Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan?

E. Manfaat Penelitian

Upaya target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis sebagai wahana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan

tentang pentingya mutu sumber daya guru unntuk lebih meningkatkan kualitas

pendidikan.
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2. Secara praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru SD Negeri 2

Ulusawa Kecamatan Laonti dalam meningkatkan mutu sumber daya guru

yang dimiliki.

b. Secara khusus bagi IAIN Kendari dan SD Negeri 2 Ulusawa hasil

penelitian ini dapat dijadikan referensi kepustakaan.

c. Kepada rekan mahasiswa, maupun peneliti lain yang berkeinginan

melanjutkan penelitian ini pada objek-objek yang lebih faktual, hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan khasana keilmuwan.

d. Bagi penulis, sebagai salah satu bagian dari proses pembelajaran untuk

menambah pengetahuan, sekaligus memenuhi salah satu persyaratan

menyelesaikan studi di IAIN Kendari.

F. Definisi Operasional

Mutu sumber daya guru merupakan tingkat pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang dibina dan ditingkatkan oleh

kepala sekolah melalui pola struktural meliputi analisis kebutuhan, rekrutmen, seleksi

dan penempatan, serta melalui pola non struktural yang meliputi pelatihan, mengikuti

seminar, workshop, dan mengikuti KKG.


