
 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Posisi guru yang sangat strategis dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang menyertainya 

seperti  tingkat  kompetensi yang dimiliki, profesionalisme, kesejahteraan, 

sarana prasarana, teman-teman sejawat, kepala sekolah, penjaga sekolah, 

pustakawan, komite sekolah dan lain-lain yang satu sama lain harus saling 

mendukung dan bersinergi guna mendukung proses pembelajaran yang 

optimal. Selanjutnya proses pembelajaran yang optimal akan memungkinkan 

meningkatkan prestasi belajar siswa secara optimal pula. 

Kata professionalisme berasal dari kata profesi atau keahlian khusus. 

Seseorang dikatakan professional jika memiliki keahlian di bidangnya yang 

dilandasi oleh kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan 

keahlian yang dimilikinya. Jadi seorang guru dikatakan memiliki 

profesionalisme jika memiliki kemampuan baik kognitif, afektif, dan 

psikomotor dalam melakukan tugas utamanya selaku pendidik, pengajar, 

dan pelatih.
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Perbaikan profesionalisme  guru harus senantiasa diupayakan karena 

tanpa perbaikan profesionalisme  guru, upaya peningkatan mutu pendidikan 

hanya akan sia-sia tiada artinya, walaupun kurikulum diperbaharuhi, 

perpustakaan dilengkapi, laboratorium canggih, buku-buku pelajaran lengkap, 

computer, internet semua tersedia, semua akan mubazir  dan tiada berarti jika 

tidak disertai keberadaan para guru yang mengusai berbagai kompetensi seperti 

: kepribadian, akademik, professional dan sosial yang tinggi dan penuh 

dedikasi, karena guru yang seperti inilah yang akan mampu menyiapkan 

peserta didik yang kualifaid guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi lagi .  
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Terbitnya Undang – Undang  No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

menimbulkan berbagai implikasi terkait dengan peningkatan mutu tenaga 

pendidik dan pembenahan lembaga pendidikan sebagai rahim kelahiran tenaga 

pendidik. Terlebih peningkatan kualifikasi dan upaya pemberian kesejahteraan 

seimbang dengan kompetensi
2
. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen 

dalam undang-undang ini dilakukan oleh perintah sebagai upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan yang dibarengi dengan peningkatan 

kesejahteraan guru dan dosen.  Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 

mengisyaratkan pemberian tunjangan satu kali gaji pokok bagi guru dan dosen 

yang telah tersertifikasi. Salah satu syarat sertifikasi guru adalah memiliki 

kualifikasi akademik srata satu atau telah bermasa kerja minimal 25 tahun dan 

berusia minimal 50 tahun.  

Dalam sebuah sistem pendidikan guru berperan sebagai agen perubahan 

yang utuama . Hal ini selaras dengan Undang-Undang No 14 tahun 2005 pasal 

1 bahwa : 

Guru adalah adalah tenaga pendidik yang profesional dengan tugas utama 

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

mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
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Meskipun demikian hal ini tidak bisa diartikan guru adalah subjek 

pendidikan, sedangkan murid adalah objek. Konsep pendidikan modern 

menempatkan guru dan murid sama-sama sebagai subjek pembelajaran dengan 

peran yang berbeda. Murid sebagai subjek yang belajar dan guru sebagai 

subjek pencipta situasi pembelajaran yang kondusif yang memungkin siswa 

mampu belajar secara nyaman namun hasilnya optimal. 

Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah 

komponen mutu guru. Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat 

dilihat dari kelayakan guru mengajar. Menurut Balitbang Depdiknas, guru-guru 

yang layak mengajar untuk tingkat SD baik negeri maupun swasta ternyata 

hanya 28,94%. Guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru SMA negeri 
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65,29%, swasta 64,73%, guru SMK negeri 55,91 %, swasta 58,26 %.
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Walaupun penelitian ini dilaksanakan di SDN Poasia, akan tetapi hal tersebut 

menjadi gambaran umum rendahnya profesionalisme guru. 

Dari uraian di atas memperjelas bahwa profesionalisme guru sangat 

berpengaruh dalam perkembangan pendidikan seorang anak yang ada 

dilingkungan formal, maka dari itu guru yang profesional haruslah memiliki 

kompetensi diantaranya kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Apabila seorang guru memilki 

4 kompetensi-kompetensi dasar ini otomatis profesionalismenya dalam 

mengajar akan berkembang. 

Dari survey lapangan yang peneliti lakukan di SD Negeri 1 Poasia 

terlihat bahwa berdasarkan kualifikasi pendidikan guru di SDN 1 Poasia secara 

umum telah memenuhi kualifikasi dengan berijazah S1, walaupun sebagian 

belum memenuhinya. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu guru SDN 1 

Poasia bahwa : 

Jumlah guru yang mengajar di SD Negeri 1 Poasia berjumlah 37 orang, 

guru yang berijazah sarjana sebanyak 28 orang, guru yang belum berijasah 

sekitar 5 orang dan guru yang masih berstatus honorer sebanyak 4 orang. 

Sedangkan menurut UU. 14 tahun 2005 tentang undang-undang guru dan 

dosen, mengatakan bahwa untuk menjadi tenaga pendidik, guru yang 

profesional disyaratkan telah lulus minimal D4 atau S1.
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Lebih lanjut berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan peneliti 

di SD Negeri 3 poasia menemukan bahwa efektivitas pengajaran di SD Negeri 

1 Poasia kurang terlaksana dengan baik, hal tersebut ditandai dengan kurang 

sempurnanya persiapan guru dalam mengatur pelaksanaan pengajaran yang 

dilakukan seperti kurang tepatnya waktu guru dalam pengajaran sehingga 

mengakibatkan siswa atau anak didik berada diluar kelas pada jam 

pembelajaran. Terlebih lagi masih ada beberapa guru yang mengampu mata 
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pelajaran yang bukan pada kualifiaksi pendidikannya, seperti guru biologi 

(IPA) dapat mengajar PPKN atau Bahasa Indonesia. Ataupun guru IPS dapat 

mengajar Mate-Matika.  

Akan tetapi, SDN 1 Poasia telah banyak berupaya untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan pembelajarannya, hal ini terlihat jelas dari beberapa 

usaha yang peneliti saksikan, seperti meningkatkan kedisiplinan, mengadakan 

pelatikan dan diskusi dan lain sebagainya. 

Dengan  memperhatikan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam tentang Profesionalisme Guru di SD Negeri 1 

Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari. 

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini 

adalah  Profesionalisme Guru pada aspek kompetensi paedagogiknya, seperti: 

(a).keterampilan guru dalam menilai karakteristik peserta didik, (b) 

keterampilan guru dalam mengimplementasikan teori-teori belajar dalam 

pembelajaran, (c) keterampilan guru merancang  pembelajaran (RPP), (d) 

keterampilan guru dalam mengimplementasikan metode yang variatif dan hasil 

belajar guru  di SD Negeri 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : “Bagaimanakah profesionalisme guru pada aspek 

kompetennsi paedagogik seperti: (a).keterampilan guru dalam menilai 

karakteristik peserta didik, (b) keterampilan guru dalam mengimplementasikan 

teori-teori belajar dalam pembelajaran, (c) keterampilan guru merancang  

pembelajaran (RPP), (d) keterampilan guru dalam mengimplementasikan 

metode yang variatif dan hasil belajar guru    di SD Negeri 1 Poasia 

Kecamatan Poasia Kota Kendari ?. 

 

 

 



 
 
 

 

 

D. Definisi Operasional 

Dalam upaya menghindari kekeliruan atau kesalahan presepsi mengenai 

judul penelitian ini, maka diperlukan penjabaran definisi operasional judul 

sebagai berikut: 

Profesionalisme guru yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah 

kompetensi paedagogik guru yang meliputi; (a) keterampilan guru menilai 

karakteristik peserta didik, (b) keterampilan guru mengimplementasikan 

teori-teori belajar dalam pembelajaran, (c) keterampilan guru merancang 

pembelajaran (RPP), (d) keterampilan guru mengimpelentasikan metode 

yang variatif, dan evaluasi hasil belajar. Guru yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah guru yang aktif mengajar dan melaksanakan tugas di 

SDN 1 Poasia Kota Kendari. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami 

deskripsi dari rumusan masalah, dengan tujuan “untuk mengetahui 

profeisonalisme guru pada aspek kompetensi pedagogiknya seperti: 

(a).keterampilan guru dalam menilai karakteristik peserta didik, (b) 

keterampilan guru dalam mengimplementasikan teori-teori belajar dalam 

pembelajaran, (c) keterampilan guru merancang  pembelajaran (RPP), (d) 

keterampilan guru dalam mengimplementasikan metode yang variatif dan hasil 

belajar guru di SD Negeri 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari” 

 

2. Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

a. Pihak sekolah, terutama guru-guru agar lebih meningkatkan 

profesionalismenya.  



b. Pihak IAIN Kendari, untuk dijadikan referensi keilmuan dan 

perbendaharaan perpustakaan  

c. Rekan-rekan mahasiswa atau akademis lainnya yang berkeinginan 

melakukan penelitian lanjutan, sebagai bahan atau data awal sekaligus 

sebagai standarisasi pengembangan penelitian menjadi lebih luas 

cakupannya. 

d. Bagi pembaca, terutama masyarakat sebagai sumber pengetahuan 

khususnya mengenai profesionalisme guru 

e. Bagi peneliti, sebagai bahan perbendaharaan keilmuan terutama ketika 

secara langsung menjalankan profesi sebagai  guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi  Profesionalisme Guru 

1. Pengertian Profesionalisme Guru 

Profesional  berasal dari kata profesi  yang mempuyai makna menunjuk  

pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, 

dan kesetiaan pada pekerjaan itu. Sedangkan kata profesional   menunjuk pada 

dua hal yakni  orangnya dan penampilan atau kinerja orang tersebut dalam 


