
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 



 
 
 

 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dari kata profesional  kemudian 

terbentuklah istilah profesionalisme yang memiliki makna menunjuk pada 

derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang yang profesional  

dalam melaksanakan profesi yang ditekuninya.
6
 

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi terutama dalam hal mengajar. 

Dari pengertian di atas seorang guru yang profesional harus memiliki 

kemampuan dan keahlian dalam mendidik serta memimbing anak didiknya 

menjadi lebih baik, untuk memilki kemampuan dan keahlian dalam mendidik, 

guru hendaknya  memenuhi empat kompetensi seperti kopetensi paedagogik 

yaitu kopentensi penguasaan materi, kopetensi kepribadian, kopetensi 

professional dan kopetensi sosial, seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, ‘’ 

Tenaga pengajar adalah tenaga pendidik yang khusus dengan tugas mengajar, 

yang pada jenjang pendidikan dan menegah’’.
7
 

Menurut hamzah guru adalah orang dewasa yang secara sadar 

bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. 

Seseorang disebut guru apabila memiliki kemampuan merancang program 

pembelajaran  serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik 

dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai 

tujuan akhir dari proses pendidikan. Guru adalah orang yang berinteraksi 

langsung dengan anak didik ,memberikan keteladanan,motivasi,dan inspirasi 
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untuk terus bersemangat dalam belajar, berkarya, dan berprestasi
8
. Peranan 

guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Menurut Nana Sujana guru 

menempati kedudukan sentral, sebab peranannya menenpati kedudukan sentral 

dan sangat menentukan.
9
  

Secara sederhana pekerjaan yang bersifat profesional menurut Nana 

Sudjana adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara 

khusus disiapakan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka 

yang karena tidak memperoleh pekerjaan yang lain. Tinggi rendahnya 

pengakuan profesionalitas sangat bergantung pada keahlian dan tingkat 

pendidikanyang ditempuhnya.
10

 

Kata profesional menurut Mc Leod seperti dikutip oleh Muhibin Syah 

berasal dari kata sifat profesion ( pekerjaan)  yang berarti sangat mampu 

melakukan pekerjaan . Sebagai kata benda profesional kurang lebih berarti 

orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesien ( 

kemampuan tinggi) sebagai mata pencaharian
11

 

Profesional dapat pula diartikan sebagai orang  yang melaksakan profesi 

yang berpendidikan minimal S1 dan mengikutinpendidikan dan latihan profesi 

atau lulus ujian profesi. Dalam melaksanakan profesinya profesional mengacu 

pada standar profesi, Standar profesi adalah prosedur , norma-norma dan 

prinsip-prinsip yang dipergunakan sebagai pedoman agar keluaran kuantitas 

dan kualitas pelaksanaan profesi yang tinggi sehingga kebutuhan orang lain 

dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi . 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalitas guru 

adalah sebuah sikap profesional bagi seorang guru dalam melakukan tugas 

profesinya sebagai pendidik dan pengajar . bukan melakukan profesinya 

sebagai pengisi waktu luang ataupun hobi semata dan secara akademis 
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memeng telah menempuh pendidikan yang disyaratkan serta memiliki sertikat 

sebagai guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

2. Ciri-ciri Profesionalisme Guru  

Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong 

dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Kualitas 

profesionalisme didukung oleh ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai 

ideal. 

 Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha 

mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ditetapkan. Ia akan 

mengidentifikasi dirinya kepada sesorang yang dipandang memiliki piawaian 

tersebut. Yang dimaksud dengan “piawai ideal” ialah suatu   perilaku yang 

dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan. 

b. Meningkatkan dan memelihara imej profesional 

Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk 

selalu meningkatkan dan memelihara imej profesional melalui perwujudan 

perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara misalnya 

penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap 

sehari-hari, hubungan dengan individu lainnya. 

c. Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional 

yang dapat meningkatkan dan meperbaiki kualitas pengetahuan dan 

keterampiannya. 

 

 

 

d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam professional. 



Profesionalisme ditandai dengan kualitas  bangga akan profesional yang 

dipegangnya. Dalam hal ini diharapkan agar seseorang itu memiliki rasa 

bangga dan percaya diri akan profesionalnya. 

Adapun cirri-ciri guru professional berdasarkan UU No.14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen ( UUGD ) pasal 10 ayat 1 sebagai berikut : 

a. Mempunyai Kompetensi Paedagogik  

Yaitu menyangkut kemampuan mengelola pembelajara. Mengelola 

pembelajaran yang dimaksud tidak terlepas dari tugas pokok yang harus 

dikerjakan guru. Tugas-tugas tersebut menyangkut: merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran. 

Selain tugas pokok dalam mengelola pembelajaran, guru juga melakukan 

bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakulikuler, serta melaksanakan 

tugas tambahan yang diamanahkan oleh lembaga pendidikan. 

b. Mempunyai kompetensi kepribadian 

Yaitu menyangkut kepribadian yang mantap, berahlaq mulia,arif, 

berwibawah, dan menjadi teladan bagi peserta didik. 

c. Mempunyai kompetensi profesi 

Yaitu menyangkut penguasaan materi pelajaran secara luas dan 

mendalam. Sebagai tenaga pendidik dalam bidang tertentu sudah 

merupakan kewajiban untuk menguasai materi yang menyangkut bidang 

tugas yang diampu. Apabila seorang guru tidak menguasai materi secara 

luas dan mendalam, bagaimana mungkin mampu memahami persoalan 

pembelajaran yang dihadapi sekolah. Oleh karena itu, untuk menjadi 

professional dalam bidang tugas yang diampu harus mempelajari 

perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut. 

d. Mempunyai kompetensi sosial 

Yaitu menyangkut kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan peserta didik, sesame pendidik, wali murid dan masyarakat. 

Kemampuan berkomunikasi yang baik merupakan salah satu penentu 

keberhasilan seseorang dalam kehidupan. Komunikasi dan interaksi yang 



 
 
 

 

diharapkan muncul antara guru dengan siswa berkaitan dengan interaksi 

yang akrab dan bersahabat. Dengan demikian diharapkan peserta didik 

memiliki keterbukaan dengan gurunya.
12

 

3. Kompetensi  Guru Profesional  

Dalam pembahasan profesionalisme guru ini, selain membahas tentang 

pengertian profesionalisme guru, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. 

Karena seorang guru yang profesional tentu harus memiliki kompetensi 

profesional di antaranya kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Untuk lebih jelasnya hal ini 

dapat di uraikan sebagai berikut: 

a. Kompetensi Paedagogik 

Kompetensi paedagogik, meliputi pemahaman guru terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.secara rinci setiap kompetensi dijabarkan menjadi indikator 

esensial sebagai berikut:
13

 

a) Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial: 

memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 

b) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan 

untuk kepentingan pembelajaran memiliki indikator esensial: 

memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan 

karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi 
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ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang 

dipilih. 

c) Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata latar 

(setting) pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

d) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki 

indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) 

proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai 

metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning), dan 

memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas 

program pembelajaran secara umum. 

e) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik 

untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi 

peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik. 

Kompetensi paedagogik merupakan kompetensi khas, yang 

membedakan guru dengan profesi lainnya ini terdiri dari 7 aspek kemampuan, 

yaitu: 

a) Mengenal karakteristik anak didik 

b)  Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran  

c) Mampu mengembangan kurikulum 

d) Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

e) Memahami dan mengembangkan potensi peserta didik 

f) Komunikasi dengan peserta didik 

g) Penilaian dan evaluasi pembelajaran 

Selanjutnya dalam buku Doni Juni Priansa, mengatakan kemampuan 

yang perlu dimiliki guru berkenaan dengan kompetensi paedagogik adalah:
14

 

1.  Menguasai karakteristik peserta didik  
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Mengenali bagimana karakteristik peserta didik adalah langkah awal 

seorang guru dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya. Diawali dengan 

mengenal kemudian seorang guru dituntut untuk memahami bagaimana 

karakteristik peserta didiknya. Dengan memahami karakteristik peserta 

didik, penyampaian materi akan lebih lancar. Ketika seorang guru berhasil 

menguasai karakteristik para peserta didiknya, guru tersebut akan mampu 

menguasai kelas dengan baik. 

 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

Aspek kedua setelah menguasai kelas adalah menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Perbedaan seorang guru 

dengan profesi lain adalah bahwa seorang guru tidak hanya dituntut untuk 

menguasai suatu materi, melainkan juga dituntut untuk dapat mengajarkan 

materi tersebut kepada orang lain.Teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran berguna untuk menyusun strategi penyampaian materi kepada 

peserta didik. Metode apa yang digunakan, bagaimana sistematikanya, dan 

lain-lain. 

3. Pengembangan kurikulum 

Seorang guru dituntut untuk mampu menyusun silabus dan RPP yang 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Hal ini juga masih 

berkaitan dengan aspek pertama yaitu menguasai karakteristik peserta 

didik. Dengan mengetahui karakteristik peserta didik, guru akan lebih 

mengerti kebutuhan peserta didik yang akan membantu dalam penyusunan 

silabus dan RPP. 

4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

Masih berkaitan dengan aspek sebelumnya tentang teori pembelajaran. 

Seorang guru diharapkan bisa menerapkan teori pembelajaran yang telah 



dikuasai di dalam kelas sehingga menciptakan atmosfir pembelajaran yang 

tidak hanya efektif tetapi juga mendidik. 

 

5. Pengembangan potensi peserta didik 

Dalam kompetensi paedagogik, seorang guru juga diharapkan untuk dapat 

membimbing, pengembangan potensi peserta didiknya. Pada dasarnya 

setiap orang memiliki potensi yang bermacam-macam. Potensi-potensi 

inilah yang akan menjadi bibit-bibit generasi muda yang unggul untuk 

bangsa. Sangat disayangkan apabila potensi-potensi mereka tidak 

tersalurkan dengan baik. Peran seorang guru sangat besar dalam 

membimbing mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. 

6. Komunikasi dengan peserta didik 

Aspek komunikasi degan peserta didik ini adalah mutlak harus dimiliki 

oleh seorang guru karena komunikasi adalah aspek dasar yang menunjang 

aspek-aspek lain dalam kemampuan pedagogik. Menjalin komunikasi yang 

baik dengan peserta didik adalah kunci untuk melakukan pembelajaran 

yang baik dan efektif. 

7. Penilaian dan evaluasi 

Tahap akhir dari sebuah proses belajar mengajar adalah proses penilaian 

dan evaluasi. guru diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap hasil 

belajar peserta didik. Setelah dilakukan penilaian kemudian seorang guru 

melakukan evaluasi, apakah kegiatan belajar mengajar sudah terlaksana 

dengan baik, apakah sudah sesuai dengan silabus dan rpp, apakah 

kemampuan peserta didik sudah sesuai dengan target, dan lain-lain. 

Demikian ulasan singkat mengenai kemampuan pedagogik beserta aspek-



 
 
 

 

aspeknya. Di lain kesempatan akan kita bahas tentang apa saja indikator 

penilaian kompetensi pedagogik seorang guru. 

b. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci 

kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: 

bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma 

sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak 

sesuai dengan norma. 

b) Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan 

kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja 

sebagai guru. 

c) Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan 

tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan 

masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan 

bertindak. 

d) Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki 

perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki 

perilaku yang disegani. 

e) Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: 

bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, 

suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

 

c. Kompetensi Profesional 



Kompetensi profesional, yaitu merupakan kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: 

a) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah 

b) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait 

c) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari dan 

d) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap 

melestarikan nilai dan budaya nasional. 

d. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat untuk : 

a) berkomunikasi lisan dan tulisan 

b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional 

c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan 

d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 

Alisuf sabri dalam jurnal mimbar agama dan budaya mengutip 

pernyataan Mitzel yang mengemukakan bahwa seorang guru dikatakan efektif 

dalam mengajar apabila ia memiliki potensi atau kemampuan untuk 

mendatangkan hasil belajar pada murid-muridnya. Untuk mengatur efektif 

tidaknya seorang guru, Mitzel menganjurkan cara penilaian dengan 3 kriteria 

yaitu: presage, process dan product.
15

 

Dengan demikian seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang 

efektif apabila ia dari segi presage, ia memilki personality attributes, dan 

teacher knowledge, yang diperlukan bagi pelaksanaaan kegiatan mengajar yang 

mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi process, ia mampu 

menjalankan ( mengelola dan melaksanakan ) kegiatan belajar mengajar yang 

dapat mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi product ia dapat 

mendatangkan hasil belajar yang dikehendaki oleh masing-masing muridnya. 
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4. Pengembangan Profesionalitas Guru 

Untuk meningkatkan profesionalitasnya ,maka para guru dituntut untuk 

selalu mengembangkan dirinya baik pengembangan pengembangan diri terkait 

dengan penguasaan materi pelajaran dari bidang studi yang diajarkannya 

maupun menegmbangkan keterampilan mengajar. Pengembangan 

profesionalitas guru sebanagimana tertulis dalam buku” Manajemen 

Pendidikan di Sekolah ” secara garis besar adalah sebagai berikut :  

a. Peningkatan profesi secara individual yang dapat diperoleh melalui 

penetaran-penataran baik melalui radio (siaran radio pendidikan), penataran 

yang diselenggarakan oleh proyek-proyek kementrian Pendidikan Nasional, 

lembaga penjaminan Mutu Pendidikan dan lain-lain. Peningkatan profesi 

individual juga dapat diperoleh dengan belajar sendiri. Misalnya dengan 

mempelajari buku-buku yang dibutuhkan maupun lewat berbagai media 

massa seperti televisi,surat kabar, dan majalah yang kadangkala 

menyiarkan artikel-artikel pendidikan . 

b. Peningkatan profesionalitas keguruan melalui organisasi profesi, yaitu 

organisasi-organisasi yang memliki ikatan-ikatan tertentu dari suatu jenis 

keahlian atau jabatan, misalnya dengan bergabung dalam PGRI (Persatuan 

Guru Republik Indonesia) Organisasi ini bermanfaat untuk : (1) Tempat 

pertemuan antara guru yang mempunyai keahlian hampir sama untuk saling 

mengenal ;(2) tempat memecahkan masalah – masalah dan berbagai 

problema yang menyangkut profesinya (3) tempat meningkatkan mutu 

profesi masing-masing. Permasalahan yang diangkat dalam organisasi 

profesi keguruan umumnya menyangkut bagaiman sikap dan peranan para 

guru dalam masa pembangunan, bagaimana cara mendidik yang baik dan 

tepat di depan kelas, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan belajar 

dan juga baimana membangun dan membina situasi kerjasama yang baik 



antar stake holder  (pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah 

pendidikan), nasip peningkatan kesejahteraan para guru  dan lain-

lain.Bentuk-bentuk kegiatan peningkatan profesi guru melalui organiasasi 

anatara berupa diskusi kelompok, ceramah ilmiah, simposium, diskusi 

panel, sarasehan dan karyawisata maupun berupa buletin yang dikeluarkan 

oleh lembaga-lembaga pendidikan.
16

 

Dengan penjelasan di atas berarti latar belakang pendidikan atau ijazah 

sekolah guru yang dijadikan standar unsur presage, sedangkan ijazah selain 

pendidikan guru berarti nilainya standar. Berdasarkan pemahaman dari uraian 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mutu guru dapat diramalkan dengan 3 

(tiga) kriteria yaitu: presange, process, dan product yang unsure-unsurnya 

sebagai berikut: 

1. Kriteria presange (tanda-tanda kemampuan profesi keguruan) yang 

terdiri dari unsur sebagai berikut: 

a) Latar belakang pre-service dan in service guru 

b) Pengalaman pengajaran guru 

c) Penguasaan pengetahuan guru 

d) Pengabdian guru dalam mengajar 

2. Kriteria process (kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakan 

proses belajar mengajar ) terdiri dari: 

a) Kemampuan guru dalam merumuskan rancangan proses 

pembelajaran (RPP ) 

b) Kemampuan guru dalam melaksanakan ( praktik ) mengajar di 

dalam kelas 

c) Kemampuan guru dalam mengelola kelas 

3. Kriteria product ( hasil belajar yang dicapai murid-murid ) yang terdiri 

dari hasil-hasil belajar murid dari bidang studi yang diajarkan oleh guru 

tersebut. 
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Bila ditinjau secara lebih dalam, terdapat beberapa karakteristik 

profesionalisme guru. Rebore mengemukakan enam karakteristik profesionalisme 

guru, yaitu:
17

  

a) pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas,  

b) kemauan melakukan kerja sama secara efektif dengan siswa, guru, 

orang tua siswa, dan masyarakat, 

c) kemampuan mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan secara 

terus menerus, 

d) mengutamakan pelayanan dalam tugas, 

e) mengarahkan, menekan dan menumbuhkan pola perilaku siswa, serta 

f) melaksanakan kode etik jabatan. 

Membicarakan tentang profesionalisme guru, tentu tidak bisa 

dilepaskan dari kegiatan pengembangan profesi guru itu sendiri. Secara garis 

besarnya, kegiatan pengembangan profesi guru dapat dibagi ke dalam tiga 

bagian, yaitu: 

1. Pengembangan intensif (intensive development), 

Pengembangan intensif (intensive development) adalah bentuk 

pengembangan yang dilakukan pimpinan terhadap guru yang dilakukan secara 

intensif berdasarkan kebutuhan guru.Model ini biasanya dilakukan melalui 

langkah-langkah yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai 

dengan evaluasi dan pertemuan balikan atau refleksi.Teknik pengembangan 

yang digunakan antara lain melalui pelatihan, penataran, kursus, loka karya, 

dan sejenisnya. 

2. Pengembangan Kooperatif (cooperative development),  

Pengembangan kooperatif (cooperative development) adalah suatu 

bentuk pengembangan guru yang dilakukan melalui kerja sama dengan teman 
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sejawat dalam suatu tim yang bekerja sama secara sistematis. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui pemberian 

masukan, saran, nasehat, atau bantuan teman sejawat.  

3. Pengembangan Mandiri (self directed development)  

Pengembangan mandiri (self directed development) adalah bentuk 

pengembangan yang dilakukan melalui pengembangan diri sendiri.Bentuk ini 

memberikan otonomi secara luas kepada guru. Guru berusaha untuk 

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan menganalisis balikan 

untuk pengembangan diri sendiri. Teknik yang digunakan bisa melalui evaluasi 

diri (self evaluation) atau penelitian tindakan (action research). 

Dalam meningkatkan profesionalisme guru pada akhirnya terpulang 

dan ditentukan oleh guru itu sendiri. Untuk meningkatkan profesionalisme guru 

ada hal-hal yang selalu harus diperhatikan oleh guru diantaranya: 

a) Memahami tuntutan standar kompetensi yang ada 

b) Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 

c) Membangun hubungan kasejawatan yang baik dan luas  

d) Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan 

pelayanan bermutu tinggi kapada konsitusi 

e) Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam 

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi agar senantiasa tidak 

ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Asriani yang berjudul “Kompetensi 

Profesional Guru SMAN 1 Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe 

Selatan´ ditemukan bahwa guru SMA Negeri Moramo memiliki kompetensi 

profesional yang baik yang didasarkan pada kemampuan merancang 

pembelajaran dan evaluasi belajar peserta didik.
18
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Adapun yang membedakan penelitian saya adalah kompetensi 

professional guru di SD Negeri 1 Poasia didasarkan pada kemampuan 

memahami karakteristik peserta didik, mengenal teori-teori belajar, merancang 

pembelajaran (RPP), pengguanan metode yang variatif, evaluasi hasil belajar, 

serta tanpa mengabaikan kompetensi lainnya, yaitu kompetensi sosial, 

kepribadian, dan profesi. 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini penulis ingin menjabarkan lebih jelas tentang 

profesionalisme guru yang menyangkut kompetensi dasar yang harus dimiliki 

oleh guru diantaranya: kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Adapun skema kerangka 

berpikir penelitian Profesionalisme Guru adalah sebagai berikut:  

Skema Kerangka Berpikir 

Profesionalisme Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I. Kerangka Berpikir 

 

Kompetensi 

Profesionalisme guru 

Kompetensi 

Paedagogik 

1. Kemampuan memahami 

karakteristik peserta didik,  

2. Mengenal teori-teori belajar,  

3. Merancang pembelajaran 

(RPP) 

4. Pengguanan metode yang 

variatif, dan evaluasi hasil 

belajar. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni 

mengambarkan keseluruhan objek yang diteliti.Dimana prosedur penelitiannya 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang yang berprilaku serta keadaan yang dapat diamati.
19

 

Penelitian ini berusaha menjelaskan secara mendalam Profesionalisme 

Guru di SD Negeri 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota 

Kendari. Pilihan lokasi ini didasari oleh beberapa pertimbangan yakni 

didasarkan atas  kemudahan mendapatkan informasi dan data, serta posisi 

masing-masing sekolah yang akan diteliti mudah dijangkau. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan  sejak proposal penelitian ini dinyatakan 

memenuhi syarat untuk dilanjutkan dilapangan yang tentunya setelah melalui 

forum seminar proposal dan persetujuan pemimbing. 

 

 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian 

karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan data yang 

diperolah. Adapun sumber data yang dapat diperoleh yaitu: 

1. Data Primer 
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