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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan

dalam sebuah pendidikan yang bermutu untuk menuju masyarakat yang

berpengetahuan. Faktor-faktor tersebut antara lain:guru, siswa, sarana dan

prasarana, lingkungan pendidikan dan kurikulum. Guru adalah pelaku utama

dalam pendidikan karena guru yang bersingunggan langsung dengan peserta

didik. Karena itu kedudukan seorang guru dalam pembelajaran merupakan suatu

hal yang tidak dapat digantikan oleh teknologi canggih apapun karena keberadaan

teknologi  canggihpun membutuhkan seorang guru dalam mengofrasionalkannya.

Melalui bimbingan guru yang  profesional fasilitas dan sarana yang kurang

memadai bisa di atasi dan ditutupi , tetapi sebaliknya ditangan seorang guru yang

kurang profesional maka sarana dan fasilitas yang mencukupi tidak dapat

termanfaatkan secara baik dan efisien. Sehingga dampaknya pada prestasi belajar

siswa yang tidak meningkat1 jadi sekalipun kecanggihan sarana pendidikan serta

kurikulum  yang disusun  namun pada dasarnya keberhasilan pendidikan sangat di

tentukan oleh tenaga pendidik yang profesional.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, tergambar secara jelas bahwa peran

guru sangat penting dalam peningkatan prestasi siswa dalam pendidikan.

Meskipun sarana dan prasarana sudah begitu lengkap dan cangih, namun apabila

tidak di tunjang oleh keberadaan guru yang kompeten dan profesional maka

1 Haidir Putra Dauly, Pendidikan Islam dalam  System Pendidikan di Indonesia (Jakarta
Prenada Media, 2004), h. 27.
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mustahil pendidikan bisa berjalan dengan maksimal. Guru adalah faktor kunci

bagi terlaksanannya pendidikan nasional. Guru yang profesional akan

menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional dan untuk mewujudkannya diperlukan pemberlakuan standar

kompetensi dan sertifikasi guru agar kita dapat memiliki guru yang profesional

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu berpikir

global dan berakhlak mulia.

Kompetensi guru tersebut merupakan seperangkat penguasaan

kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerja

secara tepat dan efektif. Sedangkan guru yang profesional adalah guru yang

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan

maksimal. Pencapaian menjadi seorang guru profesional tidak semudah

membalikkan telapak tangan. Ada lima syarat yang harus dilewati untuk menjadi

guru profesional, yaitu: 1) Memiliki Ijazah (S1/D4), 2) Guru adalah seorang ahli,

3) Guru dituntut untuk menunjukkan keterampilannya secara unggul dalam bidang

pendidikan dan pembelajaran, 4) Guru bekerja dengan kualitas tinggi. dan 5) Guru

dapat berperilaku sejalan dengan kode etik profesi.dan  pendidikan yang di

laksanakan hendaknya di orientsikan pada tujuan pendidikan nasional  Indonesia

sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan

Nasional No. 20 Tahun 2003 BAB III  pasal 3 tentang Sistem Pendikan Nasional

yaitu:

Mengembangkan potnsi  peserta didik agar menjadi manusi yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, jasmani dan
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rohani, berilmu, cakap, dan kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab.2

Oleh sebab itu diperlukan guru yang memiliki kemampuan yang maksimal

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai yang telah terterah di atas

dan sesuai dengan UUD No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ada empat

kompetensi yang harus dimiliki/dikuasai oleh seorang guru, yaitu kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi

professional.3 Guru juga di tuntut ihklas menjalankan tugas secara profesional dan

sadar  akan tugas yang dijalankan merupakan ibadah dan profesi yang sangat

dimuliakan oleh Allah, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalm surah Q.S

Ali Imran (3) ayat 104 sebagai berikut:

                        
      

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung.4

Hal senada juga terdapat dalam dalam Q.S an-Nahl (16) ayat 125 sebagai

berikut:

2 Depikbud, UUD  RI 20 Tahun 2003, Tentang System Pendidikan Nasional (Jakarta:
Balai Pustaka 2013), h. 3

3 UUD No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4 Kementerian Agama RI, al Quran dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2014), h.

63



4

                     
              

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.5

Kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan suatu

pekerjaan supaya ihklas dan memahami tugas sebagai pengajar adalah tugas yang

mulia dan merupakan ibadah dan perintah allah SWT agar kita sesame manusia

harus saling mengingatkan dengan hal-hal yang baik dengan penuh rasa tanggung

jawab dan profesional.

Menurut  hasil observasi  awal  dilapangan yang dilakukan pada tanggal

10 November di SMP Negeri 1 Wawonii Utara, penulis melihat masi ada

sebahagian guru yang  tersertifikasi kurang profesional dan kurang menyadari

tugasnya sebagai guru yang profesional, misalnya kurangnya kedisiplinan dalam

melaksanakan pembelajaran contohnya kurang menguasai materi yang

mengakibatkan banyaknya siswa yang mengeluh dengan pelajaran yang

dibawakan guru tersebut mengakibatkan para siswa kurang menegerti dan

kebingnggan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang telah diberikan

hingga berdampak pada hasil akhir yang kuang memuaskan dan jauh dari target

yang telah ditentukan. hal ini mengambarkan bahwa guru tersebut masi kurang

trampil dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru yang profesional, dan masih

5 Kementerian Agama RI, op.cit., h. 269
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kurang layak di katakana sebagai guru profesional dimana seharusnya seorang

guru yang telah profesional dan tersertifikasi  sudah dapat menangulangi hal-hal

tersebut.

Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan

pendidikan nasional. Melalui sertifikasi maka akan dilakukan seleksi terhadap

guru manakah yang berkelayakan untuk mengajar dan mendidik dan manakah

yang tidak. Sertifikasi dalam konteks ini sebagai suatu mekanisme terhadap

seleksi guru-guru unggul yang diharapkan dapat menunaikan tugas sebagai guru

professional khususnya dalam proses belajar mengajar, dan memancing minat

belajar siswa hingga meningkatkan prestasi belajar.

Berdasarkan pra penelitian pada umumnya kondisi yang ada pada SMP

Negeri 1 Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan masih kurang dengan

ditemukan sebahagian guru tersertifikasi yang kurang profesional dalam mengajar

dan menjalankan tugas sebagai pendidik sesuai peraturan Perundang-Undangan

seperti Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa seorang pendidik wajib memiliki

kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.

Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagodik, kompetensi

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Oleh karena itu peneliti  ingin mendalami lebih jauh lagi tentang kreteria

profesionalisme guru sertifikasi yang sesungguhnya sebagaiman yang kita ketahui

Dalam kegiatan belajar mengajar secara umum guru dikatakan profesional apabila

seorang guru mempunyai kemampuan mengajar dibuktikan dengan cara mengajar
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yang baik disiplin waktu mempunyai ijazah atau gelar kependidikan, perencanaan

dalam pembelajaran dalam hal ini adalah RPP dan pelatihan-pelatihan yang

disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan.

B. Fokus Penelitian

Menurut pengamatan awal penelitian bahwa kualitas pembelajaran dan

prestasi belajar siswa sangat berpengaruh terhadap bagai mana  seorang guru

mengajar secara profesional maka peneliti tertarik meneliti secara lebih lanjut

tentang bagaimana propesionalisme guru sertifikasi dalam meningkatkan prestasi

belajar siswa SMP Negeri 1 Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas guru sertifikasi dalam mengajar  di SMP Negeri 1

Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan?

2. Bagaimana profesionalisme paedagogik guru sertifikasi dalam

meningkatkan prestasi belajar?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas guru sertifikasi

di SMPN Negeri 1 Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Untuk menjelaskn profesionalisme paedagogik guru sertifikasi dalam

meningkatkan prestasi belajar siswa SMPN 1 Wawonii Utara Kabupaten

Konawe Kepulauan.
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E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi kegunaan:

1. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahun dan pengalaman mengenai tentang

propesionalisme guru sertifikasi dalam meningkatkan prestasi bejar.

2. Bagi Para Guru

Dapat dijadikan motifasi dan evaluasi untuk slalu berusaha

mengembangkan diri sesui dengan tuntunan undang-undang  yang berlaku

dan untuk mencapai kualitas/propesionalitas dalam pelaksanaan belajar

mengajar.

3. Bagi Sekolah

Dapat menjadikan masukan untuk mendukung berbagai program

pemerinta dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru dalam

mengembangkan kualitas pendidikan di lembaga tersebut.

F. Definisi Operasional

1. Profesional

Adapun yang dimaksud dengan ‘Profesional’ dalam penulisan ini

adalah perangkat tingkahlaku atau tindakan yang di tunjukan guru yang

berhubungan degan kepropesionalitasnya yang dapat merangsang minat

belajar siswa dan meningkatkan prestassi belajar yang sesuai dengan

standar perundang-undanagan khususnya  sistem pendidikan nasional  No.

2 tahun 2003 BAB III  pasal 3 tentng sistem pendikan nasional yaitu:

Mengembangkan potensi  peserta didik agar menji manusi yang beriman
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dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, jasmani

dan rohani ,berilmu, ckap, dan kreatif , mandiri da menjadi warga Negara

yang demokratis dan bertanggung jawab.6

Sebagai mana rumusan Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD)

merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja

profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban

profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara

total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebu. Dalam

Undang-Undang Guru dan Dosen ditentukan bahwa seorang pendidik wajib

memiliki kualifikasi akademik dan kopetensi pendidik sebagai agen

pembelajaran, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi

program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai

dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen.

2. Guru yang sudah sertifikasi

Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk

mengungkapkan penguasaan kompetensi yang dirancang untuk

mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan

pemberian sertifikat pendidik. Adapun yang dimaksud  adalah suatu

kreteria yang sudah di capai oleh seorang guru dan di nyatakan lulus dalam

ujian sertifikasi dan telah mendapat sertifikat dan tunjangan sertifikasi dari

pemerintah.

6 Depikbud, UUD  RI 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta:
Balai Pustaka, 2013), h. 3
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3. Prestasi belajar

Prestasi belajar yang dimaksu dalah nilai secara keseluruhaan yang

berupa tingkah laku, nilai, sikap dan keterampilan yang diperoleh  siswa

selama proses belajar dan sesuai denggan anggka yang di tentukan sebagai

ketuntasan deri pembelajaran.
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