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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang 

berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam dan memberi layanan secara 

efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

hampir semua bangsa berusaha meningkatkan kualitas pendidikan yang dimilikinya, 

termasuk Indonesia. 

Mutu pendidikan dilakukan secara menyeluruh yang mencakup 

pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, 

akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olah raga, dan perilaku. 

Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan 

kecakapan hidup (life-skills) yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta 

didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Dengan 

demikian peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang 

dikembangkan melalui pembelajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara 

bertahap dan berkesinambungan. Perbaikan mutu pendidikan terus dilakukan oleh 

pemerintah baik melalui penambahan dan rehabilitasi gedung , perbaikan sarana dan 

prasana, memberikan sumbangan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

pada pendidikan dasar dan pemberian bea siswa pada sekolah negeri dan swasta, 

tetapi upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 
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pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh 

guru yang profesional dan berkualitas (Mulyasa, 2008). 

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur 

formal. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan 

diberikannya sertifikat pendidik, sedangkan kedudukan guru sebagai tenaga 

profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen 

pembelajaran supaya mutu pendidikan nasional meningkat. Guru sebagai agen 

pembelajaran (learning agent) memiliki peran antara lain: sebagai fasilitator, 

motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi 

peserta didik.    

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

bagi bangsa Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 itu dijelaskan 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 Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

sebagaimana tertuang secara eksplisit dalam Bab XI tentang Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan pada ayat 2 dinyatakan bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 
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pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat”. Dedi Supriadi(2009), dalam bukunya bertajuk 

”Mengangkat Citra dan Martabat Guru” telah menjelaskan secara sederhana ketiga 

istilah tersebut. Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut 

keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Lebih lanjut dinyatakan 

bahwa suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang 

tidak dilatih.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22, 23, dan 24 

tahun 2006 tentang standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar pelaksanaan 

dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang 

sudah disosialisasikan dan diberlakukan sejak tahun 2006. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah, karena 

sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan implementasi standar nasional 

pendidikan, dilaksanakan oleh sekolah atau pemerintah daerah. Satuan pendidikan 

harus menyusun sendiri kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan silabusnya 

dengan cara melakukan penjabaran dan penyesuaian standar isi dan standar 

kompetensi lulusan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun dan dilaksanakan 

oleh masing-masing satuan pendidikan.  

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk 

keunggulan daerah, materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran 

yang sudah ada. Penentuan isi dan materi pelajaran muatan local didasarkan pada 

keadaan dan kebutuhan lingkungan daerah tersebut, diwujudkan dalam mata pelajaran 

muatan lokal dengan alokasi yang berdiri sendiri. Keberadaan muatan lokal 
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merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya 

penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya 

terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.  

Potensi daerah bisa digali dan dikembangkan guna memenuhi kebutuhan 

peserta didik dan memenuhi kebutuhan daerah setempat. Pada kenyataanya muatan 

lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan memiliki beberapa kendala dalam 

pelaksanaannya, antara lain, 1) belum tersedianya sumber daya manusia atau guru 

professional yang sesuai dengan kebutuhan daerah, 2) belum adanya sarana dan 

prasarana yang memadai seperti bahan ajar, ruang praktek, bahan praktek dan media 

pembelajaran, belum ada wadah bagi guru muatan lokal untuk pengembangan potensi 

dan kompetensi muatan local seperti MGMP, guru mengalami kesulitan dalam 

menyusun SK, KD dan silabus karena kurangnya mendapat pelatihan hal tersebut. 

Kendala tersebut tak jauh berbeda kondisinya dengan keadaan  guru muatan lokal 

yang ada di SMPN 2 Singosari. 

Kecamatan singosari terletak 20 km utara kota Malang, potensi daerah yang 

berkembang pesat adalah terdapat industri atau perusahaan yang berkembang dan 

memiliki prospek kedepan yang baik, antara lain bergerak di bidang otomotif, dan 

home industry. Semua industri dalam berproduksi pasti membutuhkan listrik, baik 

proses mulai awal produksi maupun penerangan. Karyawan dalam bekerja dituntut 

mengetahui tentang keselamatan kerja terlebih dalam pemakaian listrik, baik untuk 

keselamatan diri maupun tempat usahanya. Pengetahuan keselamatan pemakaian 

listrik menjadi hal penting untuk diperhatikan, sebab banyak kecelakaan kerja, 

kebakaran alat-alat listrik/ pabrik yang disebabkan oleh kesalahan karyawannya 

karena kelalaian melaksanakan keselamatan kerja, terutama hal pemakaian listrik.  
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Lembaga pendidikan diharap memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan 

serta kompetensi- kompetensi dasar pada para siswa sebelum mereka memasuki dunia 

kerja, termasuk keselamatan kerja listrik dan juga tentang administrasi atau 

pembukuan. Produksi kerja bisa meningkat jika didukung oleh administrator yang 

handal dan ketertipan melaksanakan administrasi pembukuan, sehingga semua 

kegiatan produksi bisa berjalan sesuai rencana/target. Perusahaan bisa bertahan dan 

berkembang jika pelaksanaan administrasi pembukuan berjalan dengan baik, sebagai 

kontrol, pengendalian maupun untuk laporan. Berdasarkan fenomena di atas, maka 

sangat menarik untuk diadakan penelitian tentang bagaimana kompetensi 

profesionalisme guru muatan lokal di SMPN 2 Singosari. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam 

kajian ini adalah:  

1. Bagaimana kompetensi profesional guru pelajaran muatan lokal elektronika dan 

pembukuan di SMPN 2 Singosari? 

2. Bagaimana kebijakan sekolah terhadap penetapan guru pelajaran muatan lokal 

elektronika dan pembukuan di SMPN 2 singosari? 

3. Apa kendala dalam mencapai kompetensi guru pelajaran elektronika dan 

pembukuan di SMPN 2  Singosari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah ditentukan fokus masalah dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian inilah yang dijadikan 

acuan dalam setiap langkah penelitian. Penelitian bertujuan untuk: 
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1. Menganalisis kompetensi professional guru muatan lokal pelajaran elektronika 

dan pembukuan di SMPN 2 Singosari. 

2. Menganalisis kebijakan sekolah terhadap penetapan guru  muatan lokal 

elektronika dan pembukuan di SMPN 2 Singosari Kabupaten Malang. 

3. Menganalisis kendala dalam mencapai kompetensi guru pelajaran elektronika dan 

pembukuan di SMPN 2 Singosari Kabupaten Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan 

secara teoritis dan secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam 

mendefinisikan, memaknai dan menginterpretasikan tentang implementasi 

kompetensi profesionalisme guru muatan local dalam upaya peningkatan kompetensi 

guru SMP. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya 

pada studi kebijakan pendidikan dalam hal peningkatan kompetensi profesionalisme 

guru sehingga dapat meningkatkan kualitas  pendidikan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini nantinya dapat menambah wawasan dan 

pengalaman untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan dan 

kebijakan pendidikan di tingkat pendidikan dasar. 

b. Bagi pengelola lembaga pendidikan, khususnya kepala SMPN 2 Singosari, hasil 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan 

dalam upaya peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan kompetensinya. 
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c. Bagi peneliti lebih lanjut, hasil penelitian ini nantinya dapat membuka peluang 

untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada, guna peningkatan profesional 

guru. 

 

E. Penegasan  Istilah 

Penegasan istilah ini dipergunakan untuk memperjelas apa yang akan 

dibicarakan pada topik pembahasan dalam proposal penelitian ini. Istillah-istilah yang 

perlu diberi batasan adalah yang mempunyai peluang ditafsirkan berbeda oleh 

pembaca atau pemakai hasil penelitian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah 

pengertian dan kurang jelasnya makna, maka dalam penelitian ini dijelaskan istilah 

istilah yang digunakan sebagai berikut : 

1. Analisis   

Menurut arti bahasa, analisis adalah penguraian suato pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2002).  

2. Kompetensi  

Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan. Seorang yang 

dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai 

kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang 

bersangkutan. Kompetensi dapat pula didefinisikan sebagai seperangkat 

pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesional (UU Nomor 14 tahun 2005).  
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3. Profesional guru  

Adalah kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan 

seseorang yang menjadi mata pencaharian. Di samping itu guru yang professional 

adalah guru yang memiliki kompetensi yang telah dipersyaratkan untuk 

melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini  meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan personal (Mulyana,2008).  

4. Muatan lokal  

Adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan 

lingkungan alam, lingkungan social, dan lingkungan budaya serta kebutuhan 

pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa. Muatan lokal yang 

dimaksud dalam penelitian ini yang adalah pelajaran elektronika dan pelajaran 

pembukuan yang diajarkan pada siswa SMPN 2 Singosari.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


