
BAB I

 PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan penegasan

istilah yang meliputi; kinerja guru, guru bersertifikat pendidik dan mutu

pendidikan.

1.1. Latar Belakang

Masalah pendidikan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia semakin

kompleks, terutama masalah mutu pendidikan yang masih dipandang rendah

oleh banyak kalangan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama,

lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia

kerja, karena minimnya kompetensi dan skill yang mereka miliki. Kedua,

UNDP tahun 2010 menempatkan Indonesia dengan Human Development

Index (HDI) pada urutan ke-111 di antara 178 negara yang diteliti, sedangkan

negara yang diteliti berada dibawah Vietnam yang peringkat 109 dan Philipina

yang peringkat 84 (Anonimus: htp://htdr.undp.org/en/2010/statistics/ diakses

tanggal 17 Juni 2010). Di lain pihak, The Political and Economics Risk

Consultancy (PERC) yang berpusat di Hongkong telah meletakkan sistem

pendidikan Indonesia pada urutan ke-12 di antara 12 negara yang diteliti.

Ketiga, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), H. Hasanuddin

Rachman mengatakan .struktur pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2002

adalah tingkat pendidikan SD dan SD kebawah 3,22 juta orang (35%), SMP

2,15 juta orang  (15,24%). SMU 2,14 juta orang (23%), SMK 1,11 juta orang

http://hdr.undp.org/en/2008/statistics/


(12%), Diploma/Akademi 0,23 juta orang (3%), Universitas 0,26 juta orang

(3%) (apindo.or.id).

Dari data di atas tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas tamatan di

Indonesia masih rendah, termasuk kualitas tamatan Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK). Data ini membuktikan masih tingginya tingkat

pengangguran terbuka di Indonesia termasuk tamatan SMK yaitu sebesar 1,11

juta orang (12%), padahal tamatan SMK seharusnya memiliki kompetensi

yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja karena .dalam perspektif

Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) yang dasarnya life skills, telah

menempati prioritas sebagaimana yang tertuang dalam tujuan SMK itu sendiri.

Peranan guru adalah sangat besar dalam upaya meningkatkan sumber daya

manusia yang bermutu, karena gurulah yang secara terprogram berinteraksi

dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sebagaimana diungkapkan

oleh Nasanius (1998) bahwa kemerosotan pendidikan bukan hanya

diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan

profesionalisme guru. Berdasarkan hasil studi di negara-negara berkembang,

faktor guru mampu memberikan sumbangan yang relatif besar kepada prestasi

belajar siswa dibandingkan dengan faktor pendidikan yang lain, yaitu sebesar

36%, selanjutnya faktor manajemen 23%, waktu belajar 22%, dan sarana fisik

19% (Sidi, 2004). Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan

lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya

sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal (Usman, 2004: 9).

Sebagai tenaga profesional, guru harus mempunyai kualifikasi minimal

dan kompetensi tertentu serta tersertifikasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah



Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi minimal

guru SMK ditetapkan sekurang-kurangnya lulusan sarjana (S1) atau D IV.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

pasal 1 kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan

perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam

melaksanakan tugas keprofesionalannya. Sedangkan sertifikasi adalah proses

pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen.

Laporan Departemen Diknas Tahun 2009 menunjukkan bahwa dari

144.846 guru SMK seluruh Indonesia, 124.237 orang atau sekitar 85,77%

yang telah memenuhi kualifikasi minimum yang disyaratkan. Demikian pula

apa yang terungkap lewat media massa dan seminar-seminar yang

mengungkapkan bahwa mutu pendidik masih memprihatinkan, khususnya

guru kurang mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif, bermakna dan

menyenangkan. Selain itu guru dianggap memiliki mindset yang sulit diubah,

kemampuan guru selalu menjadi pertanyaan, komitmen guru terhadap tugas

akademiknya dipermasalahkan dan kreativitasnya rendah (Chan dan Tuti,

2005: 101).

Kondisi objektif di lapangan juga menunjukkan sebagian guru kurang

memahami dan menguasai kurikulum, pelaksanaan evaluasi hasil belajar,

pengembangan bahan ajar, serta keterampilan dalam menggunakan metode

dan media pembelajaran (Wibowo, 2005). Kondisi tenaga pendidik yang tak

menguntungkan seperti ini harus segera ditangani agar kemelut rendahnya

mutu pendidikan di Indonesia dapat segera terselesaikan. Diperlukan tindakan



nyata dari pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan untuk segera

mengelola guru secara efektif di setiap jenis dan jenjang pendidikan

khususnya guru di pendidikan menengah kejuruan.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dapat dilakukan

melalui dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan prajabatan (pre-service

education) dan pendidikan dalam jabatan (in-service education) (Danim,

2002: 35). Pendidikan dalam jabatan ini dapat berupa studi lanjut (in-service

education), pelatihan (in-service training), serta model peningkatan

kemampuan profesional yang lain seperti pembentukan KKG (Kelompok

Kerja Guru). Selain itu ada pula pendidikan profesi di mana seseorang bisa

memperoleh kompetensi lewat program PPG ( Pendidikan Profesi Guru ).

Upaya untuk mengatasi menurunnya kualitas guru sampai saat ini masih

terus dilakukan, baik melalui peningkatan jenjang pendidikan maupun

pelatihan. Hasil penelitian Moegiadi (Suryadi dan Tilaar, 1996: 113)

menunjukkan bahwa pelatihan guru belum menunjukkan daya beda yang

berarti terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini bukan berarti pengetahuan guru

tidak bertambah namun dapat juga disebabkan oleh etos kerja, atau mungkin

pelatihan selama ini belum sesuai dengan kebutuhan guru. Ekosusilo (2003)

mempertegas kesimpulan tersebut dengan mengungkapkan bahwa banyak

guru mengikuti pelatihan berulangkali dengan materi yang sama dan tidak

mereka butuhkan. Sementara itu menurut Jalal (2001: 224) fenomena yang

menarik mengapa pelatihan guru yang ada belum berhasil meningkatkan

kinerja guru yang memadai, salah satu kendalanya adalah belum adanya upaya



yang konkrit untuk mendesentralisasikan pelatihan dalam rangka otonomi

daerah.

Pada era otonomi pendidikan seperti sekarang ini pemerintah daerah

memiliki kewenangan yang amat besar bagi penentuan kualitas guru di daerah.

Oleh karena itu daerah harus benar-benar memiliki pola rekrutmen dan

pembinaan karir guru yang baik agar menghasilkan guru yang profesional dan

efektif. Sehingga ketika para guru memasuki ruang kelas mampu menegakkan

standar kualitas yang ideal bagi proses pembelajaran (Suyanto,  2006).

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas satuan –

satuan pendidikan dalam mentranformasikan peserta didik untuk memperoleh

nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati, dan

raganya. Dari sekian banyak komponen pendidikan, guru merupakan faktor

yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan

di setiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang ditanamkan

untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru yang kompeten,

profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan tercapai

tujuan yang diharapkan.

Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan ke depan (Forward linkage)

dan kaitan ke belakang (Backward linkage). Forward linkage berupa bahwa

pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan

kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan

dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang

maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki

sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Backward linkage berupa bahwa



pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang

bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Karena

keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan

praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu

mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang

berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di

banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu

dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. (Jalal,

Fasli. 2007). Tuntutan profesionalisme guru terus didengungkan oleh berbagai

kalangan di masyarakat Indonesia, termasuk kalangan guru sendiri melalui

berbagai organisasi guru yang ada. Di samping tuntutan perbaikan taraf hidup

guru, mereka juga berharap adanya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan

di Indonesia, karena untuk mendidik peserta didik di sekolah, diperlukan guru

yang profesional. Sejalan dengan tuntutan profesionalisme guru itulah, maka

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1).

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang

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

jalur formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU

No. 14 Tahun 2005 pasal 2). Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga



profesional seperti yang dimaksudkan di atas dibuktikan dengan sertifikasi

pendidik.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang tentunya tidak bisa

dilakukan oleh sembarangan orang dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-

orang terdidik yang sudah disiapkan untuk menekuni bidang pendidikan.

Pekerjaan khusus tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip (1) memiliki

bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk

meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (3)

memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan

bidang tugasnya, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan

bidang tugasnya, (5) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas

keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan

prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8)

memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan dan (9) memilik organisasi profesi yang mempunyai

kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesi guru

(Kunandar, 2007).

Upaya peningkatan profesionalisme guru dalam menghadapi sertifikasi

guru adalah melalui dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan prajabatan (pre

service education) dan pendidikan dalam jabatan (in service education)

(Danim, 2002).Selain pendidikan tersebut diatas, ada juga pendidikan profesi,

yaitu pendidikan di mana seseorang bisa memperoleh kompetensi sebagai

agen pembelajaran. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 pada pasal 10 ayat (1)



disebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran dapat diperoleh

melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi

setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan

dengan keahlian khusus (penjelasan pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional).

Namun, upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru

tersebut belum sesuai harapan. Hasil penelitian Moengidi (1996),

menunjukkan bahwa pelatihan guru belum menunjukkan daya beda yang

berarti terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dikarenakan pelatihan selama

ini belum sesuai dengan kebutuhan guru. Ekosusilo (2003) mempertegas

kesimpulan tersebut dengan mengungkapkan bahwa banyak guru yang

mengikuti kegiatan pelatihan dengan materi yang sama dan tidak mereka

butuhkan. Sementara itu menurut Jalal (2001), fenomena menarik mengapa

upaya tersebut belum berhasil meningkatkan kinerja guru yang memadai,

salah satu kendalanya adalah belum adanya upaya yang konkrit untuk

mendesentralisasikan peningkatan profesionalisme guru dalam rangka

otonomi daerah dan otonomi pendidikan.

Dari data observasi awal menunjukkan  bahwa sebanyak 52 orang guru

SMKN 2 Jiwan, terdapat sebanyak 28 guru (53,84%) dinyatakan guru

bersertifikat pendidik dan 24 guru (46,15%) dinyatakan belum bersertifikat.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan

penelitian yang berjudul ”Analisis Kinerja Guru Bersertifikat Pendidik

dalam Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 2 Jiwan

Kabupaten Madiun”



1.2. Rumusan Masalah

Dalam pandangan penelitian kualitatif gejala dari suatu obyek bersifat

holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), oleh karena itu perlu

ditetapkan fokus penelitian (Sugiyono, 2006 : 234). Rumusan masalah dalam

penelitian kualitatif merupakan batasan masalah.  Dalam penelitian ini yang

menjadi rumusan masalah adalah  sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja guru bersertifikat pendidik dalam perspektif

peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Jiwan   Kabupaten

Madiun?

2. Apa faktor yang mempengaruhi kinerja guru bersertifikat pendidik

dalam perspektif peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2

Jiwan   Kabupaten  Madiun?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi dan analisis

tentang :

1. Kinerja guru bersertifikat pendidik dalam perspektif peningkatan

mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Jiwan   Kabupaten  Madiun?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru bersertifikat

pendidik dalam perspektif peningkatan mutu pendidikan di SMK

Negeri 2 Jiwan   Kabupaten  Madiun?



1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat teoritis yang meliputi;a)Penelitian ini dapat dijadikan acuan

dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang pengembangan

pendidikan.b)Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam

penelitian lanjutan di bidang peningkatan mutu pendidikan.

Manfaat praktis yang meliputi;a)Bagi sekolah, dapat memberikan

gambaran dan masukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SMK

Negeri 2 Jiwan Kabupaten Madiun.b)Bagi Dinas Pendidikan dan para

pengambil kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan cermin tentang kinerja

guru bersertifikat pendidik di SMK Negeri 2 Jiwan Kabupaten Madiun

1.5. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi persepsi yang beragam tentang istilah yang dijadikan

fokus dalam penelitian ini, maka diberi batasan dalam bentuk penegasan

istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah Kinerja Guru, Guru Bersertifikat

Pendidik, dan Mutu Pendidikan.

1.5.1. Kinerja Guru

Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan

spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap

guru.Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah

kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru

merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan

menilai hasil belajar.



Sedangkan dalam penelitian ini analisis kinerja yang dimaksud

adalah sebuah proses yang memungkinkan tujuan-tujuan suatu

kebijakan diwujudkan sebagai outcome. Studi kinerja  di sini meliputi

kinerja guru bersertifikat pendidik dalam perspektif peningkatan mutu

pendidikan di SMK Negeri 2 Jiwan dan faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja guru bersertifikat pendidik dalam perspektif

peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Jiwan Kabupaten

Madiun.

1.5.2. Guru Bersertifikat Pendidik

Profesionalisme 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. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang

memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas

pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi kompetensi

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Mulyasa,

2007).

Peningkatan profesionalisme guru adalah sebuah upaya untuk

meningkatkan kualitas guru, dengan cara meningkatkan kualifikasi

akademik dan kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Pendidik yang profesional harus memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta



memiliki kemampuan untuk mewujudkantujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus

dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau

sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang

undangan yang berlaku. Sementara itu kompetensi sebagai agen

pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial (PP Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan)

Dalam penelitian ini guru bersertifikat pendidik adalah

terpenuhinya kualifikasi akademik Diploma IV atau S1 dan terpenuhinya

standar kompetensi guru serta dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

1.5.3. Mutu Pendidikan

Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat

diartikan dengan  berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh

argumentasi yang sama baiknya.

Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari

produk atau jasa  yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan.

Karakteristik mutu dapat diukur  secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam

pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan  proses belajar yang

menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Pelanggan bisa  berupa

mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau

mereka  yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa tersebut.



Dalam penelitian ini yang dimaksud mutu pendidikan adalah

lulusan siswa SMK yang mendapat pekerjaan sesuai dengan

kompetensinya.




