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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH.  

Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia, menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan 

relevansi, serta pemerintahan yang baik, kredibel dan akuntabilitas pendidikan 

yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan 

lokal, nasional dan global, maka perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan 

mutu guru. Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh mutu guru, karena hitam-

putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu 

gurunya. Guru dikenal sebagai 'hidden curriculum' atau kurikulum tersembunyi, 

karena sikap dan tingkah laku, penampilan profesional, kemampuan individual 

dan apa saja yang melekat pada pribadi sang guru, akan diterima oleh peserta 

didiknya sebagai rambu-rambu untuk diteladani atau dijadikan bahan 

pembelajaran. Oleh karenanya guru diharapkan dapat memberikan peran yang 

lebih besar, dengan kata lain peran pendidik, tidak dapat digantikan oleh apa dan 

siapa, serta dalam era apa saja. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut secara 

efektif dalam proses pendidikan, pendidik harus ditingkatkan mutunya dengan 

skenario yang jelas.  

 Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003, dalam tatanan mikro pendidikan harus 
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mernghasilkan SDM berkualitas dan profesional. Dalam mempersiapkan SDM 

pendidikan tidak hanya terfokus pada kebutuhan material jangka pendek, tetapi 

harus menyentuh dasar yang memberikan watak pada visi dan misi pendidikan. 

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut diperlukan upaya peningkatan 

kualitas dan penyebaran guru, kurikulum yang disempurnakan, sumber belajar, 

sarana dan prasarana yang memadai, iklim pembelajaran yang kondosif, sertra 

didukung oleh kebijakan (political will) pemerintah baik di pusat maupun 

didaerah (Mulyasa, 2009). Dari semuanya itu faktor yang menentukan dalam 

peningkatan kualitas pendidikan adalah peran sertra guru dan kebijakan 

pemerintah.  

Renstra Kemendiknas 2010-2014 yang berkaitan dengan peningkatan 

kualifikasi dan sertifikasi pendidik, pemerintah harus menyelesaikan peningkatan 

kualifikasi dan sertifikasi selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014. Untuk 

mencapai terget tersebut Kemendiknas akan mempertahankan kebijakan-

kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru antara lain, (1) 

Pengembangan sistem rekrutmen guru dengan pemberian beasiswa ikatan dinas 

pandu bakat, (2) Peningkatan rekrutmen guru berkualifikasi S-1/D-4, (3) 

Pemberian biasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1/D-4, 

peningkatan kualifikasi dosen menjadi S-2/S-3, (4) Penertiban penyelenggaraan 

sertifikasi pendidik sesuai dengan peraturan perundangan, (5) Peningkatan peran 

perguruan tinggi dalam pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui 

kegiatan KKG/MGMP.  
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Guru mempunyai peran yang strategis dalam upaya mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional, khususnya dibidang pendidikan, sehingga perlu 

dikembangkan sebagai tenaga yang profesional dan bermartabat. Keberadaan guru 

merupakan pelaku utama sebagai fasilitator penyelenggaraan proses belajar siswa, 

oleh karena itu keteladanan dan profesionalisme sangat berpengaruh dalam 

mewujudkan program pendidikan nasional. Guru harus memiliki kualitas yang 

cukup memadahi, karena guru merupakan komponen mikro sistem pendidikan 

yang sangat strategis dan banyak mengambil peran dalam proses pembelajaran 

disekolah. 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam bab XI pasal 39, dinyatakan bahwa: (1) Tenaga kependidikan 

bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan 

dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, 

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, 

melaksanakan proses pembelajaran, melakukan penilaian hasil pembelajaran, 

melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan di perguruan tinggi 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tugas pokok seorang guru 

adalah pada pengelolaan pembelajaran yang mencakup pada perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar 

siswa. Untuk memenuhi profesionalitas guru tersebut, ada beberapa kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) terutama dengan standar pendidik 
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yaitu pendidik atau guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai penyelenggara pembelajaran, sehat jasmani rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik 

yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh 

seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat, keahlian yang 

relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan 

kompetensi yang harus dimiliki sebagai penyelenggara pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah serta anak usia dini adalah: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi 

social.  

Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, 

dinyatakan guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmanai rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Profesional guru sangat erat 

kaitannya dengan kompetensi guru di antaranya: (1) kompetensi pedagogik, (2) 

kompetensi profesional, (3) kompetensi kepribadian dan, (4) kompetensi sosial. 

Guru profesional menurut Ani. M, Hasan (Ridwan, 2009) harus memenuhi 

beberapa kriteria, di antaranya: (1) mempunyai komitmen terhadap siswa dan 

proses belajarnya, (2) menguasai secara mendalam bahan/materi pelajaran yang 

akan diajarakan, serta cara mengajarnya kepada siswa, (3) bertanggungjawab 

memantau hasil belajar melaui berbagai cara evaluasi (4) mampu berfikir 

sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari lingkungan profesinya. 
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Peningkatan profesional guru dilakukan melalui pembinaan, 

dikembangkan kemampuannya, diberi penghargaan yang layak sesuai dengan 

tuntutan visi dan misi yang diembannya. Hal ini penting terutama jika dikaitkan 

dengan berbagai kajian hasil penelitian yang menunjukkan guru mempunyai 

peranan yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan, 

meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk kompetensi peserta didik. 

Kajian dan hasil penelitian yang disampaikan oleh: (1) Murphy (dalam Mulyasa, 

2009) dinyatakan bahwa keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan 

oleh gurunya, karena guru merupakan pimpinan pembelajaran, fasilitator dan 

sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Oleh karena itu guru harus 

senantiasa mengembangkan diri secara mandiri dan tidak tergantung pada inisiatif 

kepala sekolah atau supervisor. (2) Jalal dan Mustafa (dalam Mulyasa, 2009) 

menyimpulkan bahwa komponen guru sangat mempengaruhi kualitas 

pembelajaran dalam: (a) penyediaan waktu lebih banyak pada peserta didik, (b) 

interaksi dengan peserta didik, (c) tingginya tanggungjawab mengajar dari guru. 

(3) Endang Larasati (2009) kebijakan kepala dinas kota Malang dalam 

meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru menyimpulkan bahwa (a) 

kualifikasi standar pendidik harus S-1, (b) perlu mengadakan pelatihan untuk 

meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, (c) memberi promosi dan reward 

untuk guru berpristasi.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan ada beberapa indikator 

lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan tugas mengajar antara lain: (1) 

rendahnya pemahaman tentang srtategi pembelajaran, (2) kurang mampu dalam 
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mengelola kelas, (3) rendahnya kemampuan melakukan dan memenfaatkan 

penelitian tindakan kelas, (4) rendahnya motivasi untuk berpristasi, (5) kurang 

disiplin, (6) rendahnya komitmen terhadap profesi dan, (7) rendahnya kemampuan 

manajemen pembelajaran. Adapun faktor lain yang menyebabkan rendahnya 

profesional guru adalah: (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya 

secara maksimal, (2) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan 

negara maju, (3) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkani diri, karena tidak 

adanya tuntutan untuk melakukan penelitian sebagaimana diberlakukan pada 

dosen di perguruan tinggi. 

Kondisi guru di Kabupaten Madiun yang mengajar di SMA, MA dan SMK 

sejumlah 1272 orang, dari jumlah tersebut 1063 orang (83,57%) layak mengajar, 

68 orang (5,35%) semi layak dan 141 orang (11,08%) tidak layak mengajar. 

Berdasarkan hasil uji kompetensi guru pengampu mata pelajaran ujian nasional 

untuk jenjang SLTP, SMA dan SMK sekabupaten Madiun pada tahun 2009, 

dengan standar nilai kelulusan 85, diperoleh hasil guru yang lulus untuk tingkat 

SLTP sejumlah 66%, SMK 46% dan, untuk SMA 34%. Dari hasil uji kompetensi 

tersebut akhirnya kepala dinas pendidikan pada bulan Nopember 2009 

mengundang para guru pengampu ujian nasional untuk ditingkatkan kompetensi 

profesionalnya. 

Berdasarkan kondisi obyektif di SMA Negeri 1 Ngames kabupaten 

Madiun, data guru berjumlah 57 orang, dengan rincian: 3 orang (5,26%) 

berkualifiasi pendidikan S-2, 41 orang (71,93%) berkualifikasi pendidikan S-1 

dan 12 orang (21,05%) berkualifikasi D-3/sarjana muda. Dari data tersebut 
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menunjukkan ada 21,05% guru tidak profesional, karena PP No 19 tahun 2005 

maupun Permen Diknas No 16 tahun 2007 yang mensyaratkan Guru pada 

SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik 

pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) program studi yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program 

studi yang terakreditasi.  

Berdasarkan relevansi pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu 

oleh guru diperoleh data sebagai berikut: guru yang mengajar sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampu sejumlah 36 orang (63,16%) dan guru yang mengajar tidak 

sesuai dengan mata pelajaran yang diampu sejumlah 21 orang (36,84%). Dari data 

tersebut menunjukkan ada 36,84% guru tidak layak mengajar karena tidak sesuai 

dengan bidangnya, hal ini terjadi karena ada penumpukan guru pada bidang 

pelajaran tertentu, sehingga pembagian tugas mengajar bersifat pemerataan untuk 

memenuhi standar sertifikasi, kenyataan ini bertentangan dengan Permen Diknas 

No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, 

yang mempersyaratkan guru harus memahami betul materi, struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Permasalahan 

ketidaklayakan guru untuk mengajar sangat berdampak besar terhadap mutu 

pendidikan dari proses kegiatan belajar mengajar. Guru-guru yang tidak layak 

tersebut tidak mampu di dalam menyampaikan materi-materi pelajaran kepada 

siswa-siswi. Atau mereka tidak mampu untuk memahami kondisi psikologi siswa 

yang merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan peningkatan mutu 

pendidikan di Indonesia.  
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Berdasarkan data kelayakan mengajar guru seperti tersebut di atas, 

bagaimana, mempersiapkan guru-guru yang tidak layak tersebut bisa menjadi 

layak mengajar guna memenuhi keempat kompetensi (pedagogik, kepribadian, 

profesional dan sosial), sehingga guru tersebut layak memperoleh sertifikasi 

kelayakan mengajar. Jika dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan bagaimana 

langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan dalam 

meningkatkan kualifikasi pendidikan terhadap guru yang masih berkualifikasi 

D3/sarjana muda tersebut guna memenuhi tuntutan UU No. 19 tahun 2005.  

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang 

lain. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud 

adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses 

pengelolaan program, proses belajar mengajar dan monitoring dan evaluasi, 

dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan 

tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainya.  

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan 

penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum dana, peralatan 

dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi 

pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar 

dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Memberdayakan 

mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang 

diajarkan oleh guru, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan 

nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang 

lebih penting peserta didik mampu belajar mengembangkan dirinya.  
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Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan. Namun kenyataannya tidak semua siswa yang mengikuti 

ujian nasional bisa memperoleh capaian hasil yang baik. Peningkatan mutu Proses 

Belajar Mengajar (PBM) di kelas adalah merupakan satu satunya cara ilmiah yang 

dapat ditempuh oleh masing-masing sekolah untuk dapat meningkatkan capaian 

hasil UN-nya. Cara lain seperti: men-drill siswa dengan berbagai soal ujian, 

pengaturan tempat duduk kala ujian agar siswa bisa saling contek, apalagi dengan 

memberikan kunci soal ujian dan perilaku curang lainnya tidak akan mampu 

mendongkrak hasil UN siswa yang dapat menjadi refleksi hasil belajar siswa, 

yang mencerdaskan.  

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah ada beberapa permasalahan yang 

timbul untuk dibahas dalam penelitian ini, di antaranya:  

1. Bagaimana implementasi kebijakan peningkatkan profesional guru dalam 

standar proses di SMA Negeri 1 Nglames, Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan peningkatan profesional guru 

terhadap kompetensi guru? 

C. PEMBATASAN MASALAH.  

Penelitian ini dibatasi pada inti permasalahan, implementasi kebijakan 

meningkatkan profesional guru dalam standar proses, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Implementasi kebijakan peningkatan profesional guru dalam standar proses.  
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2. Dampak kebijakan peningkatan profesional guru terhadap kompetensi guru. 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Menjelaskan implementasi kebijakan peningkatkan profesional guru dalam 

standar proses.  

2. Untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan peningkatan profesional 

guru terhadap kompetensi guru.  

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran 

tentang kajian kebijakan pendidikan, khususnya implementasi kebijakan 

peningkatan profesional guru dalam standar proses dan dampaknya terhadap 

kompetensi guru. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dan informasi yang memadai tentang upaya peningkatan 

profesional guru dalam standar proses yang telah dan sedang dilakukan oleh SMA 

Negeri 1 Nglames untuk menuju sekolah unggulan/Sekolah Kategori Mandiri 

(SKM), serta dapat digunakan untuk melakukan pengembangan penelitian lebih 

lanjut yang serupa, utamanya bagi pengembangan pendidikan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh guru sebagai pekerja profesional.  

2. Bagi pengawas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang 

pelaksanaan peningkatkan profesional guru, sehingga pembelajaran ke depan 

menjadi lebih baik.  
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3. Bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang 

dampak implementasi peningkatan profesional guru terhadap standar 

kompetensi guru. 

4. Bagi guru yang berhubungan langsung dengan siswa, penelitian ini 

bermanfaat sebagai alat evaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

dan berusaha untuk meningkatkan kompetensinya.  

E. PENEGASAN ISTILAH 

Pengertian beberapa istilah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, grup 

dan pemerintah dengan hambatan dan kesempatan yang diharapkan dapat 

mengatasi kendala untuk mencapai cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak 

atau tujuan tertentu (Imron, 2007:13) 

2. Implementasi kebijakan adalah aktualisasi atau pelaksanaan kebijakan 

pendidikan secara konkrit di lapangan atau pengupayaan agar rumusan 

kebijakan pendidikan berlaku di dalam praktek (Imron, 2007:90).  

3. Peningkatkan adalah upaya menjadikan sesuatu mempunyai nilai tambah atau 

menjadikan sesuatu lebih naik atau meningkat. 

4. Profesional adalah keahlian, kemahiran, atau kecakapan khusus yang 

memenuhi standar mutu untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki (H.A.R. Tilaar, 2004:47).  

5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai peserta didik pada 
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pendidikan anak usia dini jalar pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah (UU No 14 Tahun 2005). 

6. Guru Profesional adalah guru yang melaksanakan tugas pengajar, pendidik, 

pembimbing, mengarahkan dengan segala keahlian dan kecakapan yang 

dimiliki untuk dapat mencapai hasil maksimal (Suryosubroto, 2005). 

7. Perspektif adalah pandangan, tinjauan. 

8. Stándar Nasional Pendidikan (SNP) adalah, adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik (PP 

Nomor 19 Tahun 2005).  

9. Dampak yaitu seberapa besar kebijakan telah menyebabkan perubahan pada 

tujuan yang harus dicapai (Balitbang Dikbud, 2002:4).  

 


