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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mencetak sumber daya manusia dalam jangka panjang yang 

mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Tinggi 

rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain ditandai oleh adanya unsur 

kreatifitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja 

yang baik.  Keadaan seperti itu akan terwujud dengan baik apabila sumber daya 

manusia mampu mewujudkan kinerja yang secara rasional dan memiliki 

pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang didapatkan dalam dunia 

pendidikan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran, agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara (UU RI Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 1). 

Kunandar (2007: 10) mengatakan bahwa: “Pendidikan adalah investasi manusia 

memperoleh pengakuan dari banyak kalangan ahli ”. Pendidikan dapat diartikan 

juga merupakan suatu cara untuk menuju kemakmuran dan kemajuan, serta 

merupakan serangkaian aktifitas untuk perubahan yang lebih baik. Pembukaan 

UUD 1945 alinea empat menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa 

Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.  UU RI Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk 
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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 Indonesia yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Untuk mencapai tujuan pendidikan, guru merupakan  salah satu komponen 

penting penentu keberhasilan pendidikan. Gurulah yang berada di barisan 

terdepan dalam pelaksanaan pendidikan, karena guru yang langsung berhadapan 

dengan siswa untuk menstrasfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus 

mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan 

(Kunandar, 2007: 7). Hal ini dijelaskan pula dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 6, dimana yang dimaksud dengan 

pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan 

lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. 

UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang  guru dan dosen pada pasal 1 ayat 1 

disebutkan bahwa 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.  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 

(UU RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 4). Selain itu guru mempunyai 
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kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang 

diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan 

guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan  sertifikat pendidik (UU RI 

Nomor14 Tahun 2005 Pasal 2).  

Dalam melaksanakan tugas profesional, guru berkewajiban: (1) 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, 

serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (2) meningkatkan dan 

mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan , teknologi, dan seni; (3) 

bertindak obyektif dan tidak deskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, 

agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga status 

sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (4) menjunjung tinggi 

peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai 

agama dan etika; dan (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan 

bangsa (UU RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 20).  

Profesi adalah kegiatan seseorang untuk menghidupi kehidupannya. 

Seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi 

atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan 

profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan 

profesionalisme dan bukan secara amatiran (Tilaar, 2001: 86). 

 Profesionalisme guru merupakan kondisi arah, nilai, tujuan, dan kualitas 

suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

seseorang yang menjadi mata pencaharian (Kunandar, 2007: 47). Guru yang 
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profesional adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik, memiliki 

kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan 

pengajaran, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki etos kerja yang tinggi 

dan selalu melakukan peningkatan diri. 

Pendidikan di Indonesia masih dikatakan jauh dari sempurna, prestasi 

belajar siswa masih perlu untuk diperhatikan seiring dengan rendahnya kualitas 

pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan yang rendah dikarenakan sumber 

daya manusia yang masih sangat rendah pula. Kualitas guru yang rendah 

dibuktikan bahwa citra guru saat ini sedang mengalami kemerosotan yang 

disebabkan oleh karena sebagian guru kian menunjukkan citra yang kurang 

profesional. Profesionalisme guru di Indonesia masih jauh dari harapan kita, hal 

ini terbukti dari jumlah guru yang mengajar sebesar 57% belum memenuhi syarat 

sebagai guru, artinya guru-guru tersebut belum menguasai kompetensi guru secara 

maksimal, kompetensi guru yang dimiliki masih sangat rendah sekali dan 

akhirnya dapat dikatakan kualitas pendidikan kita masih jauh dari harapan. 

Persoalan guru di Indonesia diantaranya seperti kualifikasi akademik rendah,  

perlindungan profesi yang belum memadai dan persebarannya yang tidak merata,  

pada akhirnya menyebabkan guru kurang profesional.  

Upaya peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya untuk 

membantu guru yang belum memiliki syarat sebagai guru profesional. Dengan 

adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah seorang guru dapat 

mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam program dan kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah.  Bafadal (2003:  7) mengatakan bahwa:      
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             ”Peningkatan profesionalisme guru harus dilakukan secara sistematis, dalam 

arti direncanakan secara matang , dilaksanakan secara asas, dan juga dievaluasi 

secara obyektif, sebab lahirnya seorang profesional tidak bisa hanya melalui 

bentuk penataran dalam waktu enam hari, supervisi dalam sekali atau dua kali, 

dan studi banding selama dua hari  , namun guru yang profesional harus bisa 

membuat manajemen guru yang efektif dan efisien “. 

 

Guru yang sudah lulus sertifikasi, dapat dikatakan guru yang profesional 

dan sudah dianggap menguasai keempat kompetensi guru yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. Dalam program sertifikasi sudah dilakukan penilaian uji 

kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, sehingga dalam prakteknya guru 

tersebut sudah dianggap profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban  

sebagai pendidik, dengan demikian proses belajar mengajar di sekolah/madrasah 

akan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang berlaku di sekolah. 

Pernyataan Bambang Trianto selaku kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Magetan  yang dimuat Jawa Pos Radar Madiun pada tanggal 28 November 2009 

halaman 38, dari data 697 guru dari Magetan yang mengikuti program sertifikasi, 

hanya empat yang tidak lulus atau kena diskualifikasi. Sedang sekitar 250 lebih 

tenaga pendidik lain harus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru(PLPG ). 

Sisanya kategori lulus langsung . Kebanyakan tenaga pendidik yang harus 

menempuh PLPG itu dari tingkat SMP dan SMA maupun SMK. Sedangkan dari 

kelompok SD kebanyakan lulus langsung.Untuk kelompok SD yang harus ikut 

PLPG tidak banyak. Beda dengan SMP dan SMA Jumlahnya cukup 

besar.Sertifikasi sangat dibutuhkan kata kepala dinas pendidikan Kabupaten 

Magetan. Dengan kian banyak guru yang lulus sertifikasi diharapkan kualitas 
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dunia pendidikan di Magetan semakin meningkat.  Kenyataannya banyak diantara 

guru-guru  yang masih mengajar tidak sesuai dengan ijazahnya, ada guru yang 

jumlah jam mengajarnya banyak dan mengajar tidak sesuai dengan keahliannya, 

Hal ini dilakukan oleh guru karena tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi, ada 

guru SMP  yang masih berstatus Guru Tidak Tetap (GTT). Kinerja guru SMP 

masih rendah sekali, berarti profesionalisme guru masih harus ditingkatkan lagi, 

dengan profesionalisme guru yang sangat rendah menunjukkan bahwa guru-guru 

tersebut belum memenuhi kualifikasi akademik, belum menguasai  kompetensi 

guru, dan juga belum adanya sikap untuk pengembangan diri. Salah satu faktor 

keberhasilan dalam sertifikasi guru  adalah adanya kebijakan sekolah dalam 

peningkatan profesionalisme guru. Namun sampai sekarang ini belum ada 

penelitian yang membahas tentang implementasi kebijakan peningkatan 

profesionalisme guru. 

Dengan kesenjangan  itulah  peneliti ingin sekali mengadakan penelitian di 

SMP Negeri 4 Magetan yang diberi judul “ Implementasi Kebijakan Peningkatan 

Profesionalisme Guru SMP NEGERI 4 Kabupaten Magetan ”, agar nantinya 

penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dasar pengambilan kebijakan-kebijakan 

yang ada di SMP NEGERI 4 Kabupaten Magetan khususnya masalah 

Implementasi Kebijakan Peningkatan  Profesionalisme Guru. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru 

SMP NEGERI 4 Kabupaten Magetan? 

2. Apa faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan     

     peningkatan profesionalisme Guru SMP NEGERI 4 Kabupaten Magetan? 

3. Bagaimana dampak implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme 

Guru SMP NEGERI 4 Kabupaten Magetan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan fokus penelitian masalah di atas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan:  

1. Implementasi Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Guru SMP 

NEGERI 4 Kabupaten Magetan. 

2. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat Kebijakan Peningkatan 

Profesionalisme Guru SMP NEGERI 4 Kabupaten Magetan. 

3. Dampak Implementasi Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Guru SMP 

NEGERI 4 Kabupaten Magetan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil temuan penelitian ini mempunyai banyak manfaat terutama dalam 

mengetahui  implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SMP 

NEGERI 4 Kabupaten Magetan. 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

khususnya tentang studi dalam hal peningkatan profesionalisme guru yang 
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mencakup kualifikasi akademik, kompetensi guru yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, 

dan juga kompetensi sosial, serta sikap peningkatan diri  khususnya di 

SMP Negeri 4 Kabupaten Magetan. 

2. Manfaat praktis, bagi peneliti bermanfaat untuk mengetahui implementasi 

kebijakan peningkatan profesionalisme guru di SMP Negeri 4 Kabupaten 

Magetan, manfaat bagi guru  untuk motifasi dalam rangka peningkatan 

profesionalisme dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam proses 

belajar mengajar, bagi sekolah sebagai dasar bagi SMP Negeri 4 Magetan 

tentang pentingnya kebijakan peningkatan  profesionalisme guru yang 

mencakup kualifikasi akademik, kompetensi guru yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, 

dan kompetensi sosial. Hasil penelitian ini juga digunakan sebagai dasar 

untuk menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam 

kebijakan peningkatan profesionalisme guru SMP Negeri 4 Magetan. 

Selain itu dalam penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan 

penelitian lanjutan yang berorientasi pada masalah pentingnya 

pengambilan kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan profesionalisme 

guru untuk penguatan program sertifikasi guru, bagi dinas pendidikan 

kabupaten Magetan sebagai dasar dalam menentukan program kerja dan 

langkah untuk melaksanakan pelatihan/workshop peningkatan 

profesionalisme bagi guru-guru di kabupaten Magetan.  

E. Penegasan Istilah 
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 Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan penafsiran ganda tentang 

istilah yang dijadikan fokus dalam penelitian ini, maka diberikan batasan dalam 

bentuk definisi operasional sebagai berikut : 

1. Implementasi.   

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70). 

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa 

implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri 

tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.  

 Implementasi kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru dalam kegiatan belajar 

mengajar. Indikator yang dikaji adalah kegiatan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan KBM, 

sasarannya semua guru di SMP Negeri 4 Kabupaten Magetan, tujuannya semua 

guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan maksimal. 

2. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk 

mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart 

kebijakan adalah: 

      “Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya 
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hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai 

tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Tangkilisan, 2003:12).” 

Menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan 

masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga 

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (dalam Tangkilisan, 2003:2). Dari 

kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-

tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau 

keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan 

sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan 

seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat 

perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian 

kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang 

berkaitan  dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakupseluruh 

bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya 

proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. 

Menurut M. Irafan Islamy berpendapat bahwa: 

“Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh 

lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan 

mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga policy lebih tepat 

diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari 

kata wisdom(Islamy, 1997:5).” Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada 

dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya 

sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan 

pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar  apa 
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yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis 

A.Gunn secara umum kebijakan dikelompokan menjadi tiga, yaitu:1). Proses 

pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu 

kebijakan.2). Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah 

dirumuskan.3). Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali 

implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa 

yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara 

yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Dengan adanya pengelompokan 

tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti 

kekurangan apa yang terjadi. Adapun menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh 

dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:1). Adanya pilihan kebijakan atau keputusan 

dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan 

rakyat.2). Adanya output kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk 

melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat 

regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.3). 

Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang 

mempengaruhi masyarakat. (dalam Tangkilisan, 2003:2). Berdasarkan tingkat 

pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan 

untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah 

kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan 

suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri. 

 Definisi Implementasi Kebijakan. 

       Implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa 

implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 
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dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri 

tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya 

adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya 

sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan 

pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin 

dilakukan oleh pemerintah. 

3. Profesionalisme guru. 

      Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas 

suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang  

berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian (Kunandar, 

2007: 46). Sementara yang dimaksud guru yang profesional adalah guru yang 

memiliki kualifikasi akademik, menguasai kompetensi guru yang dipersyaratkan 

untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran, dan juga selalu melakukan 

peningkatan diri. 

       Dalam penelitian ini, yang dimaksud profesionalisme guru adalah keahlian 

yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari 

segi kemampuan pedagogik dan kemampuan profesional. 

4. SMP Negeri 4 Kabupaten Magetan 

      Sekolah setingkat SLTP yang terletak di jalan Mayjen Sungkono nomor 70 

Telephon/Fax.  0351.895314  Kecamatan kota  Magetan Kabupaten Magetan 

Jawa Timur. 

 


