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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Guru adalah sebuah profesi yang merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang 

menuntut suatu keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan. Mengutip pendapat Haris 

(2009) profesionalisme guru adalah suatu pekerjaan / jabatan yang memerlukan 

spesifik tertentu dan antara tugas, beban dan tanggungjawab seimbang dengan 

imbalan yang diterima. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk 

meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ke tiga 

dimensi kemanusiaan paling elementer dapat berkembang secara optimal ( Haris, 

2009). Maksud dari ketiga dimensi tersebut adalah: 1) afektif yang tercermin pada 

kualitas keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, dan kepribadian yang unggul serta 

kompetensi estetis; 2) kognitif yang tercermin dalam kapasitas pikir dan daya 

intelektualitas untuk menggali, mengembangkan dan menguasai ilmu 

pengetahuan, seni serta teknologi; 3) psikomotorik yang tercermin dalam 

kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis dan 

kompetensi kinetis .  

Ketercapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada kecakapan dan 

kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan salah satu 

pemimpin pendidikan. Kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang 

professional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber 

organisasi dan bekerjasama dengan guru dalam mendidik peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Dengan keprofesionalan kepala sekolah peningkatan 
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profesionalisme guru mudah dilakukan karena sesuai dengan fungsinya. Kepala 

sekolah memahami kebutuhan sekolah yang ia pimpin sehingga kepala sekolah 

membuat kebijakan tentang peningkatan profesionalisme guru melalui kualifikasi 

akademik maupun pada kompetensi. Kompetensi guru tidak hanya berhenti pada 

kompetensi yang ia miliki sebelumnya, melainkan bertambah dan berkembang 

dengan baik begitupula tentang kualifikasinya sehingga profesionalisme guru 

akan terwujud.  

Guru professional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar dan 

metode yang tepat, akan tetapi harus mampu memotivasi peserta didik, memiliki 

keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan. Guru  

dikatakan  professional apabila melakukan kegiatan mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. 

Profesionalisme guru secara konsisten menjadi salah satu faktor terpenting dari 

mutu pendidikan. Guru yang professional mampu membelajarkan peserta didik 

secara efektif sesuai dengan sumber daya dan lingkungan. Untuk menghasilkan 

guru yang professional bukan hal yang mudah. Guru harus lebih dinamis dan 

kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran peserta didik. 

Undang-undang Republik Indonesia no 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen Bab IV bagian kesatu kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pasal 8 yang 

berbunyi “ Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diteruskan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 

VI bagian kesatu tentang Guru pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “ Guru harus 
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memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, ayat (2) yang berbunyi: “Kompetensi sebagai agen 

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak 

usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi  

professional dan kompetensi sosial.  

Begitu pula bagi lembaga pendidikan khusus , Untuk mendapatkan layanan 

pendidikan di sekolah khusus, dibutuhkan guru yang memiliki latar belakang 

akademis pada bidang pendidikan khusus. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008 Bab II tentang 

pengertian dan jenis guru pendidikan khusus. Guru pendidikan Khusus adalah 

tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat 

pendidik bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewah pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan atau 

satuan pendidikan kejuruan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No. 32 Tahun 2008 Bab III tentang Standar kualifikasi akademik guru 

pendidikan khusus pada  Kualifikasi Akademik Guru Kelas SDLB / MILB 

berbunyi sebagai berikut: 1) Berpendidikan minimum D-IV atau S1 PLB/PKh 

yang diperoleh dari program studi / jurusan PLB/PKh yang terakreditasi atau; 2) 

Berpendidikan D-IV atau S1 PGSD, Psikolog, Kependidikan non PLB/PKh, yang 

diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi; 3) Memiliki sertifikat pendidik untuk 

guru pendidikan khusus yang diperoleh dari perguruan tinggi penyelenggara 

program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi yang 
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ditetapkan oleh pemerintah serta harus memiliki kompetensi sebagai berikut: 1) 

Kompetensi Pedagogik; 2) Kompetensi Kepribadian; 3) Kompetensi Sosial dan; 

4) Kompetensi Professional terutama pada kompetensi inti yang berisi tentang 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampuh antara lain: untuk jurusan A (tunanetra) harus 

memiliki kompetensi OM (orientasi mobilitas), jurusan B (tunarungu dan 

tanawicara) harus memiliki kompetensi BKPBI (bina komunikasi persepsi bunyi 

dan irama), jurusan C (tunagrahita) harus memiliki kompetensi bina diri, jurusan 

D (tunadaksa) harus memiliki kompetensi bina gerak, jurusan tunalaras harus 

memiliki kompetensi bina pribadi dan sosial, serta harus memiliki kompetensi 

bina potensi kecerdasan dan bakat istimewa dan ketrampilan vokasional 

sederhana. 

  Sedangkan kualifikasi akademik Guru Mata Pelajaran SDLB/MILB, 

SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB berbunyi sebagai berikut: 1) Berpendidikan 

minimum D-IV atau S1 dari Program Studi/Jurusan yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari Program Studi/Jurusan yang 

terakreditasi, atau; 2) Berpendidikan minimum D-IV atau S1 PLB/PKh yang 

diperoleh dari Program Studi/Jurusan PLB/PKh terakreditasi; 3) Memiliki 

sertifikat pendidik untuk guru pendidikan khusus yang diperoleh dari perguruan 

tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan 

tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Berdasarkan observasi pendahuluan di kabupaten Gresik yang dilakukan 

pada bulan Nopember 2010 didapatkan ada tujuh instansi pendidikan khusus yang 

tersebar dalam enam kecamatan yaitu SLB. AB Kemala Bhayangkari 2 Gresik 



5 
 

dan SLB. C Kemala Bhayangkari 2 Gresik yang terletak di kecamatan Kebomas, 

SLB Negeri Cerme yang terletak di Kecamatan Cerme, SLB. AlFalah yang 

terletak di Kecamatan Manyar, SLB Muhammadiyah yang terletak di Kecamatan 

Sedayu, dan SLB Darmawanita yang terletak di Kecamatan Ujung Pangkah serta 

SLB Harapan Mulya yang terletak di Kecamatan Driyorejo.   

Komposisi kualifikasi guru Sekolah Luar Biasa di kabupaten Gresik 

berdasarkan data dari Diknas Kabupaten Gresik, yang diakses pada tanggal 5 

Nopember 2010  adalah sebagai berikut:  

 Tabel 1.1 Kualifikasi Guru SLB Di Kabupaten Gresik  

 

No 

 

Instansi 

 

JML 

Guru 

Ijazah Terakhir 

 

S2 

S1 D1/ 

D2 

 

SMA PLB Umum 

1 

 

SLB.AB  YKB 2 

Gresik 

15 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

2 SLB.C YKB 2 

Gresik 

15 - 6 3 4 2 

3 SLBN Cerme 15 1 5 3 5 1 

4 SLB. 

Muhammadiyah  

7 - 3 1 2 1 

5 SLB. Al Falah 11 - 1 8 2 - 

6 SLB. Darma 

Wanita 

8 - 1 3 2 2 

7 SLB. Harapan 

Mulya 

4 - 1 - 3 - 

 Jumlah 75 2 22 23 21 7 
 

Sedangkan data tentang guru yang tersertifikasi di SLB.C Kemala 

Bhayangkari 2 Gresik adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Data Sertifikasi Guru di SLB. C Kemala Bhayangkari 2 Gresik 

 

Guru yang tersertifikasi dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Tahun 

2007 guru yang tersertifikasi sebanyak dua orang, tahun 2008 kuota kosong, tahun 

2009 guru yang tersertifikasi sebanyak tiga orang dan tahun 2010 guru yang 

tersertifikasi sebanyak lima orang. 

 Data tentang guru yang membuat PTK di SLB. C Kemala Bhayangkari 2 

Gresik adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 Data Guru yang Membuat PTK di SLB. C Kemala Bhayangkari 

2 Gresik    

.

 
Dari data diatas terlukis bahwa ada lima orang guru yang telah membuat  

PTK dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Guru – guru tersebut 

berkualifikasi S1. Tahun 2006 ada seorang guru yang membuat PTK, tahun 2007 
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ada seorang guru juga yang membuat PTK, tahun 2008 ada tiga orang guru yang 

membuat PTK dan tahun 2009 ada tiga orang juga guru yang membuat PTK. 

Data guru yang melanjutkan studi lebih tinggi di SLB. C Kemala 

Bhayangkari 2 Gresik adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.4 Data tentang Guru yang melanjutkan studi lebih tinggi di SLB C 

Kemala Bhayangkari 2 Gresik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data diatas terlukis bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme guru-

guru di SLB. C Kemala Bhayangkari 2 Gresik senantiasa meningkatkan dirinya 

dengan cara melanjutkan studi lanjut yang lebih tinggi baik melalui dana mandiri 

maupun dari dana beasiswa. Sejak tahun 1997 sampai tahun 2009 ada 15 guru 

yang meningkatkan kualifikasi akademiknya baik yang dari SMA melanjutkan ke 

S1, atau D2 melanjutkan ke S1 bahkan dari S1 melanjutkan ke S2. 
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Data guru yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi 

di SLB. C Kemala Bhayangkari 2 Gresik adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.5 Data Rekap Guru yang Mengikuti Pelatihan di SLB. C Kemala 

Bhayangkari 2 Gresik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data diatas terlihat bahwa kepala sekolah senantiasa mengirimkan guru-

gurunya untuk mengikuti pelatihan-pelitihan dalam rangka meningkatkan 

kompetensi guru-guru tersebut sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. 

Tahun 2006 yang dikirim sebanyak enam orang, tahun 2007 sebanyak 14 orang, 

tahun 2008 sebanyak 15 orang dan tahun 2010 sebanyak 15 orang. 

Keempat tabel diatas yaitu: tabel 1.2 tentang guru yang tersertifikasi, tabel 

1.3 tentang guru yang membuat PTK, tabel 1.4 tentang guru yang melanjutkan 

studi dan tabel 1.5 tentang guru yang mengikuti pelatihan , bila dibuat grafik akan 

terlukis sebagai berikut:  

 

 



10 
 

Gambar 1.1 Grafik melanjutkan studi, sertifikasi, membuat PTK dan 

pelatihan 

 

 

Data grafik diatas dapat disimpulkan bahwa guru yang kualifikasinya 

rendah menunjukkan profesionalismenya rendah dibuktikan dengan jumlah PTK 

yang dibuat. Data diatas menunjukkan jumlah guru yang membuat PTK sejumlah 

lima orang, dan kesemuanya sudah memiliki kualifikasi yang memadai, dengan 

demikian maka penelitian ini penting dari sisi hubungan kualifikasi dengan 

profesionalisme ada hubungan, dan dari studi pendahuluan tersebut menunjukkan 

bahwa kualifikasi akademik ada hubungannya dengan profesionalisme sehingga 

perlu adanya peningkatan profesionalisme. Adanya perubahan grafik yang 

meningkat maka perlu diteliti untuk mendapatkan informasi apa saja yang 

dilakukan oleh kepala sekolah. 

Peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan guru-guru yang memiliki 

kualifikasi dan kompetensi yang sesuai yang diharapkan oleh mereka, baik 

kompetensi akademik maupun kompetensi kekhususan mengingat kurikulum 

yang diterapkan oleh BSNP adalah hampir sama dengan materi umum.  

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut maka peneliti memilih instansi 

SLB. AB YKB 2 Gresik Dan SLB.C YKB 2 Gresik yang dijadikan tempat riset 

karena dianggap yang paling representatif. Dikatakan representatif karena SLB 
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Kemala Bhayangkari 2 Gresik memiliki berbagai kelebihan diantaranya: 1) 

jumlah peserta didiknya lebih banyak; 2)  mengakomodasi semua ketunaan; 3) 

mengakomodasi berbagai jenjang mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB dan 

SMALB; 4) memiliki jumlah pendidik dan peserta didik yang seimbang; 5) 

memiliki sarana prasarana yang lebih baik; 6) sering mendapatkan kejuaran baik 

ditingkat kabupaten maupun ditingkat propinsi   

Eleonora Villegas-Reimers (2003) dalam bukunya yang berjudul Teacher 

Professional Development an International Review of The Litereature  (suatu 

kajian tentang guru professional di Eropa pada jenjang pendidikan Sekolah 

Dasar). Kesimpulan dan rekom yang diberikan diantaranya adalah: 1) 

pengembangan professional guru harus dianggap sebagai proses jangka panjang; 

2) pengembangan profesianal guru memiliki dampak yang signifikan terhadap 

keberhasilan reformasi pendidikan dan belajar peserta didik; 3) guru harus 

didorong untuk  berpartisipasi dalam program yang dirancang bagi perkembangan 

mereka. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada setting penelitian 

yaitu diwilayah Asia/Indonesia/Jawa Timur/Gresik serta jenjang pendidikan yang 

diambil adalah sekolah luar biasa. 

Pengembangan Profesionalisme guru diperlukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Republik Indonesia Nomor. 32 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus maka bagaimana Upaya Peningkatan 

Profesionalisme Guru Non Pendidikan Khusus di SLB Kemala Bhayangkari 2 

Gresik. 
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1.2 Fokus Masalah Penelitian 

Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 

masalah harus difokuskan. Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas 

maka fokus penelitianya adalah: “Bagaimana upaya kepala Sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru non Pendidikan Khusus?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, seperti: 

a. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan kualifikasi akademik guru 

non pendidikan khusus di SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik 

b. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan kompetensi guru non 

pendidikan khusus di SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik 

1.4 Manfaat  Penelitian 

1) Secara Teoritis:  

a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kajian 

kompetensi guru dalam peningkatan kualitas pendidikan di SLB. 

Kemala Bhayangkari 2 Gresik 

b. Sebagai kajian ilmiah yang menambah keilmuan yang lebih baik dan 

lebih luas dalam rangka peningkatan profesionalisme Guru Sekolah 

Luar Biasa 

2) Secara  Praktis: 

a. Bagi Yayasan menjadi informasi yang akan dijadikan suatu masukan 

dalam mengambil kebijakan peningkatan  profesionalisme guru di 

SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik 
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b. Bagi guru akan menjadi motivasi secara interen dalam meningkatkan 

profesionalismenya. 

c. Bagi Kepala sekolah akan menjadi informasi sekaligus evaluasi 

terhadap upayanya dalam peningkatan profesionalisme guru SLB 

Kemala Bhayangkari 2 Gresik 

1.5 Batasan Masalah 

 Penelitian ini dibatasi hanya pada upaya kepala sekolah dalam peningkatan 

profesionalisme guru non pendidikan khusus di SLB Kemala Bhayangkari 2 

Gresik pada kualifikasi akademik dan kompetensi professional. 

1.6 Definisi Oprasional 

Definisi operasional ini digunakan untuk memperjelas apa yang akan 

dibicarakan pada topik pembahasan dalam tesis ini. Berikut ini hal-hal yang perlu 

dipahami dalam penelitian ini.  

1) Profesionalisme guru adalah suatu pekerjaan / jabatan yang memerlukan 

spesifik tertentu dan antara tugas, beban dan tanggungjawab seimbang 

dengan imbalan yang diterima (Haris Supratno, 2009). 

2) Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang 

bertujuan untuk mengatasi / memecahkan suatu masalah. 

3) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan formal minimal yang 

harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dari 

perguruan tinggi yang terakreditasi  pada bidang  yang diampuh dan 

sertifikat keahlian (PP no. 19 th 2005) 
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4) Kompetensi  adalah seperangkat pengetahuan ketrampilan dan prilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru / dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan (UU RI no. 14 th 2005) 

5) Sekolah Luar Biasa adalah sekolah yang diperuntukkan bagi peserta 

didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial.  

6) Guru pendidikan khusus (guru SLB) adalah tenaga pendidik yang 

memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik 

bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, sosial dan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada 

satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan satuan 

pendidikan kejuruan (Permendiknas no. 32 th 2008) 

7) Orientasi mobilitas (OM). Orientasi  adalah proses penggunaan indera-

indera yang masih berfungsi untuk menetapkan posisi diri dan 

hubungannya dengan obyek-obyek yang ada dalam lingkungannya. 

Mobilitas merupakan kemampuan, kesiapan dan kemudahan dalam 

bergerak dan berpindah (Haris Supratno, 2009) 

8) Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama (BKPBI)  adalah pembinaan 

dan penghayatan bunyi yang dilakukan secara sistematis dengan sengaja 

atau tidak sengaja sehingga sisa pendengaran dan perasaan vibrasi dan 

pengalaman kontak yang dimiliki anak tuna rungu dapat dipergunakan 

sebaik-baiknya untuk berinteraksi dengan dunia disekelilingnya yang 

penuh bunyi (Haris, Supratno, 2009) 
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9) Bina diri adalah pelajaran yang menyangkut kegiatan jasmaniah yang 

dilakukan sehari-hari secara rutin (Haris, Supratno, 2009) 

10)Bina gerak adalah segala usaha yang berupa latihan yang bertujuan 

mengubah, memperbaiki dan membentuk pola gerak yang mendekati 

wajar (Haris Supratno, 2009) 

 


