
BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa 

yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah bangsa-bangsa telah menunjukkan bahwa bangsa yang 

maju, modern dan sejahtera adalah bangsa yang memiliki sistem politik pendidikan dan praktik 

pendidikan yang baik. Pendidikan harus dijadikan investasi produktif bagi kehidupan bangsa. 

Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada setiap warga negara berarti juga 

membangun negara itu secara tidak langsung, karena melalui sektor pendidikan, masyarakat akan 

maju dan berkembang serta mampu menjawab kebutuhan zaman.  

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara 

keseluruhan, karena keberadaan guru sangat strategis dalam usaha meningkatkan kualitas 

pendidikan di setiap satuan pendidikan. Upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk 

peningkatan kualitas pendidikan tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan tanpa 

didukung oleh guru yang profesional. Guru profesional dibutuhkan untuk membangun sistem 

pendidikan yang lebih baik dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. 

Guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki 

pengalaman yang kaya di bidangnya, sedangkan profesionalitas guru adalah kemampuan guru 

melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar yang meliputi kemampuan 

merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran (Cooper, 1990). Keberadaan guru 

profesional sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar.  

Guru pendidikan dasar seharusnya menjadi prioritas dalam peningkatan profesionalitas 

guru di Indonesia, karena selain jumlahnya yang besar tetapi juga kebanyakan guru pendidikan 



dasar belum memenuhi standar kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Profesionalitas 

guru pendidikan dasar  ini  turut menentukan kualitas pendidikan di Indonesia karena para guru 

inilah yang akan menyiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu peningkatan 

profesionalitas guru pendidikan dasar merupakan salah satu usaha dalam penuntasan wajib belajar 

sembilan tahun di Indonesia. Melalui pendidikan dasar yang baik diharapkan anak-anak Indonesia 

bebas dari buta huruf, seperti yang dicita-citakan oleh Milenium Development Goals tahun 2000. 

Pemerintah telah berusaha meningkatkan kualitas guru melalui politik kebijakan dan 

anggaran pendidikan. Kebijakan peningkatan profesionalitas guru merupakan salah satu usaha 

pemerintah untuk mengingkatkan kualitas guru, baik di tingkat pendidikan dasar maupun 

menengah. Pemerintah juga telah menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Anggaran 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas guru dan pendidikan di Indonesia. Dengan 

meningkatnya anggaran pendidikan dari tahun ke tahun seharusnya pemerintah daerah sebagai 

pelaksana di lapangan mampu menuntaskan kualifikasi akademik guru secara bertahap. Demikian 

juga yayasan pendidikan swasta dapat memanfaatkan peluang ini dalam peningkatan sumberdaya 

para guru di lingkungannya. Komitmen peningkatan profesionalitas guru telah dituangkan oleh 

pemerintah melalui UU nomor 14 tahun 2005, PP nomor 74 tahun 2008 dan Permendiknas nomor 

16 tahun 2007. 

Lahirnya UU No.14 tahun 2005 merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan 

kualitas guru. UU ini mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional  Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah pendidikan tinggi program 

sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-4). Kompetensi yang dimaksud adalah 

kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Pengertian kualifikasi akademik, 

kompetensi dan sertifikasi guru diruraikan secara luas dalam PP No.74 Tahun 2008, 



sedangkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru per jenjang pendidikan dan per 

mata pelajaran diatur Permendiknas No.16 Tahun 2007. 

 Yayasan Budi Mulia adalah lembaga pendidikan swasta yang terus mendorong guru 

untuk meningkatkan profesionalitasnya dengan cara memberi kesempatan studi penyetaraan 

S-1/D-4. Yayasan membantu biaya  peningkatan kualifikasi akademik para guru yang 

melanjutkan studi ke jenjang  S-1/D-4 dan memberi pinjaman lunak untuk keperluan studi 

tersebut. Yayasan juga menyelenggarakan penataran, lokakarya, seminar atau workshop guna 

meningkatkan profesionalitas guru secara rutin setiap tahun. Yayasan mengundang para 

dosen dari perguruan tinggi, Dinas Pendidikan dan Majelis Pendidikan Katolik untuk 

berbicara tentang peningkatan profesionalitas guru. Yayasan juga memberi penghargaan 

kepada guru yang telah selesai kuliah S-1 dengan penyesuaian golongan mereka dan memberi 

kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengikuti sertifikasi guru. 

Dari 2.777.802 guru di Indonesia tahun 2006 (TK sampai SLTA, termasuk madrasah, 

swasta maupun negeri) baru 34,49% atau sekitar 958.056 guru yang memiliki kualifikasi 

akademik. Sementara ada 65,51% atau sekitar 1.819.746 orang guru yang belum memiliki 

kualifikasi akademik.  Guru SD dan MI, baik negeri maupun swasta sebagai kelompok guru 

yang jumlahnya paling besar yang belum berkualifikasi S-1, yaitu dari 1.452.809 guru, baru 

9,01% yang berkualifikasi S-1 atau sekitar 130.898 guru. Demikian juga guru SMP dari 

686.402 guru, baru 53,47% yang berkualifikasi S-1 atau sekitar 319.350 guru. Selebihnya 

belum berpendidikan S-1/D-4. Dengan kondisi seperti itu, ada banyak peserta didik yang 

mengenyam pendidikan dari guru-guru yang tidak profesional. Fakta lain menunjukkan guru-

guru yang sudah lulus sertifikasi umumnya tidak menunjukkan kemajuan dari segi 

kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian maupun sosial. Guru hanya aktif menjelang 

sertifikasi, tetapi setelah dinyatakan lulus, kualitasnya justru menurun (Kompas, 31 Oktober 

2010). 



Di Yayasan Budi Mulia pada tahun 2010 terdapat 377 orang guru tetap yayasan, 

mulai TK sampai SMA/SMK, yang terdiri dari 220 guru bergelar sarjana S-1, 117 guru 

diploma D-1/D-2/D-3 dan 40 guru SPG/SGO. Dari 254 guru pendidikan dasar hanya 125 

guru yang bergelar sarjana S-1/D-4 sedangkan sisanya 129 orang belum bergelar sarjana S-

1/D-4. Data ini menunjukkan bahwa Yayasan Budi Mulia belum mampu memenuhi harapan 

UU nomor 14 tahun 2005, PP nonor 74 tahun 2008 dan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 

tentang kualifikasi akademik guru di lingkungan yayasan, masih banyak guru yang belum 

berkualifikasi S-1/D-4. 

Yayasan Budi Mulia akan mengalami kesulitan finansial bila harus meningkatkan 

kualifikasi akademik semua guru sekaligus. Selama ini yayasan belum mengalokasikan 

anggaran khusus untuk peningkatan profesionalitas guru dalam anggaran tahunan. Beberapa 

sekolah yayasan, terutama yang berada di desa-desa belum mampu menutupi biaya 

operasionalnya setiap bulan. Yayasan harus bertanggung jawab dan menutupi kekurangan 

dari beberapa sekolah yang minus tersebut. Sebagai yayasan pendidikan swasta yang harus 

menggaji guru dan menutupi biaya operasional sekolah akan terasa berat, apalagi bila jumlah 

siswa yang masuk di sekolah menurun. 

Faktor beban tugas guru di sekolah dapat menjadi penghambat bagi guru untuk 

meningkatkan profesionalitas guru, karena jumlah guru sekolah swasta umumnya jumlah 

terbatas, sehingga setiap guru harus mengajar lebih dari 30 jam per minggu. Beban mengajar 

guru yang penuh ini akan menambah kesibukan guru tersebut di sekolah. Akibatnya guru bisa 

merasa kelelahan dan tidak punya energi untuk studi lanjut. Studi lanjut sambil bekerja 

bukanlah tugas yang ideal dan hasil yang dicapai pun tidak maksimal. Kelemahan lain adalah 

motivasi guru untuk studi lanjut bukan berasal dari diri mereka sendiri, sehingga mempunyai 

semangat untuk meningkatkan profesionalitasnya melainkan karena tuntutan pemerintah 



dalam UU nomor 14 tahun 2005. Akibatnya mereka hanya mengikuti begitu saja dan yang 

penting lulus demi memenuhi standar kualifikasi akademik. 

 Permasalahan lain yang dihadapi oleh guru yayasan adalah ketersediaan Lembaga 

Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) di wilayah mereka. Tidak semua sekolah Yayasan 

Budi Mulia berada di dekat dengan LPTK. Jarak terdekat dengan LPTK yaitu sekitar 2 km 

dari sekolah dan jarak terjauh sekitar 50 km. Hal ini akan kesulitan bila guru harus 

meningkatkan studi lanjut, karena mereka harus pergi dari daerahnya, sementara mereka 

sendiri masih memiliki tugas di sekolah. Akibatnya para guru yang jauh dari kota akan 

mengalami kesulitan untuk studi lanjut. Mereka harus meninggalkan tugas mereka dalam 

waktu yang lama, sementara guru pengganti belum ada. Yayasan juga belum memberi 

prioritas kepada guru pendidikan dasar untuk ditingkatkan profesionalitasnya, padahal dari 

data yang ada bahwa guru SD dan SMP di yayasan  inilah yang paling banyak jumlahnya 

yang belum profesional. Yayasan juga belum memikirkan pentingnya kerja sama dengan 

LPTK terdekat guna peningkatan profesionlitas para gurunya. 

Dalam seleksi calon guru baru, ternyata yayasan masih menerima lulusan D-2 dan D-

3, karena kesulitan mencari calon guru yang memenuhi kualifikasi akademik, khususnya 

untuk sekolah di daerah. Umumnya calon yang melamar ingin ditempatkan di kota dan tidak 

mau ditugaskan di daerah.  Alasan lain bahwa yayasan melihat bahwa guru lulusan D-2/D-3 

tidak jauh berbeda dengan yang lulusan S-1, bahkan yayasan tidak harus membayar gaji 

mereka setaraf S-1 bila menerima yang bukan sarjana. Bila yayasan tetap menerima calon 

yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik yang dipersyaratkan pemerintah, 

yayasan akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Dengan demikian dapat dimengerti 

bahwa mengapa banyak guru yayasan belum bergelar S-1 karena memang proses seleksi 

demikian. Dengan kata lain yayasan belum konsisten melaksanakan UU nomor 14 tahun 



2005, PP No.74 Tahun 2008 dan Permendiknas No.16 Tahun 2007 yang berkaitan dengan 

kualifikasi akademik guru.  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi tentang 

profesionalitas guru sudah berjalan di Indonesia sejak kebijakan itu ditetapkan oleh 

pemerintah. Yayasan Budi Mulia sudah mengambil bagian dalam implementasi kebijakan 

peningkatan profesionalitas guru. Permasalahannya tidak semua implementasi kebijakan itu 

berjalan lancar, termasuk di Yayasan Budi Mulia. Hal ini menarik untuk diteliti agar 

diketahui permasalahan dengan jelas dan dicari solusinya. Oleh karena itu penulis mengambil 

judul penelitian ini “Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Profesionalitas Guru 

Pendidikan Dasar di Yayasan Budi Mulia Jakarta” 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada implementasi UU No.14 Tahun 2005, PP No.74 Tahun 

2008 dan Permendiknas No.14 Tahun 2007 tentang peningkatan kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru di Yayasan Budi Mulia. Penelitian ini didasarkan pada konsep implementasi 

kebijakan yang telah dikemukakan ahli kebijakan. Penulis membagi kajian penelitian ini 

menjadi empat bagian yaitu: program implementasi kebijakan, implementasi kebijakan, 

dampak implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan. 

1. Program-Program Implementasi Kebijakan 

Program implementasi kebijakan menyangkut: bentuk-bentuk program, sasaran yang 

dikehendaki, besarnya biaya yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan dan aktor yang terlibat 

dalam pembuatan program. Dalam penelitian ini penulis membatasi pada: (1) bentuk 

program, (2) sasaran, dan (3) anggaran. Alasannya waktu sudah diuraikan dalam program dan 

aktor telah diuraikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. 



2. Implementasi Kebijakan 

Menurut Tachjan (2006) implementasi kebijakan mutlak harus memiliki unsur 

pelaksanaan, adanya program yang dilaksanakan dan kelompok sasaran. Berkaitan dengan 

pelaksanan kebijakan diperlukan: kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan, 

kepatuhan, pemeriksaan dan eksplanasi, Di sini peneliti hanya memfokuskan tentang 

kesesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan, karena hal itu lebih mudah 

mengecek dan menganalisis program yang telah dibuat serta ketebatasan penulis untuk 

meneliti semuanya. 

3. Dampak Implementasi Kebijakan 

 Implementasi kebijakan peningkatan profesionalitas guru oleh Yayasan Budi Mulia 

membawa beberapa konsekuensi dan dampak bagi peningkatan profesionalitas guru, bagi 

siswa, bagi sekolah, bagi yayasan serta bagi masyarakat. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

 Menurut Edward III (1980) ada empat faktor penentu keberhasilan implementasi 

yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.  

a. Komunikasi; berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada 

organisasi. Komunikasi harus akurat dan dimengerti oleh pelaksana. Keberhasilan 

komunikasi ditentukan oleh transmisi, konsistensi dan kejelasan informasi. 

b. Sumber daya; menyangkut sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan 

yaitu SDM, sumber daya finansial serta sarana prasarana. Sumber daya menjamin 

dukungan efektivitas implementasi kebijakan. 

c. Disposisi atau sikap; berkaitan dengan kesediaan dari pelaksana untuk menyelesaikan 

kebijakan itu. Sikap menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pembuat 

kebijakan dan pelaksana kebijkan. 



d. Struktur birokrasi; berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi 

penyelenggara kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas pelaksana 

kebijakan, membuat rincian tugas dan menetapkan prosedur standar operasional. 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk  program peningkatan profesionalitas guru pendidikan dasar di Yayasan 

Budi Mulia? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan peningkatan profesionalitas guru pendidikan dasar di 

Yayasan Budi Mulia?  

3. Bagaimana dampak implementasi kebijakan profesionalitas guru pendidikan dasar di 

Yayasan Budi Mulia? 

4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan profesionalitas guru 

pendidikan dasar di Yayasan Budi Mulia? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis bentuk program implementasi kebijakan  profesionalitas guru pendidikan 

dasar di Yayasan Budi Mulia 

2. Menganalisis pelaksanaan kebijakan peningkatan profesionalitas guru pendidikan dasar di 

Yayasan Budi Mulia.  

3. Menganalisis dampak implementasi kebijakan terhadap peningkatan profesionalitas guru 

pendidikan dasar di Yayasan Budi Mulia 

4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan peningkatan 

profesionalitas guru pendidikan dasar di Yayasan Budi Mulia 

D.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya kajian 

implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga pada 

akhirnya dapat memberi sumbangan pemikiran baru untuk penelitian lanjutan serta dapat 

digunakan bahan perbandingan dalam penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini nantinya sebagai penambah wawasan dan 

pengalaman untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan dan 

kebijakan pendidikan di Indonesia. 

b. Bagi Yayasan Budi Mulia, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

meningkatkan profesionalitas guru dan merumuskan ulang strategi yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas guru. 

c. Para pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, khususnya 

dalam peningkatan profesionalitas guru di Indonesia. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini membuka peluang kepada peneliti untuk 

mengadakan penelitian tentang upaya peningkatan profesionalitas guru terkait dengan 

implementasi dan kebijakannya. 

 

E.   Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini istilah yang dipakai dibatasi yaitu Analisis Kebijakan, 

Implementasi Kebijakan, Profesionalitas Guru dan Pendidikan Dasar. 

1. Analisis Kebijakan adalah  analisis kritis terhadap isu kebijakan tertentu dengan 

pelbagai cara  agar menghasilkan rekomendasi bagi pembuat dan pelaksana 

kebijakan, dalam menjawab masalah-masalah kebijakan.  

2. Implementasi Kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan  

agar  tercapai tujuannya. 



3.  Profesionalitas guru adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik sarjana S-1 

atau D-4 dalam bidang yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen 

pembelajaran dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar 

sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya dalam bidang keguruan. 

4. 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 (UU Nomor 14 Tahun 2005). 

5. Kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan 

profesi keguruannya secara bertanggung jawab dan layak. 

6. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan 

mengembangkan nilai-nilai kependidikan di sekolah. 

7. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam.  

8. Kompetensi kepribadian yaitu kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku 

yang dilakukan guru, memiliki pribadi dan penampilan yang berwibawa dan 

mengesankan bagi siswa. 

9.  Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat. 

10. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum sembilan tahun yang terdiri dari enam 

tahun SD dan tiga tahun SMP, yang bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar 

kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya bagi dirinya dan orang lain serta 

menyiapkan mereka mengikuti pendidikan menengah (PP Nomor 28 Tahun 1990) 

 


