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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 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 (pasal 1 ayat 1 UU  Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional ). Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat 

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan. Sedangkan 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 (pasal 1 ayat 5 dan 6 UU Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Dari pernyataan pasal di atas, idealnya penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia berjalan dengan efektif dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

Sebagaimana dalam pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk 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 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Untuk 

menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi dan tata 

pemerintahan yang baik dan akuntabilitas, maka pendidikan yang mampu 

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 

nasional dan global, untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan 

mutu guru. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh mutu gurunya. Guru dikenal 

sebagai kurikulum yang tersembunyi, karena sikap dan tingkah laku, penampilan 

profesional, kemampuan individual dan apa yang melekat pada pribadi guru, akan 

diterima peserta didiknya sebagai teladan dan dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran. Dengan demikian guru diharapkan memberi peran yang lebih 

maksimal. Peran tersebut akan dapat dilaksanakan secara efektif dalam proses 

pendidikan, maka mutu, kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga 

kependidikan harus ditingkatkan.       

Namun, masalah pendidikan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia 

semakin kompleks, terutama masalah mutu pendidikan yang masih dipandang 

rendah oleh banyak kalangan. Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada 

kapasitas satuan – satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik 

untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek pola 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. Berapapun besar investasi yang 

ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru yang 
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berkompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan 

tercapai tujuan yang diharapkan (UU Nomor 14 tahun 2005 pasal 2 tentang Guru 

dan Dosen ) 

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. 

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, ketaqwaan 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) memiliki organisasi 

profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal – hal yang berkaitan dengan 

tugas profesi guru (UU No 14 Tahun 2005 pasal 7). 
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Sebagai profesi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang disyaratkan 

bagi guru adalah guru harus mempunyai pendidikan sarjana atau diploma empat. 

Sedangkan kompetensi guru yang dipersyaratkan adalah kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Sejalan dengan tuntutan profesionalisme guru itulah, maka pemerintah 

mengeluarkan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang tersebut, guru diposisikan sebagai 

suatu profesi sebagaimana profesi dokter, hakim, jaksa, akuntan dan profesi – 

profesi lainnya yang akan mendapatkan penghargaan sepadan sesuai dengan 

profesinya masing – masing. 

Berbagai tuntutan dan syarat profesionalisme guru di atas ternyata belum 

terlihat nyata di lapangan. Dari data yang diperoleh dari Kementrian Agama 

bagian Mapenda bahwa jumlah Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kabupaten 

Jember terdapat 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 167 Madrasah Ibtidaiyah 

Swasta. Dimana,  jumlah  guru madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Jember 

sejumlah  1957 orang. Dari jumlah tersebut mempunyai beberapa kualifikasi 

akademik yang berbeda – beda, dari lulusan SMA/MA sampai Perguruan Tinggi, 

dimana ada 647 guru dengan kualifikasi pendidikan S1 dan sisanya 1310 guru 

dengan kualifikasi D2 dan SMA/MAN. Dalam seminar – seminar dan media 

massa selain rendahnya kualifikasi akademik, kendala pada rendahnya kompetensi 
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guru terlihat pada saat proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan paradigma 

lama jadi guru masih kurang mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif, 

bermakna dan menyenangkan. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan 

kualitas pendidikan di tanah air, peningkatan profesionalisme guru harus 

mendapatkan prioritas yang utama dari pemerintah. 

Pemerintah sebagai institusi penyelenggaraan negara, mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam 

upaya peningkatan profesionalisme guru, pemerintah telah berupaya dengan 

berbagai cara, salah satunya adalah implementasi kebijakan peningkatan 

profesionalisme guru baik melalui pelatihan, workshop, maupun pelatihan. 

Berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut 

tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru menjadi berkualitas dan 

bermartabat.  

Dari data  tentang kondisi guru Madrasah Ibtidaiyah tersebut, Kementrian 

Agama khususnya bagian Mapenda harus melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah menjadi lebih baik lagi dan 

bisa dituntut untuk bersaing dengan lembaga – lembaga lain untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Untuk menjawab berbagai pertanyaan dan 

permasalahan diatas peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “ Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Guru Dalam UU No 14 Tahun 

2005 Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Kabupaten Jember 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kondisi objektif  kompetensi guru  Madrasah Ibtidaiyah di 

Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana peran Kementrian Agama dalam upaya peningkatan 

kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Jember? 

3. Temuan konsep apakah yang dapat dijelaskan berkaitan dengan 

kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Jember? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menjelaskan  kondisi objektif kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Kabupaten Jember 

2. Menjelaskan peran Kementrian Agama dalam upaya peningkatan 

kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Jember 

3. Menemukan konsep apa yang dapat dijelaskan berkaitan dengan 

kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Jember 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini akan memberikan perspektif baru dalam melihat, 

mendefinisikan, memaknai dan menginterpretasikan tentang implementasi 

kebijakan peningkatan profesionalisme guru dalam UU No 14 Tahun 2005 

sebagai upaya peningkatan kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian 

ini juga bisa digunakan sebagai penambah  khazanah keilmuan khususnya studi 

kebijakan pendidikan dalam hal peningkatan mutu pendidikan khususnya 

tentang profesionalisme guru sebagai upaya peningkatan kompetensi guru. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam dunia pendidikan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang 

diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, hasil penelitiannya dapat menambah wawasan dan 

pengalaman untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kebijakan 

dan pengembangan pendidikan di Indonesia 

2. Bagi Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten jember, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan profesionalisme guru 

dan menentukan strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

profesionalisme guru dalam upaya peningkatan kompetensi guru 

Madrasah Ibtidaiyah yang akan terus berlanjut di masa depan. 
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3. Bagi Kementrian Agama, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan 

kebijakan pengembangan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan 

guru sebagai upaya peningkatan kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah. 

4. Bagi peneliti lain, hasil penelitiannya nanti akan membuka peluang 

atau kesempatan untuk meneliti lebih lanjut tentang upaya peningkatan 

profesionalisme guru terkait dengan implementasi dan kebijakannya. 

1.5 Penegasan Istilah 

Adapun pengertian beberapa istilah dalam penelitian ini antara lain : 

 Analisis kebijakan  adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan 

dalam proses pembuatan kebijakan (William N. Dunn, 2000). Dalam 

menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analis 

kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program public. 

 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. Dengan kata lain kebijakan adalah suatu arah tindakan 

yang diusulkan pada seseorang, golongan atau pemerintah dengan segala 

hambatan dan kesempatannya, dimana kebijakan diharapkan dapat memenuhi 

dan mengatasi hambatan tersebut sebagai usaha untuk mewujudkan cita-cita 

atau kehendak (Imron, 2002: 13). 
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 Kompetensi guru adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau 

kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif (Usman, 

2005).  

 Implementasi kebijakan menurut Van Metern dan Van Horn (Wahab, 

1997: 51) adalah tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu maupun pejabat - pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijaksanaan sebelumnya. 


