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ABSTRAK 

Rendahnya kualitas pendidikan kita sebagai akibat dari rendahnya 

kualifikasi dan kompetensi profesi guru, dan bahkan cendrung unqualified, 

underqualified, dan mismath. Munculnya UU Guru-Dosen dan SNP yang 

mensyaratkan guru harus S-1, akan memperparah keadaan guru kita. Oleh 

karenanya, upaya pemberdayaan dan pengembangan untuk  meningkatkan 

kualifikasi dan kompetensi profesi guru perlu dilakukan secara terus menerus dan 

berkelanjutan. Selain itu, pemberlakuan Otoda dan otonomi pendidikan terasa berat 

tak terkecuali bagi Kota Malang, karena hampir  25% gurunya belum S-1, dan 

persoalan menjadi sangat kompleks pada saat berbicara masalah kompetensi profesi 

guru. Untuk mengetahui lebih jauh maka sebagai langkah awal yang harus dijawab 

adalah ”Bagaimana kualifikasi dan kompetensi profesi guru serta bagaimana upaya 

pengembangannya untuk menyikapi UU Guru-Dosen ”. 

Untuk menjawab masalah di atas, dilakukanlah penelitian kasus di Dinas 

Pendidikan Kota Malang dan 16 lembaga pendidikan dasar dan menengah 

(dikdasmen) favorit baik negeri mapun swasta dengan responden sebanyak 120 

orang guru dengan teknik pengambilan data melalui dokumentasi, wawancara, dan 

angket. Pemilihan lembaga ini diharapkan memberikan gambaran secara nyata 

tentang kualifikasi dan kompetensi profesi guru serta upaya-upaya 

pengembangannya. Sehingga dengan informasi ini, kita dapat menggambarkan 

keadaan guru secara keseluruhan serta mencari cara bagaimana meningkatkan 

kualifikasi dan kompetensi profesinya. 

Berdasarkan hasil analisis kualitatif didapat bahwa 1) Kota Malang yang 

memiliki 533 lembaga dikdasmen dengan 10.901 guru (GTY sebesar 16.24%, PNS 

sebesar 56.41%, Guru bantu sebesar 0.85%, dan GTT sebesar 18.80%), hampir 20% 

guru berumur diatas 50 tahun. Sebagian besar sudah berijazah S-1 (77.08%) tetapi 

masih ada 550 guru (5.05%) berijazah SLTA ke bawah, 2) Rendahnya kualifikasi 

dan ketidaksesuaian latarbelakang pendidikan akan berdampak pada kemampuan 

guru dalam mengajar. Akibatnya hanya 80.4% guru yang layak mengajar, 

selebihnya sekitar 2135 orang belum layak mengajar, bahkan 721 (6.6%) orang 

tidak layak mengajar, 3) Upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kemampuan 

mengajar sudah dilakukan baik secara pribadi, melalui sekolah, bahkan dari Dinas 

Pendidikan. Program peningkatan kualifikasi guru di Dinas Pendidikan masih 

terbatas pada guru-guru TK dengan anggaran APBD, program peningkatan 

kompetensi profesi guru khususnya program diklat, sudah dilaksanakan pada semua 

jenjang dengan frekuensi dan kebutuhan yang berbeda. Secara individu, para guru 

telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya baik melanjutkan 

sekolah maupun mengikuti program peningkatan kompetensi profesi guru. Banyak 

kendala yang mereka hadapi, misalnya masalah dana, kesempatan, informasi, dan 

birokrasi. Oleh karenanya, para guru sangat berharap kepada pihak sekolah dan 

Dinas Pendidikan agar dapat membantu dan memperlancar upayanya ini. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia semakin dituntut untuk 

memenuhi tuntutan profesionalisme dan kebutuhan global. Tuntutan ini menjadi 

sangat berat ketika kita melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Menurut 

laporan UNDP tahun 2005 (M. Saifuddin; 2006), bahwa kualitas SDM Indonesia 

berada pada urutan ke 110 dari 177 negara. Rendahnya SDM ini tidak bisa lepas 

dari kualitas pendidikan Indonesia yang juga masih rendah, hal ini sangat beralasan 

karena dari hasil studi oleh organisasi International Educational Achievement 

(IEA), bahwa kemampuan membaca untuk tingkat SD berada pada urutan ke-38 

dari 39 negara peserta studi, untuk tingkat SLTP berada pada urutan ke-39 dari 42 

negara, dan untuk kemampuan IPA hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara 

peserta (http://www.sekolah2000.or.id, 2006).  

Kualitas pendidikan tersebut sebagai akibat dari kualifikasi dan kompetensi 

tenaga pendidik yang masih rendah. Keadaan seperti ini masih berlangsung paling 

tidak sampai pada akhir tahun 2001, yang menyedihkan lagi apa yang dikatakan 

oleh Malik Fajar (Kompas, 5 September 2001) bahwa sistim pendidikan Indonesia 

terburuk di Asia. Bahkan Azra pernah mengatakan (M. Saifuddin; 2006) bahwa 

pada tahun 2005 kemarin, kualitas guru di Indonesia tergolong unqualified, 

underqualified, dan mismath.  

Munculnya UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru-Dosen dan Peraturan 

Mendiknas nomor 11 tahun 2005 serta SNP (Standart Nasional Pendidikan) 

merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan 

memprofesikan guru. Dengan asumsi bahwa guru sebagai profesi yang profesional 

dengan segala kompetensi yang harus dimiliki, akan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, output, maupun outcome. Hal ini akan menjadi kenyataan apabila 

kita menjalankan amanah dalam perundangan tersebut yang mengatakan bahwa 

”Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, sosial) sebagai agen 

http://www.sekolah2000.or.id/
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pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memilik kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Paulina, 2006). 

Perundangan ini memiliki konsekuensi logis terhadap lembaga-lembaga 

pendidikan di Indonesia termasuk di Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan. 

Lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, maupun Dinas Pendidikan Kota harus 

merespon baik dan segera mengambil langkah-langkah antisipatif terutama 

berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi profesi guru untuk meningkatkan dan 

menjaga mutu akademiknya. 

1.2. Masalah Penelitian 

Pengakuan masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan juga tergantung 

dari kualifikasi dan kompetensi profesi gurunya. Oleh karenanya kajian, 

pemberdayaan, dan upaya pengembangan untuk  meningkatkan kualifikasi dan 

kompetensi profesi guru perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. 

Sebagai langkah awal yang harus dijawab dan yang merupakan masalah pada 

penelitian ini adalah ”Bagaimana kualifikasi dan kompetensi profesi guru serta 

bagaimana upaya pengembangannya untuk menyikapi UU Guru-Dosen ”. 

Pemberlakuan Otoda bagi sebagian daerah dirasa berat terutama berkaitan 

dengan sumber daya manusia terlebih lagi masalah guru. Kota Malang sebagai kota 

pendidikan juga mengalami hal tersebut, karena kualifikasi guru yang disyaratkan 

SNP dan UU Guru-Dosen adalah D-IV atau S-1 terasa berat, karena hampir  25% 

guru belum S-1 (Profil Pendidikan Kota Malang 2007-2008), dan persoalan 

menjadi sangat kompleks pada saat berbicara masalah kompetensi profesi guru. 

Untuk menjawab masalah di atas yaitu dengan menganalisis dan 

mendiskripsikan kualifikasi dan kompetensi profesi guru serta upaya 

pengembangan dalam menyikapi UU Guru-dosen dengan melihat secara riil kondisi 

yang terjadi pada guru dan sekolah di Pendidikan Dasar dan Menengah, serta 

mengalisis program-program pengembangan peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi profesi guru. 

 

BAB II 
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 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Arah Kebijakan dan Program Pendidikan Indonesia 

 Pada awal abad-20 ini, dunia pendidikan Indonesia menghadapi 3 (tiga) 

tantangan besar yaitu: (1) sebagai akibat krisis ekonomi, dituntut untuk dapat 

mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) untuk 

antisipasi era global, dituntut untuk mempersiapkan SDM yang kompeten agar 

mampu bersaing; (3) sejalan dengan otonomi daerah, perlu adanya perubahan dan 

penyesuaian sistim pendidikan nasional. Untuk menjawab tantagan ini memerlukan 

perhatian dan kometmen bersama yang dimotori pemerintah melalui kebijakan 

pembangunan pendidikan.   

Arah kebijakan pembangunan pendidikan menurut GBHN 1999-2004 

(http://www.sekolah2000.or.id, 2006)  terdapat 8 (delapan) butir yang 

diperuntukkan untuk semua program pendidikan, mulai program pendidikan dasar 

dan prasekolah sampai program pendidikan tinggi. Arah kebijakan pembangunan 

pendidikan yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi profesi guru adalah 

meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan 

kesejahteraan sehingga mampu berfungsi secara optimal. 

 Untuk melancarkan arah kebijakan tersebut maka dibuatlah program yang 

menjadi panduan mencapai tujuan. Program pembangunan nasional pendidikan 

tinggi bertujuan untuk (1) melakukan penataan sistim pendidikan tinggi; (2) 

meningkatkan kualitas dan relevansi; (3) meningkatkan pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan tinggi.  

 Kegiatan pokok di bidang peningkatan kualitas dan relevansi adalah (1) 

menyesuaikan program studi dengan perkembangan kebutuhan pembangunan 

nasional; (2) meningkatkan kualitasn tenaga pengajar dengan jalan meningkatkan 

proporsi yang berpendidikan pascasarjana; (3) meningkatkan kualitas fasilitas 

laboratorium beserta unsur pendukungnya; (4) menyempurkan kurikulum sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan persaingan global. 

 

http://www.sekolah2000.or.id/
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2.2. Otonomi Pendidikan 

Perubahan mendasar di negara kita adalah reformasi yang terjadi pada tahun 

1999-an yang ditandai dengan adanya perubahan di aspek pemerintahan termasuk 

perubahan di bidang pendidikan. Perubahan di pemerintahan tersebut adalah 

pemberlakuan UU Otonomi Daerah melalui UU nomor 22 tahun 1999 dan 

disempurnakan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

dengan menyerahkan sejumlah kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah. Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh 

oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat dan semakin 

luas, termasuk bidang pendidikan, seperti juga diungkap oleh Mutsyuhito Solin 

(http://www.waspada.co.id) bahwa salah satu implikasi otonomi daerah adalah 

adanya otonomi/desentralisasi pada bidang pendidikan. Pemerintah daerah 

diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dalam berbagai tahap 

pembangunan pendidikan, mulai perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 

sampai pemantauan atau monitoring.  

Abdurrahman mengatakan bahwa otonomy berasal dari bahasa Yunani 

autos yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti hukum atau aturan (Hasbullah, 

2006). Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 

pasal 1 ayat (5) dikemukakan bahwa dalam otonomi daerah adalah hak, wewenang 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Daerah otonom di sini dimaksudkan adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdsarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibagian lain dikatakan bahwa kewenangan 

daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali 

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 

fiskal/moneter, dan agama, serta kewenangan lain yang diatur secara khusus. Selain 

itu semuanya menjadi kewenangan daerah, termasuk salah satunya bidang 

pendidikan. Tujuan pemberian kewenangan dalam menyelenggarakan otonomi 

http://www.waspada.co.id/
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daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, 

demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memerhatikan 

potensi dan keaneka ragaman daerah. 

Untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan, tidak sedikit daerah 

mengalami kesulitan dan belum siap. Masalah-masalah yang banyak dihadapi 

berkaitan dengan substansi manajemen pendidikan dan perundang-undangan 

(Hasbullah, 2006) seperti (1) masalah kurikulum, (2) masalah sumber daya 

manusia, (3) masalah dana, sarana dan prasarana pendidikan, (4) masalah organisasi 

kelembagaan,  (5) masalah perundang-undangan, dan (6) masalah pembinaan dan 

koordinasi. Padahal pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan 

upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia, menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan 

relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang 

mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 

nasional, dan global.  

Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke 

desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan 

dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan 

mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi 

dibidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem 

manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada 

kebhinnekaan. Menurut Santoso S. Hamijoyo (Hasbullah, 2006), ada beberapa hal 

yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu: (1) pola 

dan pelaksanaan manajemen harus demokratis, (2) pemberdayaan masyarakat harus 

menjadi tujuan utama, (3) peran serta masyarakat bukan hanya pada stakeholders , 

tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan, (4) pelayanan harus 

lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan 

peserta didik dan rakyat banyak, dan (5) keanekaragaman aspirasi dan nilai serta 

norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi penguatan sistem pendidikan 

nasional. 
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Dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi 

bidang pemerintahan, desentralisasi dibidang pemerintahan berada pada 

pemerintahan kabupaten/kota, sedangkan desentralisasi dibidang pendidikan tidak 

berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan 

atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik 

desentralisasi pendidikan itulah yang dinamakan manajemen berbasis sekolah 

(MBS). 

Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan manajemen berbasis 

sekolah, sebenarnya merupakan kecenderungan internasional yang dipraktikkan di 

banyak negara (Bradi, Hasbullah, 2006) dan untuk Indonesia merupakan salah satu 

upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan dan sumberdaya manusia yang 

belakangan ini dirisaukan banyak pihak, terutama bila dilihat dari beberapa laporan 

hasil survei dari lembaga-lembaga independen dunia, menempatkan kualitas 

sumberdaya manusia pada urutan bawah, jauh di bawah negara-negara tetangga 

seperti Singapore, Malaysia, Thailand, dan bahkan Philipina. 

Dalam konteks desentralisasi ini, peran serta masyarakat sangat diperlukan. 

Aparatur pendidikan baik di pusat maupun di daerah, berperan penting dalam 

peningkatan peran serta, efisiensi, dan produktivitas masyarakat untuk membangun 

pendidikan yang mandiri dan profesional. Salah satu sasaran pembangunan adalah 

mewujudkan desentralisasi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab. 

Titik berat desentralisasi di letakkan pada kabupaten/kota. Oleh karena itu 

peningkatan kualitas aparatur pendidikan didaerah amatlah mendasar peranannya, 

terutama pada lapisan yang terdekat dengan rakyat yang mendapat pelayanan 

efektifitas pelayanan pendidikan.   

 

2.3. Kualifikasi Tenaga Pendidikan 

 Kualifikasi diartikan sebagai kemahiran yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas profesi. Menurut Supratman (2004) ditemukan 4 (empat) 

indikator sebagai kelemahan kinerja tenaga pendidikan dalam menjalankan tugas 

profesinya yaitu (1) pengetahunan tentang strategi pembelajaran; (2) pengelolaan 
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kelas khususnya interaksi pembelajaran; (3) motivasi prestasi; dan (4) komitmen 

profesi dan etos kerja. 

 Dicanangkannya SNP dan UU Guru-Dosen memiliki implikasi yang serius 

bagi LPTK, karena persyaratan pendidik disebutkan memiliki kualifikasi akademik 

D-IV atau S-1 untuk guru dan pascasarjana untuk dosen (Paulina, 2006). Padahal 

kondisi riil guru di Indonesia menurut gambaran Balitbang Depdiknas pada tahun 

2005 (Syaifuddin, 2006) sebagai berikut: (1) Dari 1.256.246 guru SD, paling 

banyak 9,03% berijazah S-1 atau D-IV, pendidikan D-1/SPG/SLTA sebanyak 

44,28%, dan pendidikan D-2 sebanyak 43,69%; (2) Dari 490.307 guru SMP, hanya 

54,87% S-1 atau D-IV dan 21,32% berijazah D-2; (3) dari 406.065 guru SMA, 

hanya 51,59% S-1 atau D-IV dan 24,67% berijazah D-2. Gambaran ini hanya dilihat 

berdasarkan latar belakang pendidikan bukan kesesuian latar belakang dengan 

profesinya. 

 Kualifikasi akademik dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru 

akan mempengaruhi proses pembelajaran. Pola proses pembelajaran guru aktif  

dengan siswa pasif efektifitasnya rendah, dan tidak dapat menumbuhkembangkan 

proses partisipasi aktif dalam pembelajaran (Dirjendikti, 2005). Dalam rangka 

meningkatkan daya saing diperlukan pembelajaran yang lebih efektif, dan dipadu 

antara dimensi pengetahuan dengan dimensi proses kognitif pembelajarannya di 

dalam domain empat pilar pendidikan. Strategi pembelajaran secara terus menerus 

harus dikaji sehingga dalam pembelajaran tersebut membuat peserta didik aktiv 

berkreativitas, menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran icapai secara efektif.  

 Penataan kualifikasi tenaga kependidikan bener-benar perlu dilakukan 

(Supratman, 2004) dengan menata pendidikan nasional yang berarti juga inovasi 

pendidikan dan pembelajaran serta pembenahan kinerja. Faktor kesejahteraan dan 

penghargaan menjadi harapan. Penghargaan perlu sesuai dengan prestasi, oleh 

karenanya upaya ”sertifikasi” menjadi tolok ukur kualifikasi dan perolehan 

kesejahteraan. Menurut Ace Suryadi (Kapti Asiatun dkk, 2004) tenaga pendidik 

yang berkualitas paling tidak memiliki 4 (empat) kreteria utama yaitu: (1) 

kemampuan profesional (professional capasity); (2) upaya profesional 
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(professional effort); (3) waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (time 

devotion); (4) imbalan atas hasil kerjanya (professional rent). 

2.4. Kompetensi Profesi Tenaga Pendidikan 

Menurut SK Mendiknas No.045/U/2002,Ps.21 (Dirjendikti, 2005) 

kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang 

dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam 

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh karenanya tepat apa 

yang dikatakan oleh Johar (2002) bahwa tenaga pendidikan disyaratkan disipliner. 

Setiap guru harus memiliki disiplin ilmu yang jelas, misalnya ahli bidang studi, ahli 

pendidikan bidang studi, ahli keguruan, ahli ilmu pendidikan, atau ahli psikologi. 

Meskipun demikian dimungkinkan seseorang memiliki keahlian ganda (double 

appointment), hal ini dapat menjadi bagian  karakteristik lembaga tersebut. Menurut 

Charles E.Johnson (Wina Sanjaya, 2005) bahwa ”Competency as rational 

performance which satisfactorily meets the objective for a disired condition”. 

Menurutnya, kompetensi merupakan prilaku rasional guna mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi ditunjukkkan 

oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggung-jawabkan dalam upaya 

mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Purwadaminta (Uzer Usman, 2001) 

kompetensi berarti kewenangan/kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan 

sesuatu hal, sedangkan pengertian dasarnya adalah kemampuan atau kecakapan.  

 Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki 

oleh seorang pendidik, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial kemasyarakatan (Wina Sanjaya, 2005). Pemerintah juga secara 

tegas mengatakan hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan pemerintah. PP 

No.19 tahun 2005 (SNP) mensyaratkan bahwa (Paulina, 2006) standart Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

(pedagogik, kepribadian, profesional, sosial) sebagai agen pembelajaran, sehat 

jasmani dan rohani, serta memilik kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. 

2.4.1. Kompetensi Paedagogik 
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Kompetensi paedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran 

yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini dijabarkan 

menjadi sub kompetensi: (1) memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

sosial, moral, kultur, emosional, dan intelektual, (2) memahami latar belakang 

keluarga dan masyarakat peserta didik, dan kebutuhan belajar dalam kontek 

kebhinekaan budaya, (3) memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta 

didik, (4) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, (5) menguasai teori 

dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik, (6) mengembangkan 

kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, 

(7)merancang pembelajaran yang mendidik, (8) melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

Guru yang profesional adalah guru yang mampu mengelola pembelajaran 

secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) sehingga kompetensi 

siswa dapat tercapai. Untuk mencapai tersebut maka seorang guru harus mengerti 

dan mampu menerapkan teori belajar dengan memperhatikan perkembangan siswa, 

mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, menggunakan 

sumber belajar yang tepat, mengorganisasikan dan melaksanakan pembelajaran, 

dan mengevaluasi pembelajaran serta mendorong siswa baik kepribadian maupun 

kemampuan terhadap materi pembelajaran lebih baik.  

2.4.2. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional (PP no. 19 tahun 2005) merupakan kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

dapat membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam SNP tahun 2005. Kemampuan tersebut diwujudkan dalam bentuk 

kemampuan: (1) menguasai substansi bidang dan metodologi keilmuannya, (2) 

menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi, (3) menguasai dan 

memanfatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, (4) 

mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, dan (5) meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. 
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2.4.3. Kompetensi Kepribadian  

Dalam PP no 19 tahun 2005 disebutkan bahwa yang termasuk dalam 

kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan peserta didik, dan berakhlak mulia. 

Kompetensi tersebut diekspresikan dalam bentuk kemampuan: (1) menampilkan 

diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, (2) 

menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat, (3) mengevaluasi kinerja sendiri, dan (4) 

mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi kepribadian merupakan 

aspek penting yang harus dimiliki seorang guru yang profesional. 

2.4.4. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial (PP no 19 tahun 2005) adalah kemampuan pendidik 

sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi 

tersebut ditunjukkan dalam bentuk kemampuan: (1) berkomunikasi secara efektif 

dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, dan masyarakat, (2) berkontribusi terhadap pengembangan 

pendidikan di sekolah dan masyarakat, (3) berkontribusi terhadap pengembangan 

pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, (4) memanfaatkan 

teknologi informasi  dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri.   

2.5. Peran Guru dalam Pembelajaran 

 Sampai saat ini pendidik/guru dalam proses pembelajaran masih memiliki 

peran yang sangat penting. Bagaimanapun kecanggihan dan hebatnya teknologi, 

peran guru akan tetap diperlukan. Guru sebagai salah satu sumber belajar masih 

sangat relevan. 

 Disamping guru sebagai sumber belajar, ternyata masih banyak peran yang 

harus dilaksanakan dalam upaya membelajarkan peserta didik (Wina Sanjaya, 

2005), peran-peran tersebut adalah sebagai (1) fasilitator; (2) pengelola/manajer; 

(3) demonstrator; (4) evaluator. Sedangkan menurut Uzer Usman (2001) peran guru 
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dalam menjalankan tugasnya dibedakan menjadi (1) peranan guru dalam PBM 

meliputi sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator dan fasilitator, evaluator; 

(2) peranan guru dalam pengadministrasian; (3) peran guru secara pribadi; (4) peran 

guru secara psikologis.  

Belajar dan mengajar merupakan suatu kegiatan yang saling berkaitan. 

Seorang guru tidak bisa dikatakan mengajar apabila tidak ada peserta didik yang 

belajar. Guru memberikan fasilitas belajar dan peserta didik mengunakannya untuk 

belajar. Sehingga ada hubungan atau interaksi untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Seorang guru mengajar, mustahil dapat memperoleh hasil 

yang baik apabila tidak dibarengi dengan pengelolaan proses belajar mengajar yang 

baik pula. Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang sangat rumit dan 

kompleks, yang didalamnya terdapat banyak variabel yang menentukan atau 

mempengaruhi keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Menurut Herman Hudoyo (1994) dan A.Tabrani Rusyan (1994), Variabel 

atau faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar (PBM) antara lain peserta 

didik, pendidik/guru, sarana prasarana, penilaian, dan lain sebagainya. Selain 

pengetahuan terhadap materi dan kemampuan dalam cara menyampaikan materi, 

pengalaman seorang pengajar/guru dalam mengajar akan mempengaruhi efektifitas 

proses belajar mengajar. Bagaimanapun seorang pengajar yang baru pertama kali 

mengajar akan sangat berbeda dengan orang yang sudah mempunyai pengalaman 

bertahun-tahun mengajar. Karena kekurangan-kekurangan yang dilakukan pada 

proses pengajaran terdahulu akan dilengkapi dan disempurnakan pada proses 

pengajaran berikutnya, hal ini dilakukan setiap kali mengajar sehingga selalu 

mengalami perbaikan dan penyempurnaan untuk tercapainya tujuan pengajaran. 

Kepribadian seorang pengajar akan memberikan warna dalam proses belajar 

mengajar (Ad. Rooijakkers;1991). Seorang pengajar yang mempunyai kepribadian 

baik, mereka mempunyai prinsip bahwa mengajar merupakan suatu tugas yang 

mulia serta merupakan amanah. Karena mengajar merupakan amanah, maka 

mereka selalu berusaha bagaimana menjalankan amanah yang baik sehingga dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pengajarannya. Berbeda 
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dengan seorang guru yang berkepribadian buruk, mungkin mereka mengajar hanya 

asal mengajar saja, tidak memperhatikan peserta didik memahami atau tidak 

Faktor lain adalah motivasi seorang guru. Faktor ini juga akan ikut 

mempengaruhi jalannya proses belajar mengajar. Selain mereka mampu mengajar 

maka mereka juga harus mau mengajar. Seorang pengajar yang mempunyai 

dorongan atau motivasi mengajar yang tinggi akan selalu berusaha meningkatkan 

keprofesionalannya. Mereka akan berusaha meningkatkan kemampuan materi 

berusaha mencari cara-cara yang baik untuk meningkatkan efektifitas proses belajar 

mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan Penelitian 
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Sesuai dengan masalah penelitian yang diambil maka tujuan dari penelitian 

ini adalah mengalisis kualifikasi dan kompetensi profesi  guru, faktor-faktor yang 

mempengaruhi serta upaya pengembangan diri oleh guru, kepala sekolah dan Dinas 

Pendidikan kota Malang dalam menyikapi UU Guru dan Dosen. 

Dari hasil analisis tersebut akan dideskripsikan tentang: 

a) Kualifikasi guru yang menyangkut pendidikan terakhir dan tahun lulus, status 

kepegawaian, umur guru, serta tahun menjadi guru. 

b) Kompetensi profesi guru yang meliputi matapelajaran yang diampu, rerata 

jumlah matapelajaran yang diampu tiap semester, serta kendala utama yang 

dihadapi guru dalam membuat RPP, pembelajaran di kelas, dan evaluasi 

pembelajaran. 

c) Upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi 

profesi guru, bentuk pengembangan, jalur yang ditempuh, serta kendala-

kendala yang dihadapi guru dalam upaya tersebut.  

3.2. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

gambaran yang konkrit, jelas, dan penilaian yang obyektif tentang kualifikasi dan 

kompetensi profesi guru, faktor-faktor yang mempengaruhi serta upaya-upayanya 

khususnya di Kota Malang sehingga dapat dijadikan pijakan untuk pembinaan dan 

pengembangan. Selain itu juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk 

meningkatkan  kualifikasi akademik dan kompetensi profesi guru melalui kajian, 

penelitian, pelatihan dan lain sebagainya sehingga mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang diinginkan.  

 

 

BAB IV 

 METODE PENELITIAN 

 

4.1. Jenis Penelitian 
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 Penelitian yang mendiskripsikan tentang kualifikasi dan kompetensi profesi 

guru serta bagaimana upaya pengembangannya dalam menyikapi UU Guru-Dosen 

di Kota Malang ini termasuk studi kasus. Studi kasus merupakan bentuk penelitian 

yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial tertentu, termasuk 

manusianya, yaitu dengan memberikan gambaran tentang keadaan yang ada 

termasuk perkembangannya. Hasil penelitan studi kasus tidak dapat dipakai untuk 

menggeneralisasikan di luar komunitas yang diteliti, tetapi dapat digunakan sebagai 

alat analisis untuk komunitas yang lain yang mewakili dan mempunyai karakteristik 

yang relatif sama. 

4.2. Obyek dan Tempat Penelitian 

Sesuai dengan masalah penelitian, maka yang menjadi obyek penelitian ini 

adalah guru di lembaga pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kota Malang 

dan Dinas Pendidikan Kota Malang. Jumlah lembaga dikdasmen kota Malang 

sebanyak 533 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 10.901 orang tersebar di 5 

(lima) kecamatan, yaitu Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan 

Lowokwaru.  

Tabel: 4.1: Jumlah Sekolah dan Guru Di Lembaga Pendidikan Dasar dan 

Menengah di Kota Malang Tahun 2007-2008 

 

No Sekolah Jumlah Sekolah Jumlah Guru 

1. SD  262 3,583 

2. MI 48  625  

3. SLTP 90  2,429  

4. MTs 24  492  

5. SMU 48  1,713  

6. SMK 48  1,736  

7. MA 13  323  

JUMLAH TOTAL 533  10,901  

Sumber: Profil Pendidikan Kota Malang, 2007-2008 (dimodifikasi) 

Karena keterbatasan dan beberapa kendala yang dialami peneliti, selain 

Dinas Pendidikan Kota Malang, maka dipilihlah 16 lembaga pendidikan dasar dan 

menengah negeri dan swasta dibawah Departemen Pendidikan Nasional yang 

dianggap oleh masyarakat sebagai sekolah unggul, dengan pertimbangan; melihat 
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input, animo masyarakat memasukkan putranya, proses, sarana prasana, sdm, 

sebagai penyelenggara RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional), output, dan 

outcome dari sekolah yang bersangkutan. Sedangkan guru yang dijadikan sebagai 

responden sebanyak 160 orang (masing-masing 10 orang yang dipilih secara acak) 

yang berasal dari sekolah tersebut.  

Pemilihan 16 sekolah tersebut mempunyai tujuan bahwa ukuran kualifikasi 

dan kompetensi profesi guru serta upaya-upaya pengembangannya merupakan 

batas atas kondisi yang sebenarnya. Dengan mengetahui kondisi ini, kita dapat 

memperkirakan bahkan menentukan bagaimana kondisi sekolah dibawahnya/ tidak 

unggul. Sekolah-sekolah yang dimaksud sebagai berikut: 

Tabel: 4.2: Nama Sekolah yang Dijadikan Tempat Responden 

 

No Nama Sekolah Alamat, no Telpon 

1. SDN Kauman 1 Jl. Kauman no.1, telp.363438 

2. SDN Sawojajar 1 Jl. Raya Sawojajar 49, telpon716129 

3. SD Al-Ya’lu Jl. Teluk Mandar 

4. SD Muhammadiyah 9 Jl. Tumenggung Suryo, telpon 407696 

5. SMPN-1 Jl. Lawu 12, telpon 325206 

6. SMPN-3 Jl. Dr. Cipto 20, telpon 362612 

7. SMPK Kolese St Yusup Jl. Dr. Sutomo 35, telpon 365235 

8. SMP Wahid Hasyim Jl. Mayjen Haryono, telpon 551751 

9. SMKN-2 Jl. Veteran 17, telpon 551504 

10. SMKN-3 Jl. Surabaya 1, telpon 551734 

11. SMK Nasional Jl, Langsep 43, telpon 565753 

12. SMK PGRI 3 Jl. Raya TlogomasIX/29, telpon 554383 

13. SMAN-4 Jl. Tugu Utara 1, telpon 325267 

14. SMAN-3 Jl. Sultan Agung Utara, telpon 324768 

15. SMAK Santa Maria Jl. Raya Langsep 4, telpon 566134 

16. SMA Islam Jl. RA. Kartini 2, telpon 325422 

Dari 16 sekolah yang telah ditentukan sebagai tempat responden tersebut, 

terdapat 3 sekolah yang tidak bersedia dijadikan tempat responden. Tiga sekolah 

tersebut adalah: SDN Kauman 1, SMAK Santa Maria, dan SMA Islam. 

4.3. Variabel dan Indikator Penelitian 

Untuk mengarahkan dan mengoperasionalkan masalah-masalah yang 

diteliti maka perlu ditentukan terlebih dahulu variabel dan indikatornya. Sesuai 
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dengan yang diinginkan dalam penelitian ini, maka variabelnya adalah kualifikasi 

dan kompetensi profesi guru serta upaya pengembangannya untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. 

Dengan mempertimbangkan beberapa teori yang mendukung dan 

pengalaman, maka variabel dan indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Tabel: 4.3: Variabel dan Indikator Penelitian 

 

Variabel Indikator Sumber data 

Kualifikasi guru 1. Latar belakang pendidikan 

2. Pendidikan terakhir/tahun 

3. Tahun menjadi guru 

4. Umur 

5. Status kepegawaian 

1. Guru 

2. Dinas Pendidikan 

kota 

Kompetensi 

profesi guru/ 

kemampuan 

mengajar 

1. Mata pelajaran yang diampu 

2. Rata-rata jumlah mata 

pelajaran yang diampu tiap 

semester. 

3. Kendala utama yang dihadapi 

dalam pembuatan RPP, 

pembelajaran di kelas, dan 

evaluasi pembelajaran. 

1. Guru 

Upaya-upaya 

pengembangan 

1. Peningkatan kualifikasi, jalur 

yang ditempuh, dan kendala 

utama 

2. Peningkatan kemampuan 

mengajar, jalur yang 

ditempuh, dan kendala utama 

1. Guru 

2. Dinas Pendidikan 

kota 

 

4.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi/ 

data seperti di atas dan sekaligus menjawab masalah dalam penelitian ini adalah:  

a. Teknik dokumentasi. Cara ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

kualifikasi guru yang merupakan data sekunder yang didapat dari Dinas 

Pendidikan Kota Malang. Sedangkan komponen-komponen kualifikasi guru 

yang diinginkan seperti pada Tabel: 4.3 di atas. 

b. Teknik angket. Cara ini digunakan untuk memperoleh data tentang kualifikasi 

guru, kompetensi profesi guru/ kemampuan mengajar, dan upaya-upaya 

pengembangan. Instrumen untuk memperoleh data tersebut berupa angket 
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terbuka dan tertutup yang dikembangkan berdasarkan teori dan pengalaman. 

Angket sebanyak 130 eks yang disebar ke 13 sekolah, hanya 117 eks angket 

yang dikembalikan. Angket yang dimaksud seperti pada lampiran. 

c. Teknik wawancara. Cara ini digunakan untuk melengkapi/ 

mendukung/memperjelas data yang diperoleh dari cara pengumpulan data 

berupa dokumen dan angket. Sedangkan panduan/ kisi-kisi wawancara seperti 

pada lampiran. 

   

4.5. Analisis Data 

Sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini, maka analisis data yang 

digunakan adalah analisis diskriptif kualitatif. Untuk menjawab bagaimana 

kualifikasi dan kompetensi profesi guru maka data yang didapat diklasifikasi, 

dikodekan, dan didiskripsikan secara kualitatif. Sedangkan untuk menjawab upaya-

upaya pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi profesi guru 

dilakukan dengan pengkatagorian dan penafsiran data dengan menggunakan 

motode komparasi (Moleong, 2000). 

Secara umum, analisis yang digunakan untuk mendiskripsikan secara 

kualitatif hasil-hasil penelitian menggunakan atau mengikuti ‘Model Interaksi 

Milles & Huberman (1994), seperti pada Gambar 1. 

Data yang didapat dengan teknik pengumpulan data (angket, wawancara, 

dan dokumentasi) dianalisis dan disajikan melalui proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan. Dari hasil ini didapat 

kesimpulan dan temuna sementara, kemudian diverifikasi dengan masalah 

penelitian. Dari hasil verifikasi ini didapat dan diambil kesimpulan akhir sebagai 

jawaban dari masalah penelitian yang telah ditentukan. 

 Pengumpulan data  

   

Reduksi data  Penyajian data 
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 Penarikan kesimpulan 

dan temuan sementara 

 

   

Penarikan kesimpulan akhir 

sebagai temuan penelitian 

 
Verifikasi 

 

Gambar 1: 

Model Interaksi Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Wilayah Kota Malang yang luasnya 110.06 km2, mempunyai 533 sekolah 

negeri maupun swasta (SD, MI, SLTP, MTs, SMU, MA, dan SMK) dengan 10.901 

orang guru (GTY, PNS, GTT, dan Guru Bantu) yang tersebar di 5 (lima) kecamatan 

yaitu; Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru (Tabel 5.1). 
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Tabel: 5.1: Jumlah Guru Lembaga Dikdasmen Kota Malang Menurut Ijazah 

Tertinggi 

 

No Ijazah 
Lembaga Jumlah 

SD MI SMP MTs SMU SMK MA Tot % 

1. <=SLTA    355  134       12      9       22       17      1       550  5.05 

2. D1      19      7       66    15         3         7        117  1.07 

3. D2    797  103       50    14         4       10      2       980  8.99 

4. D3    165    14                 179  1.64 

5. D3 Keg        114    11       29       52      2       208  1.91 

6. D3 Lain            8      3         7       33                51  0.47 

7. SarmudKeg          41    11       30       89      7       178  1.63 

8. SarmudLain            5      1         7       33      5         51  0.47 

9. S1 2,239  344              2,583  23.70 

10. S1 Keg     2,021  406  1,451  1,264  259    5,401  49.55 

11. S1 Lain          88    14     100     195    21       418  3.83 

12. Pascasarjana        8    23       24      8       60       36    26       185  1.70 

Total 3,583 625 2,429 492 1,713 1,736 323 10.901 100 

Sumber: Profil Pendidikan Kota Malang, 2007-2008 (dimodifikasi) 

Besarnya jumlah guru ini akan mengundang beberapa persoalan klasik yang 

kadang-kadang kita lupakan, yaitu umur guru. Semakin lama menjadi guru 

seharusnya semakin profesional, tetapi biasanya semakin lama semakin tidak 

produktif jika tidak diikuti oleh pengembangan diri melalui pelatihan, seminar, 

diskusi, dst. Umur guru di lembaga dikdasmen Kota Malang seharusnya juga 

mendapat perhatian, karena berdasarkan penyebaran angket ternyata sekitar 

18.80% guru di atas umur 50 tahun, dan hanya 0.85% di bawah umur 25 tahun. Jika 

dilihat lamanya menjadi guru, terdapat 29.06% orang yang telah menjadi guru lebih 

dari 25 tahun, dan sebanyak 17.09% menjadi guru kurang dari 5 tahun. 

 

Tabel: 5.2: Kualifikasi Guru Lembaga Dikdasmen Kota Malang 
 

No Diskripsi 
SD SMP SMK SMA 

TOT Prosen 
N S N S N S N S 

1. Umur (U) dalam tahun:                  

1.1 U<25 0 1 0 0 0 0 0   1 0.85 

1.2 25 ≤U<50 8 17 13 16 15 10 10   89 76.07 

1.3 U ≥ 50 2 1 3 3 3 0 10   22 18.80 

1.4 Tidak mengisi                 5 4.27 

2. Pendidikan terakhir, th lulus (TL):              

2.1 Diploma, TL≤1983 0 0 1 0 0 0 0   1 0.85 

2.2 Dipl,1985<TL< 2003 0 0 0 1 0 0 0   1 0.85 
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2.3 Diploma, TL≥2003 1 1 0 0 0 0 0   2 1.71 

2.4 S-1, TL≤1983 0 1 3 3 1 0 6   14 11.97 

2.5 S-1,1985<TL< 2003 4 5 8 16 16 6 12   67 57.26 

2.6 S-1, TL ≥2003 6 11 5 1 0 4 1   28 23.93 

2.7 S-2, TL≤1983 0 0 0 0 0 0 0   0 0.00 

2.8 S-2,1985<TL< 2003 0 0 0 0 1 0 1   2 1.71 

2.9 S-2, TL ≥2003 0 1 0 0 0 0 1   2 1.71 

3. Tahun menjadi guru (G):                  

3.1 G≤1983 7 1 8 5 3 1 9   34 29.06 

3.1 1983<G<2003 3 6 5 14 14 7 11   60 51.28 

3.3 G≥2003 0 12 3 0 1 3 1   20 17.09 

3.4 Tidak mengisi                 3 2.56 

4. Status kepegawaian:                  

4.1 GuruTetapYayasan 0 8 0 11 0 0 0   19 16.24 

4.2 PNS 10 1 16 4 15 0 20   66 56.41 

4.3 Guru Bantu 0 0 0 1 0 0 0   1 0.85 

4.4 Guru Tidak Tetap 0 8 0 3 1 9 1   22 18.80 

4.5 Tidak mengisi                 9 7.69 

Sumber: Rekapitulasi hasil angket 

Keterangan: 

N=Negeri 

S=Swasta 

 

Status kepegawaian guru di dikdasmen Kota Malang bervariasi, dari 16 

sekolah favorit yang dipilih sebagai tempat responden, guru tetap yayasan sebesar 

16.24%, PNS sebesar 56.41%, Guru bantu sebesar 0.85%, dan guru tidak tetep 

sebesar 18.80%. Besarnya guru yang non-PNS, hampir 50% (Tabel 5.2) ini menjadi 

persoalan tersendiri bagi sekolah bahkan Dinas Pendidikan Kota, jika kita tidak 

bijaksana dan adil dalam memperlakukannya terutama berurusan dengan 

keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan mereka. 

UU Guru-Dosen dan BSNP yang mensyaratkan guru harus S-1 merupakan 

persoalan tersendiri bagi Kota Malang, karena guru yang berijazah S-1 sebesar 

77.08% (S-1 Keguruan 49.55%), pascasarjana 1.7%, dan ternyata ada 550 orang 

guru (5.05%) berijazah SLTA ke bawah (Tabel 5.1). Sudah barang tentu terdapat 

sekitar 2290 orang guru (21.23%) yang tidak bisa mengikuti sertifikasi guru, dan 

dapat dipastikan mereka tidak mendapatkan tunjangan profesi. Tetapi pada 16 

sekolah favorit yang dipilih, hanya 3.42% yang berijazah diploma.  
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 Kualifikasi akademik dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru 

(Tabel 5.1 dan Tabel 5.2) akan mempengaruhi proses pembelajaran. Dengan 

minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap teori, metode, dan strategi 

pembelajaran, guru cendrung menggunakan pembelajaran satu arah (guru aktif), 

jauh dari PAKEM, dan pembelajaran semacam ini efektifitasnya rendah. Dalam 

rangka meningkatkan daya saing diperlukan pembelajaran yang lebih efektif, dan 

dipadu antara dimensi pengetahuan dengan dimensi proses kognitif 

pembelajarannya di dalam domain empat pilar pendidikan. Strategi pembelajaran 

secara terus menerus harus dikaji sehingga dalam pembelajaran tersebut membuat 

peserta didik aktiv berkreativitas, menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif.  

 Hal tersebut akan mudah dicapai apabilai kualifikasi guru yang diartikan 

sebagai kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan tugas profesi, selalu dan 

terus menerus dikembangkan dan ditingkatkan. Karena kualifikasi guru yang tinggi 

akan berdampak pada kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya, misalnya 

1) pengetahunan tentang strategi pembelajaran, 2) pengelolaan kelas khususnya 

interaksi pembelajaran, 3) motivasi untuk berprestasi, dan 4) komitmen profesi dan 

etos kerja menjadi tinggi. 

Kompetensi profesi guru khususnya kompetensi kemampuan mengajar 

merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran, dengan memahami peserta 

didik apa adanya akan dapat mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru yang profesional 

adalah guru yang mampu mengelola pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAKEM) sehingga kompetensi siswa dapat tercapai. Untuk 

mencapai tersebut maka seorang guru harus mengerti dan mampu menerapkan teori 

belajar dengan memperhatikan perkembangan siswa, mengerti dan dapat 

menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, menggunakan sumber belajar yang 

tepat, mengorganisasikan dan melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi 

pembelajaran serta mendorong siswa baik kepribadian maupun kemampuan 

terhadap materi pembelajaran lebih baik.  
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Rendahnya kualifikasi dan ketidaksesuaian latarbelakang pendidikan guru 

dalam pembelajaran akan berdampak pada kemampuan guru dalam mengajar. 

Rendahnya kemampuan guru mengajar masih menjadi persoalan dan menjadi 

pekerjaan rumah (PR) bagi sekolah, dinas pendidikan, bahkan bagi kita semua. 

Karena kalau kita lihat pada Tabel 5.3, ternyata hanya 80.4% guru yang layak 

mengajar, selebihnya sekitar 2135 orang guru belum layak mengajar, bahkan 721 

(6.6%) orang guru tidak layak mengajar. Ketidaklayakan guru ini terjadi di semua 

jenjang pendidikan dan apabila kita ranking dari yang terbesar sampai terkecil 

adalah; SD, MI, SLTP, MTs, SMK, SMU, dan MA. 

Tabel: 5.3: Jumlah Sekolah dan Guru, Kompetensi Kemampuan Guru dalam 

Mengajar  di Lembaga Dikdasmen Kota Malang 

No Sekolah 
Jumlah 

Sekolah 

Jumlah 

Guru 

Kemampuan Guru Mengajar 

Layak Semi Layak Tidak Layak 

Jml % Jml % Jml % 

1 SD 262  3,583  2,412  67.3  816  22.8     355  9.9  

2 MI 48  625  381  61.0  110  17.6  134  21.4  

3 SLTP 90  2,429  2,133  87.8  168  6.9  128  5.3  

4 MTs 24  492  428  87.0  26  5.3  38  7.7  

5 SMU 48  1,713  1,611  94.0  73  4.3  29  1.7  

6 SMK 48  1,736  1,495  86.1  207  11.9  34  2.0  

7 MA 13  323  306  94.7  14  4.3  3  0.9  

Jml Total 533  10,901  8,766  80.4  1,414  13.0  721  6.6  

Sumber: Profil Pendidikan Kota Malang, 2007-2008 (dimodifikasi) 

Ketidaklayakan guru dalam mengajar bukan tanpa sebab, banyak faktor 

yang mempengaruhi, misalnya ketidaksesuaian latar belakang pendidikan (non-

pendidikan atau latarbelakang pendidikan tidak sesuai dengan matapelajaran yang 

diampu), jumlah matapelajaran yang diampu, kesibukan, tidak mampu merancang 

dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran, dan sebagainya. 

Tabel: 5.4: Diskripsi Guru Mengajar  dan Kendalanya di Lembaga Dikdasmen 

Kota Malang 

No Diskripsi 
SD SMP SMK SMA 

Tot Rata2 
N S N S N S N S 

1. Matapelajaran (MP) yg diampu saat ini:           

1.1 Jumlah 5.4 1.47 1.92 1.37 1.44 1.17 1   13.8 1.97 

1.2 Sesuai 0 0 13 17 16 10 20   76  99.40 

1.3 Tdk sesuai 0 0 1 0 2 0 0   3 0.60 
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2. 
Rerata MP tiap 

smt 
4.85 1.68 2 1.59 2 1 1.08   14.2 2.03 

3. Kendala yang dihadapi guru dalam:           

3.1 Membuat RPP: 12 6 18 20 17 7 15   95 34.05 

  (Dalam %)  12.6 6.32 18.9 21.1 17.9 7.37 15.8       

  (Brdsr jenjang)  18.9 40.0 25.3 15.8       

 -Waktu 4 2 13 6 4 4 6   39 41.05 

 -Referensi 2 1 4 2 3 0 1   13 13.68 

 -Pengganti 1 1 0 5 1 0 0   8 8.42 

 -Jabar materi 2 0 0 4 5 1 2   14 14.74 

 -Format 3 0 0 2 3 2 3   13 13.68 

  -Metode 0 2 1 1 1 0 3   8 8.42 

3.2 
Pembelajaran di 

kelas: 
12 15 21 20 16 14 15   113 40.50 

  (Dalam %)  10.6 13.3 18.6 17.7 14.2 12.4 13.3       

  (Brdsr jenjang)  23.9 36.3 26.5 13.3       

  -Sarpras 0 0 1 0 2 6 1   10 8.85 

  -Media/materi 0 1 7 3 4 5 5   25 22.12 

  -Siswa 11 11 8 13 8 3 5   59 52.21 

  -Waktu/praktek 1 3 5 1 2 0 4   16 14.16 

  -Metode 0 0 0 3 0 0 0   3 2.65 

 3.3 
Evaluasi 

pembelajaran: 
12 5 9 13 13 7 12   71 25.45 

  (Dalam %)  16.9 7.04 12.7 18.3 18.3 9.86 16.9       

  (Brdsr jenjang)  23.9 31.0 28.2 16.9       

  -Waktu 5 2 1 1 5 2 5   21 29.58 

  -Siswa 2 1 3 3 2 2 1   14 19.72 

  -Tdk tuntas 2 0 0 0 3 3 2   10 14.08 

  -Remidi 0 0 2 5 2 0 2   11 15.49 

  -TuntutanKKM 3 2 3 4 1 0 2   15 21.13 

Sumber: Hasil rekapitulasi angket 

Salah satu tugas pokok guru adalah mengajar. Proses pembelajaran akan 

berjalan baik jika guru mampu merancang pembelajaran dengan baik, mulai dari 

merencanakan (membuat RPP) pembelajaran, melaksanakan pembelajaran di kelas, 

sampai mengevaluasinya. Dalam melaksanakan tugas pokok ini saja, guru masih 

mengalami kendala, bahkan kendala dalam membuat RPP, melaksanakan 

pembelajaran di kelas, dan mengevaluasi pembelajaran relatif tinggi. Secara 

berurutan, guru mengalami kendala dalam membuat RPP, pembelajaran di kelas, 

dan evaluasi pembelajaran adalah 34.05%, 40.50%, dan 25.45% (Tabel 5.4). 

Membuat RPP merupakan suatu keharusan bagi seorang guru, karena di 

dalam RPP memuat aspek-aspek penting dalam proses belajar mengajar. Aspek-

aspek tersebut misalnya kompetensi yang akan dicapai, cara mencapai, 
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bahan/materi pelajaran, model interaksi, model evaluasi, dan lain sebagainya. Guru-

guru di jenjang SLTP lebih banyak mengalami kendala (40%), urutan kedua SMK 

(25.3%), ketiga SD (18.9%), dan keempat adalah SMU (15.8%). Secara umum 

guru-guru di sekolah negeri lebih banyak (16.3%) mengalami kendala dibanding 

guru-guru di sekolah swasta (11.8%). Sedangkan faktor penyebabnya:  

1) Waktu, faktor ini yang paling besar (41.05%). Yang termasuk faktor ini antara 

lain; kesulitan guru dalam mendistribusikan waktu dalam RPP, dan tidak 

adanya waktu guru untuk membuat RPP karena kesibukannya, dsb. 

2) Kesulitan dalam menjabarkan materi pelajaran dalam RPP (14.74%). 

3) Kesulitan mengikuti format RPP yang baku (13.68%). 

4) Kesulitan buku-buku referensi (13.68%), kesulitan menentukan buku mana 

yang dipakai, buku wajib dan buku penunjang. 

5) Kesulitan menentukan metode mengajar (8.42%). 

Tabel: 5.5: Diskripsi Guru yang Mempunyai Kendala Membuat RPP 

 

No Diskripsi 
SD SMP SMK SMA 

Tot Rata2 
N S N S N S N S 

3. Kendala yang dihadapi guru dalam:           

3.1 Membuat RPP: 12 6 18 20 17 7 15   95 34.05 

  (Dalam %)  12.6 6.32 18.9 21.1 17.9 7.37 15.8       

  (Brdsr jenjang)  18.9 40.0 25.3 15.8       

 -Waktu 4 2 13 6 4 4 6   39 41.05 

 -Referensi 2 1 4 2 3 0 1   13 13.68 

 -Pengganti 1 1 0 5 1 0 0   8 8.42 

 -Jabar materi 2 0 0 4 5 1 2   14 14.74 

 -Format 3 0 0 2 3 2 3   13 13.68 

  -Metode 0 2 1 1 1 0 3   8 8.42 

 

Guru yang mampu membuat RPP diharapkan juga mampu mengajar. 

Karena dengan mampu membuat RPP, guru sudah memahami karakteristik siswa, 

memahami filosofi dan teori belajar, memahami dan merancang media/sarana 

prasana pembelajaran, menguasai materi, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya 

tidak demikian, karena pembelajaran di kelas adalah situasional dan dinamis. Oleh 

karenanya, hal-hal yang mungkin terjadi harus diperhitungkan dan direncanakan. 
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Guru yang mengalami permasalahan pembelajaran di kelas cukup besar 

yaitu 40.5%. Sebagian besar terjadi pada guru-guru di jenjang SMP sebesar 36.3%, 

kemudian di SMK 26.5%, SD sebesar 23.9%, dan di SMA sebesar 13.3%. Faktor-

faktor penyebabnya secara berurutan adalah: 

1) Siswa relatif sulit mengikuti pelajaran, dan siswa relatif sulit mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas tepat waktu, dan seterusnya. 

2) Guru belum mampu memanfaatkan dan menciptakan media pembelajaran. 

3) Pemanfaatan dan penggunaan waktu yang sesuai RPP, terutama untuk praktek. 

4) Sarana prasarana yang tidak menunjang. 

5) Metode pembelajaran yang dipilih. 

Tabel: 5.6: Diskripsi Guru yang Mempunyai Kendala dalam Pembelajaran 

 

No Diskripsi 
SD SMP SMK SMA 

Tot Rata2 
N S N S N S N S 

3. Kendala yang dihadapi guru dalam:           

3.2 
Pembelajaran di 

kelas: 
12 15 21 20 16 14 15   113 40.50 

  (Dalam %)  10.6 13.3 18.6 17.7 14.2 12.4 13.3       

  (Brdsr jenjang)  23.9 36.3 26.5 13.3       

  -Sarpras 0 0 1 0 2 6 1   10 8.85 

  -Media/materi 0 1 7 3 4 5 5   25 22.12 

  -Siswa 11 11 8 13 8 3 5   59 52.21 

  -Waktu/praktek 1 3 5 1 2 0 4   16 14.16 

  -Metode 0 0 0 3 0 0 0   3 2.65 

 

Selain kendala-kendala yang dialami oleh guru tersebut, masih banyak guru 

(25.45%) yang mempunyai kendala dalam mengevaluasi pembelajaran. Ternyata 

guru-guru di jenjang SMP lebih dominan mengalamani kendala dalam membuat 

RPP, pembelajaran di kelas, dan bahkan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran.  

Faktor-foktor utama penyebab mengalami kendala dalam mengevaluasi 

pembelajaran adalah: 

1) Menentukan kapan mengadakan evaluasi dan berapa lama mengadakan 

evaluasi. 

2) Siswa belum siap dievaluasi, dan siswa belum memahami/menguasai materi. 

3) Tuntutan KKM yang beakibat tingginya kreteria ketuntasan. 



 33 

4) Banyaknya siswa yang mengikuti remidi. 

Tabel: 5.7: Diskripsi Guru yang Mempunyai Kendala dalam Evaluasi Pembelajaran 

 

No Diskripsi 
SD SMP SMK SMA 

Tot Rata2 
N S N S N S N S 

3. Kendala yang dihadapi guru dalam:           

 3.3 
Evaluasi 

pembelajaran: 
12 5 9 13 13 7 12   71 25.45 

  (Dalam %)  16.9 7.04 12.7 18.3 18.3 9.86 16.9       

  (Brdsr jenjang)  23.9 31.0 28.2 16.9       

  -Waktu 5 2 1 1 5 2 5   21 29.58 

  -Siswa 2 1 3 3 2 2 1   14 19.72 

  -Tdk tuntas 2 0 0 0 3 3 2   10 14.08 

  -Remidi 0 0 2 5 2 0 2   11 15.49 

  -TuntutanKKM 3 2 3 4 1 0 2   15 21.13 

 

5.3.1. Upaya Peningkatan Kualifikasi, Jalur yang Ditempuh, dan Kendalanya 

Adanya program sertifikasi guru sebagai wujud konkrit UU Guru-Dosen 

dan SNP, yang berakibat pada kesejahteraan guru, membuat guru terutama yang 

belum S-1 berupaya meningkatkan jenjang pendidikan ke S-1. Upaya 

meningkatkan kualifikasi ke jenjang yang lebih tinggi (Tabel 5.8), paling banyak 

dilakukan oleh guru-guru tingkat SD (29.5%), kemudian guru-guru SMP dan SMK 

(masing-masing 25%) , dan yang terakhir SMA (20.5%). 

Bentuk upaya guru untuk meningkatkan kualifikasinya berupa rencana ke 

S-1/S-2, dan sedang S-1/S-2. Berdasarkan data pada Tabel 5.8, bahwa guru-guru 

yang merencanakan ke S-1 Pendidikan sebesar 6.82%, yang sedang S-1 sebesar 

3.41%, rencana ke S-2 pendidikan sebesar 80.68%, guru-guru yang sedang S-2 dan 

S-3 sama besarnya yaitu 4.55%. Upaya peningkatan kualifikasi ini banyak 

dilakukan oleh guru-guru di sekolah negeri (15.9%) dibanding guru-guru di sekolah 

swasta (12.1%). 

Tabel: 5.8: Upaya, Jalur yang Ditempuh, dan Kendalanya dalam  Peningkatan 

Kualifikasi Guru Lembaga Dikdasmen Kota Malang 

 

No Diskripsi 
SD SMP SMK SMA 

Tot Rata2 
N S N S N S N S 

1. Upaya guru: 10 16 15 7 13 9 18   88 75.21 

  (Dalam %)  11.4 18.2 17 7.95 14.8 10.2 20.5       

  (Brdsr jenjang)  29.5 25.0 25.0 20.5       
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1.1 
Rencana S-1 

Pendidikan 
0 3 0 1 1 0 1   6 6.82 

1.2 
Sedang S-1 

Pendidikan 
0 0 1 1 1 0 0   3 3.41 

1.3 
Rencana S-2 

Pendidikan 
10 10 13 5 11 8 14   71 80.68 

1.4 
Sedang S-2 

Pendidikan 
0 2 1 0 0 0 1   4 4.55 

  Sedang S-3 0 1 0 0 0 1 2   4 4.55 

2. 
Jalur yg ditem-

puh melalui: 
10 27 19 15 19 18 36   144   

  (Dalam %)  6.94 18.8 13.2 10.4 13.2 12.5 25       

  (Brdsr jenjang)  25.7 23.6 25.7 25.0       

2.1 Individu 4 7 4 1 6 4 13   39 27.08 

2.2 Sekolah 1 6 7 6 2 5 9   36 25.00 

2.3 Diknas 5 9 4 5 8 7 8   46 31.94 

2.4 
pihak lain/  

beasiswa 
0 5 4 3 3 2 6   23 15.97 

3. Kendala: 22 26 35 25 35 22 45   210   

  (Dalam %)  10.5 12.4 16.7 11.9 16.7 10.5 21.4       

  (Brdsr jenjang)  22.9 28.6 27.1 21.4       

3.1 Kemampuan 0 1 3 0 2 0 2   8 3.81 

3.2 Kemauan 0 1 3 0 2 0 2   8 3.81 

3.3 Keuangan 10 8 12 8 11 4 12   65 30.95 

3.4 Kesempatan 4 8 12 7 9 6 10   56 26.67 

3.5 Informasi 0 3 1 3 3 8 5   23 10.95 

3.6 Birokrasi 5 4 3 1 3 4 6   26 12.38 

3.7 Usia 3 1 1 6 5 0 8   24 11.43 

 

 

Jalur-jalur yang ingin dan sudah ditempuh oleh guru-guru dalam upaya 

meningkatkan kualifikasi (sekolah ke jenjang yang lebih tinggi) dapat 

dikelompokkan menjadi jalur individu, melalui sekolah tempat guru mengajar, 

melalui diknas pendidikan, dan pihak lain (berupa beasiswa). Dari Tabel 5.8 di atas, 

terlihat bahwa upaya meningkatkan kualifikasi melalui diknas pendidikan, berada 

rating tertinggi (31.94%). Hal ini berarti, guru-guru sangat berharap kepada Dinas 

Pendidikan untuk membantu dalam upaya tersebut. Di Dinas Pendidikan Kota 

Malang belum ada program dan anggaran yang dapat membantu peningkatan 

kualifikasi guru-guru di lembaga dikdasmen. Namun program dan anggaran 

peningkatan kualifikasi guru-guru taman kanak-kanak (TK) pada tahun ini sudah 

menginjak tahun kedua, yang dana pengembangannya diambil dari APBD.  
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Dari uraian di atas, dapat dipastikan bahwa upaya peningkatan kualifikasi 

guru mengalami banyak kendala, yaitu keuangan (30.95%), kesempatan (26.67%), 

birokrasi (12.38%), usia (11.43%), informasi (10.95%). Kendala terbesar dialami 

oleh guru-guru di sekolah negeri (16.3%) dibanding guru-guru di sekolah swasta 

(11.5%). Tetapi dari Tabel 5.8 dapat dikatakan bahwa guru-guru masih punya 

kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan jenjang pendidikannya. 

Dominannya kendala keuangan, kesempatan melanjutkan studi, birokrasi yang 

’menghambat’, usia guru banyak yang tua, informasi tentang studi yang tidak cepat 

dan tidak merata, bisa berdampak menurunnya motivasi untuk meningkatkan 

kualifikasi guru. 

 

5.3.2. Upaya Peningkatan Kompetensi Profesi Guru, Jalur yang Ditempuh,  

dan Kendalanya 

Upaya untuk meningkatkan kemampuan mengajar, tidak hanya melalui 

sekolah ke jenjang lebih tinggi tetapi juga dapat melalui upaya peningakatan dan 

pengembangan kompetensi profesi guru. Lebih-lebih bagi guru-guru yang 

mempunyai banyak keterbatasan, upaya-upaya yang perlu dilakukan misalnya, 

mengikuti diklat, forum/lomba ilmiah, menulis buku/modul, menulis artikel, 

melakukan penelitian/PTK, membuat media atau alat pembelajaran. 

Kegiatan-kegitan tersebut lebih banyak dilakukan oleh guru-guru di sekolah 

negeri (15.8%) dibanding guru di sekolah swasta (12.2%). Upaya peningkatan 

kompetensi profesi (Tabel 5.9) melalui diklat lebih banyak dlakukan (26.3%), 

karena kegiatan ini umumnya tidak banyak mengeluarkan dana pribadi, tidak 

menggangu jam pelajaran, guru-guru yang ikut kegiatan ini banyak diberi tugas 

oleh sekolah/diknas, tidak memerlukan pemikiran yang berat dibanding mengikuti 

forum ilmiah, lomba/karya ilmiah, menulis buku/modul, menulis artikel, dan 

membuat media/alat pembelajaran. 

Tabel: 5.9: Upaya, Jalur yang Ditempuh, dan Kendalanya dalam  Peningkatan 

Kompetensi Profesi Guru Lembaga Dikdasmen Kota Malang 

No Diskripsi 
SD SMP SMK SMA 

Tot Rata2 
N S N S N S N S 

1. Upaya guru: 34 73 56 49 74 26 91   403   

  (Dalam %)  8.44 18.1 13.9 12.2 18.4 6.45 22.6       
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  (Brdsr jenjang)  26.6 26.1 24.8 22.6       

1.1 Diklat 10 18 14 17 16 9 22   106 26.30 

1.2 Forum ilmiah 8 11 12 14 14 4 15   78 19.35 

1.3 
Lomba/karya 

akademik 
1 5 3 2 4 1 5   21 5.21 

1.4 
Menulis buku/ 

modul 
3 11 8 4 14 4 14   58 14.39 

1.5 Menulis artikel 0 7 4 1 3 3 6   24 5.96 

1.6 penelitian/PTK 4 7 4 4 13 2 14   48 11.91 

1.7 

Membuat  

media/alat   

pembelajaran 
8 14 11 7 10 3 15   68 16.87 

2. 
Jalur yg ditem-

puh melalui: 
18 30 30 31 41 21 48   219   

  (Dalam %)  8.22 13.7 13.7 14.2 18.7 9.59 21.9       

  (Brdsr jenjang)  21.9 27.9 28.3 21.9       

2.1  Individu 3 11 9 10 14 7 16   70 31.96 

2.2 Sekolah 7 14 13 12 13 9 17   85 38.81 

2.3 Diknas 7 4 7 6 10 3 11   48 21.92 

2.4 Ikut teman 0 0 0 0 3 0 0   3 1.37 

2.5 
pihak lain/  

MGMP 
1 1 1 3 1 2 4   13 5.94 

3.  Kendala: 28 25 47 40 25 22 41   228   

  (Dalam %)  12.3 11 20.6 17.5 11 9.65 18       

  (Brdsr jenjang)  23.2 38.2 20.6 18.0       

3.1  Kemampuan 3 1 6 3 0 0 5   18 7.89 

3.2  Kemauan 0 3 6 1 0 0 4   14 6.14 

3.3  Keuangan 9 4 10 12 4 3 5   47 20.61 

3.4  Kesempatan 6 11 10 12 13 8 11   71 31.14 

3.5  Informasi 4 3 10 9 7 6 6   45 19.74 

3.6  Birokrasi 6 3 4 2 1 5 6   27 11.84 

3.7  Usia 0 0 1 1 0 0 4   6 2.63 

Setelah dideteksi, jalur-jalur yang ditempuh dalam peningkatan kompetensi 

profesi guru banyak dilakukan melalui sekolah (38.81%), inisiatif sendiri (31.96%), 

melalui diknas (21,92%), dan seterusnya. Upaya peningkatan ini baik yang melalui 

sekolah maupun melalui diknas, biasanya dalam bentuk surat tugas atas dasar 

relevansi dan pemerataan. Oleh karenanya, untuk memenuhi persyaratan sertifikasi 

guru (misalnya), menambah pengetahuan dan pengalaman, tidak menunggu diberi 

tugas oleh sekolah dan diknas,  jalur inisiatif sendiri (tidak melelui sekolah dan 

diknas) menjadi pilihan. 

Guru-guru di sekolah negeri banyak yang mengalami kendala dibanding 

gruru-guru di sekolah swasta, selain itu jika dilihat jenjang pendidikannya, guru-

guru di tingkat SMP lebih banyak mengalami kendala dibanding di SD, SMK, dan 
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SMA (Tabel 5.9). Hal ini terjadi karena guru-guru di sekolah negeri relatif banyak, 

sehingga faktor kesempatan, informasi, birokrasi, dan keuangan menjadi kendala 

utama. Kemampuan dan kemauan mereka cukup tinggi bahkan usiapun bukan 

menjadi penghalang bagi guru-guru untuk peningkatan kompetensi profesi guru ini. 

Mereka sadar bahwa dengan kegiatan yang relatif murah ini dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengajar sehingga dapat memperlancar mencapaian 

kompetensi pembelajaran yang sudah ditetapkan.  

Umumnya, kegiatan pengembangan kompetensi profesi guru ini lebih 

banyak pada kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Guru yang profesional adalah guru yang mampu 

mengelola pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) 

sehingga kompetensi siswa dapat tercapai.  

Selain itu kompetensi profesional juga akan meningkat. Kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran akan menjadi luas dan mendalam yang 

memungkinkan dapat membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan. Kemampuan tersebut diwujudkan dalam bentuk kemampuan: 1) 

menguasai substansi bidang dan metodologi keilmuannya, 2) menguasai struktur 

dan materi kurikulum bidang studi, 3) menguasai dan memanfatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, 4) mengorganisasikan materi 

kurikulum bidang studi, dan 5) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

penelitian tindakan kelas. 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Peningkatan kemampuan mengajar bagi seorang guru tidak akan pernah 

berhenti, selama guru tersebut mempunyai kometmen dan kesadaran bahwa 

mengajar itu merupakan ilmu sekaligus seni yang selalu berubah dan berkembang 
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seiring perkembangan jaman. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat 

disimpukan sebagai berikut:  

1) Kota Malang memiliki 533 lembaga pendidikan dasar dan menengah dengan 

10.901 guru (GTY sebesar 16.24%, PNS sebesar 56.41%, Guru bantu sebesar 

0.85%, dan GTT sebesar 18.80%), dan hampir 20% guru berumur diatas 50 

tahun. Sebagian besar sudah berijazah S-1 (77.08%) tetapi masih ada 550 guru 

(5.05%) berijazah SLTA ke bawah.  

2) Rendahnya kualifikasi dan ketidaksesuaian latarbelakang pendidikan guru 

dalam pembelajaran akan berdampak pada kemampuan guru dalam mengajar. 

Akibatnya hanya 80.4% guru yang layak mengajar, selebihnya sekitar 2135 

orang guru belum layak mengajar, bahkan 721 (6.6%) orang guru tidak layak 

mengajar.  

3) Upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kemampuan mengajar sudah 

dilakukan baik secara pribadi, melalui sekolah, bahkan dari dinas pendidikan. 

Program peningkatan kualifikasi guru di Dinas Pendidikan masih terbatas pada 

guru-guru TK dengan anggaran APBD, tetapi program-program peningkatan 

kompetensi profesi guru khususnya program diklat, sudah dilaksanakan pada 

semua jenjang dengan frekuensi dan kebutuhan yang berbeda. Secara individu, 

para guru telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya baik 

melalui sekolah yang lebih tinggi maupun mengikuti program peningkatan 

kompetensi profesi guru. Banyak kendala yang mereka hadapi, misalnya 

masalah dana, kesempatan, informasi, dan birokrasi. Oleh karenanya, para guru 

sangat berharap kepada pihak sekolah dan dinas pendidikan agar dapat 

membantu dan memperlancar upayanya ini.  

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu 

disampaikan: 

1) Oleh karena penelitian ini dikenakan pada lembaga dikdasmen fovorit, maka 

hasilnya tidak dapat dibuat untuk menggeneralisasi untuk seluruh lembaga 

dikdasmen di kota Malang. Walaupun demikian, kami berharap dapat 

digunakan untuk mengukur kualifikasi dan kompetensi profesi guru. 
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2) Diharapkan sekolah dan dinas pendidikan lebih banyak memberikan peluang/ 

kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi 

profesi guru menurut aturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Sekolah dan Dinas Pendidikan diharapkan mempunyai program-program 

peningkatan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan guru saat ini 

dan merancang kebutuhan guru masa mendatang.   
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: 
KISI-KISI INSTRUMEN KE DIKNAS KOTA: 

Analisis Kualifikasi dan Kompetensi Profesi Guru serta Upaya Pengembangannya dalam 

Menyikapi UU Guru-Dosen (Studi di Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Malang) 
 

No Masalah Indikator Diskripsi Instrumen 

1.  Kualifikasi 

guru 

1. Kondisi guru 

dikdasmen  

1. Jumlah sekolah dikdasmen Dokumentasi 

 

http://diknas.pemkot-malang.go.id/
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1205/15/1101.htm
http://www.edukasi.net/
http://www.waspada.co.id/
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2. Jumlah guru (D1, D2, D3, 

D4, S1, S2, S3 dll) 

3. Latarbelakang 

pendidikan/pendidikan 

terakhir 

4. Kondisi kompetensi 

kemampuan mengajar 

(layak, tidak layak) 

2. Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi  

1. Jumlah sekolah ideal di 

Malang (APK, mengapa 

SMK diperbanyak dll) 

2. Jumlah guru ideal tiap 

sekolah (kurang/lebih) 

3. Kesesuaian latarbelakang 

pendidikan dengan 

matapelajaran yang 

diampu. 

4. Status kepegawaian, 

PNS/bukan PNS 

Wawancara, 

dokumentasi 

2.  Upaya-upaya 

pengembangan 

1. Bentuk 1. Program-program  

peningkatan kualifikasi 

guru  

2. Program-program 

peningkatan kompetensi 

profesi guru 

3. Fokus program (jangka 

pendek, menengah, 

panjang) 

4. Alasan/dasar program 

Dokumentasi, 

wawancara 

 

 

2. Kendala  1. Kendala 

penyusunan/pembuatan 

program  

2. Kendala implementasi 

program 

3. Kendala evaluasi 

4. Pihak-pihak yang terlibat 

dalam penyusunan 

program  

Wawancara, 

dokumentasi 

 

 

 

 

 

Lampiran 2: 

KISI-KISI INTRUMENT KE GURU 

 
No Masalah Indikator Diskripsi Instrument 

1.  Kualifikasi 

guru 

Latar belakang 

pendidikan dan status 

 

1. Pendidikan yang pernah 

ditempuh/tahun 

2. Pendidikan terakhir/tahun 

lulus 

3. Tahun menjadi guru 

4. Status kepegawaian 

 

Angket 
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2. Kompetensi 

profesi guru 

1. Pembelajaran 1. Mata pelajaran yang diampu 

2. Rerata jumlah mapel yang 

diampu tiap semester 

2. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pembelajaran 

1. Perencanaan: Pembuatan 

RPP 

2. Implementasi: guru, siswa, 

sarana prasarana, metode. 

3. Evaluasi: bentuk dan cara 

3. Upaya-upaya 

pengembangan 

1. Bentuk  3. Peningkatan kualifikasi  

4. Peningkatan kompetensi 

profesi guru 

2. Jalur  1. Individu 

2. Sekolah 

3. Diknas 

4. Pihak lain 

3. Kendala 1. Keuangan 

2. Kemampuan 

3. Kesempatan 

4. Kemauan 

5. Informasi 

6. Birokrasi 

7. Usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3: 
ANGKET: Analisis Kualifikasi dan Kompetensi Profesi Guru serta Upaya Pengembangannya 

dalam Menyikapi UU Guru-Dosen (Studi di Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Malang) 

Nama guru  : ................................................... 

Umur   : .............. tahun 

Nama sekolah  : ................................................... 

PETUNJUK: 

Mohon diisi sesuai dengan yang sebenarnya! 

KUALIFIKASI GURU 
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1. Pendidikan (program studi) terakhir dan tahun lulus: …………………………. tahun ….… 

2. Menjadi guru tahun …………….. 

3. Status kepegawaian saat ini: PNS/GTT/Guru Bantu/………………..(sebutkan). 

KOMPETENSI PROFESI GURU 

4. Mata pelajaran yang diampu semester ini: 

a. ……………………………………….………. di sekolah …………………….……… 

b. …………………………………………….…. di sekolah ……………….…………… 

5. Rata-rata jumlah mata pelajaran yang diampu tiap semester: ………………… 

6. Sebutkan 2 (dua) kendala utama yang anda hadapi dalam:  

a. Pembuatan Rencana Pembelajaran (RPP): 

1) ………………………………………………………………………………….…… 

2) ………………………………………………………………………………….…… 

b. Pembelajaran di kelas: 

1) ………………………………………………………………………………….…… 

2) ………………………………………………………………………………….…… 

c. Evaluasi pembelajaran: 

1) ………………………………………………………………………………….…… 

2) ………………………………………………………………………………….…… 

UPAYA-UPAYA PENGEMBANGAN 

 Upaya-upaya pengembangan/ 

peningkatan (lingkari yg sesuai, 

boleh lebih dari satu) 

Jalur yg ditempuh 

(lingkari yg sesuai, 

boleh lebih dari satu) 

Kedala utama 

(lingkari yang 

sesuai, boleh 

lebih dari 

satu) 

Peningkatan 

jenjang 

pendidikan/ 

kualifikasi 

a. Rencana ke S-1 Pendidikan 

b. Sedang S-1 Pendidikan 

c. Rencana ke S-2 Pendidikan  

d. Sedang S-2 Pendidikan 

e. …………………………….. 

a. Secara individu 

b. melalui sekolah 

c. melalui Diknas 

d. ikut teman 

e. pihak lain, sebutkan 

……………………… 

 

a. 

Kemampuan 

b. Kemauan 

c. Keuangan 

d. 

Kesempatan 

e. informasi 

f. Birokrasi 

g. Usia 

h. …………. 

Peningkatan 

kemampuan 

mengajar 

a. Pendidikan dan latihan 

b. Mengikuti forum ilmiah 

c. Menkuti lomba/karya akademik. 

d. Menulis buku/modul 

e. Menulis artikel 

f. Melakukan penelitian/PTK 

g. Membuat media/alat 

pembelajaran 

f. 

………………………………….. 

a. Secara individu 

b. melalui sekolah 

c. melalui Diknas 

d. ikut teman 

e. pihak lain, sebutkan 

……………………… 

 

a. 

Kemampuan 

b. Kemauan 

c. Keuangan 

d. 

Kesempatan 

e. informasi 

f. Birokrasi 

g. Usia 

h. …………. 

 

oo00 TERIMA KASIH 00oo 
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