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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Idhar (2017) tentang Profesionalisme Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlak Mulia Peserta Didik 

menjelaskan bahwa tinggi rendahnya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh 

kualitas kinerja  dan profesional guru. Sebagai pendidik dan pengajar di lembaga 

pendidikan formal, khusus guru Pendidikan Agama Islam memiliki fungsi dan peran 

penting dalam meningkatkan kualitas akhlak peserta didiknya. Hal tersebut dapat 

dilihat dari kenerja dan tanggung jawab guru dalam mengajar dan menanamkan nilai 

akhlak mulia peserta didik. Relevansinya dengan penelitian yang peneliti lakukan 

sama-sama mengkaji terkait dengan profesionalisme, tetapi perbedaannya peneliti 

lebih menekankan pada makna profesionalisme kependidikan sebagai dampak 

sertifikasi guru. 

Penelitian M. Saleh (2004) tentang Hubungan Intensitas Supervisi Pengawas 

Sekolah, Supervisi Kepala Sekolah, dan Kegiatan Wadah Pembinaan Profesional 

Guru Sekolah Dasar dengan Kemampuan Profesional Guru-Guru SDN di Kota 

Banjarmasin menjelaskan bahwa supervisi gugus (KKG) sudah terlaksana 

sebagaimana yang diharapkan, tetapi di tingkat sekolah belum sepenuhnya 

dilaksanakan, khususnya yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru-guru 

yang ada di sekolahnya masing-masing. Di sisi lain, kemampuan profesional guru 
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bisa dikategorikan tinggi dan terdapat hubungan antara supervisi dan kemampuan 

professional guru tersebut. Relevansinya dengan penelitian yang peneliti lakukan 

sama-sama mengkaji terkait dengan profesionalisme, tetapi perbedaannya peneliti 

lebih menekankan pada makna profesionalisme kependidikan sebagai dampak 

sertifikasi guru, sedangkan M. Saleh hubungan antara supervisi dan kemampuan 

profesional guru, semakin intensif supervisi semakin tinggi profesional guru. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualita tif sedangkan M. Saleh 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Danil (2009) melakukan penelitian tentang Upaya Profesionalisme Guru 

Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa Di Sekolah (Studi Deskriptif Lapangan Di 

Sekolah Madrasah Aliyah Cilawu Garut) menjelaskan bahwa ada beberapa cara 

sosialisasi profesi guru di sekolah Madrasah Aliyah Cilawu Garut yaitu, guru dapat 

menempatkan peranannya dalam proses pembelajaran pada nilai-nilia yang positif,  

melakukan interaksi dengan guru yang lain atau tukar pendapat baik dengan guru 

maupun dengan masyarakat, dapat menempatkan peranannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme 

guru dalam meningkatkan prestasi, yaitu memiliki latar belakang pendidikan, 

memiliki rasa tanggung jawab kepada seluruh peserta didik, memiliki pengalaman 

belajar, mencintai profesi sebagai guru, rasa cinta tumbuh dari naluri kemanusiaan 

dan rasa cinta akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dan 

pengorbanan. Relevansinya dengan penelitian yang peneliti lakukan sama sama 

mengkaji terkait dengan profesionalisme tetapi perbedaannya peneliti lebih 
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menekankan pada makna profesionalisme kependidikan sebagai dampak sertifikasi 

guru sedangkan penelitian Deden Danil pada upaya untuk mencapai profesionalisme. 

Wardani (2012) meneliti tentang Mengembangkan Profesionalisme Pendidik 

Guru Kajian Konseptual dan Operasional menjelaskan bahwa pengembangan 

profesionalisme pendidik guru merupakan satu kewajiban yang tidak dapat ditawar-

tawar lagi. Siapapun yang mau mempertahankan posisi sebagai pendidik guru harus 

mau dan mampu mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan. Tanpa 

pengembangan profesionalisme, pendidik guru tidak mungkin mampu melaksanakan 

perannya sebagai penentu kualitas pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap 

masa depan bangsa dan negara. Ada empat alasan kuat yang mendorong pendidik 

guru untuk mengembangkan profesionalisme, yaitu hakikat pendidik guru sebagai 

sebuah profesi, perkembangan IPTEKS yang pesat, filosofi belajar sepanjang hayat, 

dan Undang-undang Nomor 14/2005 tentang Dosen dan Guru. 

Penelitian Suyono (1998) tentang Profil Kebutuhan Profesional Guru Sekolah 

Dasar menjelaskan bahwa ada tiga pemenuhan kebutuhan professional guru pertama, 

kebutuhan profesional guru SD meliputi dari yang jenjang mendasar, baik kebutuhan 

profesional ideal, teramati, maupun ekspresif. Kedua, kerjasama dengan berbagai 

pihak, ketiga memilih dan menentukan skala prioritas kebijakan yang paling 

strategis. Relevansinya dengan penelitian yang peneliti lakukan sama-sama mengkaji 

terkait dengan profesionalisme. Perbedaannya peneliti lebih menekankan pada 

makna profesionalisme kependidikan sebagai dampak sertifikasi guru, sedangkan 

penelitian Suyono menekankan pada kebutuhan mencapai profesional. 
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Berdasarkan Oding Supriadi pada tahun 2009 tentang Pengembangan 

Profesionalisme Guru Sekolah Dasar menjelaskan bahwa Pengembangan 

kemampuan guru disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan. Pada 

hakekatnya pembinaan kemampuan professional guru ditekankan pada tiga 

kemampuan dasar, yaitu Kemampuan Profesial (Profesial Comptency), Kemampuan 

Pribadi (Personal Competensy), Kemampuan Sosial (Social Competency). 

Relevansinya dengan penelitian yang peneliti lakukan sama-sama mengkaji terkait 

dengan profesionalisme. Perbedaannya peneliti lebih menekankan pada makna 

profesionalisme kependidikan sebagai dampak sertifikasi guru. Penelitian Oding 

Supriadi pengembangan profesionalisme guru yang ditekankan pada tiga 

kemampuan dasar yang sudah diuraikan di atas. 

Kaitannya dengan profesionalisme guru, Sukandar pada tahun 2003 hasil 

penelitiannya tentang pengaruh kompetensi profesional guru dan iklim organisasi 

terhadap kinerja guru di SLTP Negeri 1 Semarang dan SLTP Negeri Bayongbong 

Kabupaten Garut menjelaskan bahwa Kompetensi Profesionalisme Guru SMPN 1 

Semarang dan Bayongbong termasuk kategori rendah, iklim organisasi sekolah 

termasuk dalam kategori sedang, kinerja guru termasuk dalam kategori sedang, 

sehingga terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi profesional dan iklim  

organisasi terhadap kinerja guru. Relevansinya dengan penelitian yang peneliti 

lakukan sama sama mengkaji terkait dengan profesionalisme tetapi perbedaannya 

peneliti lebih menekankan pada makna profesionalisme kependidikan sebagai 

dampak sertifikasi guru sedangkan penelitian Sukandar mengidentifikasi pengaruh 

kompetensi profesional dan iklim organisasi terhadap kinerja guru. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dadang Sunendar, Yoyoh Jubaedah 

dan Tri Indri Hardini pada tahun 2011 menunjukkan hasil penelitian bahwa yang 

telah mengikuti sertifikasi mengalami peningkatan penguasaan kompetensi dan 

memberikan dampak positif terhadap sikap profesionalisme guru. 

Temuan penelitian tentang sertifikasi yang dikaitkan dengan kompetensi 

guru, dikemukakan oleh Ngabiyanto pada tahun 2010 dalam penelitiannya yang 

berjudul “Model Pembinaan Guru Pendidikan Kewargane-garaan Pasca Sertifikasi di 

Kota Semarang”  yang mengemukakan temuan penelitiannya bahwa kompetensi 

guru PKn SMP/ SMA/SMK Negeri Kota Semarang yang dinilai tinggi. 

Berkenaan dengan kompetensi guru pasca sertifikasi, temuan penelitian 

Casmudi tahun 2010 menunjukkan bahwa kompetensi guru pasca sertifikasi tahun 

2006-2009, yaitu kompetensi pedagogik pada indikator pengelolaan kelas 

memperoleh  nilai tertinggi, indikator evaluasi masih mengalami kendala. 

Kompetensi akademik diperoleh angka tertinggi, kompetensi kepribadian 

dilaksanakan dengan baik, dan kompetensi sosial menjadi hambatan terbesar bagi 

guru masa kerja lama. 

Penelitian tentang sertifikasi guru, budaya kerja, makna sertifikasi, dampak 

sertifikasi terhadap kompetensi guru yang telah dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu sebagaimana telah dikemukakan secara singkat tersebut di a tas, yang 

paling banyak dikaji oleh para peneliti adalah meneliti tentang dampak pasca 

sertifikasi dalam hal kinerja guru pasca sertifikasi, profesionalisme guru pasca 

sertifikasi, kompetensi guru pasca sertifikasi, dan motivasi kerja guru pasca 
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sertifikasi serta kaitan budaya kerja dengan peningkatan kinerja para guru. Tetapi 

belum ada penelitian yang mengkaji tentang makna sertifikasi menurut para guru 

pasca mengikuti program sertifikasi dan motif-motif para guru yang mengikuti 

program sertifikasi guru, sebagaimana penelitian yang penulis lakukan dalam  

penelitian ini.  

2.2 Konsep Makna 

Pengertian makna menurut para ahli bahasa, salah satunya adalah Saussure 

(Chaer, 2007;286) mengungkapkan pengertian makna sebagai pengertian atau 

konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Saussure (1994:286) 

mengungkapkan bahwa makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau 

terdapat pada suatu tanda linguistik. 

Shipley (1962;261) berpendapat  bahwa, jika seseorang menafsirkan makna 

sebuah lambang, berarti ia memikirkan sebagaimana mestinya tentang lambang 

tersebut; yakni suatu keinginan untuk menghasilkan jawaban tertentu dengan 

kondisi-kondisi tertentu pula.  

Dari beberapa pengertian para ahli bahasa tersebut di atas, dapat dikatakan 

bahwa batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan karena setiap 

pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam  

memaknai. 

Kusuma Wardani (2010) memaparkan bahwa makna memuat paparan 

bentuk-bentuk simbolis sebagai ekspresi yang terdefinisikan serta kontekstualisasi 
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bentuk tersebut dalam keseluruhan struktur pemaknaan yang tidak terlepas dari 

wujud simbolnya. Alex Sobur menjelaskan makna adalah produk interaksi sosial,  

karena itu makna tidak melihat pada obyek, melainkan dinegosiasikan melalui 

penggunaan bahasa, negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai 

segala sesuatu bukan hanya obyek fisik, tindakan atau peristiwa itu namun juga 

gagasan yang abstrak. 

Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, 

sejalan dengan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, perubahan interpretasi 

dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi 

dengan dirinya sendiri. Dalam interaksi antar manusia dapat menciptakan makna, 

demikian pula melalui proses interpretatif dapat memodifikasi makna. Makna 

dibentuk dalam hubungan antar manusia, makna juga dapat dim odifikasi melalui 

proses interpretasi.  Ogden dan Richards (dalam Sudaryat, 2009) makna adalah 

hubungan antara lambang (simbol) dan acuan atau referensi. Hubungan antara 

lambang dan acuan bersifat tidak langsung sedangkan hubungan antara lambang 

dengan referensi dan referensi dengan acuan bersifat langsung. 

2.3 Konsep Profesionalisme 

Menurut Taufana (2015) yang mengutip dari Wojowasito Poerwadarminto 

Profesionalisme ditinjau dari segi bahasa (etimologi), profesionalisme berasal dari 

Bahasa Inggris profession yang berarti jabatan, pekerjaan, pencaharian, yang 

mempunyai keahlian. Akhiran isme dalam kata profesionalisme dalam bahasa 

Indonesia berarti sifat. Istilah Profesionalisme berarti sifat yang harus dimiliki oleh 
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setiap profesional dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga pekerjaan tersebut 

dapat terlaksana atau dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab 

terhadap apa yang telah dikerjakannya dengan dilandasi pendidikan dan 

keterampilan yang dimilikinya. 

Pengertian profesionalisme adalah standar yang dikenakan terhadap suatu 

pekerjaan yang dilakukan denga lebih dilandasi oleh keyakinan akan nilai-nilai 

kebenaran, kehormatan, kecintaan dan keterpanggilan di dalam pekerjaan itu, baik 

dalam hal menguasai keahlian  yang diperlukan maupun pelayanan atas nama 

pekerjaan itu kepada orang lain dari pada sekedar atau semata-mata untuk 

memperoleh bayaran (Effendi,2009) 

Maiste (1997) mengemukakan bahwa profesionalisme seorang guru tidak 

hanya pengetahuan teknologi dan manajemen namun lebih merupakan sikap, 

pengembangan profesionalisme tersebut lebih dari seorang teknisi yang tidak  hanya 

mempunyai keterampilan tinggi namun juga harus mempunyai tingkah laku yang 

dipersyaratkan. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta  

memerlukan pendidikan profesi. 

Jarvis dalam (Sagala, 2006)  profesional dapat diartikan bahwa seseorang 

yang melakukan tugas profesi juga sebagai ahli (expert) apabila  dia  secara spesifik 

memperolehnya dari belajar. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang 

profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, 

yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau 
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sebagai hobi belaka. Menurut Sudarwan Danim (2002) menyatakan bahwa, 

Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk 

meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan 

strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan 

profesinya itu. 

Kemampuan profesional sebagai guru dan pendidik guru mencakup 

penguasaan sosok utuh kompetensi guru dan kemampuan melaksanakan tugas yang 

mengutamakan kemaslahatan dan kepuasaan peserta didik. Dengan demikian, tolok 

ukur utama keberhasilan bagi guru profesional adalah kualitas proses dan hasil 

belajar para siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Sejalan dengan itu, tingkat 

keprofesionalan pendidik guru dapat ditandai dari tingkat penguasaan sosok utuh 

kompetensi sebagai dosen, baik secara akademik maupun penerapannya dalam  

konteks otentik pemberian layanan kepada peserta didik (guru dan calon guru) yang 

menjadi tangung jawabnya. Indikator lain yang dapat dijadikan ukuran tingkat 

keprofesionalan pendidik guru adalah kepuasan para guru atau calon guru yang 

menjadi tanggung jawabnya, yang tercermin dalam kualitas proses dan hasil belajar 

para guru dan calon guru tersebut. Tingkat keprofesionalan pendidik guru juga dapat 

dilihat dari kuantitas dan kualitas penelitian yang pernah dilakukan serta karya 

ilmiah yang pernah diterbitkan atau disajikan dalam berbagai pertemuan. 

Menurut Surya (2003), profesionalisme guru adalah ide, aliran atau pendapat 

serta sifat-sifat profesional yang dim iliki oleh seseorang guru dengan mengacu 
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kepada norma-norma profesional yang dimiliki oleh seorang guru dengan mengacu 

pada norma-norma profesional yang mempunyai makna penting yaitu: 

a. Profesionalisme memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan 

masyarakat umum. 

b. Profesionalisme merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi kependidikan. 

c. Profesionalisme memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri 

yang memungkinkan guru dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin dan 

memaksimalkan potensi.  

Guru yang profesional tentu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

langsung menyentuh masalah inti pendidikan, yaitu pengetahuan dan keterampilan 

mengenai cara-cara menimbulkan dan mengarahkan proses pertum buhan yang terjadi 

dalam diri peserta didik yang sedang mengalami proses kependidikan. 

Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu 

pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maiste  

(1997) mengemukakan bahwa profesionalisme guru bukan sekadar pengetahuan 

teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan 

profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang 

tinggi te tapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. 

Secara sederhana, “profesi” yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah suatu 

jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya. 

Artinya, bahwa profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih 
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dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian 

diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum  

seseorang menjalani profesi itu (pendidikan/latihan/pra-jabatan) maupun setelah 

menjalani suatu profesi (in-service training). Ada beberapa ciri profesi yang akan 

sampaikan selanjutnya saat menjawab pertanyaan tentang apakah guru merupakan 

suatu profesi. 

Bahwa Profesional menunjuk pada dua hal. Yang Pertama, seseorang yang 

menyandang suatu profesi, contohnya, “Ia seorang profesional”. Yang Kedua,  

penampilan seseorang waktu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesinya. 

Hal tersebut berarti bahwa istilah professional tersebut dikontraskan dengan “non-

profesional” (amatiran). Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan 

kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam  

penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya 

merupakan serangkaian proses pengembangan profesional (profesional 

development), baik dilakukan melalui pendidikan/latihan “pra-jabatan” maupun 

“dalam jabatan”. Profesionalisasi bersifat life-long dan never-ending, secepat 

seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi. 

Sejumlah pakar telah mencoba merumuskan ciri-ciri pokok suatu profesi. 

Hoyle (1980) mengemukakan bahwa suatu profesi memiliki ciri-ciri, yaitu fungsi 

dan signifikansi social.Bahwasanya profesi adalah pekerjaan yang mempunyaifungsi 

dan signifikansi sosial yang besar, keterampilan: dalam mewujudkan fungsi itu, 

diperlukan derajat keterampilan tertentu, dan proses pemerolehannya bersifat 

pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan, bukan 
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secara rutin dilakukan batang tubuh ilmu: profesi harus didasarkan pada disiplin ilmu 

yang jelas, sistematis, dan eksplisit (a systematic body of knowledge) bukan sekedar 

common sense,  masa pendidikan: usaha mempelajari dan menguasai batang tubuh 

suatu ilmu dan keterampilannya membutuhkan waktu latihan yang lama, bisa 

bertahun-tahun, dan tidak cukup hanya beberapa minggu atau bulan. Hal tersebut 

dilaksanakanan sampai dengan tingkat perguruan tinggi, sosialisasi nilai-nilai 

profesional: bahwa suatu proses pendidikan merupakan suatu tempat dalam  

sosialisasi nilai-nilai profesional dilingkungan para siswa/mahasiswa.  

Sedangkan kode etik yang harus diperhatikan oleh seorang profesional waktu 

memberikan pelayanan kepada klien, harus berpedoman pada kode etik pelaksanaan 

dan dilakukan pengontrolan oleh organisasi profesi. Apabila terjadi  pelanggaran 

terhadap kode etik, maka berlakukan dan dikenakan sanksi yang sudah disepakati.  

Suatu kebebasan dalam memberikan judgment, bahwa anggota suatu profesi 

memilikii kebebasan untuk menentukan judgment-nya sendiri ketika menghadapi dan 

memecahkan suatu masalah di lingkup kerjanya. Sedangkan tanggung jawab 

profesional, otonomi dan komitmen suatu profesi adalah klien dan masyarakat. 

Tanggung jawab profesional harus diberikan kepada klien dan masyarakat.  

Praktek profesional tersebut adalah otonom atau berdiri sendiri dari campur 

tangan pihak luar, dan sebagai balasan atas pendidikan dan latihan yang lama, serta 

komitmennya dan seluruh jasa yang diberikan terhadap klien, sehingga seorang 

profesional berhak atas prestise yang tinggi serta  dan imbalan yang layak mata 

masyarakat. 
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Menurut Tilaar (2000) seorang profesional mempunyai ciri-ciri yang khusus. 

Mereka mengabdi pada suatu profesi. Adapun ciri-ciri suatu profesi, yakni 

mempunyai keahlian khusus, merupakan  panggilan hidup, mempunyai teori-teori 

yang baku secara umum, mengabdikan dirinya terhadap masyarakat tidak untuk 

dirinya sendiri, memiliki kecakapan diagnostik dan kemampuan yang aplikatif, serta   

otonom dalam melakukan pekerjaan, serta memiliki kode etik, dan memiliki klien 

yang pasti dan jelas, memiliki organisasi profesi yang solid, serta memiliki hubungan 

antar profesi di bidang yang lain. Trainability dari seorang profesional tentunya akan 

lebih mudah apabila mereka mempunyai dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kuat. 

Seorang amatir dapat saja mempunyai keterampilan yang tinggi namun demikian 

keterampilan tersebut tidak dapat berkembang lebih jauh oleh karena tidak 

mempunyai dasar yang kuat dalam bidangnya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kriteria ini dapat kita lihat bagaimana seorang profesional tentunya 

dipersiapkan dan dibina di dalam pekerjaannya. Profesi tersebut harus terus 

berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

seorang profesional adalah seorang yang terus menerus berkembang atau trainable. 

Pendidik profesional, seperti guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya 

secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan 

profesional. Merujuk pada konsep yang dianut di lingkungan Depdiknas, sebagai 

“instructional leader” guru harus memiliki 10 kom petensi mencangkup, 

mengembangkan kepribadian, menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan 

pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, 

menilai hasil dan proses belajar mengajar, menyelenggarakan program bimbingan, 
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menyelenggarakan administrasi sekolah, kerjasama dengan sejawat dan masyarakat, 

dan menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran (Danim, 

2002).  

Menurut Sulo (1984) kemampuan mengajar yang merupakan titik sentral 

dalam pelaksanaan tugas guru di sekolah, mulai dibentuk di lembaga pendidikan 

guru (pendidikan prajabatan) serta ditingkatkan/dikembangkan melalui pembinaan 

dalam jabatan di lapangan. Selanjutnya dikemukakan oleh Sulo bahwa hal itu dapat 

terlaksana hanya apabila guru memiliki kemampuan dan sikap profesional yakni mau 

dan mampu menganalisis dan mengembangkan dirinya. Untuk menjaga mutu dan 

profesionalisme, guru harus selalu menjadi orang yang selalu ingin  belajar untuk 

meningkatkan diri. Pendidikan guru bukan sebagai akhir persiapan menjadi guru. 

Ciri profesi di atas belum dimiliki secara sempurna oleh para pendidik. Sebab 

sebagai suatu profesi terbuka, masih ada anggapan masyarakat bahwa setiap orang 

bisa menjadi pendidik, atau setiap orang bisa mendidik. Memang hal itu sukar 

dihindari, walaupun telah ada batas yang jelas antara pendidikan formal dengan 

pendidikan informal. Memperhatikan kualitas guru di Indonesia, ada perbedaan jika 

dibandingkan dengan guru di Amerika Serikat atau Inggris. Pengembangan tenaga 

kependidikan di Amerika Serikat harus mengikuti ketentuan yang berlaku di negara 

tersebut, menurut Stiles dan Horsley (1998) dan NRC (1996) bahwa ada empat 

ketentuan untuk pengembangan profesi tenaga kependidikan, sebagai berikut: 

a. Ketentuan pengembangan profesi A adalah pengembangan profesi untuk guru 

sains memerlukan pembelajaran isi sains yang diperlukan melalui perspektif –



30 
 

persektif dan metode discovery dan inquiri. Para guru dalam kelompok ini 

melalui sebuah proses pengamatan fenomena alam, membuat pencerahan-

pencerahan dan mengkaji pencerahan-pencerahan tersebut. 

b. Ketentuan pengembangan profesi B adalah pengembangan profesi untuk guru 

sains. Pengembangan ini membutuhkan pengintegrasian pengetahuan sains, 

metode pembelajaran, dan juga mengimplementasikan pengetahuan tersebut. 

Guru yang profesional, tidak hanya paham sains, te tapi juga paham cara 

mengajarkannya. Guru yang profesional dapat memahami peserta didik belajar 

prinsip-prinsip yang penting, prinsip-prinsip yang bisa dimengerti peserta didik 

pada tahap-tahap pengembangan, pekerjaan yang berbeda, dan pengalaman 

belajar, contoh dan proses apa yang dapat mendorong peserta didik. 

c. Ketentuan pengembangan profesi C adalah pengembangan untuk guru sains 

membutuhkan pengertian untuk pembelajaran sepanjang hayat. Guru yang 

efektif harus menyadari profesi guru yang jadi pilihannya, mereka berkomitmen 

untuk belajar sepanjang hayat. Pengetahuan baru selalu diperoleh, sehingga guru 

mempunyai keinginan untuk terus belajar menambah wawasannya. 

d. Ketentuan pengembangan profesi D adalah pengembangan profesi untuk guru 

sains harus berkaitan dan terpadu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

menghindari kecenderungan peluang-peluang pengembangan profesi terpenggal-

penggal dan tidak kontinyu. 

Jika tenaga kependidikan di Indonesia telah memenuhi kualitas profesional 

sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat, maka kualitas sumber daya manusia di 
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Indonesia diharapkan juga menjadi semakin baik. Di samping itu, memiliki 

ketentuan standar profesional guru tersebut. Di Amerika Serikat sebagaimana 

diuraikan dalam jurnal Educational Leadership 1993, dijelaskan bahwa untuk 

menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal: 

a. Guru harus mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. 

b. Guru harus menguasai secara mendalam bahan/materi/mata pelajaran yang 

diajarkannya serta cara/strategi mengajarnya kepada siswa. 

c. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara 

evaluasi terhadap pembelajarannya dan hasil belajarnya. 

d. Guru harus mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan 

belajar dari pengalamannya. 

e. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan 

profesinya. 

Menurut Utomo (2012) untuk membangun profesionalisme guru di Indonesia  

yang profesional dipersyaratkan mempunyai: 

a. Dasar ilmu yang kuat sebagai wujud pengejawantahan terhadap masyarakat 

teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. 

b. Penguasaan tips-tips profesi dengan berdasarkan temuan dan praksis pendidikan 

yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-

konsep belaka. Pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi di lapangan dan 
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bersifat ilmiah, serta riset pendidikan harapannya ditujukan pada praktek 

pendidikan di Indonesia. 

c. Pengembangan kualifikasi profesional berkelanjutan, profesi guru merupakan 

suatu profesi yang terus berkembang dan berkelanjutan antara LPTK dengan 

praktek lembaga pendidikan (sekolah). Kesenjangan profesi guru dengan ilmu 

pendidikan disebabkan terputusnya program pre-service dan in-service, karena 

kebijakan birokrasi yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah.  

Adanya ketentuan kompetensi guru ini adalah untuk melahirkan profil guru 

Indonesia yang profesional di abad 21 juga perlu adanya paradigma baru, yaitu 

memiliki kepribadian yang matang, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

memiliki skill untuk membangkitkan peserta  didik kepada sains dan teknologi, dan 

pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut 

merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah dengan 

usaha lain yang dapat mempengaruhi perkembangan profesionalisme guru. 

Pengembangan mutu tenaga kependidikan menjadi skala prioritas yang 

utama. Oleh karena, seorang tenaga kependidikan memiliki tugas dan peran bukan 

hanya sekedar mentrasfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, te tapi juga 

menciptakan karakter peserta didik yang mempunyai daya saing yang tinggi. Tugas 

seorang guru adalah membimbing anak didik untuk mampu melakukan penyesuaian 

di tengah kehidupan masyarakat yang penuh tantangan. Pengembangan anak didik 

ini mencakup bidang-bidang kepribadian terutama aspek intelektual, sosial,  

emosional, dan keterampilan. Tugas m ulia  itu menjadi berat karena bukan saja guru 
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harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus 

mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun secara 

perorangan. Terutama dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang terus berkembang semakin pesat, khususnya 

perkembangan media sosial yang sekarang banyak diakses oleh masyarakat luas. 

Guru sebagai profesi perlu dibarengi dengan pemberlakuan aturan profesi 

tenaga kependidikan. Dengan demikian akan ada keseimbangan antara hak dan 

kewajiban bagi seseorang yang berprofesi guru, antara lain: Indonesia memerlukan 

guru yang bukan hanya sekedar disebut guru, melainkan guru yang benar-benar 

profesional terhadap profesinya sebagai guru. Aturan profesi keguruan berasal dari 

dua kata dasar profesi dan bidang spesifik guru/keguruan. 

Secara logik, setiap usaha pengembangan profesi (profesionalization) harus 

bertolak dari konstruk profesi, untuk kemudian bergerak ke arah substansi spesifik 

bidangnya. Diletakkan dalam konteks pengembangan profesionalisme keguruan, 

maka setiap pembahasan konstruk profesi harus diikuti dengan penemukenalan 

muatan spesifik bidang keguruan. Lebih khusus lagi, penemukenalan muatan 

didasarkan pada khalayak sasaran profesi tersebut.  

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

yang mempunyai suatu profesi dan pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, keterampilan, atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi 

yang relevan. 
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2.3.1 Makna Profesi 

Profesi guru menurut Undang-Undang tentang Guru dan Dosen harus 

memiliki prinsip-prinsip profesional seperti tercantum pada pasal 5 ayat 1, yaitu 

“Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan 

prinsip-prinsip profesional sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa 

dan idealisme, dan (b) memiliki kualifikasi. 

Kecenderungan dalam masyarakat dewasa ini, salah satunya menuntut 

profesionalisme dalam bekerja. Istilah ini digunakan serampangan tanpa jelas 

konsepnya. Tidak jarang seseorang dengan mudah mengatakan bahwa yang penting 

profesional. Tetapi ketika ditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan profesional, 

ia tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. 

Kata profesionalisme rupanya bukan hanya digunakan untuk pekerjaan yang 

telah diakui sebagai suatu profesi, melainkan hampir pada semua pekerjaan. Bahasa 

awam, segala pekerjaan (vocation) kemudian disebut sebagai profesi. Seseorang 

disebut profesional jika kerjanya baik, cekatan, dan hasilnya memuaskan.  

Bahasa populer, profesional dikontraskan dengan amatiran, bahwa seorang 

amatir dianggap belum mampu melakukan pekerjaan secara terampil, cekatan, dan 

baru pada taraf belajar. Dalam dunia olah raga misalnya, hal ini lebih jelas 

perbedaannya dengan menggunakan ukuran bayaran. Seorang pemain profesional 

adalah pemain yang berhak mendapatkan bayaran sebagai imbalan dari kesertaannya 

dalam pertandingan. Seorang pemain amatir, di pihak lain, bermain bukan untuk 
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dibayar, melainkan bemain dan memenangkan pertandingan meskipun mendapatkan 

bayaran juga dari induk organisasinya atau bonus dari pemerintah atau swasta. 

Secara sosiologis, ada aspek positifnya dibelakang gejala itu, yakni refleksi 

dari adanya tuntutan yang semakin besar dalam masyarakat akan proses dan hasil 

kerja yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan sekedar asal dikerjakan. Untuk 

menggambarkan bagaimana definisi profesionalisme, menurut hemat penulis, maka 

harus dimulai dari definisi kata dasarnya dahulu, berikut ini akan dibahas asal-usul 

kata profesionalisme itu. 

Kata ”profesional” erat kaitannya dengan kata ”profesi”. Profesi adalah 

pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan sejumlah persyaratan tertentu. 

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan 

bahwa ”Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan dan memerlukan keahlian, kemahiran, 

atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 

pendidikan profesi”. Definisi ini menyatakan bahwa suatu profesi menyajikan jasa 

yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu 

yang secara sistematik diformulasikan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan 

klien dalam hal ini masyarakat. 

Salah satu contoh profesi yaitu guru. Profesional berasal dari kata sifat yang 

berarti sangat mampu melakukan suatu pekerjaan. Profesional kurang lebih berarti 

orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesi seperti mata 

pencaharian. 
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2.3.2 Kompetensi Profesional Guru      

Guru profesional harus mengacu pada standar profesi. Standar profesi adalah 

prosedur dan norma-norma dan prinsip-prinsip yang dipergunaan sebagai pedoman 

agar keluaran kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi tinggi sehingga kebutuhan 

orang dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi. Teori tentang guru 

profesional dikemukakan oleh Rice & Bishoprick (1971) menyatakan bahwa guru 

yang profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam  

melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari, sementara itu Glickman (1981) 

menyatakan bahwa guru yang profesional adalah bilamana yang bersangkutan 

memiliki kemampuan (ability) yang tinggi dan semangat kerja yang tinggi pula.  

Berdasarkan pemetaan dan kajian terhadap situasi dan permasalahan pokok 

yang melanda dunia pendidikan, pada awal tahun 2004, Depdiknas merumuskan 

Renstra Pendidikan yang salah satunya adalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan, dalam hal ini yang paling utama adalah peningkatan kualitas guru.  

Keunggulan daya saing sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusia, 

dan hal itu tidak akan datang dengan sendirinya, te tapi memerlukan upaya dan usaha 

terkait peningkatan kwalitas sumber daya manusia tersebut melalui proses 

pendidikan. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan modal dasar dalam  

pembangunan, tetapi apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitasnya, maka 

kuantitas tadi akan menjadi beban. 

Setiap ada isu tentang rendahnya mutu lulusan dari setiap jenjang pendidikan, 

tudingan cenderung diarahkan pertama-tama kepada kemampuan guru sebagai 
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penyebabnya (Joni, 2007). Guru seringkali dipandang sebagai awal dari semua 

kegagalan dan atau keterpurukan mutu pendidikan yang dilangsungkan di negeri ini.  

Realitas ini tidak bisa dielakkan mengingat guru sebagai tenaga pendidikan yang 

menduduki posisi dan memegang peranan yang sangat menentukan (Suyanto, 2000). 

Kualitas pendidikan di sekolah tidak pernah terlepas dari peranan guru. 

Sonhadji (1996) memandang guru sebagai tenaga pendidik yang memiliki 

kompetensi profesional berikut: (a) tanggungjawab moral: kewajiban untuk 

menghayati, mengamalkan dan mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila kepada siswa 

dan generasi m uda; (b) tanggung jawab pendidikan: kewajiban untuk mengelola  

proses pendidikan bagi siswa dalam bentuk pembelajaran, bimbingan dan 

sebagainya; (c) tanggung jawab kemasyarakatan: kewajiban untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat, membina persatuan dan kesatuan dan berpartisipasi 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional, daerah dan sekitarnya; dan (d) tanggung 

jawab keilm uan: kewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

terutama di dalam bidang keahliannya. 

Rebore (1991) mengemukakan ciri-ciri profesionalisme guru sebagai berikut: 

a. Pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas. 

b. Kemauan melakukan kerjasama secara efektif dengan siswa, guru, orang 

tua, siswa da masyarakat. 

c. Kemampuan mengembangkan visi da pertumbuhan jabatan secara terus 

menerus. 

d. Mengutamakan pelayanan dalam tugas 
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e. Mengarahkan, menekan dan menumbuhkan pola perilaku siswa 

f. Melaksanakan kode etik jabatan. 

Adapun ciri-ciri guru profesional versi jurnal educational leadership (edisi 

Maret 1993) dalam Hosnan (2014) adalah sebagai berikut: 

a. Guru memiliki komitmen pada siswa dan proses pembelajarannya. 

b. Guru menguasai secara mendalam materi yang akan diajarkan serta 

memiliki kemampuan tentang strategi pembelajarannya. 

c. Guru bertanggungjawab dalam memantau hasil belajar siswanya melalui 

berbagai teknik evaluasi. 

d. Guru mampu berpikir sistematis tentang tentang apa yang dilakukannya da 

belajar dari pengalamannya. 

e. Guru menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan 

profesinya. 

Menurut Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Kompetensi yang harus dimiliki oleh 

tenaga guru antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan social.  

Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut 

terintegrasi dalam kinerja guru. 

 

1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
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dimilikinya. Secara rinci setiap subkom petensi dijabarkan menjadi indikator esensial 

sebagai berikut:  

• Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial: 

memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta  

didik. 

• Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran memiliki indikator esensial: memahami landasan 

kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan 

strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi 

yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipilih. 

• Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata latar 

(setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

• Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator 

esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil 

evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar 

(mastery learning); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk 

perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 
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• Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk 

pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik 

untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik. 

2) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci sub kompetensi tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut:  

• Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak 

sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga 

sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 

• Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan 

kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki e tos kerja  

sebagai guru. 

• Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan 

yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat 

serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

• Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku 

yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang 

disegani. 
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• Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: 

bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka 

menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

3) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki 

subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:  

• Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik 

memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta  

didik. 

• Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

• Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar. 

4) kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum  mata pelajaran di 

sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut 

memiliki indikator esensial sebagai berikut:  
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• Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki 

indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; 

memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau 

koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata 

pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

• Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial 

menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam  

pengetahuan/materi bidang studi. 

Keempat kompetensi tersebut di a tas bersifat komprehensif dalam penilaian kinerja  

guru. Oleh karena itu, profil lengkap kompetensi guru meliputi: (a) pengenalan 

peserta didik secara mendalam, (b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu 

(disciplinary content) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah, (c) 

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk 

perbaikan dan pengayaan, dan (d) pengembangan kepribadian dan profesionalitas 

secara berkelanjutan. Guru yang memiliki kualifikasi akan dapat melaksanakan 

tugasnya secara profesional  

2.4  Konsep Kependidikan  

Istilah pendidikan berasal dari bahasa latin éducere atau educare yang berarti 

untuk memimpin atau memandu keluar, terkemuka membawa manusia menjadi 

mengemuka, proses menjadi terkemuka, secara leksikal, diartikan sebagai: (1) 
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tindakan atau proses mendidik atau menjadi terpelajar, (2) pengetahuan dan 

perkembangan yang diperoleh dari proses pendidikan dan (3) bidang kajian yang 

berkaitan dengan metode mengajar dan belajar di sekolah. 

Pendidikan menurut Jhon Dewey adalah suatu proses pembaharuan pengalaman. 

Proses itu bisa terjalin di dalam pergaulan biasa atau pergaulan dengan anak-anak, 

yang terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan 

sosial. Proses ini melibatkan pengendalian dan pengembangan bagi orang yang 

belum dewasa dan kelompok di mana ia hidup, Tirtarahardja (2005). 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya 

untuk memiliki kekuatan spiritiual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

bangsa dan negara. 

Unsur unsur dalam pendidikan terdiri dari: (1) peserta didik sebagai subyek 

pendidikan, yang otonom ingin diakui keberadannya, (2) orang yang membimbing 

(pendidik) yakni orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan 

dengan sasaran peserta didik. Di lembaga pendidikan sekolah guru adalah pendidik 

yang diakui keberadaannya secara estimologi, (3) interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik, (4) Materi/isi pendidikan yang telah diramu dalam sebuah 

kurikulum  yang akan disajikan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan, 

dan (5) konteks yang mempengaruhi pendidikan (lingkungan atau tempat, alat dan 

metode). 
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Guru sebagai penerima tunjangan profesi telah memaknai profesionalisme 

kependidikan yang dapat diterima berdasarkan ciri-ciri profesionalisme yang 

disampaikan oleh Rebore (1991) yang mengemukakan enam ciri-ciri profesionalisme 

guru sebagai berikut: 

a. Pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas 

b. Kemauan melakukan kerjasama secara efektif dengan siswa, guru, orang 

tua, siswa da masyarakat 

c. Kemampuan mengembangkan visi da pertumbuhan jabatan secara terus 

menerus 

d. Mengutamakan pelayanan dalam tugas 

e. Mengarahkan, menekan dan menumbuhkan pola perilaku siswa 

f. Melaksanakan kode etik jabatan. 

Adapun ciri-ciri guru professional versi jurnal educational leadership 

(edisi Maret 1993) adalah sebagai berikut: 

a. Guru memiliki komitmen pada siswa dan proses pembelajarannya. 

b. Guru menguasai secara mendalam materi yang akan diajarkan serta 

memiliki kemampuan tentang strategi pembelajarannya. 

c. Guru bertanggungjawab dalam memantau hasil belajar siswanya melalui 

berbagai teknik evaluasi. 
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d. Guru mampu berpikir sistematis tentang tentang apa yang dilakukannya da 

belajar dari pengalamannya. 

e. Guru menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. 

Guru merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan. Guru yang baik 

seyogyaya memiliki kom petensi di dalam proses belajar mengajar, agar kegiatan 

pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

2.5 Konsep Sertifikasi Guru 

a. Konsep Sertifikasi Guru 

Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru. 

Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku sepanjang yang bersangkutan 

melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sertifikat pendidik ditandai dengan satu nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional.   

Sertifikat diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji 

kompetensi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.   

1. Kompetensi Pedagogik, meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  
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2. Kompetensi Kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan 

bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.  

3. Kompetensi Sosial, merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orangtua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.  

4. Kompetensi Profesional, merupakan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta  

penguasaan terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya. 

b. Tujuan Sertifikasi Guru 

Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam  

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan peningkatan 

profesionalitas guru. Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci antara lain, 

melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat 

merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan 

yang tidak berkualitas dan tidak profesional, menjaga lembaga penyelenggara 

pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan 

eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan 

meningkatkan kesejahateraan guru. 
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Menurut Samani (2006) tujuan program sertifikasi adalah untuk menentukan 

tingkat kualifikasi seorang guru sebagai pelaksan di sekolah yang melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah 

lulus uji sertifikasi setelah mengikuti program sertifikasi. Tujuan sertifikasi untuk 

meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar yang dikelola oleh guru, sehingga 

peserta didik dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. 

Pengaturan tentang penghargaan, perlindungan dan cuti guru menurut pasal 2 

adalah bahwa guru memiliki hak yang sama untuk mendapatkan  penghargaan. Pasal 

3 (1) guru yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

adalah guru berprestasi, prestasi luar biasa, berdedikasi luar biasa, dan atau bertugas 

di daerah khusus. Pasal 4 (1) guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan 

dan pembelajaran di daerah khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan 

penghargaaan. Pasal 8 guru berhak atas perlindungan hukum yang meliputi: tindak 

kekerasan, ancaman, perlakukan diskriminatif, intimidasi, perlakuan tidak adil dari 

serdik-ortu serdik-masyarakat-birokrasi-atau pihak lain. Pasal 10 guru berhak atas 

perlindungan profesi yang meliputi: pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan 

dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan 

pembatasan/pelarangan lain yang menghambat pelaksanaan tugas. Pasal 14 

mengenai cuti antara lain: setiap guru berhak untuk memperoleh cuti; waktu 12 hari 

kerja (selama tidak mengganggu proses pembelajaran secara keseluruhan); termasuk 

cuti studi. 
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Selama ini masalah yang sering dihadapi guru disamping masalah kualifikasi 

kelayakan sebagai tenaga kependidikan juga masalah pembinaan karir guru. Masalah 

distribusi dan pemerataan guru. Sementara masalah kualifikasi adalah meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Masalah pembinaan dan 

pengembangan karir guru dilakukan melalui kelompok kerja profesional seperti 

KKG, MGMP, dsbnya.  

Kebijaksanaan pemerintah yang diatur untuk pengaturan tentang kompetensi 

guru dan program sertifikasi guru, pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan 

mutu guru.  

Kompetensi guru yang telah diatur pemerintah untuk kom petensi tenaga 

kependidikan meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,  kompetensi 

sosial dan kompetensi profesional. Sementara itu, untuk meningkatkan kualifikasi 

guru dilaksanakan dengan program sertifikasi guru. Oleh karena itu, dengan 

diperolehnya TPP, diharapkan para guru sebagai agen pembelajaran ada perubahan 

yang signifikan untuk meningkatkan potensi peserta didik. 

2.6 Kerangka Teori Interaksionisme Simbolik menurut Herbert Blumer 

Penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa guru mempunyai makna tersendiri 

terhadap profesionalisme  guru. Pemaknaan atas sesuatu (obyek di luar dirinya) yang 

berupa simbol-sim bol yang ditemuinya disebut self-indication. Proses ini adalah 

proses interaksi pada diri pribadi individu yang bermula dari mengetahui (sesuatu), 

lalu menilainya, baru memberikan makna dan mengambil sikap atau tindakan yang 

merujuk dari pemaknaan tadi. 



49 
 

Paradigma definisi sosial adalah salah satu aspek khusus dari karya Weber 

yang dalam analisanya tentang tindakan sosial (social action). Ada tiga teori yang 

termasuk dalam paradigma definisi sosial ini yaitu teori Aksi (Action),  

Interaksionisme Simbolik (symbolic interactionism), dan fenomenologi 

(phenomenology). Herbert Blumer sebagai salah seorang tokoh interaksionisme 

simbolik menyatakan bahwa organisasi masyarakat manusia merupakan kerangka 

dimana terdapat tindakan sosial yang bukan ditentukan oleh kelakuan individunya.  

Ide dasar teori ini bersifat menentang behaviorisme radikal yang dipelopori 

oleh J.B Watson. Behaviorisme radikal itu sendiri berpendirian bahwa perilaku 

individu adalah sesuatu yang dapat diamati secara obyektif dari luar, hanya saja  

justru action di dalamnya diabaikan pada pengamatannya. Sedangkan 

interaksionisme simbolik mempelajari tindakan manusia dengan mempergunakan 

teknik introspeksi untuk dapat mengetahui barang sesuatu yang melatarbelakangi 

tindakan sosial itu dari sudut aktor.  

Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada sifat 

khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling 

menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya reaksi belaka 

dari tindakan orang lain, tapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap 

tindakan orang lain. Interaksi antar individu, ditengarai oleh penggunaan simbol-

simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud 

dari tindakan masing-masing. 

Pada teori ini dijelaskan bahwa tindakan manusia tidak disebabkan oleh 

“kekuatan luar” (sebagaimana yang dimaksudkan kaum fungsionalis struktural),  
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tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (sebagaimana yang dimaksud oleh 

kaum reduksionis psikologis), tetapi didasarkan pada pemaknaan atas sesuatu yang 

dihadapinya lewat proses yang oleh Blumer disebut self-indication.  

Menurut Blumer proses self-indication adalah proses komunikasi pada diri 

individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan 

memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Lebih jauh Blumer  

menyatakan bahwa interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, 

oleh penafsiran, dan oleh kepastian makna dari tindakan orang lain, bukan hanya 

sekedar saling bereaksi sebagaimana model stimulus-respons. 

Interaksionisme simbolis cenderung sependapat dengan perihal kausal proses 

interaksi sosial. Dalam artian, makna tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya 

namun muncul berkat proses dan kesadaran manusia. Jadi sebuah simbol tidak 

dibentuk melalui paksaan mental merupakan timbul berkat ekspresionis dan 

kapasitas berpikir manusia. 

Interaksionisme simbolik adalah interaksi yang memunculkan makna khusus 

dan menimbulkan interpretasi atau penafsiran. Simbolik berasal dari kata ’simbol’ 

yakni tanda yang muncul dari hasil kesepakatan bersama. Bagaimana suatu hal 

menjadi perspektif bersama, bagaimana suatu tindakan memberi makna-makna 

khusus yang hanya dipahami oleh orang-orang yang melakukannya, sesuai 

kesepakatan bersama. 

Pada tahapan selanjutnya, pokok perhatian interaksionisme simbolis mengacu 

pada dampak makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia. Dalam 

tahapan ini memberikan gagasan mengenai perilaku tertutup dan perilaku terbuka. 
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Perilaku tertutup adalah proses berpikir yang melibatkan makna dan simbol. Perilaku 

terbuka adalah perilaku aktual yang dilakukan oleh aktor.  Di lain sisi, seorang aktor 

juga akan memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi sesuai dengan tindakan. 

Tindakan yang dihasilkan dari pemaknaan simbol dan makna yang merupakan 

karakteristik khusus dalam tindakan sosial itu sendiri dan proses sosialisasi. 

Dalam interaksionisme simbolis, seseorang memberikan informasi hasil dari 

pemaknaan simbol dari perspektifnya kepada orang lain. Dan orang-orang penerima 

informasi tersebut akan memiliki perspektif la in dalam memaknai informasi yang 

disampaikan aktor pertama. Dengan kata lain aktor akan terlibat dalam proses saling 

mempengaruhi sebuah tindakan sosial. 

Untuk dapat melihat adanya interaksi sosial yaitu dengan melihat individu 

berkomunikasi dengan komunitasnya dan akan mengeluarkan bahasa-bahasa, 

kebiasaan atau simbol-simbol baru yang menjadi objek penelitian para peneliti 

budaya . 

Interaksi tersebut dapat terlihat dari bagaimana komunitasnya, karena dalam  

suatu komunitas terdapat suatu pembaharuan sikap yang menjadi suatu trend yang 

akan dipertahankan, dihilangkan, atau dipebaharui maknanya iak itu terus melekat 

pada suatu komunitas, interaksi simbolik juga dapat menjadi suatu alat penafsiran 

untuk menginterpretaskan suatu masalah atau kejadian. 

Melalui premis dan proposisi dasar yang ada, muncul tujuh prinsip 

interaksionisme simbolik, yaitu: 

 (1) simbol dan interaksi menyatu. Karena itu, tidak cukup seorang peneliti hanya 

merekam fakta, melainkan harus sampai pada konteks 
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(2) karena sim bol juga bersifat personal, diperlukan pemahaman tentang jati diri 

pribadi subyek penelitian 

(3) peneliti sekaligus mengkaitkan antara simbol pribadi dengan komunitas budaya 

yang mengitarinya 

(4) perlu direkam situasi yang melukiskan simbol 

(5) metode perlu merefleksikan bentuk perilaku dan prosesnya 

(6) perlu menangkap makna di balik fenomena 

(7) ketika memasuki lapangan, sekedar mengarahkan pemikiran subyek, akan lebih 

baik 

Jika dikaji secara umum simbol atau lambang merupakan inti dari teori 

interaksionisme simbolik. Teori ini yang menekankan pada pola hubungan antara 

simbol dan interaksi. Teori interaksionisme simbolik pada dasarnya merupakan 

sebuah kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan 

manusia lainnya, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana dunia ini, dan 

bagaimana nantinya simbol tersebut dapat membentuk perilaku-perilaku penampilan 

manusia. 

Seperti yang dikutip oleh Ritzer dan Goodman (2008: 395), menerangkan ada 

lima kegunaan dari simbol, yaitu: 

a. Simbol memungkinkan orang dalam berhubungan dengan dunia materi dan dunia 
social, karena dengan simbol mereka bisa memberi nama, membuat kategori, dan 
mengingat objek yang ditemui 

b.Simbol meningkatan kemampuan orang dalam memersepsikan lingkungan 

c. Simbol meningkatkan kemampuan berpikir seseorang 

d.Simbol meningkatkan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah 
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e. Penggunaan simbol memungkinkan aktor melampui waktu, ruang, dan bahkan 
pribadi mereka sendiri. S imbol merupakan representasi dari pesan yang 
dikom unikasikan kepada publik. 

 

Kebebasan dalam mewujudkan simbol-simbol dengan nilai-nilai tertentu dan 

menciptakan simbol untuk simbol-simbol la innya adalah penting bagi apa yang di 

sebut dengan proses sim bolik. Proses simbolik ini dapat menembus kehidupan yang 

paling primitiif dan juga pada tingkat paling beradap. Proses simbolik terjadi 

dimanapun, kemana pun kita berpaling kita akan bisa melihat proses simbolik yang 

akan berlangsung, di bawah ini akan dijelaskan bagaimana sebuah simbol itu bisa di 

maknai. 

Teori interaksionisme simbolik menggunakan cara pandang bahwa individu 

sebagai subjek utama dalam percaturan sosial, yaitu sebagai individu aktif dan 

proaktif. Inilah kom promi teori ini dengan teori lain yang mungkin 

mengenyampingkan keberadaan dan kemampuan individu untuk 

menginterpretasikan fakta lingkungannya. Mengkonstruksikan alam kehidupan 

kebersamaannya secara kolektif lewat aksi dan interaksinya yang komunikatif (Lely 

Arrianie, 2010). 

Paradigma interaksionisme simbolik pada hakekatnya termasuk dalam ruang 

lingkup yang sering dikenal dengan perspektif fenomenologi dan interpretif 

(Mulyana, 2003). Inti dari interaksionisme simbolik adalah suatu kegiatan yang 

merupakan ciri khas manusia yaitu adanya pertukaran simbol yang telah diberi 

makna. 
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Akar pemikiran interaksionisme simbolik adalah mengendalikan realitas 

sosial sebagai suatu proses bukan suatu yang statis atau dokmatis, yang berrarti 

bahwa masyarakat dilihat sebagai sebuah interaksi sim bolis bagi individu-individu 

yang ada didalamnya, manusia bukan barang jadi melainkan barang yang akan jadi. 

Teori Interaksionismeisme sim bolik adalah salah satu teori yang bernaung di 

dalam paradigma definisi sosial dengan tokoh paradigma Max Weber. Adapun 

sebagai fokus utamanya adalah proses pendefinisian realitas sosial baik secara intra  

subyektif maupun intersubjektif dalam hal mendefinisikan suatu situasi. Dengan 

demikian proses tersebut akhirnya melahirkan tindakan-tindakan tertentu sebagai 

akibatnya (Muridjal, 2010). 

Interaksionisme simbolik didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan 

hubungannya dengan masyarakat (West dan Turner, 2009:98). Oleh karena atas 

dasar itu, penelitian ini mengambil posisi untuk mencoba memaknai profesionalisme 

kependidikan dan sertifikasi menurut perspektif para guru sebagai dampak sertifikasi 

itu sendiri, atau yang dikenal dengan sebutan perspektif emik. Dalam proses ini lebih 

ditekankan adalah makna-makna berdasarkan pandangan, persepsi, kepercayaan, 

nilai, definisi, dalil atau teori sehari-hari yang hidup di kalangan para guru itu 

sendiri. 

Terbentuknya makna dari sebuah simbol, tidak lepas dari peranan individu 

yang melakukan respon terhadap simbol tersebut. Individu-individu dalam  

kehidupan sosial selalu merespon lingkungannya termasuk obyek fisik (benda dan 

sejenisnya) dan obyek sosial (perilaku manusia) yang kemudian melahirkan sebuah 
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pemaknaan. Memahami makna profesinalisme kependidikan dan makna sertifikasi 

dengan menggunakan persepsi atau pandangan guru itu sendiri, bukan persepsi atau 

pandangan profesi orang luar (bukan guru) yang belum tentu sesuai dengan dunia 

pendidikan. Pemahaman yang dibutuhkan sarat dengan makna, maka yang paling 

relevan adalah menggunakan pendekatan kualita tif, yang ditekankan bukanlah soal 

jumlah/angka-angka (how much), tetapi lebih kepada soal-soal makna (what is).  

Gambaran pendekatan dan  strategi penelitian dimaksud diuraikan pada bagian 

metode penelitian.  

Paradigma pendidikan, masalah ”makna” dapat dijelaskan dalam perspektif 

Konstruksionisme. Sebagaimana disampaikan Maliki (2008) kehidupan sehari-hari 

yang ada di sekolah maupun di masyarakat, merupakan konstruk individu yang 

berada di dalamnya. Konstruk atau cara individu mempersepsikan memaknai dan 

mendefinisikan kehidupan sehari-hari itulah yang akan menentukan format 

kehidupan nyata. Perspektif konstruksionisme ini diklasifikasi dalam paradigma 

definisi sosial bukan fakta sosial atau perilaku sosial. 

Perspektif kostruksionis, menyatakan bahwa proses pendidikan hanya akan 

dapat dipahami dengan cara menelusuri dunai subyektif,  dunia makna dan self 

concert individu yang berada dalam dunia pendidikan itu sendiri. Dunia subyektif 

guru, kepala sekolah, staf, siswa, orang tua, dewan pendidikan, dan praktisi 

pendidikan lainnya diyakini sebagai sumber yang penting untuk bisa memahami dan 

menganalisis kelangsungan pendidikan, sebagai subyek pendidikan. Bagaimana 

individu yang bergerak dalam dunia pendidikan itu memahami, mengkonstruk, 
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memaknai dan mengkonsepsi realitas disekitarnya itulah yang harus dikaji, dan 

bukan faktor struktural yang berada diluar individu (Maliki, 2008). 

Teori Interaksionisme simbolik, konstruk, konsepsi dan pemaknaan itu 

dilahirkan dalam proses interaksi sosial. Ketika seseorang berinteraksi dengan 

lingkungannya mereka secara terus menerus memonitor apa yang terjadi 

disekitarnya. Cara dia bertindak dan berinteraksi dengan dunianya didasarkan pada 

konsepsi, pemaknaan dan tafsir yang dia berikan terhadap dunia yang ada 

disekitarnya. Jadi, konsep siswa tentang apa saja yang terjadi dalam proses 

pendidikan, komite sekolah dan lain-lain di mana ia melakukan interaksi. 

Proses pembelajaran dalam perspektif konstruksionisme harus dilakukan 

berdasarkan self-concept atau memaknaan yang diberikan oleh masing-masing aktor 

yang ada di dalam proses pendidikan itu. Self-concept mereka itu berakar pada sub 

kultur, bangunan pengalaman, model pengetahuan, pengharapan, bayangan-

bayangan dan konsep-konsep ideal yang mereka miliki. Maliki (2008) menegaskan 

tugas sosiolog pendidikanlah untuk memahami dan menelusuri sub kultur, bangunan 

pengalaman, model pengetahuan, pengharapan, bayangan-bayangan dan konsep-

konsep ideal yang mereka miliki itu. Kesemua itu hanya akan dapat diperoleh jika 

sosiolog pendidikan mampu menelusuri apa yang ada dibalik kesadaran individu, 

bukan mencari di dalam struktur eksternal. 

Mekanisme umum untuk mengembangkan diri sebagai guru yang profesional 

adalah refleksivitas atau kemampuan menempatkan diri secara tidak sadar ke dalam  

tempat orang lain dan bertindak seperti mereka bertindak, akibatnya orang akan 
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memeriksa diri sendiri sebagaimana orang lain memeriksa diri mereka sendiri.  

Individu akan mengembalikan pengalamannya pada dirinya sendiri, menerima sikap 

orang lain terhadap dirinya, kemudian menyesuaikan diri terhadap proses sosial yang 

dihasilkan dalam tindakan sosial. 

Demikianlah beberapa pandangan tentang makna dalam proses sosial, yang 

intinya bahwa dalam interaksi sosial manusia selalu mempunyai penafsiran terhadap 

interaksinya dengan orang lain atau sering disebut proses self-indication dimana 

individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna, dan memutuskan 

bertindak berdasarkan makna itu. 

Untuk mengungkap realitas sosial, seperti fenomena guru dalam memaknai 

profesionalisme kependidikan bagi guru penerima sertifikasi, yang terjadi di 

Kabupaten Malang, dibutuhkan sebuah pendekatan yang menggunakan paradigma 

sosial. Paradigma teoritis tersebut diperlukan untuk  mengungkapkan fakta yang 

sebenarnya. Paradigma teoritis tersebut mengembangkan  metodologi kualitatif,  

seperti diungkapkan Watt & Berg (1995) dalam bukunya Research Method for 

Communication Science sebagai berikut ini:  

One of the basic  concerns in the development of qualitative methodologies 
was, and remains, that adoption of a particular theoritical attitude to the 
ponts of view perspectives or orientations of member of a communication 
community in deciding what is to constitute the nature of an objective 
phene\omenon. Indeed, in contrast to the realist or objectivist assumption 
underpining a good deal of quantitave work in the field, most qualitative 
communications researchera adopt the view that what counts as real or 
objective is function of the reasoning, concepts, and orientation of the 
members of a communication community.” 
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Penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa guru penerima program sertifikasi 

mempunyai makna tersendiri terhadap profesionalisme kependidikan. Makna 

profesionalisme tersebut merupakan dampak dari program sertifikasi serta pemberian 

TPP yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan  mutu 

pendidikan. Blumer mengatakan bahwa individu bukan dikelilingi oleh lingkungan 

objek-objek potensial yang mempermainkan dan membentuk perilakunya, sebaliknya 

ia membentuk objek-objek itu. Pemaknaan atas sesuatu (obyek di luar dirinya) yang 

berupa simbol-simbol yang ditemuinya disebut self-indication. Maksudnya, proses 

komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, 

memberi makna dan memberi tindakan dalam konteks sosial. Menurutnya dalam  

teori interaksi simbolik mempelajari suatu masyarakat disebut “tindakan bersama”. 

Ide-ide mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat, menjadi dasar 

Interaksionisme simbolik (West dan Turner, 2009). Prinsip-prinsip dasar teori 

interaksionisme simbolikyang dirangkai oleh George Ritzer dalam bukunya 

Contempory Sociology Theory yang merupakan pendapat-pendapat dari Blumer, 

Mavis dan Meltzer serta Rose, yaitu manusia tidak sama dengan binatang, mereka 

dikaruniai akal dan kapasitas berpikir, kapasitas berfikir tersebut terjadi karena 

adanya interaksi social, yang di dalam interaksinya terdapat Interaksionisme 

simbolik.  Arti simbol-simbol yang dipelajari oleh manusia memungkinkan mereka 

menggunakan kemampuan khusus untuk berpikir, dan arti dari simbol itu 

mempermudah manusia secara spesifik untuk membedakan antara interaksi dengan 

aksi.     



59 
 

Kesimpulan Blumer bertumpu pada tiga premis utama, yaitu: (1) manusia  

bertindak berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka; (2) makna 

itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain; (3) makna-

makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung 

(Soeprapto, 2002). Metodologi yang dibangun Blumer menolak anggapan analisis 

variabel bisa diterapkan dalam perilaku manusia. Penelitian yang bertumpu pada 

tindakan dan perilaku manusia menekankan kebutuhan untuk secara jelas 

(insightful), dan utuh. 

Penelitian ini mengambil posisi untuk mencoba memaknai profesionalisme 

kependidikan bagi guru sebagai dampak sertifikasi, a tau yang dikenal dengan 

sebutan perspektif emik, yang ditekankan adalah makna-makna berdasarkan 

pandangan, kepercayaan, nilai, definisi, dalil atau teori sehari-hari yang hidup di 

kalangan para guru itu sendiri. Terbentuknya makna dari sebuah sim bol, tidak lepas 

dari peranan individu yang melakukan respon terhadap symbol-simbol tersebut. 

Individu dalam kehidupan sosial selalu merespon lingkungannya termasuk obyek 

fisik (benda dan sejenisnya) dan obyek sosial (perilaku manusia) yang kemudian 

melahirkan sebuah pemaknaan. 

Memahami makna profesionalisme kependidikan dengan menggunakan 

persepsi atau pandangan guru itu sendiri, bukan persepsi a tau pandangan profesi 

orang luar (bukan guru) yang belum tentu sesuai dengan dunia pendidikan. 

Pemahaman yang dibutuhkan sarat dengan makna, maka yang paling relevan adalah 

menggunakan pendekatan kualita tif, yang ditekankan bukanlah soal jumlah/angka-

angka (how much), tetapi lebih kepada soal-soal makna (what is). 
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2.7 Sikap dan Perilaku Guru yang Profesional 

Thursthoen (dalam Walgito, 1990) menjelaskan bahwa, sikap adalah 

gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan 

pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Berkowitz (dalam Azwar, 2000) 

menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan 

faktor kedua adalah reaksi/respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi 

maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak 

senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau menjauhi/menghindari sesuatu 

yang tidak disukai. 

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sikap adalah kecenderungan, 

pandangan, pendapat atau pendirian seseorang untuk menilai suatu objek atau 

persoalan dan bertindak sesuai dengan penilaiannya dengan menyadari perasaan 

positif dan negatif dalam menghadapi suatu objek. 

Guru merupakan sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil yang 

sangat besar peranannya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta  

didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Ketika orang tua 

mendaftarkan anaknya ke sekolah, pada saat itu juga ia menaruh harapan terhadap 

guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal dengan mengikuti pendidikan 

di sekolah (Mulyasa, 2005). 

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi peserta didik tidak akan berkembang 

secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan 

peserta didik secara individual. Tugas guru tidak hanya mengajar, namun juga 



61 
 

mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa guna 

menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM). 

Kesalahan guru dalam memahami profesinya akan mengakibatkan 

bergesernya fungsi guru secara perlahan-lahan. Pergeseran ini telah menyebabkan 

dua pihak yang tadinya sama-sama membawa kepentingan dan salng membutuhkan, 

yakni guru dan siswa, menjadi tidak lagi saling membutuhkan. Akibatnya suasana 

belajar sangat memberatkan, membosankan, dan jauh dari suasana yang 

membahagiakan. Dari sinilah konflik demi konflik muncul sehingga pihak-pihak 

didalamnya mudah frustasi lantas mudah melampiaskan kegundahan dengan cara-

cara yang tidak benar. 

Perihal riset tentang sikap, dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada 

instrumen pengukurannya. Disamping itu, penggunaan instrumen yang tepat 

berkaitan dengan pengukuran sikap, bagaimana instrumen itu dapat dikembangkan 

dan digunakan untuk mengukur sikap. Azwar (2000) mengemukakan bahwa metode 

yang bisa digunakan untuk mencermati sikap adalah: 

 

1. Observasi Perilaku 

Apabila seseorang menunjukkan perilaku yang konsisten misalnya tidak 

pernah mau diajak nonton film Indonesia, bukanlah dapat disimpulkan bahwa ia  

tidak menyukai film Indonesia. Orang lain yang selalu memakai baju warna putih, 

bukankah dia memperlihatkan sikapnya terhadap warna putih. Perilaku tertentu 

bahkan kadang-kadang sengaja ditampakkan untuk menyembunyikan sikap yang 

sebenarnya. Dengan demikian, perilaku yang diamati mungkin saja dapat menjadi 
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indikator sikap dalam kontek situasional tertentu, tetapi interpretasi sikap warna 

sangat berhati-hati apabila hanya didasarkan dari pengamatan terhadap perilaku yang 

ditampakkan oleh seseorang. 

 

2. Pertanyaan Langsung 

Pendapat yang menlandasi penggunaan teori pertanyaan langsung adalah 

untuk pengungkapan sikap, pertama adalah suatu pendapat bahwa individu adalah 

orang yang paling tahu mengenai dirinya sendiri. Kedua, adanya pendapat 

keterusterangan bahwa individu akan mengungkapkan secara terbuka dan apa adanya 

apa yang dirasakannya dan dialaminya. 

 

3. Pengungkapan Langsung 

Metode pertanyaan langsung adalah untuk pengungkapan langsung (direct 

assessment) secara tertulis yang dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan 

tunggal maupun dengan menggunakan pertanyaan ganda. Prosedur pengungkapan 

langsung dengan item ganda sangat sederhana. Responden diminta untuk menjawab 

langsung suatu pernyataan sikap tertulis dengan memberi tanda setuju atau tidak 

setuju. Penyajian dan pemberian respondennya yang dilakukan secara tertulis 

memungkinkan individu untuk menyatakan sikap secara lebih jujur. Pengukuran 

sikap yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pengungkapan langsung yaitu dengan menggunakan skala psikologis yang diberikan 

pada objek. 
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2.8. Kerangka Teori  

Kerangka teoritik dalam rangka memperoleh data tentang makna 

profesionalisme kependidikan bagi guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi 

dari program sertifikasi guru, dilakukan melalui beberapa tahapan yakni dengan 

melakukan riset dengan subyek para guru yang telah mengikuti program sertifikasi 

guru. Pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi 

fenomenologi dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisa makna 

profesionalisme kependidikan bagi guru penerima tunjangan sertifikasi dari program  

sertifikasi guru. Makna tersebut berdasarkan pandangan, kepercayaan, nilai, definisi,  

dalil a tau teori sehari-hari yang hidup di kalangan para guru itu sendiri yang 

bertindak sebagai subyek dalam penelitian ini. Adapun gambaran secara singkat 

mengenai kerangka pemikiran teori sebagaimana yang telah dibahas di atas, dapat 

dilihat pada gambar 2.1 di halaman berikut ini. 

         self-indication 

 

          Interaksi 

 

                            self-indication 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori Interaksionisme Simbolik  
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