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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut 

adanya peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan menuju 

arah perbaikan dapat dilakukan dengan adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas. Hal ini berkaitan dengan ha kikat pendidikan yaitu sebagai upaya 

memanusiakan manusia (humanisasi). Proses humanisasi berpengaruh 

terhadap berbagai aspek kehidupan baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Pendidikan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

melaksanakan perannya dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat. 

Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat praktis situasional 

maupun bersifat prediktif antisipatif bagi transformasi sosial. Hal tersebut 

menjadikan sumber daya manusia sebagai faktor dominan dalam bidang 

pendidikan. 

Kaitannya dengan hal di atas, guru merupakan komponen yang 

memegang posisi strategis dalam bidang pendidikan. Kunandar (2007: 1) 

menyatakan bahwa guru menjadi barisan terdepan dalam pelaksanaan 

pendidikan. Gurulah yang langsung berhadapan dengan siswa untuk 

mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan 

nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Dikatakan demikian, 

karena gurulah yang merencanakan, menata, mengelola dan mengevaluasi 
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proses tersebut, karena strategisnya posisi guru dalam konteks pembelajaran, 

wajar jika profesi guru diakui sebagai jabatan profesional. 

Keberadaan guru yang profesional dan berkompeten merupakan suatu 

keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru yang 

profesional mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas 

dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya. Kompetensi 

ini berupa penggambaran kualifikasi atau kemampuan guru, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. 

Sebagai guru profesional, maka guru wajib memiliki kompetensi. Guru 

dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan memiliki kompetensi 

profesional keguruan berperan sebagai salah satu faktor penentu kualitas 

mutu pendidikan di samping faktor lain yang sama pentingnya. Jadi, setiap 

guru sudah seharusnya memiliki kompetensi profesional keguruan dalam 

jenjang pendidikan apa pun. Kompetensi-kompetensi lain yang wajib dimiliki 

oleh guru adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan 

kompetensi sosial. 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

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

melaksanakan tugas keprofesionalannya (Sagala, 2011: 23). Adapun 

kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk 

mengaktualisasikan dirinya sebagai pendidik terangkum dalam empat 

kompetensi dasar seorang guru. Keempat kompetensi dasar tersebut 

tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu: 
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Kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan 

kompetensi kepribadian. 

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial 

adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua siswa dan masyarakat 

sekitar. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

siswa. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan siswa. siswa. 

Guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meletakkan dasar-

dasar ilmu pengetahuan, menumbuhkan sikap terhadap siswa, melalui 

kegiatan mengajarnya. Guru harus memiliki kompetensi yang menunjang 

tugasnya sebagai tenaga profesional. Kompetensi ini berupa kemampuan guru 

dalam mengelola kelasnya, kemampuan berkomunikasi dengan siswa maupun 

lingkungannya, kemampuan mengendalikan diri dalam bersikap, dan 

memiliki wawasan yang luas dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan 

guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan bagi siswanya.  

Kehadiran guru memegang peranan cukup penting dalam perencanaan 

maupun pelaksanaan pembelajaran. Figur yang satu ini selalu menjadi sorotan 

strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait 

dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru merupakan titik 
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sentral dari peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada kualitas 

belajar mengajar.  

Sementara peran guru sedemikian penting dalam peningkatan mutu 

pendidikan, kondisinya justru dikeluhkan belakangan ini. Kunandar (2007: 1), 

beranggapan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi yang 

belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang 

dimiliki. Sebagian besar dari mereka belum mampu menyampaikan materi 

pelajaran dengan baik, sehingga kurang mampu menyajikan dan 

menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas.  

Pengamat pendidikan Indra Charismaniadji mengatakan kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini masih rendah. “Dari segi 

kualitas pendidikan misalnya, Indonesia masih diurutan terendah dunia, 

padahal kualitas guru sangat menentukan kualitas hasil pendidikan. Dari hasil 

Uji Kompetensi Guru (UKG) ada 192 dari 1,6 juta guru yang memperoleh 

nilai di atas 90, sementara nilai rata-rata UKG hanya 56. Kalau di Perguruan 

Tinggi (Dikti) nilai ini sangat rendah. Bukan nilai D lagi bisa saja nilainya F”, 

kata Indra Charismaniadji (Jawa Pos, 18 Februari 2017). 

Merujuk hasil Uji Kompetensi Guru diatas, guru masih perlu 

meningkatkan profesionalitasnya melalui berbagai wadah yang dapat 

menunjung perbaikan kinerja profesinya. Uji Kompetensi dan Penilaian Kerja 

adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas 

guru. Kompetensi guru dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, salah 
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satu upaya yang saat ini sedang di kembangkan adalah Pengembangan 

Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB). PKB merupakan rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh guru guna menunjang keprofesionalannya. Melalui 

berbagai upaya dan program pengembangan keprofesian guru, tujuan 

utamanya adalah untuk membahas permasalahan dalam proses pembelajaran 

serta merefleksikan diri dari kegiatan akademik secara berkelanjutan melalui 

cara-cara lain sesuai dengan  peraturan perundang-undangan. 

Sejumlah penelitian di atas menunjukkan bahwa kualitas dan 

kompetensi guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Kualitas dan 

kompetensi guru berdampak pada proses belajar mengajar di kelas. Menilik 

keterkaitan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

kemampuan guru dalam menerapkan kompetensi profesionalnya di Sekolah 

Dasar. Merujuk pendapat Mulyasa (2013: 132) “PKB diperlukan untuk 

mendeskripsikan dan memetakan kinerja guru sesuai dengan prinsip 

mendasar bahwa guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang 

senantiasa belajar.” Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih metode 

penelitian kualitatif untuk dapat mendeskripsikan dan menggambarkan hasil 

penelitian ini dengan mengacu pada indikator Penilaian Kinerja Guru (PKG) 

sebagaimana yang dipublikasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP).  
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B. Fokus Penelitian 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mempublikasikan  

24 kompetensi yang dirangkum menjadi 14 kompetensi yang terdiri dari  

78 indikator yang mencakup ranah kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, 

kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Peneliti akan 

melakukan penelitian yang akan di fokuskan kepada ranah kompetensi 

profesional. Ranah kompetensi profesional ini terdiri dari dua kompetensi dan 

sembilan indikator penilaian kinerja guru sesuai dengan Peraturan Mentari 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2009. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana guru menerapkan kompetensi profesional seperti yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009? 

2. Apa saja faktor pendukung dan kendala yang di hadapi guru dalam 

menerapkan kompetensi profesional tersebut? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Memahami penerapan kompetensi profesional seperti yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. 

2. Memahami faktor pendukung dan kendala dalam menerapkan kompetensi 

profesional guru. 

 

E. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi 

dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Menjadi masukan pengetahuan untuk meningkatkan kinerjanya. 

b. Bagi Sekolah 

Menjadi suatu kebanggan tersendiri karena memiliki guru yang 

memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi. 

c. Bagi Peneliti 

Memberikan dasar pemahaman bagi peneliti perihal apa yang harus 

dipersiapkan untuk menjadi seorang pendidik yang profesional. 
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