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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Profesi Guru 

1. Hakikat Profesi Guru 

Profesi secara harfiah berasal dari kata profession (Inggris) yang 

berasal dari bahasa Latin profesus yang berarti “Mampu atau ahli dalam 

suatu bentuk pekerjaan” (Sanusi, dalam Alma, Buchari 2010: 115). Profesi 

dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut 

keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu, menuntut 

persyaratan khusus, memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. 

Pekerjaan yang bersifat profesional berbeda dengan pekerjaan 

lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus 

dalam melaksanakan profesinya. Webstar dalam Kunandar (2007: 45) 

mengartikan profesi sebagai suatu bidang pekerjaan yang ingin ditekuni 

seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan 

tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang 

diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah 

suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya 

suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang 

oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan 

dan pelatihan secara khusus.  

Profesi menunjukkan lapangan yang khusus dan mensyaratkan 

studi dan penguasaan pengetahuan khusus yang mendalam, seperti bidang 
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hukum, militer, keperawatan, kependidikan, dan sebagainya. Profesi 

berarti pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang khusus 

dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang 

karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Profesi seseorang yang 

mendalami hukum adalah ahli hukum, seperti jaksa, hakim, dan pengacara. 

Profesi seseorang yang mendalami keperawatan adalah perawat. 

Sementara itu, seseorang yang menggeluti dunia pendidikan (mendidik 

dan mengajar) adalah guru, dan berbagai profesi lainnya. 

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleks, 

maka dari itu profesi memiliki ciri khusus dalam pelaksanaannya. Glenn 

Langford dalam Alma Buchari, (2010: 120) mengemukakan ciri profesi 

sebagai berikut: 1) Payment (bersifat bayaran), 2) Knowledge and skill 

(memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas),  

3) Responsibility purpose (memiliki tanggung jawab sebagai agen, pribadi, 

sosial dan tanggung jawab sebagai pengembang misi untuk mencapai 

tujuan, 4) The profession ideal services (memberi pelayanan yang tepat),  

5) Unity (memiliki kesatuan dalam upaya mencapai tujuan),  

6) Recognition (memperoleh pengakuan dari masyarakat). 

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

profesi adalah suatu keahlian (skill) dan kewenangan dalam suatu jabatan 

tertentu yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan) tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan 

akademis yang intensif. Profesi dapat didapatkan melalui adanya 
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pendidikan dan latihan dengan waktu yang lama. Dengan demikian, 

profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang 

pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata 

pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.  Guru 

sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan 

kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan 

pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif 

dan efisien serta berhasil guna. 

Syarat-syarat khusus diperlukan untuk mejadi seorang guru, 

terutama untuk menjadi seorang guru yang profesional harus menguasai 

seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan 

lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan 

tertentu atau pendidikan prajabatan. Usman (2011: 6), mengatakan bahwa 

guru adalah profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru.  

Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan siswa untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul 

karena manusia adalah makhluk lemah, yang dalam perkembangannya 

senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir bahkan pada saat 

meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan 

orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya siswa. Ketika orang 
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tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu juga orang tua menaruh 

harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal. 

Guru dituntut mampu mengelola proses belajar-mengajar yang 

dapat memberikan rangsangan kepada siswa, sehingga siswa memiliki 

keinginan yang tinggi untuk belajar. Mulyasa (2010: 35), mengatakan 

bahwa minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki siswa 

tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan 

ini guru perlu memperhatikan siswa secara individual, karena antara satu 

siswa dengan siswa lainnya memiliki perbedaan yang mendasar. Guru pula 

yang memberikan dorongan agar siswa berani berbuat benar, dan 

membiasakan mereka bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. 

Untuk itu profesi guru ini sangat menuntut kesabaran, kreatifitas dan 

profesionalisme. 

 

2. Peran dan Tugas Guru 

Pengelolaan pendidikan dan pengajaran diharapkan dapat 

mengkontribusikan keluaran pendidikan yang berkualitas melalui guru 

yang benar-benar profesional. Peranan guru dalam konteks proses belajar 

mengajar meliputi banyak hal antara lain, guru sebagai pengajar, 

pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, 

perencana, supervisor, motivator, dan konselor, Adams dkk dalam Usman 

(2011: 9). Peran guru yang paling dominan diklasifikasikan sebagai 

berikut: 
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a. Guru Sebagai Demonstrator 

Peranan guru sebagai demonstrator, lecturer atau pengajar 

hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang 

akan diajarkannya, serta senantiasa mengembangkannya dalam arti 

meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. Hal 

ini sangat menentukan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Ilmu 

pengetahuan merupakan bekal bagi guru dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pengajar dan demonstrator sehingga mampu 

memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis.  

b. Guru Sebagai Pengelola Kelas  

Peran guru sebagai pengelola kelas (learning manager), guru 

hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar.  

c. Guru Sebagai Mediator dan Fasilitator 

Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media 

pembelajaran merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan 

proses belajar mengajar. Guru sebagai fasilitator guru hendaknya 

mampu mengusahakan sumber belajar yang kiranya berguna serta 

dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar. 

d. Guru Sebagai Evaluator 

Guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kagiatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, 

penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan 
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metode belajar. Tujuan lain dari penilaian diantaranya ialah untuk 

mengetahui kedudukan siswa di dalam kelas atau kelompoknya. 

Fungsi guru sebagai evaluator hendaknya terus menerus mengikuti 

hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. 

Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini merupakan umpan balik 

(feedback) terhadap proses belajar mengajar. Umpan balik ini akan 

dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

belajar mengajar selanjutnya. 

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. 

Kedudukan diartikan sebagai serangkaian perilaku yang harus dikerjakan 

seseorang sebagai taggapan harapan orang lain. Seseorang yang 

menempati kedudukan tertentu dituntut dapat memenuhi harapan dalam 

menjalankan perannya. Undang-Undang Nomor 20. Tahun 2003 Bab 1 

pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan.  

Sehubungan dengan hal di atas guru memiliki tugas dalam bentuk 

pengabdian, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas. Usman 

(2011: 6) menyatakan bahwa tugas guru dapat dibagi menjadi tiga jenis 

tugas guru. Tugas tersebut terdiri dari tugas dalam bidang profesi, tugas 

kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.  

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan 

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 
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hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan 

keterampilan-keterampilan pada siswa. 

Pada hakikatnya guru merupakan komponen strategis yang 

memiliki peran penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. 

Keberadaan guru dalam kehidupan bangsa sejak dulu bahkan sampai pada 

era kontemporer ini tidak dapat digantikan oleh komponen lainnya. Guru 

menjadi komponen yang penting bagi suatu bangsa, terutama bagi bangsa 

yang sedang membangun. 

Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan dengan tugas 

profesionalnya dalam membantu siswa untuk mengembangkan 

prestasinya. Sejalan dengan hal tersebut Supriadi dalam Mulyasa. E, 

(2007: 9) mengungkapkan bahwa mutu pendidikan yang dinilai dari 

prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh guru, yaitu 34% pada negara 

sedang berkembang dan 36% pada negara maju. Ungkapan ini 

mengisyaratkan bahwa guru merupakan salah satu indikator yang 

menentukan kualitas pendidikan. Bagus tidaknya kualitas pendidikan akan 

terlihat dari kinerja dan kompetensi yang dimiliki oleh guru sebagai 

pendidik. 

Guru harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga 

mampu menciptakan seseorang yang siap untuk bersaing di era 

pembangunan. Potret dan wajah diri bangsa dimasa depan tercermin dari 

potret diri para guru masa kini, dan gerak maju dinamika kehidupan 

Kemampuan Guru Dalam…, Mita Wahyuningrum, FKIP, UMP, 2017



15 
 

bangsa berbanding lurus dengan citra para guru di masyarakat,  

(Usman, 2011: 7). Kedudukan guru yang demikian itu senantiasa relevan 

dengan perkembangan zaman.  

Tugas dan peran guru sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan 

pendidikan di sekolah. Dalam konteksnya guru sebagai pendidik 

hendaknya memiliki kestabilan emosi, bersikap realistik, jujur dan terbuka, 

peka tehadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa tugas dan peran guru sangat berat, baik 

yang berkaitan dengan dirinya, dengan siswanya, dengan teman 

sejawatnya, dengan kepala sekolah, dengan wali murid maupun dengan 

yang lainnya.  

 

B. Kompetensi Profesional Guru 

1. Pengertian Kompetensi 

Perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi lainnya 

terletak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab 

tersebut erat kaitannya dengan kemampuan-kemampuan yang di syaratkan 

untuk memangku profesi tersebut. Kemampuan tersebut tidak lain ialah 

kompetensi guru. 

Di dalam bahasa Inggris terdapat tiga peristilahan yang 

mengandung makna apa yang dimaksudkan dengan perkataan kompetensi 

itu. Berikut tiga peristilahan tersebut: 

a. “competence (n) is being competent, ability (to do the work)” 
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b. “competent (adj.) refers to (persons) having ability, power, authority, 

skill, knowledge, etc. (to do what is needed) 

c. “competency is rational performance which satisfactorily meets the 

objectives for a desired condition” 

Definisi pertama menunjukkan bahwa kompetensi itu pada 

dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan. Definisi kedua menunjukkan lebih lanjut 

bahwa kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) 

orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan, daya 

(kemampuan), otoritas (kewenangan), kemahiran (keterampilan), 

pengetahuan, dan sebagainya untuk mengerjakan apa yang diperlukan. 

Kemudian definisi ketiga lebih jauh lagi, bahwa kompetensi itu 

menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai 

tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang 

diharapkan. 

Dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa, “kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya.” Maka dari itu kompetensi dapat dilihat dalam dua 

konteks, yang pertama merupakan indikator kemampuan yang 

menunjukkan kepada perbuatan yang dapat diobservasi. Kedua, 
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kompetensi sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif dan 

afektif sesuai dengan tahap pelaksanaannya. 

Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna 

sebagaimana yang dikutip oleh Mulyasa. E dalam bukunya yang berjudul 

Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru dari beberapa pendapat, antara 

lain Broke dan Stone “kompetensi adalah descriptive of qualitative nature 

or teacher behavior appear to be entirely meaningfull” merupakan 

gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak berarti, 

sementara Charles mengemukakan bahwa “kompetensi merupakan 

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan”. 

Dari uraian di atas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada 

kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. 

Kompetensi guru merujuk kepada performance dan perbuatan yang 

rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-

tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, 

sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya 

dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata. 

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di 

samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam 

posedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan 

dimaknai sebagai perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan 

investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian 
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yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai 

tujuan tertentu secara efektif dan efisien. 

Kompetensi dipandang sebagai pilar atau teras kinerja dari suatu 

profesi. Hal ini mengandung implikasi bahwa seorang profesional yang 

kompeten itu harus dapat menunjukkan karakteristik utamanya, antara 

lain: 

a. Mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional.  

b. Menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan 

kaidah, hipotesis dan generalisasi, data dan informasi, dan sebagainya) 

tentang seluk beluk apa yang menjadi bidang tugas pekerjaannya. 

c. Menguasai perangkat keterampilan (strategi dan taktik, metode dan 

teknik, prosedur dan mekanisme, sarana dan instrumen, dan 

sebagainya) tentang cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan 

tugas pekerjaanya. 

d. Memahami perangkat persyaratan ambang (basic standards) tentang 

ketentuan kelayakan normatif minimal kondisi dari proses yang dapat 

ditoleransikan dan kriteria keberhasilan yang dapat diterima dari apa 

yang dilakukannya (the minimal acceptable performances). 

e. Memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam 

melakukan tugas pekerjaannya.  

f. Memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan 

perangkat kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat 
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didemonstrasikan dan teruji, sehingga memperoleh pengakuan pihak 

berwenang. 

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan 

personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah 

membentuk kompetensi standar profesi guru. Kompetensi standar guru 

mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap siswa, pembelajaran 

yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. 

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi adalah gambaran kualifikasi seseorang, baik yang sifatnya 

kualitatif maupun yang kuantitatif dalam melaksanakan profesi yang 

digelutinya berdasarkan pendidikannya secara bertanggung jawab dan 

profesional. 

 

2. Kompetensi Profesional Guru 

Berangkat dari keyakinan adanya perubahan peningkatan status 

guru menjadi tenaga profesional, dan apresiasi lingkungan yang tinggi. 

Tentunya kompetensi merupakan langkah penting yang perlu ditingkatkan. 

Kompetensi intelektual merupakan berbagai perangkat pengetahuan dalam 

diri individu, diperlukan untuk menunjang berbagai aspek unjuk kerja 

sebagai guru profesional. 

Tertulis pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen dalam Bab IV Bagian kesatu pasal 8, bahwa “guru wajib 

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

pendidikan nasional”. Seorang guru harus memiliki kompetensi agar dapat 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kompetensi guru 

merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.  

Kompetensi dapat dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan. 

Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus 

ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan 

efektif (Kunandar, 2007: 55). Kompetensi juga diartikan sebagai 

kepemilikan, penugasan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut 

jabatan seseorang, maka seorang guru harus menguasai kompetensi guru. 

Sagala (2011: 23), kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh 

guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Kunandar 

(2007: 46) menyatakan profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, 

nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang 

yang menjadi mata pencaharianya. 

Kompetensi profesionalisme guru merupakan kemampuan seorang 

guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung 

jawab. Oleh karena itu, tingkat profesionalisme seorang guru dapat dilihat 

dari keahlian dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal 
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ini Muhibbin Syah (2008: 250) mengutip pendapat Gagne bahwa setiap 

guru berfungsi sebagai: 

a. Designer of Instruction (perancang pengajaran) 

b. Manager of Instruction (pengelola pengajaran) 

c. Evaluator of Student Learning (penilai pestasi belajar) 

Pembahasan kompetensi profesionalisme guru ini erat kaitannya 

dengan pembahasan tentang standar keilmuan yang dimiliki guru itu 

sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa guru profesional harus 

memiliki standar keilmuan sesuai bidangnya. Standar keilmuan guru 

mengacu kepada kompetensi guru profesional. Pemerintah telah 

memutuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan yaitu kompetensi profesional, sosial, pedagogik dan 

kepribadian. Demikian pula dijelaskan dalam UU RI Nomor 14 Tahun 

2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

profesional, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi 

kepribadian yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Guru adalah salah satu faktor penting dalam  penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, meningkatkan mutu guru bukan 

hanya dari segi kesejahteraannya, tetapi juga profesionalitasnya. Undang 

Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa guru 
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adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. Guru sebagai seorang profesional harus 

memiliki kompetensi keguruan yang cukup. Kompetensi keguruan itu 

tampak pada kemampuannya menerapkan sejumlah konsep, asas kerja 

sebagai guru, mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun 

pendekatan pengajaran yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur, dan 

konsisten. 

Seorang guru profesional harus memiliki kompetensi keguruan 

yang cukup. Kompetensi keguruan itu tampak pada kemampuannya dalam 

menerapkan sejumlah konsep, asas kerja sebagai guru, mampu 

mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran 

yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur, dan konsisten  

(Sagala, 2011: 39). Kompetensi profesional menurut Usman dalam Sagala, 

(2009: 41) meliputi: (1) penguasaan terhadap tujuan pendidikan,  

(a) mengetahui fungsi sekolah di masyarakat, (b) mengenal prinsip-prinsip 

psikologi pendidikan, (2) menguasai bahan pengajaran, artinya guru harus 

memahami dengan baik materi pelajaran yang diajarkan. Penguasaan 

terhadap materi pokok yang ada pada kurikulum maupun bahan 

pengayaan, (3) kemampuan menyusun program pengajaran, mencakup 

kemampuan menetapkan kompetensi belajar, mengembangakan bahan 
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pelajaran dan mengembangakan strategi penilaian hasil belajar dan proses 

pembelajaran.  

Guru yang bermutu niscaya mampu melaksanakan pendidikan, 

pengajaran, dan pelatihan yang efektif dan efisien. Guru yang profesional 

diyakini mampu memotivasi siswa untuk mengoptimalkan potensinya 

dalam kerangka pencapaian standar pendidikan yang ditetapkan. Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 

mengintegrasikan penilaian kinerja (PK) ranah kompetensi profesional ke 

dalam dua kompetensi dan sembilan indikator sebagaimana yang 

dipublikasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidiakan (BNSP).  

Berikut indikator kompetensi guru profesional sesuai dengan Pemengpan 

Nomor 16 Tahun 2009:  

Tabel 2.1 Kompetensi Profesional Guru 

No Kompetensi Indikator 

1 Penguasaan materi, 

struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

Guru melakukan pemetaan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar 

untuk mata pelajaran yang 

diampunya, untuk mengidentifikasi 

materi pembelajaran yang dianggap 

sulit, melakukan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, dan 

memperkirakan alokasi waktu yang 

diperlukan 

Guru menyertakan informasi yang 

tepat dan mutakhir di dalam 

perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran 

Guru menyusun materi, perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran yang 

berisi informasi yang tepat dan 

mutakhir, dan yang membantu siswa 
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No Kompetensi Indikator 

untuk memahami konsep materi 

pembelajaran 

 

2 Mengembangkan 

keprofesionalan melalui 

tindakan yang relektif 

Guru melakukan evaluasi diri secara 

spesifik, lengkap, dan didukung 

dengan contoh pengalaman diri 

sendiri 

Guru memiliki jurnal pembelajaran, 

catatan masukan dari teman sejawat 

atau hasil penilaian proses 

pembelajaran sebagai bukti yang 

menggambarkan kinerjanya 

 Guru memanfaatkan bukti gambaran 

kinerjanya untuk mengembangkan 

perencanan dan pelaksanaan 

pembelajaran selanjutnya dalam 

program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) 

Guru dapat mengaplikasikan 

pengalaman PKB dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian pembelajaran 

dan tindak lanjutnya 

Guru melakukan penelitian, 

mengembangkan karya inovasi, 

mengikuti kegiatan ilmiah (seminar, 

konferensi) dan aktif dalam 

melaksanakan PKB 

Guru dapat memanfaatkan TIK dalam 

berkomunikasi dan pelaksanaan PKB 

Sumber: Pemenegpan Nomor 16 Tahun 2009 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tersebut, menegaskan bahwa 

Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah penilaian dari tiap butir kegiatan 

tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan, dan 

jabatannya. Dalam pelaksanaannya tugas utama guru tidak dapat 

dipisahkan dari kemampuannya dalam penguasaan pengetahuan, 

penerapan pengetahuan dan keterampilannya. Dalam hal ini, sistem 
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Penilaian Kinerja Guru (PKG) merupakan serangkaian program penilaian 

kinerja yang dirancang untuk mengidentifikasi kompetensi guru, terutama 

berkaitan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru, 

terutama berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang 

ditunjukkan dalam unjuk kerjanya, baik langsung maupun tidak langsung. 

Secara umum Penilaian Kinerja Guru (PKG) memiliki dua fungsi 

utama, seperti yang dikemukakan Kemdiknas (2010) berikut ini: 

1) Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan kompetensi dan 

keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran, pembimbingan, 

atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja yang 

menggambarkan kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan 

dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk 

setiap guru yang dapat digunakan sebagai basis untuk merencanakan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). 

2) Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja 

pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang 

relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada 

tahun tersebut. Oleh karena itu, kegiatan penilaian kinerja dilakukan 

setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan 

promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. 
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Pada hakikatnya, Penilaian Kinerja Guru (PKG) menurut Mulyasa 

(2013: 90) adalah untuk meningkatkan kinerja guru melalui pembinaan 

dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilakukan 

oleh sesama guru, kepala sekolah, dan pengawas sehingga  diperoleh guru 

profesional sebagai basis peningkatan kualitas pendidikan. Penilaian 

Kinerja ini memberikan jaminan bahwa guru dapat bekerja atau 

melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan mampu memberikan 

layanan yang berkualitas terhadap siswanya. Oleh karena itu, untuk 

meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional dibidangnya 

dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, Penilaian Kinerja harus 

dilakukan terhadap guru pada setiap satuan pendidikan. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru, 

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah 

berusaha melakukan berbagai cara dan strategi seperti melakukan Uji 

Kompetensi, Penilaian Kinerja, dan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB). Berkaitan dengan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB), dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, sertahap, berkelanjutan untuk 

meningkatkan profesionalitasnya. Pengembangan Keprofesian 
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Berkelanjutan (PKB) dilakukan melalui berbagai kegiatan yang ditujukan 

untuk guru dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan, bahkan sampai 

dosen di perguruan tinggi. 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru dapat 

dilakukan melalui wadah yang sudah ada, antara lain Kelompok Kerja 

Guru (KKG) untuk guru sekolah dasar, dan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) untuk guru sekolah menengah. Mulyasa (2013: 133) 

menyatakan bahwa di forum ini guru dapat melakukan banyak hal dan 

berkreasi bersama teman-temannya, karena forum ini tidak hanya 

membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran, tetapi 

juga untuk mendiskusikan dan mengembangkan berbagai kegiatan 

akademik dan melakukan refleksi diri terhadap keberhasilan sebelumnya 

secara bertahap. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini juga dapat 

dilakukan melalui cara-cara lain yang  sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) perlu 

diirencanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan di refleksi secara tepat agar 

mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen 

guru (Mulyasa, 2013: 136). Hal ini dapat mempercepat pengembangan 

pengetahuan dan keterampilan serta kemajuan karir guru dibidang 

pendidikan. sebaiknya para guru, kepala sekolah, dan pengawas menyadari 

dengan sepenuh hati bahwa PKB dalam rangka pengembangan 

pemahaman dan kompetensi merupakan tanggung jawab pribadi sesuai 
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dengan masyarakat pembelajar yang memiliki peran dan dampak sangat 

penting bagi guru sebagai ujung tombak pendidikan.   

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah forum komunikasi kerja 

guru, dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Forum ini memiliki tugas dan 

fungsi untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam 

pembelajaran dengan menciptakan iklim yang kondusif agar para guru 

dapat berkreasi di dalamnya (Mulyasa, 2013: 144). Kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan dalam KKG merupakan salah satu alternatif 

Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) bagi guru sekolah dasar, 

meskipun keberadaannya belum didayagunakan secara optimal. 

Kegiatan PKB sangat beragam, sesuai dengan kebutuhan guru 

untuk mencapai standar kompetensi profesi dan meningkatkan 

kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya. Aneka ragam 

kegiatan yang berkaitan dengan PKB ini, antara lain adalah program 

peningkatan kualifikasi pendidikan guru melalui tugas belajar, pendidikan 

dan pelatihan (inservise training), magang, dan berpartisipasi aktif dalam 

organisasi profesi (Mulyasa, 2013: 171). Berkaitan dengan aneka ragam 

kegiatan PKB ini, Kemdiknas (2010) mengemukakan bahwa kegiatan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) terdiri dari tigas jenis 

kegiatan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan membuat karya 

inovatif. 

Demikian mengenai kompetensi yang harus dimiliki guru sesuai 

dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Kemampuan Guru Dalam…, Mita Wahyuningrum, FKIP, UMP, 2017



29 
 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 merupakan landasan bagi guru 

dalam mengabdikan profesinya. Guru yang profesional tidak hanya 

mengetahui, tetapi betul-betul melaksankan apa yang menjadi tugas dan 

peranannya. 

Menjadi guru profesional bukan hal mudah. Sebelum mencapai 

tingkat expert (ahli), guru harus melalui beberapa tahap seperti dijelaskan 

Berliner dalam Mustafah Jejen (2012: 55), “Guru berkembang menjadi 

ahli melalui beberapa tingkatan, dari pendatang baru (novice) ke pemula 

lanjut, kompeten, pandai (proficient), dan pada akhirnya ahli (expert)”. 

Demikianlah seyogianya guru selalu berkembang dalam setiap dimensinya 

yang beragam melalui belajar dari banyak hal setiap waktu dan dimana 

pun. Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses dan luaran 

pendidikan yang bermutu untuk dapat menjadi profesional, mereka harus 

mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. 

 

C. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan pentingnya profesionalisme guru dalam melaksanakan 

tugas kependidikan, terdapat beberapa penelitian yang relevan mengenai 

profesionalisme guru. Beberapa penelitian tersebut adalah: 

1. Mareike Kunter, Klusmann, U., Baumert, J., Richter, D., Voss, T., & 

Hachfeld, A (2013). Professional Competence of Teacher: Effect on 

Instructional Quality and Student Development.  

 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mareike Kunter dkk 

menunjukkan bahwa pengetahuan, keyakinan, motivasi dan self-regulation 
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guru berpengaruh pada prestasi dan motivasi siswa. Antusias dan 

kompetensi profesional guru dalam mengajar menghasilkan peningkatan 

yang signifikan dalam kemampuan matematika siswa. Persamaan dari 

penelitan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sama-sama meneliti tentang kompetensi profesional guru, namun 

perbedaannya adalah subyek penelitian dan lokasi penelitian.  

2. Anny Aprillia (2016). Kompetensi Profesional Guru di SD Islam Terpadu 

Alam Harapan Ummat Purbalingga. Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Purwokerto.  

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anny Aprilia menunjukkan 

bahwa kompetensi profesional guru-guru SD Islam Terpadu Alam 

Harapan Ummat Purbalingga sudah sesuai dengan kriteria guru 

profesional berdasarkan Peraturan Menteri Penidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kompetensi Profesional Guru. 

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti kompetensi profesional guru tingkat sekolah dasar, namun 

perbedaannya adalah lokasi penelitian dan landasan penelitian. Penelitian 

yang dilakukan Anny Aulia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2007 sedangkan peneliti akan melakukan 

penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Partisipan dalam 

penelitian ini seorang guru, sedangkan Anny Aullia meneliti kompetensi 

profesional guru-guru di SD Islam Terpadu Alam Harapan Ummat 

Purbalingga. 

Kemampuan Guru Dalam…, Mita Wahyuningrum, FKIP, UMP, 2017



31 
 

3. Devi Rochlistianti (2016). Kompetensi Profesional Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Pekuncen Kroya Kabupaten Cilacap. Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 

 

 Hasil penelitian yang dilakukan Devi Rochlistianti menunjukkan 

bahwa guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pekuncen Kroya sudah 

memenuhi sebagian besar indikator profesional dari lima kompetensi inti 

yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. 

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan  

adalah sama-sama meneliti kompetensi profesional guru, namun 

perbedaannya adalah lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan Devi 

Rochlistianti berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

16 Tahun 2007 sedangkan peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Partisipan dalam penelitian ini adalah 

seorang guru, sedangkan Devi Rochlistiani meneliti kompetensi 

profesional guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pekuncen Kecamatan Kroya 

Kabupaten Cilacap. 

 

D. Kerangka Pikir 

Guru sebagai suatu profesi membawa konsekuensi terhadap tanggung 

jawab untuk mengembangkan dan mempertahankan profesi tersebut. 

Tanggung jawab ini, pada dasarnya merupakan tuntutan dan panggilan untuk 

selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas serta 
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tanggung jawab profesinya. Guru hendaknya sadar bahwa tugas dan tanggung 

jawabnya tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Disamping mampu tampil di 

depan kelas, guru hendaknya juga di masyarakat, baik sebagai pendidik, 

inovator ataupun dinamisator. 

Seorang guru merupakan penentu keberhasilan suatu proses 

pembelajaran. Materi, metode, media, dan sumber pembelajaran, semuanya 

menjadi tidak bermakna apabila guru tidak mampu memerankan tugasnya 

dengan baik. Guru merupakan ujung tombak sekaligus dirigen yang berperan 

memimpin pertunjukan orchestra pembelajaran. Hal ini mewajibkan guru 

untuk selalu meningkatkan peranan dan kompetensi yang dimilikinya. 

Melihat betapa pentingnya peran guru dalam pendidikan, maka 

kualitas sumber daya manusia yang unggul dari seorang guru mutlak 

diperlukan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu kompetensi guru wajib 

dimiliki oleh setiap pendidik di negeri ini. Merujuk pada Undang Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen seorang guru wajib memiliki 

empat kompetensi, meliputi kompetensi profesional, kompetensi sosial, 

kompetensi pedagogik, dan kompetensi kepribadian.  

Berdasarkan empat kompetensi yang wajib dimiliki guru, peneliti 

memfokuskan penelitian pada ranah kompetensi profesional guru, seperti yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Kompetensi profesional guru 

merupakan kemampuan guru dalam menguasai biang ilmu pengetahuan 

teknologi, seni, dan budaya. kompetensi ini sekurang-kurangnya meliputi: 
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1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

2. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. 

Sejumlah kompetensi yang wajib dimiliki guru diharapkan mampu 

memiliki sikap Ing Ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, Tut Wuri 

Handayani. Sejumlah kompetensi di atas diintegrasikan kedalam kinerja guru 

kelas dan guru mata pelajaran pada SD/MI. Kompetensi profesional guru 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi tercapainya salah satu tujuan bangsa 

Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir 

Banyaknya guru yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya 

dalam mengajar 

Guru sebagai kunci keberhasilan siswa 

Kemampuan guru dalam menerapkan kompetensi profesional yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 

1. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu 

2. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif 
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