
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas peradaban 

suatu bangsa. Tujuan pelaksanaan pendidikan adalah menyiapkan sumber daya 

manusia yang memiliki kecakapan dan kemampuan keilmuan yang tinggi. 

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan Indonesia adalah 

rendahnya kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Sehubungan 

dengan persoalan tersebut, perlu dilakukan kajian secara akademik terhadap 

faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu faktor 

yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru. Peran guru dalam 

pendidikan adalah mengelola pembelajaran yang merupakan key person dalam 

pendidikan. Pembelajaran yang berkualitas sangat bergantung pada faktor 

profesionalitas guru. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kecakapan 

akademik sesuai bidang studi yang diajarkan maupun kecakapan pribadi. 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan 

sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian 

integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terencana, 

terarah, efektif dan efisien. Guru mempunyai tanggung jawab terhadap 

peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia untuk pembangunan 
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manusia Indonesia seutuhnya. Undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

 

Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa guru sebagai tenaga profesional dalam 

pendidikan harus memiliki 4 (empat) kompetensi, yaitu: (1) kompetensi 

pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial dan (4) kompetensi 

profesional. Jika guru telah memiliki 4 (empat) kompetensi tersebut diharapkan 

akan memiliki tingkat kinerja yang baik. 

 

Menurut Mulyasa (2003) Kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan 

sesuai dengan keahliannya. Seorang guru harus menyampaikan sesuatu sesuai 

keahliannya kepada siswa dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya. 

Seorang guru memiliki kompetensi profesional bila guru tersebut memiliki 

pengetahuan dan pemahaman dasar di bidangnya. 

 

Konsep dasar yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang guru meliputi: (a) 

penguasaan bidang studi (materi) pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkannya untuk membimbing siswa dalam memenuhi kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, dan (b) memilih juga 

mengembangkan kurikulum dan atau silabus sesuai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 
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Berdasarkan pengetahuan dan kemampuan tersebut, maka kompetensi profesional 

guru yaitu guru harus memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar 

bidang keahliannya. Guru harus mampu memilih dan mengembangkan materi 

pelajaran. Guru menguasai materi, struktur dan konsep pola pikir keilmuan yang 

mendukung bidang keahlian. Guru menguasai metode untuk melakukan 

pengembangan ilmu dan telaah kritis terkait dengan bidang keahlian. Guru harus 

kreatif dan inovatif dalam penerapan bidang ilmu yang terkait dengan bidang 

keahlian. Guru mampu mengembangkan kurikulum dan silabus yang terkait 

dengan bidang keahlian. Guru mampu melakukan tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. Guru mampu berkomunikasi dengan 

komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan maupun tulisan. Guru 

mampu memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran, berkomunikasi dan 

mengembangkan diri sebagai seorang guru.  

 

Kompetensi guru harus dikembangkan agar menghasilkan guru yang profesional. 

Guru harus mempunyai inovasi dan kreatif dalam pembelajaran dan 

pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan. Pelaksanaan pengembangan 

kompetensi profesional merupakan salah satu cara untuk guru meningkatkan 

profesinya di bidang pendidikan. Jika pengembangan kompetensi profesional guru 

dilaksanakan secara terus menerus, maka akan menghasilkan kualitas guru 

profesional sehingga kualitas pembelajaran semakin baik.  

 

Menurut Rahman (2013: 6-7) Keterkaitan antara kualitas guru akan berkontribusi 

pada berhasil tidaknya siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Hubungan guru, 
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sekolah, daerah, maupun nasional secara hirarkis dapat digambarkan seperti 

gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1 Faktor-faktor yang Berkontribusi terhadap Kualitas Pendidikan 

Nasional 

Sumber : Bujang Rahman (2013) 

 

SDN 2 Pesawahan sebagai lembaga pendidikan ikut merespon dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dengan mengupayakan kepada setiap guru untuk 

berkreasi mengembangkan kompetensi profesional  terutama dalam manajemen 

kelas dengan tepat agar pembelajaran berjalan secara efisien dan efektif. Dengan 

alasan bahwa kelas merupakan media pertemuan segala komponen pendidikan 

serta ujung tombak dan juga basis pendidikan. Meskipun SDN 2 Pesawahan 

termasuk lembaga sekolah yang berada dibawah naungan Kementrian Pendidikan 

Nasional yang memprioritaskan program akademik, maka bukan berarti program 

normatif/keagamaan diabaikan, justru di SDN 2 Pesawahan ini berusaha 

meningkatkan kualitas dengan cara membiasakan siswa sholat dzuhur berjamaah, 

tujuannya supaya dapat membekali siswa untuk mengembangkan kecerdasan 

spiritual dan cara bersikap yang baik. 

 

Pendidikan 
Nasional 

Pendidikan 
di daerah 

Sekolah 

Individu Guru 
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Konsep Manajemen Kelas ini berusaha untuk memberikan penyelesaian terhadap 

masalah di kelas, yang cakupannya tidak hanya terbatas pada penyampaian materi 

saja, akan tetapi mencakup beberapa hal yang menyeluruh untuk mengorganisasi 

kelas antara lain: pertama kegiatan akademik berupa perencanaan, pelaksanaan 

dan penilaian pembelajaran. Kedua kegiatan administratif yang mencakup 

kegiatan prosedural dan organisasional seperti penataan ruangan, pengelompokan 

siswa dalam pembagian tugas, penegakan disiplin kelas, pengadaan tes, 

pengorganisasian kelas, pelaporan. Jadi konsep manajemen kelas adalah berusaha 

memberdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung 

proses interaksi edukatif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. 

 

Melalui manajemen kelas ini maka siswa akan termotivasi dalam pembelajaran 

terutama pada suasana kelas yang pada khususnya merupakan modal penting bagi 

jernihnya pikiran dalam mengikuti pelajaran, sehingga anak akan merasa nyaman 

dan antusias. Pembelajaran yang kondusif dan suasana yang cenderung rekreatif, 

maka akan dapat mendorong siswa untuk mengembangkan potensi kreatifitasnya. 

 

Sehubungan dengan peran dan fungsi guru yang sangat vital dalam peningkatan 

mutu pendidikan, maka fungsi manajemen kelas sangatlah penting. Proses 

pembelajaran akan berjalan dengan baik dan menghasilkan siswa yang berkualitas 

jika guru dapat mengelola kelas dengan baik, profesional, dan berkelanjutan. 

Manajemen kelas merupakan tolak ukur dalam pengembangan kompetensi 

profesional guru untuk peningkatan karirnya secara individu dan menghasilkan 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dengan adanya manajemen kelas 

yang baik, maka akan berimbas pada peningkatan mutu guru dan siswa dalam 
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proses pembelajaran, sehingga prestasi siswa menjadi semakin meningkat. 

Pelaksanaan manajemen kelas yang dilakukan guru di SDN 2 Pesawahan 

disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, salah satu faktor 

eksternal adalah pengembangan kompetensi profesional guru. 

 

Disatu sisi kualifikasi guru sudah memenuhi pengembangan kompetensi 

profesionalnya. Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, data guru di SDN 2 

Pesawahan dengan berdasarkan kualifikasi pendidikannya dan sebagai subjek 

dalam penelitian pengembangan kompetensi profesional guru dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

 

Tabel 1.1 Data Guru Berdasar Kualifikasi Pendidikan di SDN 2 Pesawahan 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah Ket 

1 S1 19 Orang  

2 SPG/PGA 3 Orang  

Jumlah 22 Orang  

Sumber : Data Primer SDN 2 Pesawahan Tahun 2014 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi guru di SDN 2 Pesawahan 

berjumlah 22 orang dan sudah 98% memenuhi standard dengan rincian yaitu latar 

belakang S1 berjumlah 19 orang, dan yang mempunyai latar belakang pendidikan 

SPG/PGA sebanyak 3 orang. Latar belakang pendidikan guru di SDN 2 

Pesawahan tersebut, merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

pengembangan kompetensi profesional guru. 

 

SDN 2 Pesawahan secara geografis berada di Teluk Betung Selatan Kota Bandar 

Lampung. Di daerah ini sebagian orang tua siswa bekerja sebagai buruh sehingga 

dapat dikategorikan ekonomi kelas menengah ke bawah. Berdasarkan kondisi 
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ekonomi orang tua siswa, maka sebagian siswa di SDN 2 Pesawahan lebih 

termotivasi untuk bekerja setelah lulus sekolah dari pada melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

Meskipun siswa SDN 2 Pesawahan sebagian besar berasal dari keluarga kurang 

mampu, akan tetapi para siswa masih dapat berprestasi, baik pada bidang 

akademik maupun non akademik. Selama 2 tahun terakhir siswa SDN 2 

Pesawahan meraih prestasi di bidang non akademik untuk kegiatan olahraga yaitu, 

juara III tingkat kecamatan pada cabang olahraga tenis meja putra tahun 2012, 

juara III bulutangkis putri tahun 2013, juara I sepak takraw tahun 2012, juara II 

voli putra tahun 2012, juara II tingkat kecamatan lomba adzan tahun 2012, juara I 

lomba menyanyi tingkat bazar siaga. Prestasi di bidang akademik antara lain: 

juara harapan III mata pelajaran Bahasa Inggris tahun 2014, juara harapan II mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2014, juara harapan I mata pelajaran 

Agama Islam tahun 2014, juara harapan I mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan tahun 2014, juara II english spelling be competition tahun 2014. 

Prestasi-prestasi yang dicapai tersebut adalah bukti bahwa para siswa mampu 

berprestasi jika dibimbing dan dibina oleh guru-guru yang berkompeten. 

 

Sebagai SD inti seharusnya prestasi yang diraih lebih dari sekolah lain atu sekolah 

imbasnya. Pada sisi lain pelaksanaan manajemen kelas belum sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang seharusnya. Kondisi pelaksanaan manajemen kelas di SDN 2 

Pesawahan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip antara lain (1) over 

capacity; (2) beberapa guru belum disiplin; (3) suasana kelas yang gaduh akibat 
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dari beberapa siswa yang mengandalkan siswa lain daam kerjasama; (4) pada 

kegiatan rutin di kelas guru tidak melakukan apersepsi. 

Peneliti melakukan penelitian di SDN 2 Pesawahan dengan judul Pengembangan 

Kompetensi Profesional Guru dari perspektif manajemen kelas dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas guru dan siswa. Dengan penelitian ini diharapkan 

guru khususnya dapat memahami bahwa mereka harus selalu mengembangkan 

kompetensi profesionalnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah analisis 

pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks manajemen kelas di 

SDN 2 Pesawahan dengan sub fokus sebagai berikut: 

1.2.1 Perencanaan pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks 

manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan. 

1.2.2 Pelaksanaan pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks 

manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan. 

1.2.3 Evaluasi pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks 

manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan fokus penelitian, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimanakah perencanaan pengembangan kompetensi profesional guru 

dalam konteks manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan? 
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1.3.2 Bagaimanakah pelaksanaan pengembangan kompetensi profesional guru 

dalam konteks manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan? 

1.3.3 Bagaimanakah evaluasi pengembangan kompetensi profesional guru 

dalam konteks manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan: 

1.4.1 Perencanaan pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks 

manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan. 

1.4.2 Pelaksanaan pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks 

manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan. 

1.4.3 Evaluasi pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks 

manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis bagi 

pembaca. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang analisis 

pengembangan kompetensi guru dalam konteks manajemen kelas. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 

Manfaat praktis penelitian ini sebagai berikut : 

1.5.2.1 Bagi Kepala Sekolah 
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Memahami dan sebagai masukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

manajemen kelas dalam pengembangan kompetensi profesional guru. 

1.5.2.2 Bagi Guru 

Meningkatkan pengetahuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

mengenai pengembangan kompetensi profesional dalam upaya meningkatkan 

kemampuan manajemen kelas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab sebagai guru. 

 

1.6 Definisi Istilah 

 

1.6.1   Manajemen Kelas 

Manajemen atau pengelolaan  kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru 

dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-

luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegitan-kegiatan yang kreatif dan 

terarah. 

 

1.6.2   Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan dan kecakapan yang harus 

dimiliki dan diperlukan oleh seorang guru agar dapat mewujudkan dirinya sebagai 

guru profesional untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan 

nasional. 

 

1.6.3 Pengembangan Kompetensi Profesional Guru 

Pengembangan kompetensi profesional adalah pengembangan kompetensi guru 

yang dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam rangka 

menjalankan tugas dan profesinya.  


