
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 
 

 

2.1  Profesionalisme Guru   

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik agar 

tercapai tingkat kedewasaan mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai 

mahluk Tuhan, mahluk sosial dan mahluk individu yang mandiri. 

Menurut Satori  (2010:1.3)  profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang 

menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya. Artinya, tidak bisa dilakukan 

oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk 

melakukan pekerjaan itu. Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para 

anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus 

menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan 

pekerjaan yang sesuai profesinya.  

Menurut Surya (dalam Kunandar, 2009:47) guru yang profesional akan  

tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan 

keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui 

tanggungjawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang 

profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggungjawab 

sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara dan 

agamanya. 
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Menurut Rice dan Bishoprick (dalam Bafadal, 2006:5) guru profesional 

adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-

tugasnya sehari-hari. Profesionalisasi guru dipandang sebagai satu proses yang 

bergerak dari ketidaktahuan (ignorance) menjadi tahu, dari ketidakmatangan 

(immaturity) menjadi matang, dari diarahkan oleh orang lain (other-directedness) 

menjadi mengarahkan diri sendiri. 

Karakteristik profesionalisme guru menurut Rebore (dalam Ambarita, 

2013:130) mengemukakan enam karakteristik profesionalisme guru, yaitu : 

(1) pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas, (2) kemauan 

melakukan kerja sama secara efektif dengan siswa, guru, orang tu a siswa, 

dan masyarakat, (3) kemampuan mengembangkan visi dan pertumbuhan 

jabatan secara terus menerus, (4) mengutamakan pelayanan dalam tugas, (5) 

mengarahkan, menekan dan menumbuhkan pola perilaku siswa, serta (6) 

melaksanakan kode etik jabatan. 

 

Lebih lanjut, Welker (dalam Ambarita, 2013:131) mengemukakan bahwa 

profesionalisme guru dapat dicapai, apabibila guru ahli (expert) dalam 

melaksanakan tugas dan selalu mengembangkan diri (growth). Upaya 

pengembangan diri dilakukan melalui perbaikan berkesinambungan, sebagai 

upaya memenuhi tuntutan kebutuhan pekerjaan dalam rangka kepuasan 

pelanggan. Sedangkan Glattrhorm (dalam Ambarita, 2013:132) mengemukakan 

bahwa dalam melihat profesionalisme guru,  disamping kemampuan dalam 

melaksanakan tugas, juga perlu mempertimbangkan aspek komitmen dan 

tanggung jawab (responsibility) serta kemandirian (autonomy). Kemadirian guru 

adalah kesiapannya untuk mengelola dirinya sendiri (self -management) dalam 

melakukan berbagai tugas-tugasnya, yang dapat dilihat dari aspek emosi, sosial 

dan intelektual. 
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesionalime 

guru akan  tercermin dalam  pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai 

dengan keahlian baik dalam  materi maupun metode melalui tanggungjawabnya,  

memiliki kemampuan tinggi,  ahli (expert) dalam melaksanakan tugas dan selalu  

mengembangkan diri (growth), komitmen dan tanggung jawab (responsibility) 

serta kemandirian (autonomy) yang tinggi yaitu kemampuan mengelola dirinya 

sendiri (self –management). 

Kalau dipahami secara baik kriteria jabatan profesional yang telah 

dibicarakan diatas, maka jelaslah bahwa jabatan profesional sangat 

memperhatikan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sejalan dengan alasan 

tersebut, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan 

mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian 

secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.  

 

2.1.1 Kompetensi Guru Profesional 

Kompetensi menurut Usman (dalam Kunandar, 2009:51) adalah suatu hal 

yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif 

maupun kuantitatif. Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu 

dapat digunakan dalam dua konteks, yakni : Pertama, sebagai indikator 

kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai 

konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, efektif dan perbuatan secara tahap-

tahap pelaksanaanya secara utuh”.  

Sementara itu, kompetensi menurut KepMendiknas 045/U/2002 adalah : 

seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang 
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sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan 

tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. 

Menurut McAshan  (dalam Kunandar, 2009:52 ) kompetensi  dapat 

diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh 

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan 

perilaku-perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Finch dan Crunkilton (dalam Kunandar, 2009:52 ) kompetensi adalah 

penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Dengan demikian, kompetensi yang 

dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. 

Dalam Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007, termaktub standar 

kompetensi yang seyogyanya dimiliki oleh setiap guru, baik guru TK/PAUD/RA, 

guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, maupun guru SMK/MAK. Kompetensi guru 

profesional adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kompetensi adalah kemampuan 

seseorang yang menuntut pengetahuan, keterampilan untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. 

Kompetensi guru profesional adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang 

harus ada dalam diri guru yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional agar dapat 

mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Keempat kompetensi tersebut 

merupakan seperangkat kecerdasan yang saling berkaitan, yang dapat 
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dimanfaatkan guru dalam mengatasi semua permasalahan yang dihadapi dalam 

menjalankan peran sebagai pendidik. 

 

2.1.2 Kompetensi Pedagogik 

Pedagogik/pedagogi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah ilmu pendidikan atau ilmu pengajaran. Kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan mutlak yang wajib dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola 

pembelajaran. 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

Peraturan Menteri Pendidikan No 16 Tahun 2007 menyebutkan bahwa 

standar kompetensi pedagogik guru terdiri dari : 

a. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional dan intelektual; 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu; 

d. Menyelenggarakan  pembelajaran yang mendidik; 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran; 

f. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;  

g. Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki; 

h. Menyelenggarakan  penilaian juga evaluasi proses dan hasil belajar:  

i. Memanfaat-kan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran; 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi paedagogik adalah 

kemampuan guru dalam  memahami  karakteristik peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

 

2.1.3 Kompetensi Kepribadian 

Menurut Satori (2009:2.5) kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang 

berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki 

nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Hal ini berkaitan 

erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang 

memiliki nilai-nilai luhur. 

Guru adalah sebagai panutan yang harus digugu dan ditiru dan sebagai 

contoh pula bagi kehidupan dan pribadi peserta didiknya. Dikemukakan oleh Ki 

Hajar Dewantoro dalam sistem Amongnya yaitu guru harus:    Ing ngarso 

sungtulodo, Ing madyo mangun karso,Tut wuri handayani. 

 Sistem Among di atas dapat diartikan bahwa guru harus menjadi contoh 

dan teladan, membangkitkan motif belajar siswa serta mendorong atau 

memberikan motivasi dari belakang. Sebagai guru harus mampu membangkitkan 

semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya serta 

harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan 

didepan dan sanggup bertanggungjawab. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian adalah 

kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak 

harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari.  
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2.1.4 Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial guru adalah kemampuan dan kecakapan seorang guru 

(dengan kecerdasan sosial yang dimiliki) dalam berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan orang lain yakni siswa secara efektif dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam 

proses komunikasi. Sedangkan kompetensi sosial guru dianggap sebagai salah 

satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan siswa menjadi anggota 

masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik dan membimbing 

masyarakat dalam menghadapi masa yang akan datang. 

Menurut Satori (2009:2.14) kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan 

guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat 

tempat guru tinggal sehingga peranan dan cara guru berkomunikasi di masyarakat 

diharapkan memiliki karakteristik tersendiri yang sedikit banyak berbeda dengan 

orang lain yang bukan guru.  

Peraturan Menteri Pendidikan No 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru kompetensi sosial terdiri dari :  

(a) bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga dan status sosial ekonomi, (b) berkomunikasi secara efektif, 

empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua dan masyarakat, (c) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah 

Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya,(d) 

berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial guru 

merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota 

masyarakat dan warga negara.  
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2.1.5 Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan 

materi pelajaran secara luas dan mendalam. Penguasaan materi secara luas dan 

mendalam dalam hal ini termasuk penguasaan kemampuan akademik lainnya 

yang berperan sebagai pendukung profesionalisme Guru. Kemampuan akademik 

tersebut antara lain, memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu, jenjang dan 

jenis pendidikan yang sesuai.  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c) 

dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing pesrta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Pendidikan. 

Peraturan Menteri Pendidikan No 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan bahwa kompetensi 

profesional guru dapat dikategorikan atas : 

 (a) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu, (b) menguasai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, 

(c) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif (d) 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif, (e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru 

adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. mencakup (1) 

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu , (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, (3) Mengembangkan 
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materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) Mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, (5)  

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk  berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

 

2.2  Pengembangan Profesionalisme Guru 

Mengingat peranan strategis guru dalam setiap upaya peningkatan mutu, 

relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka pegembangan profesionalisme guru 

merupakan kebutuhan. Guna menciptakan guru profesional yang dapat 

menggerakan dinamika kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses 

pembinaan berkesinambungan, tepat sasaran dan efektif. Proses menuju guru 

profesional ini perlu didukung oleh semua unsur yang terkait dengan guru. Unsur–

unsur tersebut dapat dipadukan untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat 

dengan sendirinya bekerja menuju pembentukan guru-guru yang profesional 

dalam kualitas maupun kuantitas yang mencukupi.  

Kebijakan pemerintah, melalui UU No. 14 Tahun 2005 pasal 7 

mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui 

pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak 

diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. 

Selain  itu menurut pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru 

berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 
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Pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru dilakukan berdasarkan 

kebutuhan institusi, kelompok, maupun individu guru itu sendiri. Dari perspektif 

institusi, pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan 

meningkatkan kualitas guru  dalam memecahkan masalah-masalah 

keorganisasian. Pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah 

penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasar kebutuhan individu guru 

untuk menjalani proses profesionalisasi. 

Pengembangan profesionalisme guru dilakukan secara terus menerus 

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini 

sejalan dengan pendapat  B. Bell dan J. Gilbert (1996: 1): “Teacher development, 

including the ongoing learning about how to teach and to support student 

learning, is seen as the key to being a successful teacher”. Pengembangan guru, 

mengandung makna   belajar terus menerus tentang bagaimana mengajar dan 

membantu siswa belajar, ini adalah kunci menjadi guru yang sukses. 

Menurut Muys (2013) kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi 

dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga pelatihan (training provider) 

non pemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Di tingkat satuan 

pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh guru pembina, guru inti, 

koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan 

ditugasi oleh kepala sekolah. Analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, 

desain program, implementasi dan layanan, serta evaluasi program pelatihan dapat 

ditentukan secara mandiri oleh penyelenggara atau memodifikasi/mengadopsi 

program sejenis. 
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Menurut Glattrhorm (dalam Ambarita, 2013:132) kegiatan pengembangan 

profesi guru dibagi ke dalam tiga bagian : 

1. Pengembangan intensif (intencive development): bentuk pengembangan yang 

dilakukan pimpinan terhadap guru yang dilakukan secara intensif berdasarkan 

kebutuhan guru. teknik pengembangan yang digunakan antara lain melalui 

pelatihan, penataran, kursus, lokakarya, dan sejenisnya. 

2. Pengembanagn Kooperatif (cooperative development): pengembanagn guru 

yang dilakukan melalui kerjasama dengan teman sejawat dalam suatu tim 

yang bekerja sama secara sistematis melalui kegiatan pada pertemuan KKG 

atau MGMP/MGBK. 

3. Pengembangan diri (self directed development): pengembanagn guru yang 

dilakukan melalui pengembangan diri sendiri. Teknik yang dilakukan melalui 

evaluasi diri (self evaluation) atau penelitian tindakan (action research). 

 

Beberapa karakteristik pengembangan guru menurut McNergney dan 

Carrier (1981:18) : 

1.  Pengembangan guru, adalah cara berpikir tentang pelatihan pendidikan guru, 

berdasarkan konsep B (Behaviour: tingkah laku) = (f) P (Person: guru), e 

(environment:lingkungan), T (Task:tugas).  

2. Pengembangan guru juga dimaksudkan untuk menjadi perubahan dalam arti 

bahwa kegiatan itu  harus memungkinkan pendidikan guru  diselaraskan 

dengan kondisi belajar mengajar secara langsung . 

3.  Pengembangan guru juga harus berkembang. Artinya , harus peduli dengan 

perkembangan guru dari waktu ke waktu . 

4.  Pengembangan guru ini dimaksudkan menjadi timbal balik , tidak satu arah. 

5.  Pengembangan guru harus menjadikan dirinya untuk belajar  langsung. 

 

Menurut Prayitno (2012) ada beberapa bentuk  pengembangan guru     

antara lain: 

1.  Program Pre-service Education;  program ini merupakan upaya pemerintah 

untuk perbaikan mutu guru, sehingga ditetapkan suatu pola pembaharuan 

sistem pendidikan tenaga kependidikan. Pembaharuan itu menetapkan satu 

pola pengembangan pada IKIP atau FKIP/FIP yang disebut Lembaga 

Pengadaan Tenaga Kependidikan (LPTK). 

Lembaga Pengadaan Tenaga Kependidikan mempunyai empat macam 

program pendidikan guru, yaitu: 

 Program gelar yang melalui jenjang Sarjana (SI) dengan lama studi 4 - 7 

tahun. 

 Program Pascasarjana dengan lama studi 6 - 9 tahun (S2). 

 Program Doktor dengan lama studi 8 - 11 tahun (S3) 
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Program non-Gelar (program diploma) 

2.  Program In- service Education: Dikatakan in-service education bila mereka 

sudah menjabat dan kemudian mengikuti kuliah lagi. Dari sisi ini LPTK 

mempunyai fungsi in- service. Bagi mereka yang sudah memiliki jabatan 

guru dapat berusaha meningkatkan profesinya melalui pendidikan lanjutan. 

Guru yang berijasah diploma dapat melanjutkan ke S-1, dari S1 dapat 

melanjutkan ke S-2 dan dari S-2 ke S-3. 

3. Program In-service Training: Pada umumnya yang paling banyak dilakukan 

ialah melalui penataran. 

 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 

Pendidikan Nasional menyebutkan beberapa alternatif Program Pengembangan 

Profesionalisme Guru, sebagai berikut : 

a) Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru 

b) Program Penyetaraan dan Sertifikasi 

c) Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi 

d) Program Supervisi Pendidikan 

e) Program Pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 

f) Simposium Guru 

g) Program Pelatihan Tradisional Lainnya 

h) Membaca dan Menulis Jurnal atau Karya Ilmiah 

i) Berpartisipasi dalam Pertemuan Ilmiah 

j) Melakukan Penelitian (Khususnya Penelitian Tindakan Kelas) 

k) Berpartisipasi dan Aktif dalam Organisasi Profesi 

l) Menggalang Kerjasama dengan Teman Sejawat 

 

2.2.1 Konsep Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM 

Menurut Masimangun (2010) konsep pengembangan adalah : 

 “suatu proses yang saling berkesinambungan antara pelatihan dan sumber 

daya manusia. Kata pengembangan ditambahkan pada bagian lain yang 

mempengaruhi perilaku atau strategi untuk mencapai suatu tujuan/hasil. 

Pengembangan adalah segala perilaku, strategi, desain, restrukturisasi, 

ketrampilan, perencanaan strategis, atau usaha memotivasi yang dirancang 

untuk menghasilkan pertumbuhan atau perubahan dari waktu ke waktu. 

Pengembangan adalah suatu proses untuk membantu organisasi atau 

individu dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Pengembangan 

melibatkan satu set strategi yang dapat membantu individu atau organisasi 

untuk lebih efektif dalam melaksanakan pencapaian individu atau visi 

organisasi, misi, dan tujuan/hasilnya”. 
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Menurut Beebe et al. (dalam Masimangun , 2010) ”education is the process 

of or importing knowledge or information. People can educate themselves by 

reading, or they can have someone teach them what they want or need to 

learn”. Pendidikan adalah proses untuk memberikan pengetahuan dan informasi. 

Seseorang dapat mendidik dari sendiri dengan membaca atau dapat belajar dari 

seseorang yang mampu memberikan pengajaran tentang apa yang diinginkan atau 

diperlukan di dalam belajar. Pendidikan juga harus mampu menjadikan seseorang 

memiliki keahlian, memiliki kompetensi untuk berbuat sesuatu dan dari keahlian 

dan kompetensinya tersebut dapat digunakan untuk mendukung di dalam 

kehidupannya. 

Pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan 

perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kerja para 

karyawan. Pasal 1 ayat 9 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

mendifinisikan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 

memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, 

produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian 

tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pelatihan 

terdiri atas serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, 

pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang. 

Lebih lanjut, Beebe et al. (dalam Masimangun, 2010)  

mengemukakan: ”training is the process of developing skill in order to more 

effectively perform a specific job or task”. Pelatihan merupakan proses untuk 

mengembangkan keterampilan secara efektif untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

atau tugas yang spesifik. Kaitannya dalam hal ini Soekidjo Notoatmodjo (dalam 
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Masimamngun, 2010) mengemukakan bahwa pelatihan terhadap pegawai 

mencakup: (1) pelatihan untuk melaksanakan program-program yang baru, (2) 

pelatihan untuk menggunakan alat-alat/fasilitas yang baru, (3) pelatihan untuk 

pegawai yang akan menduduki job atau tugas-tugas yang baru, (4) pelatihan untuk 

pengenalan proses atau prosedur kerja yang baru, dan (5) pelatihan bagi pegawai-

pegawai yang baru. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pengembangan 

profesionalisme guru adalah usaha memotivasi yang dirancang untuk 

menghasilkan pertumbuhan atau perubahan dari waktu ke waktu guna 

meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap guru 

demi mencapai guru yang berkualitas dan profesional. 

 

2.3 Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Pengelolaan personalia atau manajemen personalia (management by people) 

menurut Suryosubroto (2010:86), dimana personalia adalah semua anggota 

organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan 

yang sudah ditentukan. Personalia organisasi pendidikan mencakup para guru, 

para pegawai (tata usaha dan pesuruh/penjaga sekolah). Kepala sekolah wajib 

mendayagunakan seluruh personal secara efektif dan efisien dengan jalan 

memberikan tugas-tugas jabatan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan 

masing-masing individu. Karena itu adanya job discription yang jelas sangat 

diperlukan.  

Manajemen personalia menurut Evans (dalam Pidarta, 2011:113) ialah 

bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi, yang 
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merupakan salah satu sub sistem manajemen. Perhatian tersebut  menurut Massie 

(dalam Pidarta, 2011:113) mencakup merekrut, menempatkan, melatih dan 

mengembangkan, meningkatkan kesejahteraan mereka yang dikatakan sebagai 

fungsi manajemen personalia.  

Sementara itu menurut Mulyasa (2007:21) manajemen personalia adalah: 

“ pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, 

reakrutment, pengembangan, hadiah (reward) dan sangsi (punishment), 

hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan 

(guru dan non guru) dapat dilakukan oleh sekolah dan daerah sesuai dengan 

kemampuan masing-masing, kecuali yang menyangkut imbal jasa (gaji), 

dan rekrutment pegawai negeri masih ditangani oleh pusat”. 

 

Menurut Pusdiklat Pegawai Depdiknas (2005: 128) manajemen personalia 

atau manajemen sumber daya manusia terdiri dari seleksi pegawai, pengembangan 

sumber daya manusia, pemotivasian pegawai, penilaian kinerja pegawai, supervisi 

dan pendisiplinan pegawai, memelihara dokumen kepegawaian, manajemen rapat 

dan manajemen konflik. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan manajemen personalia 

adalah upaya memberdayakan secara optimal personil sekolah mulai seleksi 

pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pemotivasian pegawai, penilaian 

kinerja pegawai, supervisi  pegawai, pemeliharaan dokumen kepegawaian, 

manajemen rapat, dan manajemen konflik. 

 

2.4 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

Menurut Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:6), berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara  Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka 
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Kreditnya, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah  

pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, 

secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Kegiatan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan  dikembangkan atas dasar profil kinerja 

guru sebagai perwujudan hasil penilaian kinerja guru dan didukung dengan hasil 

evaluasi diri. 

Menurut Supardi (2011: 3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB) adalah pengembangan kompetensi guru  yang dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan, bergradasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. 

Selanjutnya,  menurut Bukian (2013),  merupakan suatu bentuk pembelajaran bagi 

guru yang merupakan salah satu upaya untuk membawa perubahan yang 

diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dan juga melalui kesadaran 

untuk memenuhi standar kompetensi profesinya serta upaya untuk memperbaharui 

dan meningkatkan kompetensi profesional selama bekerja sebagai. 

Pengertian lain tentang PKB dikemukakan oleh Turmuzi (2011) adalah 

bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama 

dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan 

siswa. PKB mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan dimana guru secara 

berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan 

awal sebagai guru. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan 

peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya yang dilakukan terus 
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menerus berkaitan dengan pengembangan diri   dalam rangka peningkatan kinerja 

dan karir guru dalam upaya peningkatan profesionalitasnya. 

Menurut Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:6) tujuan umum 

dari PKB adalah : 

“meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan.  Tujuan khusus PKB adalah: a) 

meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, b) memutakhirkan 

kompetensi guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni untuk meningkatkan proses pembelajaran peserta didik, c) 

meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai tenaga profesional, d) menumbuhkan rasa cinta dan 

bangga sebagai penyandang profesi guru, e) meningkatkan citra, harkat, dan 

martabat profesi guru di masyarakat, dan f) menunjang pengembangan karir 

guru”. 

 

Pengembangan keprofesian berkelanjutan  dalam pelaksanaannya, menurut 

Supardi (2011: 9) terdiri dari tiga komponen, yaitu :  

a) Pengembangan diri, adalah upaya-upaya yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan profesionalismenya agar memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional 

serta perkembangan IPTEK. Kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat 

fungsional (kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam kurun waktu 

tertentu) dan kegiatan kolektif guru (kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan 

pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan 

keprofesianalan guru);  

b) Publikasi ilmiah adalah karya tulis yang telah dipublikasikan kepada 

masyarakat  dalam bentuk buku, jurnal, modul/diktat, dan sejenisnya yang 

memenuhi kriteria ilmiah sebagai bentuk kontribusi guru terhadap 

pengembangan dunia pendidikan, macamnya: (a) presentasi pada forum 

ilmiah; (b) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu dibidang 

pendidikan formal; (c) publikasi buku pelajaran, buku pengayaan dan buku 

pedoman guru;  

c) Karya inovatif contohnya: (a) menemukan teknologi tepat guna; (b) 

menemukan/menciptakan karya seni; (c) membuat/memodifikasi alat 

pelajaran/peraga/praktikum; (d) mengikuti pengembangan penyusunan 

standar, pedoman, soal dan sejenisnya. 

 



 29 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa pengembangan keprofesian 

guru dalam melaksanaan tugas, fungsi dan peranannya, merupakan suatu 

kebutuhan yang harus diterima dan dilaksanakan. Tantangan profesi guru dari 

waktu ke waktu terus bergerak secara dinamis. Untuk mampu menghadapi dan 

menjawab tantangan masa depan tersebut, guru harus mampu menyesuaikan diri, 

dengan melaksanakan program PKB secara konsisten dan berkesinambungan. 

Melalui kegiatan PKB akan terwujud guru yang  profesional yang bukan hanya 

sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, tetapi tidak kalah pentingnya juga memiliki kepribadian yang matang, 

kuat dan seimbang.  

 

2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pentingnya pengembangan 

profesionalisme guru dalam upaya meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan 

keterampilan guru melalui pendidikan formal, proses belajar berkelanjutan, 

melaksanakan tugasnya dengan semangat, bertanggung jawab, dan berdedikasi, 

tidak berhenti memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan selalu melakukan perbaikan tugasnya melalui 

perbaikan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga  mampu memotivasi belajar 

siswa dalam aktivitas belajar dan memberi dampak positif terhadap prestasi 

belajar siswa. 

Peran penting kepala sekolah sebagai leader dan sekaligus manajer  adalah 

memberdayakan para guru dan staf untuk dapat bersatu mencapai tujuan sekolah 

atau dikenal dengan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, artinya  
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kepala sekolah harus dapat menciptakan susasana yang kondusif dan kompetitif, 

serta mengupayakan segala sumber yang ada untuk meningkatkan produktvitas 

sekolah demi mencapai tujuan sekolah yang telah dirumuskan bersama. 

  Perubahan paradigma pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, termasuk teknologi pembelajaran, dan peningkatan tuntutan 

masyarakat, maka guru senantiasa wajib menyesuaikan diri dengan berbagai 

tuntutan perubahan yang terjadi dengan cara belajar dan meningkatkan 

kompetensi dan profesionalismenya secara terus menerus dan berkelanjutan. 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menekankan pada pengembangan 

profesionalisme guru, pelaksanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan 

oleh kepala sekolah, dan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan yang 

dilakukan oleh para guru dalam upaya meningkatkan kompetensi professional 

guru dalam aktivitas belajar siswa sehingga berdampak pada prestasi belajar 

siswa.  Untuk lebih jelasnya peneliti menggambarkan kerangka pikir penelitian 

sebagai berikut :   

 

           

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian  

SDM guru yang masih rendah 

1.  Pengembangan intensif  

(intensive  development) :  

Training / Diklat 

2.  Pengembangan Kooperatif  

(cooperative  development) :   

KKG / MGMP / MGBK 

3.  Pengembangan Diri 

(self directed  development) :   

Evaluasi Diri, Penelitian 

Tindakan Kelas 

Motivasi Belajar Siswa 

Aktivitas Belajar Siswa 

1. Pengetahuan 

2. Keterampilan 

3. Sikap 

Prestasi Belajar Siswa 


