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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Proses pendidikan bertujuan untuk mendapatkan mutu sumber daya manusia 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan. Pendukung utama bagi 

terlaksananya sasaran tersebut ialah melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu dibawah bimbingan dan pembinaan tenaga kependidikan yang 

profesional serta implementasi seluruh komponen manjemen mutu secara 

terpadu.. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dan 

perkembangan yang dialami masyarakat serta aspirasi nasional dalam kemajuan 

bangsa dan umat manusia, membawa konsekuensi dan persyaratan yang semakin 

berat dan kompleks bagi pelaksana sektor pendidikan pada umumnya dan guru 

khususnya. 

Pendidikan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat 

modern dewasa ini dan sifatnya yang selalu menantang, mengharuskan adanya 

pendidik yang baik, dengan kata lain guru yang profesional. Masalah 

Profesionalisme guru sering menjadi bahan yang menarik untuk dibicarakan dan 

disoroti, sebab keberadaan guru dan kelayakan seorang guru baik dalam tugas 

akademisnya maupun sikapnya dalam masyarakat menjadi salah satu penentu 

kualitas pendidikan. Guru profesional dalam suatu lembaga pendidikan 
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diharapkan akan memberikan perbaikan kualitas pendidikan yang akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.  

Profesionalisme guru, tentunya berkaitan dengan kinerja guru, hal ini  akan 

berjalan baik jika guru telah melakukan unsur-unsur yang terdiri dari kesetiaan 

dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan 

bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam 

pelaksanaan pengajaran, kerjasama dengan semua warga sekolah, kepemimpinan 

yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur dan objektif dalam 

membimbing siswa, serta tanggung jawab terhadap tugasnya.  

Salah satu tugas kepala sekolah selaku manager adalah melakukan penilaian 

terhadap kinerja guru. Kinerja guru akan menjadi optimal, bilamana 

diintegrasikan dengan komponen sekolah baik kepala sekolah, iklim sekolah, 

guru, karyawan, maupun siswa. Peran penting kepala sekolah sebagai pemimpin 

adalah membuat orang-orang seperti guru dan karyawan yang berasal dari 

berbagai latar belakang yang berbeda dapat bersatu untuk mencapai tujuan 

sekolah, maka kepala sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif dan 

kompetitif serta mengembangkan wawasan mutu dalam semua aktivitas 

pendidikan yang dilakukan guru, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 

Kepemimpinan kepala sekolah memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

kinerja guru. Karena disamping sebagai pengelola satuan pendidikan, kepala 

sekolah sekaligus sebagai pemimpin pendidikan mempunyai peranan 

melaksanakan peranan kepemimpinannya antara lain sebagai pendidik (educator), 

manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator, mampu 

menciptakan iklim sekolah yang kondusif bagi tercipta dan terlaksananya proses 
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belajar mengajar dengan baik sehingga guru-guru dan siswa dapat mengajar dan 

belajar dengan baik melalui manajemen tenaga pendidik dan kependidikan 

(Darmansyah, 2008:81).  

Seiring perkembangan zaman, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi 

oleh guru  sebagai tenaga pendidik yang profesional. Kenyataan di lapangan, 

mutu pendidik dan tenaga kependidikan masih memprihatinkan. Masyarakat 

banyak mengkritisi sebagian dari pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya 

guru kurang mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif, bermakna dan 

menyenangkan. Hingga saat ini, di sekolah masih dijumpai kinerja guru 

bersertifikasi yang  belum memenuhi kriteria profesional, hanya sebatas  

melaksanakan kewajiban melaksanakan pembelajaran  saja, yaitu berupa silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang masih bersifat standar dan 

umum tanpa memenuhi kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru 

profesional. Apalagi guru yang sudah bersertifikasi, memiliki sertifikat pendidik,  

jelas sudah mendapatkan pembekalan ilmu mendidik profesional melalui  

program PPG dan PLPG,   seharusnya para guru tersebut mampu menunjukkan 

kinerja yang profesional dengan melaksanakan kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional dalam 

melaksanakan tugas mengajarnya sehari-hari.  

Masalah yang berkaitan dengan guru dan keguruan seperti yang ditulis oleh 

Sidi  (dalam Ibrahim: 2012) antara lain persoalan kurang memadainya kualifikasi 

dan kompetensi guru, rendahnya tingkat kesejahteraan guru, rendahnya etos kerja 

dan komitmen guru, hingga kepada kurangnya penghargaan masyarakat terhadap 

guru. Diera globalisasi yang penuh dengan persaingan,  guru diperhadapkan pada 
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kenyataan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu,baik secara 

intelektual maupun emosional supaya dapat survive dalam persaingan.  

Perubahan paradigma pendidikan yang cukup dramatis pada saat sekarang 

ini, mau tidak mau menuntut para guru untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

berbagai tuntutan perubahan yang ada, salah satu caranya dengan belajar terus 

menerus. Dengan demikian, tuntutan utuk belajar tidak hanya terjadi pada siswa 

yang dibelajarkannya, tetapi guru itu sendiri pun justru dituntut untuk senantiasa 

belajar tentang bagaimana mengajar yang baik (Ambarita, 2013:131).  

Pengembangan profesional guru menjadi perhatian secara global, karena 

guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang 

mampu bertahan dalam era hiperkompetensi. Dengan kata lain,  lembaga-lembaga 

pendidikan harus melakukan investasi  secara periodik bagi para guru  jika ingin 

tetap memimpin di dunia pendidikan, karena apabila gagal dalam investasi guru  

akan berakibat fatal dalam persaingan merebut animo pengguna pendidikan 

sebagai pengakuan terhadap kualitas lembaga pendidikan tersebut (Sanaky, 2005). 

Seperti yang diungkapkan oleh Rahman (2013:6) bahwa program persiapan 

guru akan membawa dampak pada kualitas guru yang dihasilkan, yang nantinya 

juga akan berkontribusi pada berhasil tidaknya peserta didik dalam proses 

pembelajaran di kelas. Bahkan, pada tataran yang lebih luas, bukan hanya 

berhubungan dengan individu guru, melainkan juga pada tingkat sekolah, daerah, 

maupun nasional. 

Peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui belajar secara 

mandiri (otodidak); kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, dll); program penataran; 
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pelatihan; penyegaran; program penyetaraan; program studi lanjut. Program 

peningkatan  profesionalisme guru semestinya menjadi program kerja rutin 

organisasi profesi, baik organisasi profesi dalam bentuk mikro seperti Kelompok 

Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), maupun dalam 

bentuk makro seperti Persatuan Guru Republik Inonesia  (PGRI). Dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru agar menjadi guru profesional 

(Rindjin, 2007:426). 

     Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tercantum  dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 

VI Bagian Kedua menjelaskan bahwa  Pendidikan Dasar merupakan jenjang 

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu 

menurut  Surya dkk (2006:4.41) sekolah dasar mempunyai peranan yang amat 

penting dan strategis , karena merupakan satuan pendidikan formal yang paling 

awal diterima oleh siswa setelah keluar dari lingkungan pendidikan di keluarga 

yang bersifat informal.  

Sekolah dasar pada hakikatnya merupakan suatu periode pembentukan 

(formative years) dasar bagi perkembangan kepribadian di masa yang akan 

datang. Pondasi sumber daya manusia ini tergantung pada kualitas pendidikan 

yang diberikan pada pendidikan dasar khususnya di sekolah dasar. Sebagai guru 

kelas dan sumber model, guru dituntut untuk memiliki kompetensi secara 

profesional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini merupakan hal 

penting yang harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. Hal ini akan terwujud bila 

di sekolah tersebut tersedia guru-guru yang berkualitas yaitu berkompeten dan 
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profesional yang secara terus menerus mengembangkan profesionalismenya 

sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Alasan peneliti memilih Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukatani Kecamatan 

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, karena beberapa pertimbangan yaitu, 

sekolah ini dianggap masyarakat sekitar sebagai sekolah bermutu, hal ini tampak 

dari antusiasme masyarakat mendaftarkan anaknya menjadi siswa di sekolah ini 

setiap tahunnya, walaupun masih ada sekolah dasar negeri lain yang lebih dekat 

dengan rumahnya. Hal ini  dibuktikan  dengan persentase pendaftar siswa baru 

pada 5 tahun terakhir : 

Tabel 1.1 

Data siswa baru  

No 
Tahun 

Pelajaran 

Jumlah 

Siswa Baru 

Asal 

Daerah/Kelurahan 

% Pendaftar 

Luar 

Kelurahan Sukatani Sukajaya 

1. 2010/2011 67 60 7 10,45% 

2. 2011/2012 58 49 9 15,51 % 

3. 2012/2013 73 65 8 10,95% 

4. 2013/2014 58 51 7 12,06% 

5. 2014/2015 47 42 5 10,63% 
 

Sumber: Dokumentasi SD Negeri Sukatani, 2014  

SD Negeri Sukatani Kecamatan kalianda Kabupaten Lampung Selatan 

merupakan sekolah berprestasi. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa fakta: Juara 

II Lomba Gugus tingkat Provinsi lampung tahun 2004, Juara I Lomba Gugus 

tingkat Kabupaten tahun 2008, menjadi peserta dalam Pameran Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS)/ Peran Serta Masyarakat (PSM) dan berhasil menjadi 

Juara I tingkat  Provinsi dalam Lomba Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan 

Menyenangkan (PAKEM) Non Binaan UNICEF tahun 2009, peserta Pameran 

Pendidikan Loka Karya- DISTRIC REVIE MGPBE UNICEF Lampung Selatan 

tahun 2010, Review Program MGPBE UNICEF Juara I tingkat Provinsi.  
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SD Negeri Sukatani yang terletak ditengah pedesaan dengan lingkungan 

alam sekitar yang sebagian besar berupa persawahan dengan rata-rata latar 

belakang ekonomi orang tua siswa adalah ± 73,3% petani, 10,2% buruh ± 10, 7% 

wiraswasta,  ± 4,4% PNS, dan ± 1,4% TNI/POLRI bukanlah hambatan bagi 

sekolah untuk menjadi sekolah yang maju dan  berprestasi karena didukung oleh 

kinerja guru dan staf yang baik, terbukti sekolah ini mampu bersaing dalam 

bidang prestasi akademik maupun non akademik ditingkat Kecamatan/Kabupaten 

dengan  sekolah-sekolah lain yang berada di kota. Akan tetapi sarana dan 

prasarana sekolah masih dinilai belum memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, 

misalnya ruang kelas yang ada hanya 7 ruang, belum mencukupi dengan jumlah 

rombongan belajar (rombel) 13, sehingga waktu belajar masih dibagi waktu pagi 

dan siang hari.  

Dengan keterbatasan sarana dan prasarana di atas dan beberapa prestasi 

yang diraih oleh sekolah ini, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang 

pengembangan profesionalisme guru kelas SD Negeri Sukatani Kecamatan 

kalianda Kabupaten Lampung Selatan.  Idealnya para guru selalu tampil secara 

profesional dengan  tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

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

menengah. Pada kenyataannya, meski berbagai cara dan metode yang telah 

diterapkan oleh guru kelas SD Negeri Sukatani Kecamatan kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan pada proses pembelajaran, dirasa masih belum membawa 

kemajuan kearah peningkatan mutu pendidikan secara signifikan.  
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Menurut pengamatan  peneliti  masih adanya persyaratan-persyaratan yang 

harus dimiliki oleh guru profesional, namun masih belum terpenuhi secara 

menyeluruh. Terutama pada kompetensi inti guru tentang pengembangan 

keprofesian secara berkelanjutan.  Manajemen sumber daya manusia, menjadi 

profesional adalah tuntutan jabatan, pekerjaan ataupun profesi. Ada satu hal 

penting yang menjadi aspek bagi sebuah profesi, yaitu sikap profesional dan 

kualitas kerja.   

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah profesi 

yang sangat idealis, sudah saatnya kualitas guru profesional harus dikembangkan, 

karena guru merupakan ujung tombak perjuangan suatu bangsa. Keberhasilan 

siswa tidak terlepas dari keberhasilan guru dalam mendidik dan membimbing 

siswa. Dengan adanya guru profesional dalam suatu lembaga pendidikan, 

diharapkan akan memberikan perbaikan kualitas pendidikan yang akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa sehingga dapat memberikan 

kontribusi yang positif  dalam upaya pengembangan generasi penerus bangsa 

menjadi warga negara yang berkualitas yang mampu menghadapi tantangan dunia 

global mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera.  

 

1.2 Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang ynag dikemukakan di atas, fokus dalam 

penelitian ini adalah : Pengembangan profesionalisme guru di SD Negeri 

Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 

Sub fokus penelitian : 

1.2.1 Pengembangan  kompetensi profesionalisme guru di SD Negeri Sukatani 

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 
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1.2.2 Pelaksanaan Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SD Negeri 

Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 

1.2.3 Upaya Pengembangan  Keprofesian Berkelanjutan guru di SD Negeri 

Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana pengembangan  profesionalisme guru di SD Negeri Sukatani, 

yang dijabarkan : 

1.3.1 Bagaimanakah  pengembangan  kompetensi profesionalisme guru di SD 

Negeri Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan? 

1.3.2 Bagaimanakah  pelaksanaan Manajemen Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan di SD Negeri Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan? 

1.3.3  Bagaimanakah upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan  guru di SD 

Negeri Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten  Lampung Selatan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menganalisis dan mendeskripsikan: 

1.3.1 Pengembangan  kompetensi profesionalisme guru di SD Negeri Sukatani 

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 

1.3.2 Pelaksanaan Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SD Negeri 

Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten  Lampung Selatan 

1.3.3 Upaya Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guru di SD Negeri 

Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten  Lampung Selatan 

               



 10 

1.5    Kegunaan Penelitian  

1.5.1 Secara teoritis : 

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk: 

1.5.1.1 Menambah khasanah teori-teori yang berkaitan dengan              

pengembangan profesionalisme guru untuk kemajuan mutu pendidikan. 

1.5.1.2 Bahan kajian dalam pengembangan dan  pengetahuan pada bidang  

              profesi keguruan  khususnya mengenai pengembangan profesionalisme 

guru. 

1.5.1.3   Instansi terkait menindaklanjuti penelitian ini   dalam meningkatkan 

mutu layanan pendidikan sekolah dasar yang didukung oleh 

profesionalisme guru. 

 

1.5.2 Secara praktis:  

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk: 

1.5.2.1 Guru, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai analisis 

kompetensi guru profesional sehingga dapat meningkatkan   

profesionalisme guru dalam  kegiatan pembelajaran untuk mendorong 

prestasi belajar siswa. 

1.5.2.2 SD Negeri Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, 

memberikan rekomendasi demi  peningkatan mutu pendidikan melalui  

pengembangan profesionalisme guru di sekolah. 

1.5.2.3 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan,  memberikan informasi 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan  melalui pengembangan 

profesionalisme guru. 
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1.6 Definisi Istilah 

1.6.1  Profesionalisme guru adalah sikap setia dan komitmen tinggi dalam  

melaksanakan pengabdian dan tugas-tugas ditandai dengan keahlian baik 

dalam  materi maupun metode melalui tanggungjawab pada tugasnya. 

1.6.2  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.  

1.6.3 Pengembangan Profesionalisme Guru adalah upaya dalam rangka 

peningkatan kemampuan profesional guru dan dilaksanakan untuk 

mendorong meningkatnya kompetensi guru. 

1.6.4 Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan adalah pemberdayaan 

secara optimal seluruh sumber yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan 

sekolah. 

1.6.5 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah merupakan pembaruan 

secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru 

sepanjang kehidupan kerjanya yang dilakukan terus menerus dalam upaya 

peningkatan profesionalitasnya. 

 

 


