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ABSTRAK 

 

Dilla Rizki Ramadani, 2019. Analisis Kompetensi Profesional Guru Sejarah SMA 

Negeri 5 Kota Jambi. Skripsi, jurusan pendidikan sejarah, FKIP, 

Universitas Jambi, pembimbing : (1) Drs. Budi Purnomo, M.Hum.,M.Pd 

(II) Nelly Indrayani, S.Hum., M.Hum. 

Kata Kunci : Kompetensi Profesional, Guru Sejarah 

 Peranan guru sangat penting dalam pembangunan pendidikan. Profesional 

guru dituntut untuk bisa memiliki kompetensi yang baik sehingga tujuan 

pembelajaran yang dicapai juga baik. Namun di SMAN 5 Kota Jambi berdasarkan 

observasi masih banyak tenaga pendidik yang kurang profesional dan tidak masuk 

dalam standar guru profesional. Ada 7 indikator yang harus dimiliki oleh seorang 

guru agar dapat dikatakan sebagai guru profesional (1) Memiliki Keterampilan 

Mengajar yang Baik, (2) Memiliki Wawasan yang Luas, (3) Menguasai 

Kurikulum, (4) Menguasai Media Pembelajaran, (5) Penguasaan Teknologi, (6)  

Menjadi Teladan yang Baik, (7) Memiliki Kepribadian yang Baik. Pada saat 

melakukan observasi di SMAN 5 Kota Jambi terdapat beberapa guru tidak masuk 

dalam indikator profesional guru seperti tidak menguasai kurikulum, tidak 

menguasai media pembelajaran dan tidak tepat waktu dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kompetensi 

profesional yang dimiliki oleh guru sejarah di SMA Negeri 5 Kota Jambi. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data 

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication. Uji 

Keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi sumber. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru SMAN 5 Kota Jambi 

memiliki kompetensi profesional yaitu memiliki keterampilan mengajar yang 

baik, wawasan yang luas dan kepribadian yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Kontek Penelitian 

           Dalam UU No.14 tahun 2005 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

tentang peningkatan profesional dan kualitas guru sebagai upaya peningkatan 

mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas kompetensi 

guru, dengan asumsi bahwa jika penghasilan guru bagus dan kompetensi guru 

juga bagus, maka kinerja guru akan bagus, untuk selanjutnya kegiatan 

pembelajaran akan menjadi bagus dan akhirnya pendidikan menjadi bermutu 

(Ambarita, 2015:24). 

Pendidikan yang bermutu harus memenuhi standar Profesional guru di 

Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, standar berarti sesuatu yang 

dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran, takaran, dan timbangan. 

Standar dapat juga dipahami sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi. Jadi 

standar profesional guru mempunyai kriteria minimal berpendidikan sarjana atau 

diploma empat serta dilengkapi dengan sertifikasi profesi. Dalam kasus dunia 

pendidikan di Indonesia, sering kali standar bagi pemula atau guru baru belum 

dapat dipenuhi (Ambarita, 2015:62). 

Bafadhal (2013:42) mengungkapkan guru yang memenuhi standar adalah 

guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa 

yang harus dilakukan, baik ketika di dalam maupun diluar kelas. Di samping tugas 

mengajar sebagai tugas pokok seorang guru, ada juga beberapa persoalan atau 

tugas prinsip yang semua guru harus mengetahui dan menguasainya sebagai 

bagian dari tugas seorang guru yang profesional. Yakni tugas administrasi 
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kurikulum dan pengembangannya, pengelolaan peserta didik, personel, prasarana 

dan sarana, keuangan, layanan khusus, dan hubungan sekolah-masyarakat. 

Peranan guru sangat penting dalam pembangunan pendidikan, khususnya 

yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan pada tanggal 22 september 2018 di SMA Negeri 5 Kota Jambi 

menunjukkan bahwa masih banyak terdapat tenaga pendidik yang kurang 

profesional dan tidak masuk dalam standar guru profesional (Ambarita, 2015:62). 

Menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 23 Tahun 

2005 tentang sistem pendidikan nasional. Ada minimal 7 indikator yang harus 

dimiliki oleh seorang guru agar dapat dikatakan sebagai guru profesional. 7 

Indikator tersebut adalah 1. Memiliki Ketrampilan mengajar yang baik, 2. 

Memiliki Wawasan yang luas, 3. Menguasai Kurikulum, 4. Menguasai media 

pembelajaran, 5. Penguasaan teknologi, 6. Menjadi teladan yang baik, 7. Memiliki 

kepribadian yang baik (Danim, 2012:103). 

Rendahnya pengakuan sikap guru terhadap profesinya pada saat ini seperti 

yang diungkapkan oleh Uzer (2012:1), bahwa masih rendahnya pengakuan profesi 

guru dalam masyarakat, yaitu: 1) adanya pandangan sebagian masyarakat , bahwa 

siapapun dapat menjadi guru asalkan ia berpengalaman, 2) kekurangan guru di 

daerah terpencil, memberikan peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak 

mempunyai keahlian untuk menjadi guru, 3) banyak guru yang belum menghargai 

profesinya, dan adanya perasaan rendah diri karena menjadi guru, 4) kelemahan 

yang terdapat pada guru itu sendiri, diantaranya adalah rendahnya tingkat 

kompetensi profesionalisme guru seperti, penguasaan guru terhadap materi dan 

metode pengajaran masih di bawah standar, serta 5) kurangnya motivasi kerja 
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guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya. Tidak ada kualitas proses 

pembelajaran tanpa ada kualitas perilaku guru, dan tidak ada kualitas hasil 

pendidikan tanpa ada kualitas proses pembelajaran. Seorang guru juga harus 

memiliki kompetensi profesional, Kompetensi profesional yaitu kompetensi yang 

mencangkup kemampuan guru dalam menguasi mata pelajaran yang ia memiliki 

secara luas dan lebih mendalam. Misalnya seorang guru lulusan sarjana 

Pendidikan Sejarah, maka harus mampu mengajar mata Pelajaran Sejarah bukan 

mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris bahkan Biologi. 

Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 meliputi Kompetensi Pedagogik, Kompetensi 

Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional yang di peroleh 

melalui pendidikan profesi” (Danim, 2012:103).  

Dalam pembahasan ini, penulis hanya akan membahas tentang salah satu 

jenis kompetensi saja, yaitu kompetensi profesional, dan tidak bermaksud 

mengesampingkan ketiga kompetensi lainnya. Karena kompetensi 

profesionalisme lebih menitikberatkan kepada guru agar menguasai materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam. 

Menurut Richard D. Kellough dalam (Danim, 2012:109) mengatakan 

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luar dan 

mendalam, yang mencangkup materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 

substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur 

dan metodologi keilmuannya. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 17 September 

sampai 22 September 2018 di SMA Negeri 5 Kota Jambi, terdapat guru yang 

masih belum profesional dalam melaksanakan tugas nya sebagai seorang guru. 

Hal tersebut dapat dilihat pada saat observasi berlangsung dari masih 

ditemukannya guru yang tidak menggunakan media pembelajaran sebagaimana 

kita ketahui bahwasanya pelajaran sejarah lebih efektif menggunakan media 

gambar agar proses pembelajaran tidak membosankan. 

Selain itu pada saat observasi peneliti menemukan sebagian besar guru 

tidak memiliki RPP pembelajaran dan Silabus pembelajaran, hal tersebut 

menunjukkan bahwa kriteria guru Profesional belum terpenuhi.  

Selanjutnya, tenaga pendidik adalah suatu profesi yang titik beratnya 

berfungsi sebagai sumber dan orang yang menyediakan pengetahuan bagi anak 

didiknya. Oleh sebab itu bagaimana seorang tenaga pendidik itu sendiri 

memainkan peranan penuh dengan memberikan pengetahuan atau keterampilan, 

jika tenaga pendidiknya tidak profesional. 

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian Analisis Kompetensi Profesionalisme guru sejarah SMA Negeri sekota 

Jambi, dengan judul “ Analisis Kompetensi Profesional Guru Sejarah SMA 

Negeri 5 Kota Jambi” 
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1.2 Pembatasan Masalah 

           Pembatasan masalah di perlukan agar penelitian lebih efektif, efisien dan 

terarah. Adapun hal-hal yang membatasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Peneliti hanya melakukan penelitian pada SMA Negeri 5 Kota Jambi 

2. Penelitian ini dibatasi pada Kompetensi Profesional guru sejarah di SMA 

Negeri 5 kota Jambi. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang penelitian yang penulis ajukan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana Kompetensi Profesional guru sejarah di 

SMA Negeri 5 Kota Jambi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kompetensi 

Profesional guru sejarah di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

mendeskripsikan kompetensi profesional guru dan sebagai sumbangan keilmuan 

khususnya  guru pendidikan sejarah. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi penulis  
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah 

keilmuan bagi penulis khusunya dan bagi pembaca pada umumnya tentang 

pentingnya kompetensi profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 

b. Bagi calon pendidik  

  Memberi masukan bagi guru, terutama guru pendidikan sejarah mengenai 

pentingnya kompetensi profesional dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. 

c. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan dalam pemilihan guru mata 

pelajaran yang sesuai dengan profesinya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kompetensi Guru 

2.1.1 Pengertian Kompetensi 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengembangkan standar 

kompetensi guru dan dosen, karena badan inilah yang memiliki kewenangan 

untuk mengembangkan standar kompetensi guru dan dosen yang hasilnya 

ditetapkan dengan peraturan Menteri. Namun demikian dapat dicermati pendapat 

Johnson yang mengatakan kompetensi merupakan perilaku nasional guna 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan 

(Sanjaya, 2010:17). 

Menurut UU No. 14 tahun 2005 dalam (Danim, 2012:103)  tentang  guru 

dan dosen pasal 1, ayat 10, disebutkan “Kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. 

Kompetensi merupakan peleburan dan pengetahuan (daya pikir), sikap (daya 

kalbu), dan keterampilan (daya pisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. 

Dengan kta lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan , pengetauan,  

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak dalam melaksankan tugas atau pekerjaannya. 

Standar kompetensi mengarah pada keahlian/kecakapan minimal harus yang 

dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Meliputi empat 

macam : (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian; (c) kompetensi 

sosial, dan (4) kompetensi profesionalisme. 
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2.1.2 Kompetensi Profesional Guru 

 Kompetensi profesional adalah kemampuan dasar tenaga pendidik yang 

mampu menguasai keahlian dan ketrampilan teoritik dan praktik dalam 

pembelajaran (Janawi, 2011:48) 

Menurut Sagala (2013:39) UU No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1) 

menyatakan guru adalah pendidik 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. Sebagai seorang profesional guru harus 

memiliki kompetensi keguruan yang cukup.  Kompetensi keguruan itu tampak 

pada kemampuan menerapkan sejumlah konsep , asas kerja sebagai guru, mampu 

mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran yang 

menarik dan interaktif, disiplin, jujur, dan konsisten. 

Kompetensi profesionalisme berkaitan dengan bidang studi menurut Slamet 

PH (2016:23) terdiri dari Sub-Kompetensi (1) memahami matapelajaran yang 

telah dipersiapkan untuk mengajar; (2) memahami standar kompetensi dan standar 

isi mata pelajaran yang tertera dalam Peraturan Menteri serta bahan ajar yang ada  

 

2.1.3 Kompetensi Guru dalam Konteks Keprofesian 

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, 

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

kompetensi dasar profesi guru, yang mencangkup penguasaan materi, pemahaman 

terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan 

profesionalitas. 
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Menurut Sudrajat (2017:67), “Kompetensi guru merupakan gambaran 

tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan 

pekerjaannya, baik yang berupa kegiatan dalam berperilaku maupun hasil yang 

ditujukan. 

Tingkat kualitas kompetensi profesi seseorang itu tergantung kepada tingkat 

penguasaan kompetensi kinerja sebagai ujung tombak serta tingkat kemantapan 

penguasaan kompetensi kepribadian sebagai landasn dasarnya, maka implikasinya 

ialah bahwa dalam upaya pengembangan profesi dan perilaku guru itu keduanya. 

Seyogyanya diindahkan keterpaduannya secara proporsional.  

Mudlofir dan Lieberman dalam Sugiyono ( 2016:67) menunjukan salah satu 

esensi dari suatu profesi itu adalah pengabdian kepada umat manusia sesuai 

dengan keahliannya. Karena itu betapa pentingnya upaya pembinaan sikap dan 

nilai sebagai sumber dan landasan tumbuh-kembangnya jiwa dan semangat 

pengabdian termaksud. Dengan demikian, maka identitas dan jatidiri seorang 

tenaga kependidikan yang profesionl pada dasarnya akan ditandai oleh terciptanya 

tingkat kematangan kepribadian yang mantap dalam menampilkan kinerja 

profesinya yang prima dengan penuh semangat pengabdian bagi kemaslahatan 

umat manusia sesuai dengan bidang keahliannya.  

Dengan menyimak makna kompetensi tersebut di atas maka dapat dimklumi 

jika kompetensi itu dipandang sebagai pilarnya atau teras kinerja dari suatu 

profesi. Hal itu mengandung implikasi bahwa seseorang profesional yang 

kompeten itu harus dapat menunjukkan karakteristik utamanya, antara lain: (1) 

mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional. Dalam arti, ia harus 

memiliki visi dan misi yang jekas mengapa ia melakukan apa yang dilakukannya 
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berdasarkan analisis kritis dan pertimbangan logis dalam membuat pilihan dan 

pengambilan keputusan tentang apa yang di kerjakannya. (2) menguasai perankat 

pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan kaidah, hipotesis dan generalisasi, data 

dan informasi, dan sebagainya.)tentang seluk beluk apa yang menjadu bidang 

tugas pekerjaannya. (3) menguasai perangkat keterampilan (strategi dan 

taktik,metode dan teknik, produser dan mekanisme, sarana dan instrumen, dan 

sebagainya) tentang cara bagaimana dan denga apa harus melakukan tugas 

pekerjaannya. (4) memahami perangkat persyaratan ambang tentang ketentuan 

kelayakan normatif minimal kondisi dari proses yang dapat ditoleransikan dan 

kriteria keberhasilan yang dapat diterima dari apa yang dilakukannya. (5) 

memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam melakukan tugas 

pekerjaannya. Ia bukan sekedar puas dengan memadai persyaratan minimal, 

melainkan berusaha mencapai yang sebaik mungkin. (6) memiliki kewenangan 

(otoritas) yang memancar atas penguasaan perangkat komptensinya yang dalam 

batas tertentu dapat didemonstrasikan dan teruji, sehingga memungkinkan 

memperoleh pengakuan pihak berwenang (Danim, 2012:46) 

 

2.1.4 Komponen dan Indikator Kompetensi 

Menurut Saudagar dan Idrus (2010:11) Mengatakan uraian kompetensi 

dapat ditunjukan dan teruji dalam melakukan seseuatu pekerjaan khas tertentu itu 

dapat sejumlah unsur kemampuan yang menopang dan menunjangnya dan secara 

keseluruhan terstruktur merupakan suatu kesartuan terpadu yang dapat 

dikonseptualisasikan sebagai segitiga. Dapat diketahui bahwa setiap kompetensi 

itu pada dasarnya terdapat enam unsur, yaitu : (1) performance component, yaitu 
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unsur kemampuan penampilan kinerja yang tampak sesuai dengan bidang 

keprofesiannya. (2) Subject component, yaitu undur kemampuan penguasaan 

bahan/subtansi pengetahuan yang relevan dengan bidang keprofesiannya sebagai 

prasyarat bagi penampilan komponen kinerjannya. (3) Profesional component, 

yaitu usur kemampuan penguasaan subtansi pengetahuan dan keterampilan teknis 

sesuai dengan bidang keprofesiannya sebagau prasyarat bagi penampilan 

kinerjanya. (4) Process component, yaitu unsur kemampuan penguasaan proses-

prose mental (intelektual) mencangkup proses berpikir 

(logis,kritis,rasional,kreatif) dalam pemecahan masalah, pembuatan keputusan, 

dan sebagainya. Sebagai prasyarat bagi terwujudnya penampilan kinerjanya. (5)  

Adjustment component, yaitu unsur kemampuan penyerasian dan penyesuaian diri 

berdasarkan karakteristik  pribadi pelaku dengan tugas penampilan kinerjanya. (6) 

Attitudes component, yaitu unsur komponen sikap,nilai, kepribadian pelaku 

sebagai prasayarat yang fundamental bagi keseluruhan perangkat komponen 

kompetensi lainnya bagi terwujudnya komponen penmpilan kinerja 

keprofesiannnya. 

 

2.1.5 Kompetensi Kinerja Profesional Keguruan 

Menurut Trianto (2010:23) Kompetensi kinerja profesionalisme keguruan di 

Indonesia telah dikembangkan oleh Proyek Pembinaan Pendidikan Guru (P3G) 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya kompetensi guru 

menurut P3G bertolak dari analisis tugas-tugas seorang guru, baik sebagai 

pengajar, pembimbing, maupun sebagai administrator kelas. Ada sepuluh 

komptensi guru menurut P3G , yakni : (1) Menguasai bahan, (2) Mengelola 
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program belajar-mengajar; (3) Mengelola kelas; (4) Menggunakan media/sumber 

belajar; (5) Menguasai landasan kependidikan; (6) Mengelola interaksi belajar-

mengajar; (7) Menilai prestasi belajar; (8) Mengenal fungsi dan layanan 

bimbingan penyuluhan; (9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi 

sekolah; dan (10) memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan 

penagajaran. 

Jika ditelaah, maka delapan dari kesepuluh kompetensi yang disebutkan di 

atas lebih diarahkan kepada kompetensi guru sebagai pengajar. Dapat disimpulkan 

pula bahwa kesepuluh kompetensi tersebut hanya mencangkup dua bidang 

kompetensi guru yakni kompetensi kognitif dan kompetensi perilaku. Kompetensi 

sikap, khususnya sikap profesiona guru, tidak tampak. 

Kemudian menurut Sanjaya (2010:17) Untuk keperluan analisis tugas guru 

sebagai pengajar, maka kompetensi kinerja profesi keguruan dalam penampilan 

aktual dalam proses belajar mengajar, minimal memiliki empat kemampuan, 

yakni kemampuan : (1) merencanakan proses belajar mengajar; (2) melaksanakan 

dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar; (3) menilai kemajuan proses 

belajar mengajar; (4) menguasai bahan pelajaran. Keempat kempuan di atas 

merupakan kemampuan yang sepenuhnyaharus di kuasai oleh guru profesional.  

 

2.2 Profesional Guru  

2.2.1 Pengertian Profesional guru  

Profesional guru merupakan istilah yang populer dalam dunia pendidikan. 

Secara sederhana, profesional berasal dari kata profesi yang berarti jabatan 

(Pidarta, 2010: 128). Profesional merupakan sikap profesional yang berarti 
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melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok atau profesi dan bukan sebagai 

pengisi waktu luang atau hobi belaka. Seorang profesional mempunyai makna ahli 

dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. Juga bermakna 

mempunyai tanggung jawab (responsibility) atas keputusannya baik intelektual 

maupun sikap, dan memiliki rasa kesejawatan, menjunjung tinggi etika profesi 

dalam suatu organisasi yang dinamis. Seorang profesional memberikan layanan 

pekerjaan secara terstruktur (Sagala, 2013: 1). 

 Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Istilah profesional 

ditemukan sebagai berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi 

pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejuruan dan sebagainya. Profesional 

adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk 

menjalanknnya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya 

(Nurdin 2014:16). 

 Selanjutnya menurut Yahya (2013:60) mengatakan bahwa Profesionalisasi 

adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional, ketiga 

pengertian tersebut tersirat bahwa dalam profesi digunakan teknik dan prosedur 

intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, sehingga dapat diterapkan untuk 

kemaslahatan orang lain. Dalam kaitan ini seorang pekerja profesional dapat 

dibedakan dari seorang tukang karena disamping sama-sama menguasai sejumlah 

teknik dan prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional juga memiliki 

informed responsiveness “ketanggapan yang berdasarkan kearifan” terhadap 

implikasi kemasyarakatan atas objek kerjanya. Seorang pekerja professional 

memiliki filisofi yang menyikapi dan melaksanakan pekerejaannya. 
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Menurut Moeliono (2010:702) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Istilah profesionalisasi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan 

keahlian, keterampilan, kejuruan dan sebagainya. Profesional adalah (1) 

bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk 

menjalanknnya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. 

Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi 

professional. 

Spencer dan Spencer (2009: 9) menyebutkan bahwa profesional adalah 

kemampuan yang menjadi karakteristik menonjol pada seorang individu yang 

berhubungan dengan kerja efektif atau superior dalam suatu pekerjaan atau situasi. 

Ia menambahkan bahwa profesional merupakan hal yang menonjol bagi seseorang 

dalam mengindikasikan cara-cara dan perilaku atau berpikir, dalam segala situasi 

dan berlangsung terus dalam periode waktu yang lama. 

Pekerjaan profesional ditunjang oleh penguasaan suatu ilmu tertentu secara 

mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang 

sesuai sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Suyanto, 2009:13). Seorang guru 

perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki 

oleh orang yang bukan guru dan tidak melalui pendidikan keguruan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme 

merujuk pada kerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari 

pikiran, sikap, dan prilakunya. Pada umumnya seseorang yang professional dalah 

orang yang mendapat upah atau gaji dari apa yang dikerjakan, baik dikerjakan 

secara sempurna maupun tidak. Seseorang yang profesionalisme akan bertugas 
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dengan baik dan benar dan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan anak 

didik. 

Selanjutnya menurut Idris (2016:72) mengemukakan guru adalah orang 

dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik 

dalam hal perkembangan jasmani dan ruhaniah untuk mencapai tingkat 

kedewasaan, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang 

mandiri, dan makhluk sosial. Hal ini senada dengan pandangan Abi Salih (1410 

H). Ia memandang bahwa sesungguhnya istilah tarbiyat dan ta„lȋm dalam 

pendidikan Islam sama saja. Ia berpendapat demikian karena melihat kenyataan 

bahwa di dalam al-Qurân, kedua kata itu digunakan untuk mengungkapkan 

kegiatan pengajaran dan pendidikan yang meliputi semua segi  perkembangan 

manusia, yaitu guru dan pendidik sama saja. 

Bafadal (2013:36) Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan 

profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan 

melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada 

bab I pasal 1 dinyatakan bahwa:  Guru adalah pendidik 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. 

Glickman dalam Ambarita (2015:159) mengatakan memberikan ciri 

profesionalisme guru dari dua sisi, yaitu kemampuan berpikir abstrak dan 

komitmen. Guru yang berprofesional memiliki tingkat berpikir abstrak yang 

tinggi, yaitu mampu merumuskan konsep, menangkap, mengidentifikasi, dan 
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memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam tugas, dan juga 

memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksakan tugas. Komitmen adalah 

kemauan kuat untuk melaksanakan tugas yang didasari dengan rasa penuh 

tanggung jawab. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi, biasanya memiliki 

tanggung jawab atas kesuksesaran atas kegagalan tugas di emban. keberhasilan 

yang di peroleh tidak sekedar memuaskan diri sendiri, tetapi juga memuaskaskan 

organisasi tempat ia bekerja. Demikian juga, apabila kegagalan yang diperoleh 

merupakan bagian dari organisasinya, ia juga ikut merasakan kegagalan sehingga 

berupaya melibatkan diri bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. 

Keberhasilan yang diperoleh tidak sekedar memuaskan diri sendiri, tetapi juga 

berdasarkan kriteria tersebut, maka tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebagai 

sebuah profesi.  

Kurnia,dkk ( 2014 :42 ) mengatakan Pekerjaan dapat dikatakan sebagai 

sebuah profesi jika memenuhi 5 kriteria profesi. Pertama, profesi harus memiliki 

suatu keahlian yang khusus, keahlian tidak dimiliki oleh profesi lain dan harus 

diperoleh dengan cara mempelajari secara khusus. Kedua, profesi harus diambil 

sebagai pemenuhan panggilan hidup. Ketiga, profesi memiliki teori-teori yang 

baku secara universal. Artinya profesi itu dijalani menurut teoriteorinya. Jika 

teorinya tidak baku maka kita dapat mengatakan bahwa profesi itu belum 

memenuhi syarat untuk disebut profesi. Keempat, profesi adalah untuk 

masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Maksudnya ialah profesi itu merupakan alat 

dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri 

seperti untuk mengumpulkan uang atau mengejar kedudukan. Kelima, profesi 

harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif  
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme guru 

adalah seorang pengajar dan pendidik mulai dari anak usia dini , pendidikan dasar 

menengah serta sampai seorang anak menjadi sukses. Seseorang yang 

professional Guru berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa tanpa guru, 

anak bangsa akan buta huruf.   

 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Profesional Guru 

Menurut Majid (2014:29) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upaya 

peningkatan  kompetensi profesional guru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal ini sebenarnya berkaitan erat dengan syarat-syarat menjadi 

seorang guru. Adapun faktor yang dimaksud antara lain: 

a. Latar Belakang Pendidikan Guru 

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi seorang guru sebelum 

mengajar adalah harus memiliki ijazah keguruan. Dengan  ijazah keguruan 

tersebut, guru memiliki bukti pengalaman mengajar dan bekal pengetahuan baik 

peadagogis maupun didaktis, yang sangat besar pengaruhnya untuk membantu 

pelaksanaan tugas guru. Sebaliknya tanpa adanya bekal pengetahuan tentang 

pengelolaan kelas, proses belajar mengajar dan lain sebagainya, dia akan merasa 

kesulitan untuk dapat meningkatkan kualitas keguruannya. Sebagaimana 

dikatakan Ali Saifullah, bahwa proses keberhasilan guru itu ditentukan oleh 

pendidikan, persiapan, pengalaman kerja dan kepribadian guru. Dengan demikian 
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ijazah yang dimliliki guru akan nenunjang pelaksanaan tugas mengajar guru itu 

sendiri. 

b. Pengalaman Mengajar Guru 

Kemampuan guru dalam menjalankan tugas sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan profesionalisme guru. Hal ini ditentukan oleh pengalaman mengajar 

guru terutama pada latar belakang pendidikan guru. Bagi guru yang 

berpengalaman mengajarnya baru satu tahun misalnya, akan berbeda dengan guru 

yang berpengalaman mengajarnya telah bertahun-tahun. Sehingga semakin lama 

dan semakin banyak pengalaman mengajar, semakin sempurna tugas dalam 

mengantarkan anak didiknya untuk mencapai tujuan belajar 

c. Keadaan Kesehatan Guru  

Kalau kesehatan jasmani guru terganggu, misalnya badan terasa lemah dan 

sebagainya, maka hal tersebut akan mengganggu kesehatan rohaninya dan ini 

akan berpengaruh pada etos kerja yang menjadi semakin berkurang. Kalau 

kesehatan rohani sehat maka kenungkinan kesehatan jasmaninya sehat, begitu 

juga sebaliknya. Maka dengan kondisi jasmani yang sehat akan menghasilkan 

proses belajar mangajar sesuai yang diharapkan.  

Indrakusuma (2016:32) mengemukakan bahwa "seorang guru harus 

mempunyai tubuh yang sehat, sehat dalam arti tidak sakit dan dalam arti kuat, 

mempunyai energi cukup sempurna. Jadi guru yang sehat akan dapat mengerjakan 

tugas-tugas sebagai guru dengan baik, karena tugas-tugas itu menuntut energi 

yang cukup banyak. Terganggunya kesehatan guru akan mempengaruhi kegiatan 

proses belajar mengajar, terutama dalam meningkatkan profesionalismenya. 
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d. Keadaan Kesejahteraan Ekonomi Guru 

Seorang guru jika terpenuhi kebutuhannya, maka ia akan lebih percaya diri 

sendiri merasa lebih aman dalam bekerja maupun kontak-kontak sosial lainnya". 

(Sahertian, 2010:38) 

Sebaliknya jika guru tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena 

disebabkan gaji yang dibawah rata-rata, terlalau banyaknya potongan dan kurang 

terpenuhinya kebutuhan lainnya, akan menimbulkan pengaruh negatif, seperti 

mencari usaha lain dengan mencari pekerjaan diluar jamjam mengajar, dan hal 

yang demikian jika dibiarkan berjalan terus menerus akan sangat menganggu 

efektifitas pekerjaan sebagai guru. Dan hal ini akan mempengaruhi terhadap 

upaya peningkatan profesional guru. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peningkatan profesional guru 

diantaranya, 

a. Sarana Pendidikan 

 Dalam proses belajar mengajar sarana pendidikan merupakan faktor 

dominan dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan tersedianya 

sarana yang memadai akan mempermudah pencapain tujuan pembelajaran , 

sebaliknya keterbatasan sarana pendidikan akan menghambat tujuan proses 

belajar mengajar.  

Terbatasnya sarana pendidikan dan alat peraga dalam proses belajar 

mengajar secara tidak langsung akan menghambat profesional guru. Jadi dengan 

demikian sarana pendidikan mutlak diperlukan terutama bagi pelaksanaan upaya 

guru dalam meningkatkan profesionalnya. 
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b. Kedisiplinan Kerja disekolah 

Disiplin adalah sesuatu yang terletak didalam hati dan didalam jiwa 

seseorang yang memberikan dorongan bagi orang yang bersangkutan untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana ditetapkan oleh 

norma-norma dan peraturan yang berlaku.  

Kedisiplinan di sekolah tidak hanya diterapkan pada siswa, tetapi juga 

diterapkan oleh seluruh pelaku pendidikan disekolah termasuk guru. Untuk 

membina kedisiplinan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena 

masing-masing pelaku pendidikan itu adalah orang yang heterogen (berbeda). 

Disinilah fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin, pembimbing, dan pengawas 

diharapkan mampu untuk menjadi motifator agar tercipta kedisiplinan didalam 

lingkungan sekolah.  

Kedisiplinan yang ditanamkan kepada guru dan seluruh staf sekolah akan 

mempengaruhi upaya peningkatan profesional guru. 

c. Pengawasan Kepala Sekolah 

Pengawasan kepala sekolah terhadap tugas guru amat penting untuk 

mengetahui perkembangan guru dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya 

pengawasan dari kepala sekolah maka guru akan melaksanakan tugasnya dengan 

seenaknya sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan tidak dapat tercapai. 

Karena pengawasan kepala sekolah bertujuan untuk pembinaan dan peningkatan 

proses belajar mengajar yang menyangkut banyak orang, pengawasan ini 

hendaknya bersikap fleksibel dengan memberi kesempatan kepada guru 

mengemukakan masalah yang dihadapinya serta diberi kesempatan kepada guru 

untuk mengemukakan ide demi perbaikan dan peningkatan hasil pendidikan. Sifat 
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untuk menonjol sebagai atasan dan menganggap guru sebagai bawahan semata-

mata akan melahirkan hubungan yang kaku dan akibatnya guru akan merasa 

tertekan untuk menjalankan perintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu 

pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya.  

Fasilitas yang memadai, adanya disiplin kerja, serta pengawasan kepala 

sekolah yang teratur mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya peningkatan 

profesionalisme guru, yang hal ini akan berpengaruh pula terhadap kualitas 

pendidikan yang sedang berkembang. Peningkatan profesional dalam proses 

belajar mengajar akan sangat menentukan keberhasilan suatu tujuan pendidikan. 

Keberhasilan profesional guru juga tidak bisa terlepas dari peran kepala 

sekolah salah satunya adalah adanya pengawasan kepala sekolah, yaitu dengan 

adanya pengawasan langsung dari kepala sekolah seperti kehadiran, kedisiplinan, 

dedikasi kerja, menyediakan sarana prasarana bahkan memperhatikan  

kesejahteraan para guru tersebut. Dengan demikian upaya 

peningkatan profesional guru dalam proses belajar mengajar di sekolah akan 

terwujud sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka posisi guru adalah salah satu 

komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar, yang ikut berperan dalam 

usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. 

Guru yang merupakan unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara 

aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan 

tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. (Sardiman, 2014:11) 

Berdasarkan Permendiknas No. 16/2007 tentang guru profesional dan 

pemahaman mutu pencapaian kompetensi guru sebagai produk LPTK perlu 
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adanya kesamaan persepsi, dimana sertifikat profesi adalah bukti formal sebagai 

pengakuan kewenangan bagi yang telah memiliki kualifikasi akadimik minimal. 

Karena guru sebagai ujung tombak Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar 

Mengajar pelaksana pendidikan yang cukup berperan menentukan kualitas 

lulusan, namun guru itu sendiri juga berada dalam satu dilemma permasalahan 

baik dari sudut kualitas maupun kesejahtraan. 

Permana dalam seminar nasional PTK 2006 menyebutkan terdapat tiga 

tingkatan kualifikasi profesional guru, yaitu capability, innovator, dan developer. 

Capability maksudnya adalah guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan 

dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu 

mengelola pembelajaran secara epektif. Inovator maksudnya sebagai tenaga 

pendidik yang memilki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Guru 

di harapkan memilki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang 

tepat terdapat pembaharuan yang efektif. Developer maksudnya guru harus 

memiliki visi dan misi keguruan yang mantap dan luas persepektifnya. Guru harus 

mampu melihat jauh ke depan dalam mengantisipasi dan menjawab tantangan 

yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.  

Adapun tanggung jawab dalam mengembangkan profesi pada dasarnya 

ialah tututan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga dan 

meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. Guru harus sadar bahwa 

tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kecuali oleh 

dirinya. Ia harus sadar bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk 

bersungguh-sungguh dan bukan pekerjaan sambilan.  



 
 

23 
 

Guru harus sadar bahwa yang dianggap baik dan benar saat ini, belum tentu 

benar di masa yang akan datang. Guru dituntut agar selalu meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas profesinya, ia harus 

peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi khususnya dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran serta masyarakat pada umumnya. Di sinilah letak 

pengembangan profesi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. (Sudjana, 

2015:18). Tugas dan tanggung jawab guru tersebut di atas, sangat erat kaitannya 

dengan kemampuan yang disyaratkan untuk memangku profesi tersebut. 

Kemampuan dasar tersebut tidak lain adalah kompetensi guru. Cooper 

mengemukakan empat kompetensi guru, yaitu; (a) mempunyai pengetahuan 

tentang belajar dan tingkah laku manusia, (b) mempunyai pengetahuan dan 

menguasai bidang studi yang dibinanya, (c) mempunyai sikap yang tepat tentang 

diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya, (d) 

mempunyai keterampilan teknik mengajar.  

Pendapat yang hampir sama di kemukakan oleh Glasserr, menurut Glasser 

ada empat hal yang harus dikuasai guru yakni; (a) menguasai bahan pelajaran (b) 

kemampuan mendiagnosa tinggkah laku siswa, (c) kemampuan melaksanakan 

proses pengajaran, dan (d) kemampuan mengukur hasil belajar siswa.  

Bertolak dari pendapat di atas, maka menurut hemat penulis bahwa 

kompetensi guru merupakan faktor yang dapat mempengaruhi profesional guru, 

maka kompetensi guru dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu:  

Kompetensi bidang Kognitif. Artinya kemampuan bidang intelektual, 

seperti penguasaan bidang mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, 

pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang 
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bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi kelas, pengetahuan 

tentang cara menilai hasil belajar siswa, pengetahuan tentang kemasyarakatan 

serta pengetahuan umum lainnya.  

Kompetensi bidang sikap. Artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap 

berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya sikap 

menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata 

pelajaran yang dibinannya, sikap toleransi terhadap sesama teman profesinya, 

memiliki kemauan keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya.  

Kompetensi prilaku/performance. Artinya kemampuan guru dalam berbagai 

keterampilan/berprilaku, seperti keterampilan mengajar, membimbing, menilai, 

menggunakan alat Bantu pengajaran, bergaul atau berkomunikasi dengan siswa, 

keterampilan menumbuhkan semangatbelajar para siswa, keterampilan menyusun 

persiapan/perencanaan mengajar, keterampilan melaksanakan administrasi kelas, 

dan lain-lain. 

Ketiga kompetensi tersebut diatas, itu tidak berdiri sendiri akan tetapi saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 

George J. Mouly dalam Trianto (2010: 9) mengatakan, bahwa ketiga bidang 

tersebut (kognitif, sikap dan prilaku) mempunyai hubungan hirarkis. Artinya 

saling mendasari satu sama lain. Untuk keperluan analisis tugas guru sebagai 

pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak 

hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat 

dikelompokan kedalam empat kemampuan yakni: (a) merencanakan program 

belajar mengajar, (b) melaksanakan dan memimpin mengelola proses belajar 

mengajar, (c) menilai kemajuan proses belajar mengajar, (d) menguasai bahan 
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pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang akan 

dipegangnya.  

Trianto (2010: 9) juga mengatakan Keempat kemampuan di atas 

kemampuan yang sepenuhnya harus dikuasai guru yang bertarap profesional. 

Untuk mempertegas dan memperjelas keempat kemampuan tersebut kita bahas 

satu persatu yaitu: 1) Kemampuan merencanakan program belajar mengajar 

Kemampuan merencanakan program belajar mengajar bagi profesi guru sama 

dengan kemampuan mendesain bangunan bagi seorang arsitektur 2) 

Melaksanakan/mengelola proses belajar mengajar Melaksanakan/mengelola 

program belajar-mengajar merupakantahap pelaksanaan program yang telah 

dibuat. 3) Menilai kemajuan proses belajar-mengajar Setiap guru harus dapat 

melakukan penilaian tentang kemajuan yang dicapai para siswa, baik secara 

iluminatif-observatif maupun secara structural-objektif. 4) Menguasai bahan 

pelajaran Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bagian integral dari 

proses belajar mengajar, jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru yang 

bertarap profesionalisme penuh mutlak harus menguasai bahan yang akan 

diajarkannya. Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa.  

Pendapat ini diperkuat oleh Danim (2012:35) yang menyatakan bahwa 

keefektifan pengajaran dipengaruhi oleh (a) karakteristik guru dan siswa, (b) 

bahan pelajaran, dan (c) aspek lain yang berkenaan dengan situasi pelajaran.  

Jadi terdapat hubungan yang positif antara penguasaan bahan oleh guru 

dengan hasil belajar yang dicapai siswa. Artinya makin tinggi penguasaan bahan 

pelajaran oleh guru makin tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa.  
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Konteks otonomisasi pendidikan, pembelajaran yang berlangsung di 

lembaga-lembaga pendidikan hendaknya sudah menjadikan pemerintah pada 

posisi “fasilitator” dan bukan “ pengendali”. Sehingga pemeran utama 

pembelajaran adalah guru sebagai pengajar ( pendidik ) dan murid ( anak didik ) 

yang belajar.  

Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah mempunyai peranan yang penting 

dalam mempersiapkan anak didik agar tidak hanya cerdas atau pandai saja, tetapi 

juga harus bertakwa, berprilaku baik, bertanggung jawab, dan mempunyai etika 

yang baik. Sekolah berperan untuk menumbuh kembangkan, membentuk, dan 

memproduksi pendidikan berwawasan ranah kongnitif, afektif, dan psikomotorik, 

sehingga dapat membentuk karakter yang kuat dalam mengembangkan life skills 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Sudjana (2015:36) mengatakan bahwa sistem pendidikan guru di Indonesia 

masih belum terpadu sifatnya. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa lembaga 

pendidikan guru seperti Sekolah Pendidikan Guru (SPG) untuk mempersiapkan 

guru tingkat Sekolah Dasar. IKIP untuk mempersiapkan guru SMTP dan SMTA, 

beberapa tahun lalu ada PGSLP dan PGSLA, dan pada saat inipun ada yang 

disebut program Akta Mengajar untuk memberikan kewenangan professional bagi 

setiap orang yang ingin menjadi guru.   

Lembaga pendidikan guru merupakan suatu lembaga yang selalu mendapat 

perhatian, baik para ahli pendidikan maupun oleh para administrator pendidikan 

dalam berbagai tingkat wewenang dan tanggung jawab dalam sektor pendidikan. 

Perhatian ini wajar diberikan mengingat pentingnya peranan lembaga pendidikan 

guru, baik preservice maupun inservice, dalam rangka mempersiapkan dan 
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menyediakan calon-calon guru dalm berbagai jenjang persekolahan, sejak dari 

Taman Kanak-Kanak sampai dengan pendidikan tingkat menengah. Dewasa ini, 

pemerintah juga telah merintis suatu struktur lembaga pendidikan guru yang 

bertugas mempersiapkan calon guru untuk perguruan tinggi (yang disebut 

program S3). Shaleh( 2015:58) 

Dapat dikatakan bahwa pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang 

dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan, semakin tinggi pula derajat profesional yang diembannya. Tinggi 

rendahnya pengakuan profesionalisme sangat tergantung kepada keahlian dan 

pendidikan yang ditempuh. Untuk menghasilkan guru yang memiliki kompetensi 

profesional, di Indonesia telah dikembangkan sistem pendidikan guru berdasarkan 

kompetensi. Artinya, program pendidikan yang diberikan pada lembaga 

pendidikan Sudjana ( 2015:23). 

 Menurut Shaleh( 2015:27) menyebutkan Guru disusun dan dikembangkan 

atas dasar analisis tugas yang disyaratkan bagi pelaksanaan tugas-tugas keguruan. 

Pengertian tersebut telah terkandung suatu konsep bahwa guru professional yang 

bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki kompetensi-

kompetensi yang dituntut agar guru mampu melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya.  

 

2.2.3 Indikator-Indikator Profesional Guru 

Pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya untuk mewujudkan 

amanat yang tercantum didalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang 

No. 23 Tahun 2005 tentang sistem pendidikan nasional. Upaya-upaya tersebut 
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salah satunya adalah melaksanakan program sertifikasi dalam rangka 

meningkatkan profesional guru dan dosen. Agar profesional guru dan dosen 

khususnya profesional guru tersebut terukur, maka diperlukan  beberapa Indikator 

Guru Profesional. Ada minimal 7 indikator yang harus dimiliki oleh seorang guru 

agar dapat dikatakan sebagai guru profesional. 7 Indikator tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Memiliki Ketrampilan Mengajar yang Baik. 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah 

kompetensi Pedagogik. Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik adalah guru 

yang mempunyai ketrampilan mengajar yang baik, yaitu dengan berbagai cara 

dalam memilih model, strategi dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan 

karakteristik Kompetensi Dasar dan karakteristik peserta didiknya. 

2.      Memiliki Wawasan yang Luas. 

Seorang Guru hendaknya secara terus menerus mengembangkan dirinya 

dengan meningkatkan penguasaan pengetahuan secara terus menerus sehingga 

pengetahuan yang dimilikinya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan 

jaman. Apalagi saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat maju, 

merambah hingga kepelosok. 

3.      Menguasai Kurikulum. 

Kurikulum dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan 

masukan para pakar. Saat ini pemerintah telah memulai implementasi Kurikulum 

2013 secara terbatas. Penerapan kurikulum baru ini direncanakan akan terus 

dilaksanakan hingga tuntas. Meskipun sebahagian sekolah yang sifatnya non 
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piloting masih menerapkan KTSP, bagi guru profesional, tentu sudah berusaha 

untuk mencari tahu mengenai kurikulum baru ini. 

4.      Menguasai Media Pembelajaran 

Guru profesional harus mampu menguasai media pembelajaran, 

Pengembangan alat/media pembeljaran dapat berbasis kompetensi lokal maupun 

modern dan berbasi ICT. Apalagi salah satu prinsip Kurikulum 2013 adalah 

penerapan TIK didalam proses pembelajaran, menuntut guru untuk mampu 

menguasai media pembelajaran salah satunya pembelajaran berbasis TIK. 

5.      Penguasaan Teknologi. 

Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh guru. Guru hendaknya 

menguasai materi dan sekaligus metode penelitiannya sesuai dengan kedalaman 

materi yang diajarkan. jaringan dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian 

dan Instansi yang terkait lainnya. Termasuk juga perangkat teknologi salah 

satunya adalah perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Guru yang 

profesional sudah harus mampu menggunakan laptop, proyektor, internet, dan 

perangkat teknologi pendukung pembelajaran lainnya. 

6.      Menjadi Teladan yang Baik. 

Guru hendaknya menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Teladan 

dalam artian dalam segala hal. Meskipun guru juga manusia yang dapat khilaf dan 

salah, tetapi dalam pembelajaran dan dihadapan siswa, guru profesional dituntut 

mampu untuk menjadi contoh terbaik. 

7.      Memiliki Kepribadian yang Baik. 

Untuk menjadi contoh terbaik, maka salah satu hal mutlak yang harus 

dimiliki oleh seorang guru profesional adalah guru tersebut harus memiliki 
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kepribadian yang baik. Baik tingkah polah, perilaku akhlak dan tidak ketinggalan 

agamanya. Karena tingkah polah, akhlak dan perilaku akan hadir dengan 

sendirinya dari kepribadian seseorang yang beragama baik pula. 

Tidak hanya digolongkan sebagai guru yang profesional, pendidik yang 

mempunyai karakter seperti diatas, tentu akan disenangi oleh peserta didik, 

dengan sendirinya apa yang disampaikan didalam maupun diluar kelas akan 

disenangi peserta didik juga. Banyak siswa yang membenci suatu ilmu atau materi 

pembelajaran karena watak gurunya yang keras, kasar dan cara mengajar guru 

yang sulit. Nah dan disisi lain pula siswa menyukai dan terarik untuk mempelajari 

suatu ilmu atau mata pelajaran, karena cara perlakuan yang baik, kelembutan, 

keteladanannya yang indah dari gurunya Jika dijabarkan, 7 indikator diatas bisa 

menjadi sangat luas, paling tidak, tafsiran sederhananya sudah cukup bagi kita 

untuk mengukur diri kita sendiri dan menjawab didalam hati, apakah kita sudah 

menjadi guru profesional atau belum. 

Oemar Hamalik (2016:37) mengatakan  (1) guru tersebut mampu 

mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. (2) guru tersebut 

mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil. (3) guru tersebut 

mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan intruksional) 

sekolah. (4) guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses 

mengajar dan belajar dalam kelas. 

Menurut Glenn Langford dalam Yamin (2016:31) kriteria profesi 

mencakup; (1) upah, (2) memiliki pengetahuan dan keterampilan, (3) memiliki 

rasa tanggung jawab dan tujuan, (4) mengutamakan layanan, (5) memiliki 

kesatuan, (6) mendapat pengakuan dari orang lain atas pekerjaan yang 
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digelutinya. Kriteria ini dan masing-masing kriteria di atas saling terkait antara 

satu dengan yang lainnya, rusak atau hilang salah satu kriteria maka suatu 

pekerjaan tidak dapat dikategorikan profesional.  

Moore Yamin (2016:31) mengidentifikasikan profesi menurut ciri-ciri 

sebagai berikut: 1. Seseorang profesional menggunakan waktu penuh untuk 

menjalankanpekerjaannya. 2. Ia terikat oleh panggilan hidup, dan dalam hal ini 

memperlakukanpekerjaan sebagai seperangkat norma kepatuhan dan prilaku. 3. Ia 

anggota organisasi professional yang formal. 4. Ia menguasai pengetahuan yang 

berguna dan keterampilan atas dasarlatihan spesialisasi atau pendidikan yang 

sangat khusus. 5. Ia terikat dengan syarat-syarat kompetensi, kesadaran prestasi, 

danpengabdian. 6. Ia memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknis yang 

tinggi sekali. 

Karwati (2015:13) menyarankan bahwa profesiprofesi dibedakan dari non-

profesi karena memilki unsure yang esensial sebagai berikut; 1. Suatu dasar teori 

sistematis 2. Kewenangan (authority) yang diakui oleh klien. 3. Sanksi dan 

pengakuan masyarakat atas kewenangan ini. 4. Kode etik yang mengatur 

hubungan-hubungan dari orang- orangprofesional dengan klien dan teman 

sejawat. 5. Kebudayaan profesi yang terdiri atas nialai-nilai, norma-norma dan 

lambang-lambang. 

Guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional sebagaimana dalam 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, bab XI, pasal 

39, ayat 2 bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 
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melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik 

pada perguruan tinggi. 

Indrakusuma ( 2016:21) Guru sebagai tenaga profesional bukan saja 

melakukan tugas pembelajaran dalam ruang lingkup mikro akan tetapi juga dalam 

ruang lingkup makro, yaitu; melaksanakan amanah bangsa Indonesia menjalankan 

fungsi pendidikan sebagaimana Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional 

nomor 20 tahun 2003, bab II, pasal 3; mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kemudian bab XI, pasal 40, ayat 2 bahwa 

pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban; a. Menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif,dinamis, dan dialogis; b. 

Mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutupendidikan; 

dan c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi, dankedudukan 

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

 Kemudian yamin (2016:36) Salah satu ciri guru yang profesional ialah 

bahwa guru itu harus meningkatkan profesionalnya secara terus menerus. Adapun 

cirri-ciri guru yang profesional adalah sebagai berikut. a. Jabatan guru adalah 

tugas membimbing, mengajar dan melatih danlebih dari sekadar mencari nafkah. 

b. Guru harus memiliki kompetensi yang ditunjukan oleh ijazah Dari LPTK yang 

bersangkutan. c. Mengajar mempersyaratkan dirinya setiap saat agar tumbuh 

danberkembang dalam jabatan. d. Guru perlu meningkatkan dirinya setiap saat 

agar tumbuh dan berkembang dalam jabatan. e. Guru harus memiliki kode etik 

yang disepakati. 
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2.3  Studi Relevan 

1. Hasil penelitian Sirojuddin, Ahmad (2011) yang berjudul Hubungan 

Kompetensi Profesionalisme Guru dengan Efektivitas Prosese Pembelajaran 

di MTs. Annida Al-Islamy Rawa Bugel Bekasi Utara.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tentang hubungan Kompetensi profesionalisme guru dengan 

efektivitas proses pembelajaran, bahwa kompetensi profesionalisme guru 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru berhubungan langsung dalam 

melaksanakan tugas utama keguruan nya sebgai pengajar dan pendidik, yang 

mana guru harus menguasai bahan ajar, mengelola program pembelajaran , 

mengelola kelas, menggunakan media dan sumber dalam proses pembelajaran, 

menguasai landasan- landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar- 

mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal 

fungsi dan program bimbingan penyuluhan di sekolah, mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi sekolah dan memahami prinsip-prinsip dan 

menafsirkan hasil penelitian pendidikan agama guna keperluan pengajaran. 

Hasil penelitian ini dapat disimpilkan bahwa ditemukan kecenderungan 

kompetensi profesionalisme guru yang kurang atau lemah dalam berbagai 

aspek diantaranya adalah dalam kegiatan pembelajaran, menciptakan iklim 

kelas yang kondusif, dalam mengajarkan materi pembelajaran, dalam 

memberdayakan siswa membuat tugas, dalam menyediakan alat bantu/media, 

dalam mengatur siswa, membimbing siswa yang bermasalah dalam mengajar. 

2. Hasil penelitian Narendra, Mufty Ridha (2012) yang berjudul Korelasi 

Tingkat Kompetensi Profesionalisme Guru Biologi terhadap Minat dan 

ketuntasan Belajar Siswa di SMA Se-Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data hasil wawancara dang angket 

menunjukkan bahwa semua guru di SMA se-kecamatan Tanggul memiliki 

tingka kompetensi profesionalisme yang tinggi. Untuk angket terhadap minat 

siswa didapatkan hasil 32%  dari 130 siswa yang diteliti memiliki minat yang 

sangat baik, sedangkan 68% memiiki minat yang baik. Hasil uji korelasi 

menunjukkan bahwa kompetensi guru berkorelasi sedang dengan minat 

dengan nilai sognifikan 0,309 sedangkan korelasi kompetensi profesional guru 

dengan ketuntasan belajar bernilai endah dengan nilai signifikasi 0,346. Hasil 

uji regresi menunjukkan bahwa penambahan nilai kompetensi profesional 

guru berpengaruh terhadap minat belajar dan ketuntasan belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari model persamaan yang dihasilkan dari analisis regresi yang 

didapatkan. 

3. Hasil penelitian Khotim, Nurul (2013) yang berjudul Hubungan Persepsi 

Siswa Tentang Profesionalisme Guru dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas IX 

di MTs. AL-Islam Gunung Pati Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk  

yaitu sebagai berikut 

a. Kompetensi profesional guru berada dalam kategori cukup 57,69% dengan 

responden 15 siswa. 

b. Motivasi belajar siswa berada dalam kategori cukup 53,84% dengan 

responden 11 siswa. 

c. Terdapat hubungan persepsi siswa tentang profesionalisme guru dengan 

motivasi belajar siswa kelas IX MTs Al- Islam Gunung Pati Semarang ajaran 

2011/2012. Hai ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi r hitung sebesar 

0,745 lebih besar dari r tabel baik pada taraf signifikan 5% dan 1%. 
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2.4 KERANGKA BERPIKIR  

Seperti yang dibahas sebelumnya pada kontek masalah dan kajian teoretik 

bahwa pendidikan yang bermutu harus memenuhi kualifikasi yang 

dipersayaratkan dan memahami benar apa yang harus dilakukan, baik ketika 

diluar maupun di dalam kelas. Di samping tugas mengajar tugas pokok guru, ada 

juga beberapa persoalan atau tugas prinsip yang semua guru harus mengetahui 

dan menguasainya sebagai bagian dari guru yang profesional.  

Tidak ada kualitas proses pembelajaran tanpa ada kualitas perilaku guru, 

dan tidak ada kualitas hasil pendidikan tanpa ada kualitas proses pembelajaran. 

Seorang guru juga harus memiliki kompetensi profesional, Kompetensi 

profesional yaitu kompetensi yang mencangkup kemampuan guru dalam 

menguasi mata pelajaran yang ia memiliki secara luas dan lebih mendalam atau 

linier dalam mengajar. Misalnya seorang guru lulusan sarjana pendidikan Sejarah 

harus mampu menguasai media pembelajaran, apalagi yang kita ketahui bahwa 

pelajaran sejarah tergolong pelajaran yang membosankan. 

Guru yang profesional juga harus memiliki beberapa bebarapa indikator 

kompetensi guru profesional yang sebagai mana indikator tersebut dapat menjadi 

acuan atau tolak ukur sebagai guru profesional.  

Menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 23 Tahun 

2005 tentang sistem pendidikan nasional. Ada minimal 7 indikator yang harus 

dimiliki oleh seorang guru agar dapat dikatakan sebagai guru profesional. 7 

Indikator tersebut adalah 1. Memiliki Ketrampilan mengajar yang baik, 2. 

Memiliki Wawasan yang Luas, 3. Menguasai Kurikulum, 4. Menguasai media 
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pembelajaran, 5. Penguasaan teknologi, 6. Menjadi teladan yang baik, 7. Memiliki 

kepribadian yang baik. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di semester genap pada tahun ajaran 

2018/2019. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 terletak di Jl. Arif 

Rahman Hakim No.50, Simpang IV Sipin Telanaipura. 

 

Gambar 3.1 Peta SMA Negeri 5 Kota Jambi 

 

b. Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April- Mei 2019. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian di SMA Negeri 5 Kota Jambi yaitu sebagai berikut: 

 

NO Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 Pembuatan Proposal        

2 Persiapan dan 

validasi instrumen 

penelitian 
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3 Pengurusan izin 

penelitian dari 

pimpinan sekolah 

       

4 Pelaksanaan 

penelitian 

       

5 Pengolahan dan 

analisis data serta 

penulisan laporan 

penelitian 

       

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian di SMA Negeri 5 Kota Jambi 

 

 

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif 

kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-

angka hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, 

semua yang telah dikumpulkan sangat memungkinkan menjadi kunci terhadap apa 

yang sudah diteliti. (Sudjana, 2013 : 95) mengatakan bahwa penelelitian kualitatif 

mengkaji perspektif partisipan dengan multi-strategi, strategi-strategi yang 

bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipasfi, wawancara 

mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, 

dan lain-lain. Bisa dibilang penelitian ini bersifat fleksibel. 

Metode penelitian kualitatif kerap disebut dengan metode penelitian 

naturalistik, yang mana penelitian ini dilaksanakan dalam keadaan yang alami 

(Natural setting).Metode Penelitian kualitatif ialah  metode yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, dapat difungsikan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah. Dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci, teknik 
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pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna.(Sugiyono, 2016: 8) 

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan, mendeskripsi dan mempelajari 

tentang Kompetensi Profesional Guru Sejarah sekota Jambi. Penelitian ini pada 

dasarnya mempelajari bagaimana Kompetensi Profesional Guru Sejarah di 

sekolah, apakah sudah memenuhi standar kompetensi guru profesional. Dengan 

kata lain, mengungkap semua variabel yang menimbulkan terjadinya 

permasalahan tersebut dari aspek yang mempengaruhi dirinya sendiri (Sudjana 

dan Ibrahim, 2014 : 69). 

Metode ini pada umumnya bertujuan untuk menampilkan secara sistematik 

fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara akurat.Jika 

disandingkan dengan studi empiris, studi kasus mempunyai perbedaan yang 

spesifik. Studi empiris hanya memperhatikan fenomena yang benar-benar terjadi, 

sedangkan studi kasus condong lebih menginvestigasi fenomena baru yang sedang 

terjadi namun tidak jelas batasan antara fenomena dan konteksnya. Untuk 

mengungkap dan menganalisis permasalahan itu, peneliti perlu menngumpulkan 

data yang berkaitan dengan pengalaman individu tersebut di masa lalu, di masa 

sekarang, dan di lingkungan tempat permasalahan tersebut. Teknik 

mengumpulkan data pun sangat lengkap, diantaranya observasi perilakunya, 

wawancara, dokumenter, dan lain-lain. 

Peneliti menyimpulkan bahwasanya studi kasus dapat menciptakan 

pemahaman baru yang mendalam terhadap suatu objek atau permasalahan yang 
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diteliti mengenai Kompetensi Profesional Guru Sejarah SMA Negeri 5  Kota 

Jambi. 

 

3.3  Data dan Sumber Data 

Subjek dalam penelitian ini ialah tenaga pengajar (guru) sejarah di SMA 

Negeri 5 Kota Jambi. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa guru harus 

memiliki indikator-indikator dan standar guru profesional. Guru sebagai orang 

yang pertama berhadapan dengan siswa/I disekolah, gurulah yang turut andil 

bertanggung jawab dalam keberhasilan suatu pembelajaran, menjadi penentu 

tercapai atau tidaknya suatu tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Guru menjadi 

subjek penelitian yang utama, dalam penelitian ini guru disebut sebagai pemeran 

utama di dalam kelas. Gurulah yang memahami apa-apa saja permasalahan terkini 

yang timbul dalam pembelajaran sejarah. Terutama harus memenuhi standar 

kompetensi profesional guru sejarah di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 

Data kualitatif adalah kumpulan informasi deskriptif yang dikonstruksi dari 

percakapan atau dalam bentuk naratif berupa kata-kata. Data dalam penelitian ini 

berasal dari wawancara, dan pengamatan yang diolah sedemikian rupa sehingga 

akan dapat diketahui hasil dari kompetensi profesional guru sejarah yang 

diterapkan guru sejarah di kelas. 

Sumber yang dibutuhkan berupa: 

a. Sumber Primer  

Sumber primer yang merupakan sumber inti dan utama dalam penelitian ini 

adalah perolehan data tersebut dilakukan peneliti dengan cara mengidentikasi data 

sesuai dengan topik permasalahan. Data Primer dapat diperoleh dengan 
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melakukan Pengamatan, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini 

dilakukan Pengamatan dan wawancara oleh peneliti pada informan. 

b. Sumber sekunder  

Sumber Sekunder merupakan sumber kedua dari hasil penggunaan sumber-

sumber lain yang tidak terkait secara langsung tetapi sangatlah membantu dalam 

penggalian materi penelitian, dengan kata lain sumber sekunder ini ialah sumber 

pendukung dari penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini diperoleh melalui 

internet, profil sekolah, foto, dan dokumentasi. 

c. Informan 

Pada penelitian kualitatif dikenal adanya informan. Dalam penelitian ini 

informan sangat penting artinya sebagai individu yang memiliki informasi yang 

berhubungan dengan penelitian. Informan merupakan seseorang yang 

diwawancarai untuk mendapatkan keterangan dan atau untuk keperluan informasi. 

Untuk itu dalam memilih informan peneliti harus pandai menentukan siapakah 

informan yang bisa dijadikan sumber data agar data yang didapat untuk penelitian 

dapat dipertanggung jawabkan. Informan dalam penelitian ini adalah Guru SMA 

Negeri 5 Kota Jambi. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

   Moleong (Lexy J, Melong. 2015 : 14) mendeskripsikan dalam 

Pelaksanaan penelitian beberapa langkah, yaitu :  

1) Tahap sebelum kelapangan, meliputi kegiatan menentukan fokus masalah, 

menyesuaikan paradigma dengan teori, mencari refrensi yang memiliki 

relevansi dengan judul peneliti, pelengkapan alat serta instrumen peneliti an, 
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mencakup observasi lapangan, pembuatan surat perizinan penelitian, dan 

penyusunan usulan penelitian. 

2) Tahap pekerjaan lapangan, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang 

mendukung dan memperlancar jalannya penelitian. tahap awal yakni mencari 

kajian mengenai pengelolaan kelas, faktor yang menghambat pengelolaan 

kelas, pendekatan guru sejarah, hambatan-hambatan guru sejarah dalam 

mengelola kelas. Data tersebut diperoleh dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi dengan cara terjun secara langsung atau pembuktian melalui 

observasi langsung ke lokasi kemudian peneliti mewawancara narasumber 

yaitu kepada guru sejarah dan beberapa siswa, lalu mendokumentasikan 

temuan penelitian sebagai bukti untuk memperkuat data dari observasi dan 

wawancara. 

3) Tahap analisis data, meliputi menganalisis data yang diperolah lewat 

observasi, wawancara mendalam maupun dokumentasi dengan pihak yang 

bersangkutan sebagai instrument. Selanjutnya menafsirkan data yang memiliki 

kesesuaian dengan inti permasalahan yang diteliti, kemudian memeriksa 

kembali keaslian data berupa melakukan pengecekan sumber data yang 

dikumpulkan sehingga muncul data yang benar dan juga kredibel.   

4) Tahap penulisan laporan, meliputi : kegiatan menyusunan hasil penelitian dari 

awal melakukan persiapan sampai analisis data. Kemudian melakukan 

bimbingan serta konsultasi kepada teman sejawat, guru, dosen atau para ahli 

dalam penyusunan dan pembuatan proposal kualitatif dengan tujuan perbaikan 

atau saran untuk kelengkapan dalam proses dan pembuatan proposal. 
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3.5  Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengamatan (Observasi) 

Observasi sebagai alat pengumpul data, pelaksanaannya bisa dilakukan 

secara terstruktur ataupun tidak terstruktur. Observasi terstruktur ialah observasi 

yang telah dirancang sedemikian rupa dan sistematis terkait apa yang akan di 

amati. Dalam observasi terstruktur ini jadwal observasi, tempat observasi, dan 

objek observasi telah dipersiapkan dengan pasti. Sedangkan observasi tidak 

terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa 

yang akan diobservasi (Sugiyono 2009: 146). 

2.  Interview (Wawancara) 

Moleong mengemukakan, wawancara ialah percakapan dua arah dengan 

maksud tertentu. Percakapan dapat dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara 

dan informan atau responden (respondent) (Moleong 2011:186).  

Menurut Arikunto (2016:227) di samping memerlukan waktu yang cukup 

lama untuk mengumpulkan data, dengan metode interview peneliti harus 

memikirkan tentang pelaksanaannya.. Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti 

akan lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. 

Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden, peneliti dapat 

mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. 

Sugiyono( 2016: 141).  

Peneliti memilih metode wawancara dalam penelitian ini untuk mengetahui 

dan melihat bagaimana kompetensi profesionalisme guru sejarah di SMA Negeri 

5 Kota Jambi. Sesuai dengan subjek penelitian ialah guru sejarah diSMA Negeri 5 

Kota jambi, untuk mendapatkan data yang real, peneliti mewawancarai 
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narasumber secara spontan tetapi tetap masih memperhatikan fokus dari apa yang 

akan diteliti. Peneliti melontarkan beberapa pertanyaan kepada guru sejarah 

tentang bagaimana Kompetensi Profesional guru di SMAN 5 Kota Jambi dan 

apakah standar kompetensi disekolah itu sudah terpenuhi dengan baik. Dalam hal 

ini indikator-indikatornya ialah, profesional guru, fasilitas sekolah, kurikulum, 

bahan ajar, dan murid. 

Kualitatif memiliki manfaat tersendiri bagi peneliti karena dapat menggali 

informasi mengenai topik penelitian secara mendalam, bahkan dapat mengungkap 

suatu hal yang bisa saja tidak terpikirkan oleh peneliti.Dapat dikatakan Observasi 

dan wawancara menjadi prioritas dalam teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini.Dalam pelaksanaannya, kedua metode ini bisa digunakan secara serentak, 

artinya sambil melakukan wawancara juga dapat melakukan observasi maupun 

sebaliknya.  

Susan Stainback (dalam Sugiyono 2016:239) menyatakan “Rapport is a 

relationship of mutual trust and emotional affinity between two or more people. 

Establishing rapport is an important task for the qualitative research”. Rapport 

ialah hubungan saling percaya dan emosional antara dua orang atau 

lebih.Membangun hubungan baik adalah tugas yang penting bagi penelitian 

kualitatif.Maka dari itu menjalin hubungan antara responden dan pewawancara 

harus lah dibangun dengan baik guna memperoleh data yang lebih akurat dan 

sesuai dengan isi hati responden. 

3. Dokumentasi 

Guba dan Lichon dalam Moleong (2015: 216-217) mengemukakan bahwa, 

record (rekord) adalah setiap pernyataan yang tertulis dan disusun oleh seseorang 
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atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Dokumen ialah setiap 

bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena 

adanya permintaan seorang penyidik.Dokumen sangat sering digunakan dalam 

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber 

data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian yang menggunakan observasi atau wawancara, akan 

memiliki kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di 

masa kecil, masa sekolah, ditempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. 

(Sugiyono 2016 : 240) 

Metode dokumentasi merupakan metode penelitian. Dengan metode ini, 

saya bisa menganalisis kompetensi profesional guru sejarah di SMAN 5 Kota 

Jambi. Lewat metode ini peneliti dapat memperoleh data yang akurat melalui 

temuan-temuan dilapangan berupa foto, dan sebagainya.Dari metode ini lah 

diperoleh hasil dokumentasi yang dapat memperkuat data Pengamatan, 

wawancara dan observasi. Jadi, tidak ada dugaan yang mengada-ada data ketika 

disertai dengan wujud nyata dari penelitian. 

 

3.6 Teknik Uji Validitas Data 

Teknik validitas data yang digunakan adalah sebagai berikut:. 

a. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber untuk pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan 

dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 
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(Sugiono, 2016:274). Triangulasi sumber data menuntun peneliti supaya pada saat 

mengkoleksi data, wajib menggunakan bagian sumber daya yang tersedia. Artinya 

data yang sejenis, akan jauh lebih baik keberadaanya bila diperoleh dari sumber 

data yang berbeda-beda. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memeriksa data ke sumber yang 

sama tetapi dengan teknik yang sedikit berbeda. Misalnya saat setelah wawancara, 

kemudian dicek ulang dengan obervasi,  atau dokumentasi. Bila  pengujian 

tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang 

benar. (Sugiono, 2016:274). Jadi pada saat pengujian berbeda tetapi mengarah ke 

inti data yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa data itu benar, hanya saja 

cara penyampaiannya yang berbeda. 

Untuk mempertanggung jawabkan kredibilitas dalam penelitian ini, peneliti  

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:   

1. Melakukan triangulasi sumber dan teknik.  

2. Membuat deskripsi pada setiap tahapan penelitian dan dokumentasi yang 

lengkap. 

3. Segera melakukan pentranskripsian setelah pengambilan data. Hal ini 

dilakukan supaya unsur subjektifitas dari peneliti tidak ikut mengganggu 

data penelitian. 

4. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumentasi, kegiatan, dan 

transkripsi wawancara agar hasil yang diperoleh ialah data yang benar 

dan sahih. 



47 
 

 
 

c. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data  dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan 

metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi 

yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa 

menggunakan metode wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek 

kebenarannya. (Moleong, 2009:330) Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan 

informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi 

tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau 

informan penelitian diragukan kebenarannya. 

d. Triangulasi Teori 

Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 

informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan 

dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari bias individual peneliti 

atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat 

meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu  menggali 

pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh 

(Moleong, 2009:330). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Bodgan menyatakan (dalam Sugiyono, 2016 : 244) Analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang didapat dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat mudah 
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dimengerti dan temuannya dapat di informasikan kepada orang yang 

membutuhkan. 

Miles dan huberman dalam sugiyono (2016:246) menyatakan bahwa dalam 

menganalisis data kualitatif, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus hingga tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Berikut adalah aktivitas 

dalam teknik analisis data: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Diperlukan pencatatan data secara rinci dan teliti karena jumlah data yang 

banyak. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti terjun ke 

lapangan, maka jumlah data yang didapat akan semakin banyak pula, semakin 

kompleks, dan rumit. Karena itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi 

data. 

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang inti, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, juga yang sesuai dengan topik penelitian, serta dicari 

pokok temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan menghasilkan 

gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan tindakan 

selanjutnya, dan dapat dengan mudah untuk mencari data yang diperlukan. 

Mereduksi data dapat dibantu dengan alat pendukung seperti, telepon genggam, 

komputer, tablet, komputer jinjing, dan lain-lain. 

Temuan adalah tujuan utama dari penelitian kualitatif. Oleh karena itu, 

apabila peneliti menemukan sesuatu yang ganjal, asing, baru, belum jelas, dan 

tidak memiliki pola, maka hal inilah yang harus dijadikan perhatian khusus dalam 

mereduksi data,  
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Dalam mereduksi data diperlukan keleluasaan, kecerdasan, dan keluasan 

wawasan karena reduksi ini ialah proses berfikir yang sensitif. Bagi peneliti yang 

baru dalam mereduksi data, berdiskusi dengan teman atau orang lain yang 

dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti adalah suatu tindakan 

yang baik. Melalui diskusi itu lah wawasan peneliti akan berkembang, sehingga 

dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan mengembangankan 

teori yang signifikan.  (Sugiono, 2016:247) 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah mereduksi data, selanjutnya adalah menyajikan data.Di mana 

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antarkategori, dan sejenisnya.Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. (Sugiono. 2016 : 249) 

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah selanjutnya dalam analisis data menurut Miles dan Huberman ialah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada kesimpulan awal data yang disajikan 

masih bersifat temporer (sementara) , bisa saja mengalami perubahan jika tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali terjun ke 

lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

sahih.Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 
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tidak.Mengapa demikian?Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih belum pasti, bersifat temporer dan berpotensi untuk berkembang 

seiring berjalannya penelitian. 

Temuan yang diperoleh dapat berupa teks narasi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih abu-abu (belum jelas), maka dari itu dilaksanakan lah 

penilitian guna memperjelas hasil temuan.Kesimpulan ini dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori (Sugiyono, 2016:252). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Lokasi / Penelitian 

4.1.1 Kilas Gambaran SMAN 5 Kota Jambi 

 SMA Negeri 5 Kota Jambi yang berada dipusat Kota Jambi adalah sebuah 

lembaga pendidikan yang dibangun sejak tahun 1974. Pada mulanya bernama 

SMPP 48 (Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan). Pendirian SMPP 48 ini 

sesuai dengan SK NO. 0263/0/1975 tanggal 26 November 1975 tentang 

pembukaan disekolah menengah pembangunan persiapan di Provinsi Jambi 

daerah tingkat I jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1985 nama SMPP diubah menjadi 

SMA Negeri sesuai dengan SK No. 0355/0/1985 tentang perubahan nama SMPP 

menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 5 Kota Jambi) yang teletak di 

JalanArief Rahman HakimTelanaipura. Kemudian sesuai dengan Surat Menteri 

tanggal 8 April 1977 no/A-AS/CT/1997 mengenai perubahan nama SMA menjadi 

SMU sesuai dengan surat menteri tersebut SMA N 5 Kota Jambi berubah menjadi 

SMU N 5 Kota Jambi. Pada bulan Juli 2004 sesuai dengan surat menteri mengenai 

perubahan nama SMU menjadi SMA, maka nama SMU N 5 Kota Jambi berubah 

menjadi SMA N 5 Kota Jambi (Anonim, 2017:1). 

  SMA Negeri 5 Kota Jambi merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas 

Negeri yang ada di Provinsi Jambi, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya 

di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 5 Kota Jambi ditempuh dalam 

waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari kelas X sampai XII. SMA Negeri 5 Kota 

Jambi biasa dikenal dengan sebutan SMANEL. Sekolah ini terletak di Pusat kota, 
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dan dekat dengan Perkantoran Milik Daerah menjadikan sekolah ini sekolah yang 

paling strategis tempatnya. (Anonim, 2017:1) 

  Pada tahun 2007, sekolah ini menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan sebelumnya dengan KBK. Tetapi sejak terbitnya Kurikulum K13 

Sekolah ini menggunakan Kurikulum K13 di tahun ajaran 2017/2018, sekolah ini 

tercatat menjadi sekolah penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer 

(UNBK) Terbesar se Provinsi Jambi dan menjadi sekolah dengan peserta UNBK 

terbanyak se-Provinsi Jambi.Smanel telah mencetak banyak tokoh penting dan 

ternama baik di daerah Jambi maupun nasional. Selain bagus di bidang akademik, 

sekolah ini juga dikenal baik akan prestasi non-akademiknya melalui penorehan 

prestasi ekstrakurikulernya. (Anonim, 2017:1) 

  Sekolah ini terus berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), 

sarana dan prasarana. Sekolah yang memiliki 32 kelas yang selanjutnya kelas ini 

terbagi dalam program / peminatan IPA dan IPS. Untuk jumlahnya siswa nya 

sendiri ada 1523terdiri dari kelas X terdapat 322 siswa, kelas XII terdapat 538 

siswa dan kelas XII terdapat 663 siswa. (Anonim, 2017:2) 

SMAN 5 Kota Jambi ini juga menjadi sejarah tersendiri bagi penulis. 

Karena penulis pernah PLP/PPL di SMA ini pada semester genap ajaran 

2018/2019 selama kurang lebih 3 bulan. 

Berdasarkan Arsip SMAN5 Kota Jambi, gambaran sekolah SMAN 5 Kota 

Jambi seperti yang diuraikan sebagai berikut: 

Nama Sekolah   :SMA Negeri 5 Kota Jambi 

Alamat   :Jl.Arief Rahman Hakim 

No.50KelurahanSimpang IV Sipin 

Kecamatan   : Telanaipura 
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Kota    : Jambi, ProvinsiJambi.  

Kode Pos    : 36124 

E-Mail   :sman_5_jambi@yahoo.co.id 

Web   : sman5-kotajambi.sch.id 

Status Sekolah   :Negeri 

Jenjang Akredidasi   : A 

    Tahun 2015 s/d sekarang 

    Tanggal akreditasi 26 – 10 – 2015 

Nama Yayasan/Pengelola  : Pemerintah 

N.S.S   :301106001034 

N.I.S/NPSN   :10504581 

Luastanah   : 32.500 m
2
 ,  

Luasbangunanlantaibawah : 10.000 m
2
 

Status tanahdanbangunan   : Miliksendiri 

JumlahRuangBelajar   : 32lokalkelas 

Waktubelajar    : PagisampaiSore, pukul07.00s.d16.00 

WIBSiang, pukul    -     s.d    -  

Kilas gambaran diatas tentu saja memudahkan bagi kalangan yang berasal 

dari luar sekolah untuk memudahkan pengenalan tentang identitas sekolah. Juga 

sebagai gambaran singkat identitas SMAN 5 Kota Jambi. (Anonim, 2018:1) 

SMA Negeri 5 Kota Jambi mempunyai Visi yakni Unggul dalam Prestasi, 

Berbudi Luhur dalam Berprilaku, Menguasai TIK, dan Lingkungan Pendidikan 

yang Sehat.Ini adalah Visi SMA Negeri 5 Kota Jambi yang mesti diujudkan 

secara bersama. Adapun Misinya yakni  

1.  Mewujudkan Lulusan yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha 

Esa dan Memiliki Karakter yang Kuat. 

mailto:sman_5_jambi@yahoo.co.id
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2. Mewujudkan Pendidikan dengan Lulusan yang Cerdas, Terampil serta 

Memiliki Keunggulan Kompetitif di Era Globalisasi. 

3. Melakukan Pendidikan Kewirausahaan untuk Mewujudkan Lulusan yang 

Mampu Menciptakan Lapangan Kerja Sendiri. 

4.  Meningkatkan Budaya Gemar Membaca, Menulis dan Penelitian Ilmiah serta 

Inovatif dalam Menyongsong Perkembangan IPTEK. 

5.  Mendorong Terwujudnya Lingkungan Sekolah yang Sehat dan gBerwawasan 

Lingkungan Guna Mendukung Proses Pembelajaran 

 

4.1.2 Tenaga Pendidik dan Siswa SMAN 5 Kota Jambi 

4.1.2.1 Tenaga Pendidik 

Dalam suatu sistem pendidikan, terutama didalam lembaga sekolah. 

Terdapat individu ataupun posisi-posisi yang harus diisi guna melancarkan suatu 

sistem disekolah dan agar sekolah menjadi lebih terorganisir secara baik dan 

lancar. Posisi-posisi ini meliputi, tenaga pendididik, pelatih,tutor, tata usaha, dan 

Siswa-siswi SMAN 5 Kota Jambi. Tenaga Pendidik meliputi : 

Guru dalam konteks pendidikan merupakan seorang fasilitator utama di 

sekolah yang memiliki fungsi untuk menggali, mengembangkan, dan 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh para peserta didik sehingga dapat 

menjadi bagian dari masyarakat yang beradab (Karwati, 2015 : 62) 

Guru sebagai pendidik, guru ialah sosok yang vital dalam suatu lembaga 

kependidikan, guru sebagai orang yang diteladani dan ditiru, guru diibaratkan 

sebagai orang tua kedua, guru sebagai ujung tombak pendidikan di Indonesia, 

bahkan dunia. Guru juga merupakan penentu keberhasilan pendidikan.  
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Guru dan siswa hendaknya bersinergi dan berkerja sama dalam 

melaksanakan proses pendidikan. Berhasilnya siswa tidak lain dan tidak bukan 

karena campur tangan guru. 

SMAN 5 memiliki 98 Tenaga Pengajar yang mengajar beberapa macam 

mata pelajaran. Beberapa diantaranya yaitu fisika, matematika, kimia, biologi, 

sejarah, ekonomi, PKn, geografi, agama, TIK, Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, 

Jerman, seni budaya, dan penjaskes.  Tenaga pendidik ini terdiri dari guru PNS 

dan Non-PNS atau lebih sering disebut dengan Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap.  

Terkait objek kajian penelitian yang akan diteliti, peneliti meneliti guru-guru 

sejarah di SMAN 5 Kota Jambi yang berjumlah 9 orang. Adapun Guru sejarah 

SMAN 5 Kota Jambi sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Guru Sejarah di SMAN 5 Kota Jambi 

 

No NAMA GURU JABATAN PELAJARAN 

1 Rugun Sinaga, S.Pd, M. Pd Guru Tetap Sejarah 

2 Wendy Marsolina, S.Pd Guru Tidak 

Tetap 

Sejarah 

3 Ahmad Musawir, S.Pd Guru Tidak 

Tetap 

Sejarah 

4 Akbar Sabari, S.Pd Guru Tidak 

Tetap 

Sejarah 

 

Sumber: Dokumentasi SMAN 5 Kota Jambi 

Tabel di atas menjelaskan bahwasanya SMAN 5 Kota Jambi memiliki 4 

guru sejarah, yaitu 1 guru PNS tetap, dan 3  guru Non-PNS tidak tetap.  
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Objek penelitian yang akan diteliti adalah guru sejarah, apakah sudah 

termasuk kedalam 7 Indikator Profesional dan bagaimana penerapannya 

disekolah. Penelitian ini menggunakan teknik random sampling guna memperkuat 

data-data wawancara dan lapangan. 

a. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah pemimpin yang bertanggung jawab dalam 

meningkatkan kinerja guru disekolah dan juga sebagai pemimpin sekolah. 

Pemimpin sekolah adalah seorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat 

mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama kearah pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, jelas bahwa pemimpin harus 

memiliki berbagai kelebihan, kecakapan dibandingkan dengan anggota lainnya. 

(Rosdina, dkk. 2014 : 71) 

Pimpinan tertinggi di SMA Negeri 5 Kota Jambi dipegang oleh Kepala 

Sekolah. Sejak berdiri SMA Negeri 5 Kota Jambi telah mengalami beberapa kali 

pergantian kepemimpinan kepala sekolah, yaitu: (Sumber:Dokumentasi SMAN 5 

Kota Jambi) 

1. Ichwan  (1975 - 1977) 

2. Mohd. Syarif Gamal, SH  (1977 - 1979) 

3. Ratna Sari Siregar  (1979 - 1981) 

4. Sadar Syarnoebi  (1981 - 1982) 

5. Drs. Rosmainar Sadar  (1982 - 1985) 

6. M. Simatupang    (1985 - 1987) 

7. Amiruddin Wakaf  (1987 - 1988) 

8. Drs. Mansur Kohar  (1988 - 1997) 
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9. Drs. Basyarin  (1997 - 1999) 

10. Ir. Zul Ahyar, S. Pd  (1999 - 2002) 

11. Drs. Edy Erizon  (2002 - 2005) 

12. Badmiril Amri, M. Pd  (2005 – 2006) 

13. Adi Triono, S. Pd, M. Pd  (2006 - 2009) 

14. Arianto, S. Pd, M. Pd   (2009 - 2011) 

15. Mulyadi, S. Pd, M. Pd  (2011 - 2014) 

16. Drs. Sugiyono, M. Pd  (2014 - 2016) 

17. Harun Sohr, S. Pd, M. Pd. I  (2016 - Sekarang) 

Dari susunan kepemimpinan di atas telah tercatat SMAN 5 Kota Jambi telah 

17 kali mengalami pergantian pemimpin sekolah dari tahun 1975 sampai 2019. 

Dengan jumlah  pergantian kepala sekolah yang sebanyak ini, telah membuktikan 

bahwa SMAN 5 Kota Jambi telah mengalami perubahan-perubahan dalam sistem 

kepemimpinannya.  

b. Tenaga Adminstrasi / Tata Usaha ( TU ) 

The Liang Gie mengemukakan tata usaha merupakan segenap rangkaian 

aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim dan 

menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. 

Salah satu komponen pendidikan yang memiliki peran yang cukup signifikan 

dalam penyelenggaraan pendidikan pada setiap tingkat pendidikan seperti yang 

telah diutarakan di atas adalah tenaga kependidikan. Pada tingkat sekolah dasar 

hingga sekolah menengah lazimnya lebih dikenal dengan istilah pegawai tata 

usaha. (Syamsudin, 2015: 2) 

Adapun kepengurusan tata usaha di SMA Negeri 5 Kota Jambi adalah:  

 Nofi Eryani, S. H, M, H Kepala TU 
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 Muhammad Sofian, S. Kom Bendahara 

 Damhuri J   Anggota 

 Ambang Fajar   Anggota 

 Gusnely    Anggota 

c. Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ialah seorang yang membantu 

Kepala Sekolah dalam bidang kurikulum disekolah. Pada Periode ini posisi wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum di jabat Oleh Bapak Eka Budi, S.E, M.Pd. 

Dalam melaksanakan perancangan kurikulum,Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum dibantu oleh Hayati, S.Pd Sebagai Pwk (Pembantu Wakil Kepala). 

Bid. KBM dan Kehadiran Guru.Ros Amriani, S.Pd sebagai Pwk. Bid. 

Administrasi Guru dan Kelas. Darningsih, S.Pd sebagai Pwk. Bid. Penilaian dan 

Evaluasi. Chandrawati, S.Pd sebagai Pwk. Bid. Penilaian dan Evaluasi Kelas XII. 

Ir. Tutris Taurusi. R. Sebagai Pwk. Bid. Penilaian dan Evaluasi KeLAS XI. 

Lenny Khopen, S.Pd sebagai Pwk. Bid. Penilaian dan Evaluasi Kelas X. 

d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaaan ialah orang yang bertanggung 

jawab akan kelancaran kegiatan-kegiatan yang akan di jalankan oleh sekolah 

ataupun Osis. Pada periode ini posisi ini dijabat oleh Ibu Reflina, S.Pd Dalam 

melaksanakan tugas – tugas di atas Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

dibantu olehBetty Panjaitan, S.Pd selaku Pwk. Bid. Disiplin dan Kehadiran 

Siswa. Eferi Rul Indrawan, S.Pd selaku Pwk. Bid. Pendampingan Siswa. Dedy 

Irawan, S.Kom selaku Pwk. Bid. Administrasi Kesiswaan dan Kehadiran. 
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e. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana ini ialah yang 

membantu kepala sekolah dalam mengelola urusan sarana dan prasarana di 

sekolah, termasuk fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran dikelas seperti 

penyediaan infokus, dan perbaikan ruang kelas secara keseluruhan. Pada periode 

ini dijabat oleh Ibu Jusmaniar, S.Pd Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan 

Prasarana ini dibantu oleh,Fuad Riady, S.Pd sebagai Pwk. Bid. Upacara. Rilsa 

Fahlevi, S.E sebagai Pwk. Bid. Umum. Defi Rahma, S.Pd sebagai Pwk. Bid. 

Pembelajaran. Idris Afriandi, S.Kom sebagai Pwk. Bid. Administrasi. 

 

4.1.2.2 Siswa SMAN5 Kota Jambi 

 Euis Karwati (2015:131) mengemukakan salah satu komponen yang 

penting dalam sistem pendidikan ialah adanya peserta didik. Peserta didik ialah 

suatu Masukan dalam suatu institusi pendidikan yang perlu dikembangkan atau 

dicerdaskan dan Siswa merupakan perserta didik yang menempati suatu lembaga 

pendidikan, untuk menggali pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui, siswa 

hakikatnya mempunyai tujuan untuk senantiasa dapat mencerdaskan dan 

meningkatkan kualitas diri mereka dengan menuntut ilmu. 

Sistem penerimaan siswa di SMA Negeri 5 Kota Jambi adalah berdasarkan 

ranking Nem yang diperoleh siswa SMP. Jumlah siswa yang diterima pada tahun 

ajaran 2017/2018 adalah sebanyak 320siswa. Jumlah siswa di SMAN 5 Kota 

Jambi dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Jumlah Siswa –Siswi SMAN 5 Kota Jambi 

 

Jumlah Prosentase 

diterima 

NUN SMP (3 mapel) yang 

diterima 

Pendaftar Diterima Tertinggi Terendah Rata-rata 

589 orang 320 orang 54 % 90 30 63 

Sumber: Dokumentasi SMAN 5 Kota Jambi 

 Berdasarkan tabel rincian siswa di atas, dapat dilihat bahwa keseluruhan 

kelas di SMAN 5 ada 32 kelas, terdiri dari kelas MIA (Matematika Ilmu Ipa) dan 

IIS (Ilmu Sosial). Perlu diketahui semua murid di SMAN 5 berjumlah 1523. 

 

4.1.3 Sarana & Prasarana SMAN 5 Kota Jambi 

Sarana dan Prasarana ialah suatu benda yang dapat menunjang suasana di 

sekolah. Moh Surya (dalam Karwati, 2015 : 271) mengemukakan bahwa 

ketersediaan sarana belajar mengajar yang memadai akan dapat mencapai hasil 

belajar yang lebih baik. Berikut ialah sarana dan prasarana yang terdapat di 

SMAN 5 Kota Jambi: 

a. Perpustakaan 

Karwati (2015:272) mengungkapkan bahwa perpustakaan merupakan suatu 

penyedia sumber informasi yang diperlukan peserta didik, Perpustakaan adalah 

salah satu sarana bagi siswa untuk menambah pengetahuannya melalui membaca 

buku-buku yang tersedia di perpustakaan sekolah. Kebutuhan akan perpustakaan 

di sekolah ialah wajib adanya. 
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Gambar 4.1Perpustkaan SMAN 5 Kota Jambi 

 

(Sumber : Dokumentasi Dilla Rizki Ramadani, 2019) 

Keberadaan perpustakaan di sekolah ini sangatlah penting sekali sebagai 

bahan penunjang dalam proses belajar mengajar. Perpustakaan sekolah bahan 

penunjang untuk memenuhi kebutuhan kurikulum bagi guru, murid, dan staf di 

lingkungan sekolah. 

b. Ruang BP/BK 

Ruang BP/BK adalah tempat bagi siswa mendapatkan bantuan dan 

bimbingan konseling dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi 

dalam pendidikannya. Biasanya siswa-siswa yang masuk keruang BK ialah 

siswa-siswi yang bolos sekolah, nakal, pembuat onar, dan yang lebih parah lagi 

hamil dan narkoba. Peran BK ini juga penting dalam pengelolaan kelas, karena 

dalam pengelolaan kelas faktor internal guru-guru dalam memecahkan 

permasalahan siswa seringkali berkoordinasi dengan BK. 
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Gambar 4.2 Ruang Bimbingan Konseling SMAN 5 Kota Jambi 

  
(Sumber : Dokumentasi Dilla Rizki Ramadani, 2019) 

 

c. Ruang Kelas 

Ruang kelas ialah ruangan berupa bangunan persegi atau semacamnya yang 

ditempati siswa untuk belajar, dan guru untuk mengajar. Ruangan yang ideal 

pada umumnya mempunyai dinding, lantai, langit-langit, dan pintu. (Karwati, 

2015:45). 

Gambar 4.3 Ruang Kelas SMAN 5 Kota Jambi 

 
(Sumber : Dokumentasi Dilla Rizki Ramadani, 2019) 

d. Ruang Majelis Guru 

Rauang ini ialah ruangan khusus bagi guru dalam setiap lembaga 

pendidikan atau sekolah. Ruangan ini merupakan tempat bagi guru untuk 

berdiskusi, mempersiapkan materi, dan saling bertukar pikiran mengenai materi 

pelajaran dan tempat beristirahat setelah mengajar.Ruang majelis guru tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut 
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Gambar 4.4 Ruang Majelis Guru SMAN 5 Kota Jambi 

  
 (Sumber : Dokumentasi Dilla Rizki Ramadani, 2019) 

e. Masjid 

Masjid merupakan tempat beribadah bagi umat Muslim. Tempat 

menjalankan ibadah Shalat 5 waktu ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

lainnya. Seperti yassinan, tadarusan, tausiah keagamaan, majelis taklim, dan 

perkumpulan remaja masjid. 

Gambar 4.5 Masjid SMAN 5 Kota Jambi 

 
(Sumber : Dokumentasi Dilla Rizki Ramadani, 2019) 

 

Keadaan masjid SMAN 5 Kota Jambi yang sangat baik. Selain di urus oleh 

keluarga besar SMAN 5,  juga diurus bersama dengan warga sekitar. Masjid ini 

berlokasi dihalaman SMAN 5 yang dapat digunakan secara umum. Tidak terpaku 

hanya untuk kalangan di SMAN5 saja. Seperti kegiatan Yassinan RT dan RW, 

majelis taklim, ceramah mingguan, dan pengajian. 
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f. Kantin 

Merupakan tempat bagi siswa untuk berbelanja saat jam istirahat. Kantin 

bisa saja dikelola oleh koperasi sekolah ataupun warga sekitar. Kantin sekolah 

harus dituntut kebersihan yang terjamin.Karena ini langsung berpengaruh 

terhadap kesehatan siswa, guru, staff dan semua individu yang berada dalam 

lingkunga SMAN 5 Kota Jambi. Makanan yang disediakan juga hendaknya 

bergizi. Dikarenakan SMAN 5 mempunyai jam istirahat 2 kali, maka hendaknya 

makanan juga bervariasi supaya para siswa tidak merasa bosan. 

Gambar 4.6 Kantin SMAN 5 Kota Jambi 

 
 (Sumber : Dokumentasi Dilla Rizki Ramadani, 2019) 

Kantin SMAN 5 terdiri dari beberapa pedagang yang menjual berbagai 

macam menu makanan dan minuman, yang kondisinya bisa dibilang baik. Hanya 

saja posisi kontur tanah di kantin SMAN 5 Tidak Merata, sehingga tidak terlalu 

enak untuk dipandang. 

g. WC / Toilet 

Toilet ialah salah satu faktor yang penting bagi semua sekolah, bersih nya 

toilet menandakan bahwa sekolah tersebut juga telah menjaga kebersihan 

lingkungannya. Bisa dikatakan toilet ini adalah tempat dimana hampir setiap hari 

dikunjungi oleh para siswa, bahkan guru.  
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Jika kondisi toilet tidak baik, maka akan berdampak langsungkepada 

kesehatan siswa dan guru, penyebaran kuman yang mudah berkembang di tempat 

yang kotor. Di sisi lain, toilet yang kotor akan berdampak kepada nilai estetik 

sekolah tersebut. (Karwati, 2015: 276). Membuat siapapun enggan untuk buang 

air di toilet yang kotor. 

Gambar 4.7 Toilet di SMAN 5 Kota Jambi 

 

 (Sumber : Dokumentasi Dilla Rizki Ramadani, 2019) 

 

Toilet di SMAN 5 sangat perlu dikelola dengan baik, kondisi seperti ini bisa 

menggangu kesehatan para siswa. Selain itu toilet yang baik akan membuat 

sekolah terlihat indah dan bersih secara keseluruhan. 

h. Administrasi Sekolah atau TU 

 Admistrasi sekolah yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan 

sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan disekolah secara optimal. Administrasi 

sekolah sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan memimpin dengan mana tujuan-

tujuan sekolah dan cara-cara untuk mencapainya dikembangkan dan dijalankan. 

(Oteng Sutisna, 1993) 
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Gambar 4.8 Administrasi sekolah atau TU 

 

(Sumber : Dokumentasi Dilla Rizki Ramadani, 2019) 

 

i. Lab Komputer 

 Laboratorium Komputer adalah sarana yang digunakan untuk 

berlangsungnya pratikum komputer sebagai pendekatan pembelajaran TIK. 

Idealnya bukan hanya pratikum komputer yang dilakukan tetapi pembelajaran 

TIK berupa inovasi lain dari dunia komputer dari perkembangan zaman modern. 

(Ibrahim, 2003:42). Laboratoriun Komputer SMA Negeri 5 dapat dilihat pada 

gambar berikut 

Gambar 4.9 Lab Komputer di SMAN 5 Kota Jambi 

 

(Sumber : Dokumentasi Dilla Rizki Ramadani, 2019) 

 

j. Taman 

Taman sekolah merupakan faktor estetik sekaligus penambah kesegaran 

dilingkungan sekolah. Suasana taman yang penuh dengan pepohonan rindang 

menambah kesejukkan tersendiri bagi sekolah. Banyaknya pepohonan menambah 
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jumlah Oksigen di sekolah, yang mana bisa menjadikan suasana menjadi tenang 

(Karwati, 2015 : 276) 

Gambar 4.10 Taman SMAN 5 Kota Jambi 

 
(Sumber : Dokumentasi Dilla Rizki Ramadani, 2019) 

 

Taman SMAN 5 Kota Jambi cukup sejuk, rindang, dan rimbun. Taman ini 

sering dijadikan siswa untuk bersantai pada saat jam istirahat, dan kadang pula 

digunakan untuk belajar saat situasi di dalam kelas mulai panas (karena suhu) 

 

4.2 Deskripsi Temuan Penelitian 

4.2.1  Kompetensi Profesional Guru di SMA Negeri 5 Kota Jambi 

Penelitian yang telah dilaksanakan di SMAN 5 Kota Jambi dilakukan 

dengan observasi lingkungan disekitar kelas dan wawancara. Meneliti pada guru 

sejarah tentang bagaimana Kompetensi Profesional guru sejarah, apakah sudah 

memenuhi 7 indikator profesional guru, yang sebagaimana tercantum dalam 

Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2005 tentang 

sistem pendidikan nasional (Danim 2012:103). 

Ada minimal 7 indikator yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat 

dikatakan sebagai guru profesional. 7 Indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

1.      Memiliki Ketrampilan Mengajar yang Baik. 
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2.      Memiliki Wawasan yang Luas. 

3.      Menguasai Kurikulum. 

4.      Menguasai Media Pembelajaran 

5.      Penguasaan Teknologi. 

6.      Menjadi Teladan yang Baik. 

7.      Memiliki Kepribadian yang Baik. 

Pada penelitian ini penelitian melakukan wawancara yang dilakukan di 

SMAN 5 Kota Jambi pada tanggal 2 April sampai dengan 2 Mei. Wawancara 

berlangsung pada saat informan tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran 

(Waktu istirahat, waktu pulang sekolah, dan waktu jam kosong). Informan dalam 

wawancara ini adalah guru sejarah SMAN 5 Kota Jambi. Wawancara dilakukan 

dengan dengan menanyakan pertanyaan dalam pedoman wawancara yang telah 

disusun. Pada saat wawancara, jawaban dari informan direkam menggunakan 

rekaman telepon genggam (Handphone) lalu di transkripsikan menjadi berupa 

teks dialog yang akan diletakkan di lampiran. 

Pendidikan yang bermutu harus memenuhi kualifikasi yang dipersayaratkan 

dan memahami benar apa yang harus dilakukan, baik ketika diluar maupun di 

dalam kelas. Di samping tugas mengajar tugas pokok guru, ada juga beberapa 

persoalan atau tugas prinsip yang semua guru harus mengetahui dan 

menguasainya sebagai bagian dari guru yang profesional.  

Tidak ada kualitas proses pembelajaran tanpa ada kualitas perilaku guru, 

dan tidak ada kualitas hasil pendidikan tanpa ada kualitas proses pembelajaran. 

Seorang guru juga harus memiliki kompetensi profesional, Kompetensi 

profesional yaitu kompetensi yang mencangkup kemampuan guru dalam 
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menguasi mata pelajaran yang ia memiliki secara luas dan lebih. Dan juga seorang 

guru profesional mampu memberikan contoh berperilaku yang baik dalam segi 

ketepatan waktu dalam segala hal selain itu profesional guru harus mengikuti 

perkembangan teknologi yang pada saat ini teknologi sangat diperlukan dalam 

menunjang kegiatan proses pembelajaran. Guru yang profesional juga harus 

memiliki beberapa bebarapa indikator kompetensi guru profesional yang sebagai 

mana indikator tersebut dapat menjadi acuan atau tolak ukur sebagai guru 

profesional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dan 

Undang-undang No. 23 Tahun 2005 tentang sistem pendidikan nasional.  

Peneliti melakukan observasi pada tanggal 22 september sampai 30 

september 2018 selama observasi terdapat beberapa guru tidak masuk dalam 

indikator profesional guru seperti tidak menguasai teknologi, tidak menguasai 

kurikulum dan tidak tepat waktu dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal 

tersebut sangat bertolak belakang dengan 7 indikator menurut Undang-undang 

Dasar 1945 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2005 tentang sistem pendidikan 

nasional. 7 indikator tersebut yaitu (1) Memiliki Keterampilan Mengajar yang 

Baik, (2) Memiliki Wawasan yang Luas, (3) Menguasai Kurikulum, (4) 

Menguasai Media Pembelajaran, (5) Penguasaan Teknologi, (6)  Menjadi Teladan 

yang Baik, (7) Memiliki Kepribadian yang Baik. 

 

4.2.1.1 Memiliki Keterampilan Mengajar yang Baik 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah 

kompetensi Profesional. Guru yang mempunyai kompetensi profesional adalah 

guru yang mempunyai ketrampilan mengajar yang baik, yaitu dengan berbagai 
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cara dalam memilih model, strategi dan metode pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan karakteristik Kompetensi dasar dan Karakteristik peserta didiknya. 

Berdasarkan wawancara bersama Rugun Sinaga, S.Pd., M.Pd. (guru 

Sejararah) di SMA Negeri 5 Kota Jambi mengenai ketrampilan mengajar yang 

baik, beliau mengungkapkan:  

“Guru harus terampil dalam mengajar. Terampil mengajar itu maksudnya 

mampu membuat anak-anak memahami ilmu yang disampaikannya. Ada 

banyak guru  yang pintar, namun tidak tahu cara menyampaikan ilmu 

tersebut. Guru yang terampil mengajar harus mengetahui cara-cara menarik 

perhatian anak dan berbagai cara mengajar dengan media apapun.” 

 

Begitu pula dengan Wendy Marsolina, S.Pd (guru Sejarah) di SMA Negeri 

5 Kota Jambi yang mengatakan: 

“Seorang guru harus paham materi yang diajarkan. Selain mengerti ilmunya, 

guru juga harus pintar dalam menjelaskan ke murid. Percuma jika guru 

tersebut sendirian yang mengerti ilmu-ilmu, namun anaknya tidak mampu. 

Guru harus mengetahui cara menarik perhatian anak-anak agar mereka 

semangat belajar. Saya memiliki trik khusus agar anak aktif di kelas, seperti 

membuat tanya jawab tentang materi yang diajarkan. Tanya jawab membuat 

anak-anak belajar berpendapat dan berbicara di hadapan banyak orang.” 

 

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersamaAhmad Musawir, S.Pd.,  guru 

Sejarah di SMA Negeri 5 Kota Jambi mengenai ketrampilan mengajar yang baik 

Memiliki wawasan yang luas, beliau mengungkapkan:  

 “Saya menggunakan model pembelajaran yang menyesuaikan karena 

karakter peserta didik itu berbeda-beda tiap kelasnya, kemampuan siswa 

juga berbeda-beda. Melibatkan siswa untuk berdiskusi materi yang belum 

mereka pahami dan mengapa materi tersebut tidak mereka mengerti. Setelah 

berdiskusi berakhir, saya sebagai guru menjelaskan atau meluruskan 

jawaban mereka, sehingga siswa juga berperan aktif dalam pembelajaran” 

Begitu juga dengan pernyataan dari Akbar Sabari, S.Pd., guru sejarah di 

SMA Negeri 5 Kota Jambi. beliau juga mengatakan : 

“Kita harus selalu mengerti bagaimana keadaan anak saat pembelajaran 

itu. Jika anak sedang tidak bersemangat, kita dapat memberi waktu untuk 
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penyegaran kembali. Kita juga dapat menggunakan cara quiz agar anak-

anak ceria.” 

Dari beberapa wawancara terlihat bahwa guru sudah memiliki keterampilan 

yang baik karena telah mengajar dengan berbagai macam model dan metode 

pembelajara yang disesuaikan dengan keinginan dan ketertarikan peserta didik. 

Adapun metode atau model yang digunakan harus bervariasi untuk menarik 

peserta didik dalam proses belajar mengajar sejarah.  

 

4.2.1.2 Memiliki Wawasan yang Luas 

Seorang guru hendaknya secara terus menerus mengembangkan dirinya 

dengan meningkatkan penguasaan pengetahuan secara terus menerus sehingga 

pengetahuan yang dimilikinya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan 

jaman. Apalagi saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat maju, 

merambah hingga kepelosok. 

Berdasarkan wawancara bersama Rugun Sinaga, S.Pd., M.Pd. (guru 

Sejararah)pada hari Selasa15April 2019 Jam 10.27 WIB mengenai Memiliki 

wawasan yang luas, beliau mengungkapkan:  

“Wawasan yang luas diperlukan, apalagi zaman sekarang ini informasi yang 

di dapat lebih mudah dan cepat, tetapi juga harus memilih informasi yang 

benar, harus paham dengan teknologi yang ada agar proses pembelajaran 

dapat mengikuti zaman ini. Iya, proses pembelajaran yang baik itu, ketika 

guru sebagai pendidik memiliki wawasan yang luas, sehingga materi yang 

disampaikan bisa sebagai ilmu yang bermanfaat bagi siswa” 

 

Dari wawancara diatas diketahui bahwa guru yang memiliki wawasan yang 

luas adalah guru yang selalu menggunakan teknologi untuk menambah wawasan. 

Apalagi dizaman sekarang semua informasi yang didapat lebih mudah dan cepat, 
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tetapi juga harus memilah dan memilih informasi yang benar, agar dapat dijadikan 

salah satu referensi dalam pembelajaran sejarah. 

Begitu juga dengan pernyataan dari Wendy Marsolina, S.Pd.  pada hari 

Rabu 10 April 2019 Jam 13.40 WIB beliau juga mengatakan : 

“Wawasan tentang ilmu sejarah itu sangat banyak. Seorang guru juga harus 

mengetahui kejadian-kejadian bersejarah lainnya yang terjadi di luar 

bahasan teori pembelajaran. Semakin banyak wawasan guru, semakin 

banyakpula ilmu anak-anak didiknya.” 

 

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama Ahmad Musawir, S.Pd.pada 

hari Senin8April 2019 Jam 10.31 WIB beliau mengungkapkan: 

“Tentu kita harus mendapatkan ilmu yang banyak supaya kita menjadi orang  

yang berkualitas. Jadi gini, sejauh ini yang saya lakukan untuk 

pengembangan baik di diri pribadi itu saya selalu menggunakan youtube 

sebagai tutorial, baik itu pengajaran maupun kehidupan sehari hari itu 

menggunakan youtube, otodidak. 

 

Kemudian dari pernyataan dari Akbar Sabari, S.Pd. pada hari Selasa9April 

2019 jam 10.02 WIB beliau mengatakan: 

“Dapat sih dapat. Kalau misalkan hari ini si guru menjelaskan dari A-Z. 

Ternyata kendalanya si anak hanya dapat setengahnya aja bahkan ada yang 

sampai Z tapi tidak sepenuhnya. Jadi tergantung di anaknya, mau 

menerima proses pembelajaran atau tidak. Yang jelas guru mau nya dari 

A-Z semuanya, wawasan guru nya semua nya dapat ya dapat ke anak nya 

tadi. Cuma yaitu tadi, ada yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya  

jadihanyasedikitanak yang dapatmenerimasemuanya. Guru Cuma bisa 

kasih penjelasan yaudah segitu aja” 

 

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa memiliki wawasan yang 

luas juga harus disertai dengan teknologi karena dengan teknologi informasi yang 

didapat lebih mudah dan cepat, tetapi juga harus memilih informasi yang benar. 

Begitu juga yang dirasakan oleh Bapak Musawir (36 Tahun) beliau mengatakan 

pemanfaatan teknologi sangat penting dizaman sekarang ini untuk mencari inovasi 

terbaru dalam pembelajaran. Beliau juga mengatakan kalau wawasannya lebih 
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tinggi pasti beda metode yang diterapkannya dikelas. Beda dengan saya yang 

masih belum professional, walaupun masih tetap berusaha untuk menjadi lebih 

baik dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

 

4.2.1.3 Menguasai Kurikulum  

Kurikulum dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan 

masukan para pakar. Saat ini pemerintah telah memulai implementasi Kurikulum 

2013 secara terbatas. Penerapan kurikulum baru ini direncanakan akan terus 

dilaksanakan hingga tuntas. Meskipun sebahagian sekolah yang sifatnya non 

piloting masih menerapkan KTSP, bagi guru profesional, tentu sudah berusaha 

untuk mencari tahu mengenai kurikulum baru ini. 

Berdasarkan wawancara bersama Rugun Sinaga, S.Pd, M. Pd. pada hari 

Senin8April 2019 Jam 11.51 WIB mengenai menguasai kurikulum, beliau 

mengungkapkan: 

“Kurikulum 2013, sebetulnya enak di K13. Pertama K13 menuntut siswa 

untuk berperilaku baik, berperilaku sebagaimana siswa. Sedangkan KTSP  

lebih ke penekanan materi. Sedangkan K13 ini tentang penekanan terhadap 

siswa agar bersikap baik, jujur, bermoral dan sebagainya. Saya pribadi 

untuk mengajar anak-anak menggunakan K13 ini,  yang paling ditekankan 

adalah pembiasaan tentang bagaimana siswa itu membiasakan diri untuk 

membiasakan diri menjadi lebih baik lagi yaitu salah satunya dengan tugas 

tetapi tugas ini tidaklah monoton.Kembali lagi kepada pembiasaan. 

Terkadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tentunya bisa kita 

lakukan kembali. Kadang kala kita ini pembiasaan yang buruk, Jadi ketika 

ada teman yang aktif, mereka melihat dan mereka mendengar tentunya 

mereka bisa melakukan aktifitas kembali apa yang dilakukan teman 

sebayanya dan apa yang mereka lihat. Jadi tentunya kita bisa membiasakan 

mereka untuk melihat yang positif dan itu tentunya didorong oleh guru” 

 

         Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa penggunaan Kurikulum K13 

bisa digunakan karena K13 menuntut siswa untuk berperilaku baik, berperilaku 
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sebagaimana siswa. Sedangkan KTSP lebih ke penekanan materi. Sedangkan K13 

ini tentang penekanan terhadap siswa agar bersikap baik, jujur, bermoral dan 

sebagainya. Dan walaupun kadang K13 ini masih belum bisa diterapkan secara 

optimal. 

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wendy Marsolina, S.Pd. 

pada 15 April Jam 11.30 WIB beliau mengatakan : 

“Kalau disini tidak menggunakan KTSP tetapi sudah menerapkan K13. 

Menurut saya tidak, karena pada K13 siswa berperan aktif dalam 

pembelajaran, apalagi pelajaran sejarah, kalau hanya guru saja  yang aktif 

siswa akan jenuh dan mengantuk saat pembelajaran. Kalau persen mungkin 

tergantung kemampuan siswa tiap-tiap kelas, karena ada juga siswa yang 

aktif dikelas itu, hanya siswa-siswa tertentu, akibatnya teman yang lainnya 

hanya sebagai pendengar” 

 

 

Hal berbeda disampaikan olehAhmad Musawir, S.Pd. pada hari Rabu 10 April 

2019 Jam 13.40 WIB yang mengatakan : 

“Sebelumnya kita menerapkan kurikulum KTSP, namun sekarang kita 

menggunakan kurikulum 2013. Menurut saya, KTSP lebih optimal dan 

mudah dipahami.Cara pembelajaran yang saya terapkan kira-kira masih 

KTSP.Terkadang walaupun kita menerapkan K13, tetapi kita masih belum 

bisa meninggalkan KTSP.Hal itu karena terlalu nyaman dan sudah sangat 

melekat dengan KTSP.” 

 

Akbar Sabari, S.Pd Pada hari Selasa9 April 2019 Jam 10.02 WIB 

mengatakan: 

“Sebenarnya dikelas 3 itu K13 sudah pakai, Cuma itu tadi terkadang 

kendalanya di anak ada yang tidak mau belajar dan ada yang mau belajar. 

Nggak terlalu sulit sih. Kan ada anak yang mau ni belajar, tapi kendalanya 

itu tadi di setiap kelas itu ada yang buat onar. Ada yang mau belajar 

sendiri ada yang hanya menerima-menerima aja gitu. Jadi bisalah di 

gunakan 55%. Karena sebagai anak tadi ada yang hanya menerima aja 

hanya yang mau belajar aja saya rasa bisa digunakan K13 tadi, saya kasih 

materi dia belajar sendiri” 

  Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa menguasai kurikulum itu 

sangat penting dalam proses pembelajaran karena dalam pembelajaran harus 
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memiliki acuan pembelajaran yang disebut kurikulum, kurikulum yang dipakai di 

SMAN 5 Kota Jambi yaitu Kurikulum 13. Pertama K13 menuntut siswa untuk 

berperilaku baik, berperilaku sebagaimana siswa. Sedangkan KTSP lebih ke 

penekanan materi. Sedangkan K13 ini tentang penekanan terhadap siswa agar 

bersikap baik, jujur, bermoral dan sebagainya.  

  Meskipun seperti itu, masih ada guru yang menggunakan KTSP dengan 

alasan KTSP lebih mudah dipahami dan sudah terbiasa dengan KTSP tersebut. 

Hal ini seharusnya diperbaiki agar setiap pendidikan di Indonesia merata dengan 

kurikulum yang sama. Meskipun guru tersebut berpendapat bahwa materi ajar 

kedua kurikulum tersebut sama, ada beberapa hal yang tidak dimiliki KTSP 

dibandingkan K13, yaitu siswa dituntut aktif dalam pembelajaran. 

 

4.2.1.4 Menguasai Media Pembelajaran 

Guru profesional harus mampu menguasai media pembelajaran, 

pengembangan alat/media pembeljaran dapat berbasis kompetensi lokal maupun 

modern dan berbasi ICT. Apalagi salah satu prinsip Kurikulum 2013 adalah 

penerapan TIK didalam proses pembelajaran, menuntut guru untuk mampu 

menguasai media pembelajaran salah satunya pembelajaran berbasis TIK. 

Berdasarkan wawancara bersama Akbar Sabari, S.Pd pada hari Senin 8 

April 2019 Jam 12.37 WIB mengenai mengusai media pembelajaran, beliau 

mengungkapkan:  

“Saya memilih media, karena audiovisual seperti Videoscraft masih saya 

pakai sampai saat ini. Ya menurut saya pribadi tentu saja kalau kita melihat 

„apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itulah kemungkinan 80% itu dapat 

gampang kita ingat, makanya media pembelajaran ini selalu saya 

gunakan.Internet sebagai tambahan, dominan menggunakan buku. Buku 

Erlangga. Tetapi 70% menggunakan internet. Siswa menggunakan android 
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mereka untuk membaca media pembelajaran.Nah tentu saja kita kembali 

lagi ke buku, kita lihat. Sejauh ini ilmu yang kita dapat kita berikan kepada 

siswa dan kita saring terlebih dahulu, harus diverifikasi terlebih dahulu 

karena seperti yang kita ketahui bahwa Ilmu sejarah merupakan ilmu yang 

tidak pasti, berarti harus kita uji terlebih dahulu. Media juga sangat 

diperlukan oleh guru untuk memperjelas bahan ajar dan itu sih kembali ke 

individu masing-masing” 

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa menguasai media 

pembelajaran itu penting dalam pembelajaran sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Akbar Sabari, S.Pd. Begitu pula dengan pernyataan dari Rugun Sinaga, S.Pd, M. 

Pd. pada hari Selasa 9 April 2019 Jam 10.02 WIB beliau mengatakan: 

“Media palingan video pembelajaran yang saya kutip dari internet, teka-teki 

yang  berhubungan dengan sejarah juga. Sering nya sih menggunakan 

media. Karena kalau dari media, mereka lebih senang lihat tonton dari pada 

belajar sendiri dari buku atau pun internet. Kalau kita suruh buka internet, 

sudahlah ngambang mereka” 

 

         Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wendy Marsolina, 

S.Pd. pada 15 April Jam 11.35 WIB beliau mengatakan : 

“Media berbeda-beda, tidak itu-itu saja, tapi yang lebih sering audio visual 

seperti film dan video sejarah, saya juga menggunakan ppt. 

Saya mengikuti RPP sebagai acuan, sehingga modal dan media ini saya 

gunakan dari model pembelajaran itulah acuan untuk mengetahui media 

apa yang dapat digunakan dan sesuai dengan model pembelajaran. Sekitar 

80%” 

 

 Begitu juga dengan pernyataan dari Ahmad Musawir, S.Pd. pada hari Rabu 

10 April 2019 Jam 13.40 WIB beliau juga mengatakan : 

 “Media yang biasa saya gunakan itu seperti handphone, internet la 

kebanyakan, kadang media games saya terapkan seperti ular tangga agar 

lebih menarik. Saya lebih sering menggunakan media pembelajaran. 

Karena di media terdapat banyak hal baru yang orang bisa suka. Saya jujur 

be palingan baru 50%, media kan. Baru 50%” 
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Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa menguasai media 

pembelajaran itu sangat penting karena dengan media pembelajaran membuat 

proses belajar mengajar tidak menoton bervariasi, seperti yang diungkapkan oleh 

Bu Rugun kalau dengan menggunakan media, mereka lebih senang lihat tontonan 

dari pada belajar sendiri menggunakan buku ataupun internet. Kalau kita suruh 

buka internet, sudahlah ngambang mereka. 

 

4.2.1.5 Penguasaan Teknologi 

 Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh guru. Guru hendaknya 

menguasai materi dan sekaligus metode penelitiannya sesuai dengan kedalaman 

materi yang diajarkan. jaringan dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan 

Instansi yang terkait lainnya. Termasuk juga perangkat teknologi salah satunya 

adalah perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Guru yang profesional 

sudah harus mampu menggunakan laptop, proyektor, internet, dan perangkat 

teknologi pendukung pembelajaran lainnya. 

 Berdasarkan wawancara bersama Wendy Marsolina, S.Pd. pada 15 April 

Jam 12.10 WIB, beliau mengungkapkan: 

“Saya kurang mampu dalam teknologi. Saya mengakui itu dan saya ingin 

belajar lebih banyak. Selama ini, saya hanya mengajar dengan cara biasa, 

yaitu mengisi LKS dan tanya jawab biasa. Saya belum mampu membuat 

PPT atau permainan berbasis digital di komputer. Saya ingin memperbaiki 

kemampuan saya agar lebih baik lagi dalam belajar.” 

Wawancara di atas menunjukkan bahwasanya penguasaan teknologi itu 

sangat diperlukan karena dengan teknologi dapat mempermudah kelangsungan 

proses pembelajaran. Tetapi lain halnya, sebagaimana yang diungkapkan  Ahmad 

Musawir, S.Pd.pada hari Rabu 10 April 2019 Jam 13.32 WIB beliau juga 

mengatakan : 
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“Saya sering menggunakan teknologi seperti menggunakan internet sebagai 

referensi pembelajaran. Biasanya kita lihat juga siapa penerbit atau penulis 

nya di internet tersebut. Nanti sumber di internet tersebut akan kita 

cocokkan dengan buku yang ada guna memperkuat kebenaran hasil dari 

internet tersebut. Penguasaan tekonologi diperlukan oleh setiap guru karena 

teknologi sekarang sudah canggih. Semuanya sudah menggunakan 

tekonologi tidak ada lagi yang jadul.Untuk guru yang sudah agak tua, 

mereka itu masih belajar. Jangan salah, pintar juga ibu ibu tu haha. Bahkan 

kadang kita yang muda bisa lebih tertinggal dari guru guru senior tersebut 

haha. Agar tidak tertinggal” 

 

Begitu pula dengan pernyataan dari Rugun Sinaga, S.Pd, M. Pd. pada hari 

Selasa9April 2019 Jam 10.02 WIB beliau mengatakan: 

“Media palingan video pembelajaran yang saya kutip dari internet, teka-teki 

yang  berhubungan dengan sejarah juga. Seringnya sih menggunakan media, 

karena kalau dari media, mereka lebih senang liat tontonan itu dari pada 

belajar sendiri dari buku atau pun internet. Kalau kita suruh buka internet, 

mereka akan fokus kepada internet, bukan pelajaran.” 

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama Akbar Sabari, S.Pd. pada hari 

Senin8April 2019 Jam 10.31 WIB beliau mengungkapkan: 

“Kurikulum 2013. Sebetulnya enak di K13. Pertama K13 menuntut siswa 

untuk berperilaku baik, berperilaku sebagaimana siswa. Sedangkan KTSP 

lebih ke penekanan materi, Sedangkan K13 ini tentang penekanan terhadap 

siswa agar bersikap baik,jujur, bermoral dan sebagainya. Saya pribadi untuk 

mengajar anak-anak menggunakan K13 ini,  yang paling ditekankan adalah 

pembiasaan tentang bagaimana siswa itu membiasakan diri untuk 

membiasakan diri menjadi lebih baik lagi yaitu salah satunya dengan tugas 

tetapi tugas ini tidaklah monoton” 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penguasaan teknologi itu 

sangatlah penting seperti menggunakan internet, laptop, dan infokus untuk 

menunjang kelangsungan proses belajar mengajar. Dan  penguasaan tekonologi 

diperlukan oleh setiap guru karena teknologi sekarang sudah canggih dan 

mempermudah guru dalam proses belajar mengajar, seperti penggunaan infokus 

untuk menampilkan media gambar ataupun powerpointsemuanya sudah 
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menggunakan tekonologi. Tetapi dalam penerapannya masih belum optimal 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Wendy Marsolina, S.Pd.yang mengatakan 

tidak semua guru bisa menggunakan teknologi dan memiliki keterbatasan dalam 

penerapannya.  Guru tersebut akan mempelajari lagi lebih dalam penggunaan 

teknologi agar dapat memaksimalkan pembelajaran di kelas. 

4.2.1.6 Menjadi Teladan yang Baik 

Guru hendaknya menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Teladan 

dalam artian dalam segala hal. Meskipun guru juga manusia yang dapat khilaf dan 

salah, tetapi dalam pembelajaran dan dihadapan siswa, guru profesional dituntut 

mampu untuk menjadi contoh terbaik. 

Berdasarkan wawancara bersama Akbar Sabari, S.Pd. pada hari Senin8April 

2019 Jam 12.20 WIB mengenai menjadi teladan yang baik, beliau 

mengungkapkan:  

“Saya termasuk guru yang mudah emosi. Jika ada anak yang terlalu sulit 

untuk patuh, saya terkadang sangat ingin marah. Saya sudah mencoba untuk 

sabar dan menegurnya dengan halus, namun dia masih saja menantang saya. 

Anak-anak seperti itu biasanya anak laki-laki dan suka membolos atau 

mengganggu anak lain.” 

Wawancara di atas menunjukkan bahwasanya menjadi teladan yang baik 

berawal dari diri sendiri seperti dengan kita tepat waktu dan menunjukkan sikap 

baik dan adil disaat peserta didik susah diatur. Sebagaimana yang diungkapkan 

Pak Akbar (35 Tahun) yang mengatakan kenakalan siswa ini banyak factor, baik 

factor disekolah maupun factor keluarga, Jadi kita tidak bisa langsung 

menghakimi peserta didik dan kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan yang 

baik untuk peserta didik yang bisa memahami karakter peserta didik. 
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 Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Ahmad Musawir, S.Pd.pada hari 

Rabu 10 April 2019 Jam 13.45 WIB beliau juga mengatakan : 

“Kadang saya nasehatin terlebih dahulu, kadang pas di luar jam sekolah 

saya panggil. Di luar jam sekolah kadang ada siswa yang cerita dengan 

beragam macam masalah yang dominan masalah keluarganya. Pendekatan 

pendekatan yang dilakukan.Selama ini saya tidak pernah memanggil orang 

tua siswa walaupun sedegil apapun. Jika siswa tersebut sudah kelewat 

parah, palingan saya serahkan ke walikelas ataupun mentok mentok ke guru 

BK tidak sampai pemanggilan orang tua. Untuk masalah waktu saya ni 

sering juga molor haha. Kadang saya juga sering telat apalagi kebanyakan 

guru juga kadang telat. Tapi sebisa mungkin saya usahakan untuk ontime” 

 

Berdasarkan wawancara bersama Wendy Marsolina, S.Pd. pada 15 April Jam 

12.10 WIB, beliau mengungkapkan: 

“Sesuai kebutuhan tidak, karena ada sebagian informasi di internet masih 

belum pasti dengan sumber aslinya. Saya lebih memilih untuk mencari 

informasi melalui buku dan sekiranya kurang saya tetap mengakses 

internet tetapi harus dengan sumber yang jelas. Ya guru sekarang harus 

menguasai teknologi, segala sesuatu lebih mudah dilakukan jika bisa 

menguasai teknologi, siswa juga sekarang lebih hebat dalam 

menggunakan teknologi, jadi kita sebagai guru harus lebih menguasai 

teknologi agar tidak tertinggal dari yang lain” 

 Begitu pula dengan pernyataan dari Rugun Sinaga, S.Pd, M. Pd. pada hari 

Selasa9April 2019 Jam 10.02 WIB beliau mengatakan: 

“Kita tidak membedakan setiap anak, jadi kalau mereka tidak mau belajar 

kita tanya aja dimana kendala mereka tidak mau belajar. Kalau mereka 

masih main-main ya saya suruh aja mereka pilih mau belajar atau keluar. 

Kalau memarahi itu udah unsur kesekian kalinya seperti tidak mengumpul 

tugas. Memarahinya sebatas memperingati. Tinggal bilang aja masih mau 

nilai atau tidak. Seperti ancaman yah haha tetapi itu juga kewajiban 

mereka, kita peringatin mereka. Jadi mereka masih mau nilai atau enggak. 

Seperti itu, dikatakan ontime ga juga. Kalau tepat waktu, jam saya kan 

abis jam istirahat jadi waktunya terpotong 15 menit karena banyak yang 

permisisholatdan lain sebagainnya. Kalau misalnya dapat jam di 

awalyaontime. Tergantung situasi mereka di kelas, yang pasti sebagai 

guru harus ontime” 
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Dari hasil wawancara diatas, diambil kesimpulan bahwa cara menjadi teladan 

yang baik adalah dengan cara menunjukkan sikap baik, sabar,  tepat waktu, bersih, 

dan adil disaat peserta didik susah diatur. Sebagai seorang guru yang baik, 

tentunya guru harus bisa memahami terlebih dahulu latarbelakang dan karakter 

peserta didik tersebut agar kita bisa memberi arahan sesuai dengan masalah-

masalah yang dihadapinya.  

Ada salah seorang guru yang sulit mengatur emosi ketika peserta didik sangat 

nakal dan tidak patuh. Sifat emosional sang guru seharusnya diperbaiki agar anak-

anak tidak menjadi anak yang pembangkang jika berhadapan dengan guru. Anak-

anak pada usia SMA sangat membutuhkan kesabaran dari pihak dewasa, seperti 

guru. Jika ada guru yang sabar dan dapat menegurnya dengan lembut, anak akan 

menjadi patuh. 

 

4.2.1.7 Memiliki Kepribadian yang Baik 

Untuk menjadi contoh terbaik, maka salah satu hal mutlak yang harus 

dimiliki oleh seorang guru profesional adalah guru tersebut harus memiliki 

kepribadian yang baik. Baik tingkah polah dalam mengajar, perilaku akhlak dan 

tidak ketinggalan agamanya. Karena tingkah polah, akhlak dan perilaku akan 

hadir dengan sendirinya dari kepribadian seseorang yang beragama baik pula. 

Berdasarkan wawncara bersama Ahmad Musawir, S.Pd.pada hari Rabu 10 

April 2019 Jam 14.19 WIB beliau mengatakan:  

“Seorang guru harus mencontohkan sifat dan karakter yang baik kepada 

anak-anak. Jika adak sudah melihat sikap baik kita, anak-anak dapat 

mengikuti sifat kita itu. Misalnya, guru harus menunjukkan jangan 

membuang sampah sembarangan.” 
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 Begitu juga yang diungkapkan oleh Wendy Marsolina, S.Pd. pada 15 April 

Jam 12.40 WIB, beliau mengungkapkan: 

“Guru harus langsung berbuat baik agar anak juga ikut baik. Dalam hal 

agama, jika disaat mengajar adzan berbunyi saya berhenti terlebih dahulu, 

dan jika ada peserta didik yang mau sholat langsung saya persilahkan. Saya 

ingin mengajarkan kepada anak-anak untuk patuh dalam beragama.” 

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama Akbar Sabari, S.Pd.pada hari 

Senin8April 2019 Jam 10.31 WIB beliau mengungkapkan: 

“Misalnya jika siswa tidak memperhatikan pelajaran di kelas, kita harus 

mengajaknya dengan cara yang unik dan baik. Kita tidak boleh 

menunjukkan kekerasan dan amarah. Contoh lain misalnya siswa membuat 

suatu karya. Nah kita mengikuti apa yang dibuat di silabus dan kita 

sangkutkan ke sekolah kita juga.Atau ketika adzan berkumandang kita stop 

atau break, setelah adzan kita lanjut lagi.Sekitar 15 menit” 

 Begitu pula dengan pernyataan dari Rugun Sinaga, S.Pd, M. Pd. pada hari 

Selasa9April 2019 Jam 10.02 WIB beliau mengatakan: 

“Ketika adzan, bagi mereka yang mau izin saya kasih jika tidak yakin 

lanjutin saja. Nah kalau misalkan mereka berbohong, tidak saya izinkan. 

Kita lihat dari karakter dari orang yang mau izin tersebut. Saya 

mengajarkan bahwa dalam beragam tidak ada paksaan dan harus jujur.” 
 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwasanya memiliki kepribadian 

yang baik salah satunya harus menguasai materi agar proses belajar mengajar 

berjalan kondusif. Dan memiliki kepribadian yang baik juga berkaitan dalam hal 

agama, disaat mengajar adzan berbunyi harus berhentiterlebihdahulu,dan jika ada 

peserta didik yang mau sholat langsung dipersilahkan untuk sholat berjamaah. Hal 

baik lainnya seperti mengajarkan kejujuran, kebersihan, apresisasi diri, dan hal 

baik lainnya. 
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4.3 Pembahasan 

 Pendidikan indonesia sangat lah penting, karna pendidikan salah satu 

penunjang SDM di indonesia agar lebih maju dan berkembang. Dalam maju dan 

berkembangnya pendidikan hal tersebut tidak lepas dari peran seorang guru. 

Menurut Sagala (2013:39) Guru adalah salah satu faktor penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu meningkatkan mutu 

pendidikan, berarti juga meningkatkan mutu guru. Meningkatkan mutu guru 

bukan hanya dari segi kesejahteraan, tetapi juga profesionalitasnya.  

 Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan berarti juga 

meningkatkan mutu seorang guru, bukan hanya segi kesejahteraan tapi juga dari 

segi kepropesionalan seorang guru. Profesional (menurut Sagala, 2011: 1) 

mengatakan propesional merupakan sikap propesional yang berarti melakukan 

sesuatu sebagai pekerjaan pokok atau propesi dan bukan sebagai pengisi waktu 

luang atau hobi belaka. Kemudian propesional menurut ( Mueliono, 2011:53 )  

mengatakan dalam kamus besar bahasa indonesia, istilah profesional adalah 

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, 

dan sebagainya. Dalam diri seorang guru propesionalisme adalah hal yang sangat 

penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dan mendapatkan hasil 

pembelajaran yang optimal, jika seorang guru tidak propesional maka mutu 

pendidikan akan berkurang.  

 Seorang guru dapat dikatakan profesional jika sudah mencakup ketujuh 

indikator seperti yang dikatakan oleh ( Danim, 2012: 103 ) UU No. 14 tahun 2005 

pasal 1 ayat (1) menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan  
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mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai seorang profesional 

guru harus memiliki kompetensi keguruan yang cukup.  Kompetensi keguruan itu 

tampak pada kemampuan menerapkan sejumlah konsep, asas kerja sebagai guru, 

mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran 

yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur, dan konsisten. 

Pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya untuk mewujudkan 

amanat yang tercantum didalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang 

No. 23 Tahun 2005 tentang sistem pendidikan nasional. Upaya-upaya tersebut 

salah satunya adalah melaksanakan program sertifikasi dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme guru dan dosen. Agar profesional guru dan dosen 

khususnya profesional guru tersebut terukur, maka diperlukan  beberapa Indikator 

Guru Profesional. Ada minimal 7 indikator yang harus dimiliki oleh seorang guru 

agar dapat dikatakan sebagai guru profesional. 7 Indikator tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah 

kompetensi Profesional. Guru yang mempunyai kompetensi profesional yang 

pertama adalah guru yang mempunyai ketrampilan mengajar yang baik. Di SMA 

Negeri 5 Kota Jambi guru menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, 

dalam setiap pertemuan guru menggunakan model pembelajaran yang berbeda-

beda, seperti contohnya model pembelajaran PBL talking stike dan model 

pembelajaran lainnya, yang tertera dalam K13 bukan hanya model pembelajaran 

media yang digunakan oleh guru juga bervariasi. Pada saat guru mengajar guru 

menggunakan media pembelajaran seperti media gambar dan vidio. Apa lagi 
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pelajaran sejarah adalah pelajaran yang bisa dikatakan yang membosankan 

sehingga guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, agara siswa 

optimal dalam belajar.  

 Guru yang memiliki wawasan yang luas adalah guru yang selalu 

menggunakan teknologi. Di SMA Negeri 5 Kota Jambi memiliki pengalaman 

yang luas dan wawasan yang optimal untuk menunjang proses pembelajaran agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Salah satu cara  guru di SMA 5 untuk 

memperluas wawasan guru dapat mendapatkan informasi terbaru mengenai media 

pembelajaran, model pembelajaran serta mengenai informasi-informasi yang 

menunjang proses pembelajaran apa lagi pelajaran sejarah banyak membutuhkan 

informasi tentang kejadian di masa lalu.  

 Setiap guru hendaknya harus menguasai setiap kurikulum yang sedang 

berlaku saat ini tapi tak sama halnya di SMA Negeri 5 Kota Jambi, seorang guru 

dari lima guru mata pelajaran Sejarah masih menerapkan KTSP dalam  proses 

pembelajaran. Hal tersebut diharapkan dapat diperbaiki agar pendidikan di SMA 5 

Kota Jambi dapat merata. 

 Untuk menjadi seorang guru yang baik, maka guru harus menguasai setiap 

media pembelajaran. Di SMAN 5 Kota Jambi sebagian  guru-guru menggunakan 

berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Penguasaan 

media pembelajaran oleh seorang guru itu sangatlah penting karena akan 

membuat pelajaran akan terlihat menarik dan tidak monoton serta lebih bervariasi. 

Dengan menggunakan media, para siswa akan lebih senang melihat tontonan dari 

pada belajar sendiri menggunakan buku ataupun internet. 
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Dua guru sejarah di SMA 5 Kota Jambi menggunakan media sebagai media 

pembelajaran dan kedua guru lainnya tidak menggunakan media saat proses 

pembelajaran. 

 Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh guru. Guru hendaknya 

menguasai materi dan sekaligus metode penelitiannya sesuai dengan kedalaman 

materi yang diajarkan. Di SMAN 5 Kota Jambi guru-guru sebaiknya selalu 

mengembangkan dirinya dengan meningkatkan penguasaan teknologi. 

Penguasaan teknologi itu sangat diperlukan karena dengan adanya teknologi maka 

dapat mempermudah kelangsungan proses pembelajaran. Akan tetapi masih ada 

guru sejarah yang tidak menggunkan teknologi. Penguasaan teknologi itu 

sangatlah penting seperti menggunakan laptop dan infokus untuk menunjang 

kelangsungan proses belajar mengajar. Penguasaan tekonologi diperlukan oleh 

setiap guru karena teknologi sekarang sudah canggih dan mempermudah guru 

dalam proses belajar mengajar, seperti penggunaan infokus untuk menampilkan 

media gambar ataupun powerpointsemuanya sudah menggunakan tekonologi. 

Seorang guru hendaknya menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. 

Teladan dalam artian dalam segala hal. Meskipun guru juga manusia yang dapat 

khilaf dan salah, tetapi dalam pembelajaran dan dihadapan siswa, guru profesional 

dituntut mampu untuk menjadi contoh terbaik. Tak sama halnya di SMAN 5 Kota 

Jambi, sayangnya masih ada guru mata pelajaran Sejarah yang terlalu emosional 

ketika menghadapi murid. Hal tersebut diharapkan dapat diperbaiki agar guru 

tidak mudah marah kepada peserta didik. Guru sebaiknya selalu menunjukkan 

sikap teladan di depan siswa seperti dapat dilihat dari hal terkecil, seperti guru 

tidak mudah marah di depan peserta didik dan selalu memberikkan nasehat 
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kepada peserta didik melakukan kesalahan atau bersikap tidak sopan terhadap 

orang lebih tua, teman sebaya, dan orang-orang disekitar lingkungannya.   

 Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki 

karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengembangan sumber daya manusia. Di SMAN 5 Kota Jambi, guru yang 

memiliki kepribadian yang baik salah satunya harus menguasai materi agar proses 

belajar mengajar berjalan kondusif. Dan memiliki kepribadian yang baik juga 

berkaitan dalam hal agama, disaat mengajar adzan berbunyi harus berhenti 

terlebih dahulu,dan jika ada peserta didik yang mau sholat langsung dipersilahkan 

untuk sholat berjamaah. 

Guru di SMA 5  memiliki cara tersendiri untuk menarik perhatian siswanya 

dengan cara menguasai materi, berpenampilan rapi dan menarik sehingga siswa 

dapat memusatkan perhatiannya  pada guru. Pada saat pembelajaran berlangsung 

tetapi sudah memasuki waktu sholat guru mempersilakan siswa untuk beribadah. 

Dari tujuh kriteria guru profesional yang telah disebutkan sebelumnya, 

terdapat tiga kriteria yang masih kurang optimal dan belum termasuk dalam 

kriteria guru profesional sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU 

No.23 Tahun 2005 tentang pendidikan nasional yang diterapkan oleh guru mata 

pelajaran Sejarah, yaitu (1) penguasaan kurikulum, (2) penguasaan teknologi, dan 

(3) sebagai teladan yang baik. Diharapkan semoga semua guru dapat 

meningkatkan profesionalitas kerja berdasarkan tujuh kriteria yang telah 

disampaikan pada penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Di SMA Negeri 5 Kota Jambi guru sudah menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi untuk memperluas wawasan. Salah satu guru dari 

empat guru mata pelajaran Sejarah masih menerapkan KTSP dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut diharapkan dapat diperbaiki agar pendidikan di SMA 5 

Kota Jambi dapat merata. 

 Masih ada guru mata pelajaran Sejarah yang terlalu emosional ketika 

menghadapi murid. Guru sebaiknya selalu menunjukkan sikap teladan di depan 

siswa seperti dapat dilihat dari hal terkecil, seperti guru tidak mudah marah di 

depan peserta didik.   

 Guru yang memiliki kepribadian yang baik salah satunya harus menguasai 

materi agar proses belajar mengajar berjalan kondusif. Dan memiliki kepribadian 

yang baik juga berkaitan dalam hal agama, disaat mengajar adzan berbunyi harus 

berhenti terlebih dahulu,dan jika ada peserta didik yang mau sholat langsung 

dipersilahkan untuk sholat berjamaah. 

Dari tujuh kriteria guru profesional yang telah disebutkan sebelumnya, 

terdapat tiga kriteria yang masih kurang optimal dan belum termasuk dalam 

kriteria guru profesional sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU 

No.23 Tahun 2005 tentang pendidikan nasional yang diterapkan oleh guru mata 

pelajaran Sejarah di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 

 

 



89 
 

 
 

5.2 Saran 

1. Bagi guru, diharapkan lebih maksimal dalam meningkatkan profesionalisme 

guru yang mana harus melengkapi 7 indikator seperti memiliki keterampilan 

mengajar yang baik, memiliki wawasan yang luas, menguasai kurikulum, 

menguasai media pembelajaran , penguasaan teknologi, menjadi teladan yang 

baik serta memiliki kepribadian yang baik agar dapat mendukung pelaksanaan 

pembelajaran sejarah yang lebih inovatif. 

2. Bagi sekolah, diharapkan lebih mendukung lagi pelaksanaan pembelajaran 

sejarah serta meningkatkan fasilitas yang dapat mendukung proses belajar 

mengajar di lingkungan sekolah. 

3. Bagi siswa, diharapkan lebih fokus dan serius dalam pelaksanaan 

pembelajaran sejarah. 
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