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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. 

 

 


