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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1  Latar Belakang 
 

Guru di tengah kehidupan masyarakat pedesaan 

dipandang sebagai sosok yang patut diteladani. 

Namun bagi guru itu sendiri ditengarai masih banyak 

yang bekerja sekadar melaksanakan tugas kepegawai-

annya, dalam hal ini hanya datang mengajar secara 

rutin. Tidak ada upaya bagaimana agar anak didik 

bisa mengalami kemajuan dalam pendidikan sesuai 

dengan perkembangan jaman. Padahal saat ini ke-

sejahteraan guru sudah mendapat perhatian yang 

sangat baik dari pemerintah. 
 
Seorang guru adalah mereka yang berkarya 

dalam proses belajar mengajar atau bergerak dalam 

dunia pendidikan. Mereka itu ada yang berkerja baik 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya 

telah mencapai 2,2 juta dari 4 juta PNS di Indonesia, 

maupun swasta. Mereka bekerja baik di pendidikan 

dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, dalam 

hal ini, juga termasuk guru-guru yang telah ada 

maupun yang sedang dalam persiapan untuk kemu-

dian menjadi guru (Tonny D., 2004). 
 
Guru profesional adalah guru yang terikat 

dengan profesinya, yang aktivitasnya memerlukan 

pendidikan dan pelatihan khusus, bukan amatiran. 
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Guru yang profesional adalah guru yang dalam melak-

sanakan tugasnya memerlukan tingkat pendidikan 

dan pelatihan tertentu. Oleh sebab itu profesionalisme 

guru berarti proses menjadi guru yang profesional 

(Kamus Besar bahasa Indonesia, 1998). 
 
Profesional guru berkembang dalam proses, 

bukan timbul atau terjadi pada waktu sesaat (setelah 

lulus sertifikasi) kemudian berhenti (final), melainkan 

terus berkembang makin meningkat dengan otodidak 

dan self training. Dengan demikian profesionalitas 

seorang guru dapat makin berkembang, atau sebalik-

nya makin merosot. Mereka akan terus dikembang-

kan, apabila mereka sering melakukan praktik meng-

ajar dan otodidak. Namun akan makin tidak ber-

kembang apabila tidak memperoleh kesempatan untuk 

belajar atau pelatihan dalam masa menjalankan tugas 

sebagai guru. Pendidikan dan pelatihan, ijasah atau-

pun sertifikat, merupakan modal awal bagi seorang 

guru untuk disebut profesional, dan itu merupakan 

jabatan yang merupakan salah satu ciri khas kepro-

fesionalan seorang guru. Sebagai guru yang profesi-

onal, harus mampu memantau dan meyakinkan mutu 

dengan unjuk kerjanya sendiri (Joni, 1991). 
 
Mengutip pendapat Soegeng (2005), bagi para 

calon guru, agar menjadi profesional, biasanya diselek-

si dengan ketat. Oleh sebab itu, untuk menjadi guru, 

dibutuhkan bakat dan panggilan. Sesungguhnya orang 

yang berbakat atau terpanggil menjadi guru, banyak 
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terdapat di masyarakat, akan tetapi ada sementara 

yang tidak berbakat, malah menjadi guru. Hal itu 

terjadi sebab mereka masuk sekolah guru karena 

terpaksa, dari pada tidak sekolah, dan telah ditolak di 

mana-mana. Ini berarti sekolah guru menjadi 

“keranjang sampah”. Jumlah guru seperti ini banyak 

ditemukan di lapangan. Standar penerimaan calon 

guru dan gaji yang rendah, serta dikelola oleh birokrat 

yang tidak memiliki latar belakang kependidikan telah 

menjadikan profesi guru sekarang kurang bergengsi 

(prestise), sehingga jabatan guru tidak menarik bagi 

orang-orang muda berbakat. 

Dalam rangka melaksanakan proses belajar 

mengajar, guru yang profesional haruslah memiliki 

berbagai kompetensi. Spencer dan Spencer (1993) 

mengemukakan bahwa kompetensi merupakan karak-

teristik mendasar seseorang yang berhubungan timbal 

balik dengan suatu kriteria efektif dan atau kecakapan 

terbaik seseorang dalam pekerjaan atau keadaan. 

Di lain pihak Spencer, McClelland, dan Spencer 

(1993) mengelompokkan tiga kategori yaitu:  

(1) Pengetahuan, merupakan pengetahuan tentang 
fakta atau prosedur, seperti keanekaragaman 

makhluk hidup, anatomi tubuh manusia, berhi-

tung, analisis keuangan, pelayanan dan jasa, serta 

komputer literasi; (2) Keterampilan, merupakan 

keterampilan kognitif atau perilaku seperti kerja 
sama, membangun jaringan, dan membuat orien-

tasi terinci; (3) Karakteristik personal, merupakan 

ciri pembawaan individu, misalnya kemampuan 
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menyesuaikan diri, percaya diri, kontrol diri, 

menenggang stres, menyesuaikan konflik, prakar-

sa, kemandirian, integritas, dan kesadaran inter-

personal. 

 
Sementara kompetensi merujuk pada pengetahuan 

fundamental, keterampilan, dan pembawaan perilaku 

dengan keadaan seseorang dalam menunjukkan 

kepemilikan suatu kompetensi. Misalnya bila empati 

merupakan kompetensi yang harus dilatihkan dalam 

berinteraksi dengan orang lain, maka perilaku empati 

dapat dilihat dengan apakah seseorang mampu men-

dengarkan keluhan, keprihatinan, atau kepedulian 

terhadap orang lain. Perilaku ditunjukkan seseorang 

melalui tindakan dan perbuatannya yang menghasil-

kan sesuatu. Pemilikan kompetensi secara mendasar 

dapat menumbuhkan jiwa produktif dari kepemimpin-

an. Pengembangan kepemilikan kompetensi merupa-

kan proses yang sangat penting bagi guru yang profe-

sional. 

Seorang guru yang profesional akan memiliki 

banyak kompetensi, antara lain: kompetensi peda-

gogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

kompetensi profesional. Kompetensi-kompetensi profe-

sional guru antara lain meliputi: kemampuan untuk 

mengembangkan pribadi khususnya kemampuan inte-

lektual serta membawa peserta didik menjadi anggota 

masyarakat Indonesia yang bersatu, berdasarkan 

Pancasila. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugas, 
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seorang guru profesional harus menguasai falsafah 

pendidikan nasional, menguasai pengetahuan yang 

luas, khususnya bahan pelajaran yang akan disampai-

kan kepada peserta didik, serta memiliki kemampuan 

teknis dalam penyusunan program dan mampu 

mengaplikasikannya (Drijarkara, 1955). 

Sebagai gambaran, dapat diinformasikan bahwa 

setengah abad yang lalu, di Norwegia, pendidikan 

calon guru memerlukan waktu 6 hingga 6,5 tahun 

setelah sekolah menengah. Di Swedia perlu waktu 4 

hingga 6 tahun, dan sebelum menjadi guru harus 

mengikuti seminar pedagogik-dikdaktis. Bagi yang 

telah menamatkan pendidikannya, masih harus 

praktik mengajar selama 1 tahun. Di Denmark, pendi-

dikan guru sama dengan di Norwegia dan Swedia. Di 

Inggris, setelah mendapat ijasah universitas, apabila 

ingin menjadi guru masih memerlukan kursus dan 

seleksi Pengurusan Tinggi Pendidikan Guru. Setelah 

menempuh masa satu tahun hasilnya tidak memuas-

kan, ijasahnya dicabut. Di Perancis, ijasah guru harus 

masih ditambah sertifikat pendidikan dan sertifikat 

kecakapan mengajar. Untuk guru sekolah yang lebih 

tinggi masih dituntut lulus ujian keguruan. Singkat-

nya, di Eropa Barat pendidikan guru menengah dise-

lenggarakan secara khusus (Drijarkara, 1995). 

Menurut Suwigyo (2004), pendidikan yang bersi-

fat ilmu dianggap tidak cukup. Perkara pendidikan 

dan pengadaan guru tidak dapat dilakukan sambil 
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lalu. Guru harus disiapkan dengan tujuan khusus 

menjadi guru, sebab guru yang hanya karena kebe-

tulan, tidak akan menjadi guru yang profesional.  

Di era kemajuan zaman sekarang ini, tantangan 

semakin berat, guru idealnya tetap terus belajar, 

harus kreatif mengembangkan diri, baik yang berkait-

an dengan dunia pendidikan, psikologi, maupun ilmu 

pengetahuan lainya. Harapan ini kandas, karena guru 

kurang semangat untuk memajukan diri. Pemerintah, 

dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah men-

canangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” 

pada tanggal 2 Mei 2002. Hal ini merupakan momen-

tum yang paling penting dan tepat dalam menganti-

sipasi era kesejagatan khususnya pasar bebas di 

lingkungan negara-negara Asean. 

Untuk menjawab itu, pemerintah berusaha 

keras meningkatkan kualitas guru melalui pendidikan, 

antara lain penataran-penataran yang berhubungan 

dengan peningkatan mutu pendidikan manusia di 

Indonesia. Sebenarnya sudah begitu banyak upaya 

yang dilakukan guru-guru untuk meningkatkan ke-

mampuan dalam proses belajar mengajar para siswa. 

Hal ini merupakan bukti betapa guru ingin tetap 

belajar, ingin kreatif, dalam usaha mengembangkan 

diri terus-menerus dan untuk menyesuaikan keadaan. 

Hal ini terjadi karena berbagai kritik pada pendidikan 

oleh masyarakat, yang arahnya pada sang guru. 

Fenomena yang akhir-akhir ini menjadi hangat, ketika 
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siswa mengikuti Ujian Nasional (UN) dengan hasil yang 

kurang memuaskan, dan yang disalahkan adalah 

gurunya. 

Setelah kritik dialamatkan kepada guru, biasa-

nya kritik itu mengarah ke hulu, yaitu dengan 

menelusuri dari mana guru itu berasal, diikuti dengan 

konklusi bahwa pendidikan gurulah asal muasal dari 

biang semua masalah itu. Sebagai konsekuensinya, 

guru yang dipersalahkan jika terjadi kemerosotan 

mutu pendidikan, bahkan juga jika terjadi tawuran 

antar-pelajar, guru pula yang disalahkan. Memang 

belum ada standar mutu, baik untuk guru maupun 

untuk pendidikan. Tentang mutu guru masih harus 

ditingkatkan kualitasnya. 

Menurut Tilaar (2002):  

Memburuknya status profesi guru sebagian di-

sebabkan oleh kesalahan masyarakat itu sendiri 

yang meninggikan sekaligus mencampakkan pro-
fesi guru sebagai profesi yang terhormat di masya-

rakat. Komitmen masyarakat dan pemerintah 

tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat 

untuk membangun masyarakat Indonesia yang 

terhormat. Selanjutnya, merosotnya profesi guru 

lebih disebabkan oleh lembaga organisasi profesi 
guru yang sangat lemah, sehingga tidak menopang 

perbaikan profesi guru, baik dari segi kualitas, 

pengabdiannya, maupun kualitas penghargaan 

masyarakat.  

 

Di lain pihak pendidikan guru tidak menyiapkan calon 

guru yang serius. Oleh karena itu, kualitas penga-

jarannya rendah (Surakmad 2003). 
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Reformasi pendidikan di Indonesia berjalan amat 

lambat, salah satu faktornya adalah guru. Banyak 

guru tidak suka perubahan, inginnya kurikulum dan 

mengajarnya tetap sama dengan apa yang sudah ada.  

Banyak penataran guru yang diikuti tetapi setelah 

kembali menjalankan tugas sama seperti sebelum 

berangkat penataran (Suparno 2004). Bukti ini diper-

kuat oleh data dari Balitbang Depdiknas tahun 2005 

yang menyebutkan hanya 446.827 (42,4%) dari 

1.054.859 guru yang memenuhi persyaratan akademis 

untuk mengajar. Ini berarti ada 57,6% guru tidak 

layak mengajar. 

Melihat data tersebut, dapat diduga banyak guru 

yang belum memiliki kompetensi serta berkualitas, 

baik dalam penguasaan pengetahuan maupun dalam 

proses pembelajaran. Begitu pula yang terjadi di 

Gugus Kenanga Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang, masih banyak guru yang melaksanakan 

tugasnya belum maksimal, baik kedisiplinan dalam 

mengajar, kehadiran, serta upaya untuk memajukan 

anak didik. Oleh sebab itu banyak menuai kritik baik 

dari atasan, pengawas maupun masyarakat yang 

peduli dengan dunia pendidikan, khususnya di tingkat 

sekolah dasar. Indikasi inilah yang membuat penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pemahaman Wawasan Kependidikan dan 

Keterampilan terhadap Kompetensi Pedagogik Guru 



 
9 

 

SD Negeri di gugus Kenanga, Kecamatan Sumowono, 

Kabupaten Semarang”.  

 

1.2 Batasan Rumusan Masalah 

 Faktor-faktor penghambat kompetensi guru 

sangatlah kompleks, namun di sini hanya dibatasi 

permasalahan yang hendak dibahas, yaitu faktor 

internal guru mengenai pemahaman dan keterampilan 

guru SD di Gugus Kenanga Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang. 

1. Apakah faktor pemahaman wawasan kependidikan 

berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru-

guru SD diGugus Kenanga Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang; 

2. Apakah faktor ketrampilan berpengaruh terhadap 

kompetensi pedagogik guru-guru SD di Gugus 

Kenanga Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang. 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  apa-

kah pemahaman wawasan kependidikan dan keteram-

pilan berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik 

Guru SD di Gugus Kenanga, Kecamatan Sumowowno, 

Kabupaten Semarang. 
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1.4 Tempat dan Objek Penelitian 

Ojek penelitian adalah guru-guru SD Negeri 

yang tergabung pada Gugus Kenanga yang terdiri dari 

SD Negeri Ngadikerso 01, SD Negeri Ngadikerso 02, SD 

Negeri Kebunangung 01 dan SD Negeri Kebonagung 02 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Teoritik 

Untuk mengembangkan dan memberi kontribusi 

terhadap khasanah ilmu pengetahuan dalam kom-

petensi guru sebagai bagian dari ilmu Manajemen 

Pendidikan; 

2. Praktis 

Untuk memberi referensi bagi guru, kepala sekolah, 

dan pengawas dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru. 

 

 

 

 


