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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
Terdapat  beberapa penelitian sebelumnya  yang 

bertujuan untuk mengembangkan uji kompetensi guru 

guna meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 

secara akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. 

Seperti beberapa studi yang sebelumnya telah diuji oleh 

Pedoman UKG (2012) membuktikan bahwa uji 

kompetensi guru berdampak positif pada perbaikan 

kinerja guru dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam 

artikel yang di tulis oleh Wamala (2013), menunjukkan 

bahwa tingginya prestasi akademik siswa dalam 

membaca dan berhitung sangat berhubungan secara 

signifikan dengan kompetensi guru.  

Hasil 30 penelitian mengenai kompetensi akademik 

dan prestasi siswa yang dilakukan oleh Byrne (dalam 

Hammond 1999:6), mengatakan bahwa ada hubungan 

yang kuat antara kompetensi akademik guru dan 

prestasi siswa,  

Byrne summarized the results of thirty 
studies relating teachers’ subject matter 
knowledge to student achievement. The 
teacher knowledge measures were either a 
subject knowledge test (standardized or 
researcher-constructed) or number of 
college courses taken within the subject 
area. The results of these studies were 
mixed, with 17 showing a positive 
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relationship and 14 showing no 
relationship.’(Hammond 1999:6). 

 
Carroll (dalam Hammond, 1999) menjelaskan bahwa 

pengukuran atas pengetahuan guru terhadap mata 

pelajaran dengan menggunakan tes pilihan ganda tidak 

representatif  

 Measures of course-taking in a subject 
area have more frequently been found to be 
related to teacher performance than have 
scores on test of subject matter knowledge. 
This might be because test necessarily 
capture a narrower slice of any domain. 
Furthermore, in the United States, most 
teacher test have used multiple-choice 
measures that are not very useful for 
assessing teachers’ ability to analyze and 
apply knowledge. More authentic measures 
may capture more of the influence of 
subject matter knowledge on student 
learning” (Hammond 1999:7) 

 
Hal lain yang mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran adalah pemanfaatan media pembelajaran 

yang optimal (Tilaar, 2009). Sedangkan penelitian lain 

oleh Isman dkk. (2004) mengidentifikasi bahwa 

perkembangan informasi dan  teknologi, semua 

instruksi dalam teknologi mempunyai kecenderungan 

terhadap instruksi berdasar teknologi daripada guru 

sebagai pusat pembelajaran. Komputer merupakan  

media yang sangat penting sebagai media untuk proses 

pembelajaran. Alat-alat teknologi menyediakan standar 

yang sama, kesempatan dan jalan yang mudah untuk 
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pemahaman yang sukses dan pembelajaran yang 

berguna untuk siswa. 

Yilmas (2005) yang juga mengevaluasi dampak 

dari penggunaan teknologi atas prestasi dan sikap 

siswa, menemukan bahwa materi teknologi mempunyai 

dampak yang positif terhadap prestasi dan sikap siswa. 

Begitu juga Setyosari (dalam Heinich, 2002) 

membuktikan dalam paparannya bahwa jika sekolah 

mempunyai materi/ perlengkapan pembelajaran yang 

cukup, maka guru-guru lebih cenderung menggunakan 

materi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi akademik guru yang tinggi 

mempunyai dampak positif bagi prestasi akademik 

siswa dalam proses pembelajaran. Hal lain yang 

menjadi faktor penentu keberhasilan dalam proses 

pembelajaran adalah ketersediaan media pembelajaran 

yang optimal sehingga mendukung penyampaian 

informasi di sekolah. 

2.1. Sistem Input, Proses dan Output Pendidikan 
 Dalam meningkatkan mutu pendidkan, kebijakan 

dan penyelenggaraan pendidikan menggunakan 

pendekatan education function atau input-output 

analysis. Pendekatan ini melihat bahwa sistem 

pendidikan dikatakan berjalan dengan baik jika satuan 

pendidikan tersebut dapat memenuhi semua input dan 

proses sehingga menghasilkan output yang di harapkan 

(Rivai dan Murni 2009:159). Berikut adalah penjabaran 
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dari sistem input, proses dan output dalam suatu 

satuan pendidikan.  

Input Pendidikan  

 Sekolah memiliki kebijakan, sasaran mutu  yang 

jelas. 

 Sumber daya tersedia dan siap 

 Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi 

 Memiliki harapan prestasi yang tinggi 

 Fokus pada pelanggan 

 Input manajemen 

Proses Pendidikan 

 Proses belajar mengajar yang efektifitasnya tinggi. 

 Kepemimpinan Sekolah yang kuat. Pimpinan 

sekolah memiliki peran yang kuat dalam 

mengkoordinasikan, menggerakan dan 

menyerasikan  semua sumber daya 

pendidikan yang  tersedia. 

 Lingkungan Sekolah yang aman dan tertib. 

 Sekolah memiliki lingkungan iklim belajar 

 yang aman, tertib dan nyaman sehingga proses 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan 

nyaman. 

 Pengelolaan Tenaga Kependidikan yang   efektif. 

Tenaga kependidikan terutama guru, 

 merupakan jiwa dari sekolah 

 Sekolah memiliki budaya mutu. Budaya mutu 

tertanam di sanubari semua warga sekolah, 
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sehingga semua perilaku didasari oleh 

profesionalisme. Budaya mutu memiliki elemen 

sbagai berikut: informasi mutu harus digunakan 

untuk perbaikan, kewenangan harus sebatas 

tanggung jawab, hasil harus diikuti penghargaan 

(reward) atau sanksi (punishment), kolaborasi dan 

sinergi bukan kompetisi, imbal jasa harus 

sepadan dengan pekerjaannya, warga sekolah 

merasa memiliki sekolah. 

 Partisipasi dari Warga Sekolah dan  Masyarakat. 

Hal ini dilandasi dengan  keyakinan bahwa makin 

tinggi tingkat  partisipasi, makin besar rasa 

memiliki, makin  besar pula rasa tanggung 

jawab; dan makin  besar rasa tanggung jawab, 

makin besar pula  tingkat dedikasinya 

 Sekolah memilki keterbukaan. Keterbukaan/ 

transparansi dalam pengelolaan sekolah 

merupakan karakteristik sekolah dalam 

menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah. 

Keterbukaan ini ditunjukan dalam pengambilan 

keputusan, perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya, yang 

selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat 

kontrol. 

 Sekolah memiliki kemauan untuk berubah.   

Perubahan harus merupakan sesuatu yang 

menyenangkan bagi semua warga sekolah. 
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 Sekolah Responsif dan Antisipatif Terhadap 

Kebutuhan. Sekolah selalu tanggap terhadap 

berbagai aspirasi yang muncul bagi peningkatan 

mutu secara cepat dan tepat. 

 Sekolah memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas 

adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus 

dilakukan terhadap keberhasilan program. Dalam 

hal ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai 

dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, 

pimpinan dan masyarakat. 

Output Pendidkan 

Sekolah harus memiliki ouput yang diharapkan. 

Output sekolah adalah prestasi sekolah yang 

dihasilkan oleh proses pembelajaran dan 

manajemen di sekolah. Pada umumnya output di 

sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

output berupa prestasi akademik:  UAN, lomba 

karya ilmiah, lomba Bahasa Inggris, Matematika, 

cara-cara berpikir (kritis, kreatif/divergen, nalar, 

rasional dan ilmiah)   dan prestasi berupa non 

akademik misalnya rasa keingintahuan yang tinggi, 

harga diri, kejujuran, kerja sama yang baik, rasa 

kasih sayang yang tinggi terhadap sesama. 

Dengan demikian suatu satuan pendidikan juga 

dikatakan bermutu  jika satuan pendidkan tersebut 

dapat memenuhi ketiga kebutuhan pendidikan 

sehingga menghasilkan ouput yang berkualitas. 
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2.2. Hakekat Standar Kompetensi dan Sertifikasi 
Guru 
Mulyasa (2008) mengatakan hakekat standar 

kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk 

mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang 

memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan 

tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan 

pada umunya, sesuai kebutuhan masyarakat. Dari 

berbagai sumber dapat diidentifikasikan beberapa 

indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik 

guru yang dinilai kompeten secara profesional, yaitu: 

1. Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan 

baik; 

2. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan 

tepat; 

3. Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan di sekolah; 

4. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam 

pembelajarn di kelas. 

2.2.1. Pendidik 

 Setelah kita melihat profesi guru serta prospek 

profesi guru di dalam era masyarakat terbuka, maka 

profil profesi guru adalah sebagai berikut: 1) memiliki 

kepribadian yang matang dan berkembang, 2) memiliki 

penguasaan ilmu yang kuat, 3) memiliki keterampilan 

untuk membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 4) mengembangkan profesi 
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secara berkesinambungan. Kepribadian yang matang 

dan berkembang (mature and developing personalities). 

 Tilaar (1999) menunjukan bahwa profesi guru 

adalah profesi yang membantu dan membimbing 

perkembangan manusia karena perkembangan antar 

manusia dengan manusia bukanlah suatu hubungan 

robot tetapi hubungan kepribadian, sehingga 

kepribadian seorang guru adalah kepribadian yang 

matang dan terus berkembang. Termasuk di dalam 

kepribadian ini ialah sifat-sifat fisiknya yang 

memungkinkan ia dapat membimbing peserta didik 

yang sedang dalam tahap perkembangannya, 

mempunyai ciri-ciri kepribadian yang kuat dan 

seimbang, mempunyai visi tentang tingkah laku 

manusia sebagai anggota masyarkat. Kepribadian dari 

seorang guru profesional adalah kepribadian yang 

prima. Manusia memang dikaruniai berbagai bakat dan 

kemampuan yang berbeda-beda tapi bagi profesi guru 

syarat mutlak ialah calon guru tersebut mempunyai 

kepribadian dan visi yang bertanggung jawab.  

2.2.2. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

yang Kuat 

 Seorang guru yang profesional berarti dia dapat 

membawa peserta didik untuk memasuki dunia ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang terus-menerus 

berkembang. Apabila guru itu sendiri tidak 

menguasainya maka membawa peserta didik ke dunia 
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ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus- menerus 

berkembang itu menjadi tidak mungkin. Hal ini berarti 

bahwa seorang guru yang profesional pertama-tama 

adalah seorang ilmuwan yang dibekali untuk menjadi 

seorang guru. Bagi guru-guru sekolah dasar tuntutan 

terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

adalah tahap permulaan metologis dalam program D3 

atau D4. Sedangkan S1 plus bagi guru sekolah 

menengah mutlak harus memenuhi salah satu cabang 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2.2.3. Keterampilan Membangkitkan Minat Peserta 

Didik 

 Penguasaan dasar ilmu yang kuat merupakan hal 

yang sangat penting bagi seorang guru profesional, 

namun belum cukup karena tugas seorang guru adalah 

mentransmisikan ilmu pengetahuan melalui upaya 

membangkitkan minat peserta didik. Oleh sebab itu 

seorang guru profesional haruslah menguasai 

keterampilan metodologis. Keterampilan metologis 

inilah yang merupakan karakteristik yang memisahkan 

dia dari profesi yang lain, yaitu pengembangan profesi 

yang berkesinambungan. 

 Ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis 

mengisyaratkan bahwa profesi guru adalah profesi yang  

berkembang terus-menerus karena praktek pendidikan 

bukanlah suatu robot atau mesin.  Proses pendidikan 

merupakan dialog antara guru dan peserta didik yang 
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kedua-duanya terus berkembang. Profesi guru 

merupakan suatu proses yang berkesinambungan. 

Berhenti berkembang artinya matinya profesi guru yang 

bukan hanya terjadi di Lembaga Pendidik Tenaga 

Kependidikan (LPTK) tetapi juga dalam praktek 

kependidikan.   

 Kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi,sosial dan 

spiritual yang secara keseluruhan membentuk 

kompetensi standar profesi guru yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta 

didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan 

pribadi dan profesionalisme, Mulyasa (2008 :25). 

2.3. Ketersediaan Media Pembelajaran 
 Pada saat ini, ketersediaan media pembelajaran 

di berbagai sekolah masih belum merata. Ada sekolah 

yang mampu menyediakan beragam media 

pembelajaran dalam jumlah yang relatif banyak, tetapi 

ada juga sekolah yang masih belum memiliki ragam 

dan jumlah media yang beragam dan banyak. Ada 

sekolah yang menggunakan media secara maksimal, 

tetapi ada juga yang menggunakan secara minimal. 

Media yang sering digunakan guru adalah media cetak 

(diktat, modul, handout, buku teks, poster, majalah, 

surat kabar dll), sementara itu, media sederhana yang 

tetap banyak dimanfaatkan guru adalah papan tulis. 

Media audio visual (overhead transparansi, video/film, 
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kaset audio, siaran tv/ radio) media elektronik 

(komputer, internet) masih belum secara intensif 

digunakan. Perubahan pembelajaran juga 

memprasyaratkan sarana dan prasarana yang berbeda 

dari pembelajaran sebelumnya. Sukamto (2005: 37) 

menambahkan beragam sumber belajar di sekolah dan 

keluasan ruang gerak siswa untuk berinteraksi 

diperlukan untuk mengakomodasi otonomi dan gerak 

aktif siswa.  

 Dengan demikian sekolah memiliki kewajiban 

untuk menyediakan beragam sumber belajar sebagai 

bagian terpadu dari proses pembelajaran. Atau paling 

tidak sekolah dapat berkontribusi dengan menyediakan 

akses terhadap beragam sumber belajar tersebut yang 

tersedia di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah 

atau pemanfaatan sumber belajar komersial. 

Sementara itu, keleluasan ruang gerak siswa yang 

berinteraksi memerlukan  ruang kelas/ laboratorium/ 

bengkel yang lebih luas dan fleksibel. 

2.4. Pemanfaatan Media Pembelajaran yang Optimal 
 Pemanfaatan media pembelajaran perlu 

dioptimalkan, tidak terbatas hanya sebagai alat 

penyajian informasi keilmuan dan alat bantu 

pengumpulan informasi, tetapi terfokus pada alat 

bantu berinteraksi, memproduksi sesuatu, dan 

berkomunikasi. Sukamto (2005: 31)  mengatakan 

bahwa guru perlu mencoba meningkatkan upaya 
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pemanfaatn media dalam pembelajarannya, misalnya 

untuk meningkatkan interaksi antar guru dan siswa 

serta siswa dengan sesama siswa, untuk meningkatkan 

kemampuan siswa menghasilkan karya pemikiran 

produksi sebagai hasil belajarnya. Media pembelajaran 

akan memperkaya proses pembelajaran sehingga dapat 

diperoleh hasil pembelajaran yang berkualitas, namun 

sama sekali tidak akan menggantikan peran interaksi 

guru dan murid. Terutama bagi guru, media 

pembelajaran yang dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran akan menjadi model bagi muridnya 

untuk memanfaatkan media yang sama, jika mereka 

kelak bertugas menjadi guru di sekolah atau lembaga 

pendidikan lainnya. Media pembelajaran menurut 

Sukamto dapat mempermudah siswa/murid belajar, 

namun sangatlah tidak mungkin siswa mampu 

mencapai kompetensi dengan hanya diberikan 

setumpuk buku atau jurnal ilmiah untuk dibaca, atau 

setumpuk video atau kaset audio. Kompetensi hanya 

dapat dicapai melalui beragam interaksi antara murid 

dengan guru, murid dengan murid lainnya serta 

dengan informasi lainnya melalui berbagai media. 

Pengalaman belajar yang kaya hendaknya memberikan 

kesempatan pada siswa/murid untuk berinteraksi dan 

menunjukan kompetensi yang dicapainya melalui 

berbagai media. Untuk dapat memanfaatkan media 

pembelajaran secara optimal, guru diharapkan 
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menguasai keterampilan pemanfaatan beragam media 

pembelajaran. Untuk itu, guru dapat mengikuti 

pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh sekolah, 

pemerintah atau institusi lain, atau juga pelatihan 

secara mandiri. Keterampilan guru dalam hal ini amat 

penting, mengingat peran media pembelajaran yang 

semakin meningkat baik dalam kehidupan akademik 

maupun di dunia persekolahan. 

 

 




