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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kompetensi profesional adalah guru harus memiliki pengetahuan 

yang luas dari subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan serta 

penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoretis mampu 

memilih metode dalam proses belajar mengajar.
1
 Kompetensi profesional 

guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap 

guru dalam jenjang pendidikan apapun. Seorang guru dapat dikatakan 

memiliki kompetensi profesional apabila ia telah menguasai materi 

pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya serta menguasai bahan 

pengayaan atau materi yang memayungi pelajaran tersebut. Dengan 

menguasai materi pelajaran maka guru diharapkan mampu menjelaskan 

materi pelajaran dengan baik sehingga mudah dimengerti siswa. 

Kompetensi profesional menuntut setiap guru untuk menguasai 

materi yang akan diajarkan, temasuk langkah-langkah yang perlu diambil 

guru dalam memperdalam penguasaan bidang studi yang diampunya. Guru 

harus ahli dalam bidangnya. Apabila guru tidak ahli dalam bidangnya, 

guru akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. 

 

  

                                                             
1 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 69 
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Keahlian dalam suatu pekerjaan sangatlah penting, hal ini 

dinyatakan Rasulullah SAW melalui sabdanya: 

دََِِذاإِِ رُُِِوسِّ َمأ رِِِإَِلىِاْلأ لِهَِِِغيأ َتِظرِِِأَهأ اَعَة)َِفانأ البخاري(ِالسَّ  

Artinya: “Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang 

bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (H.R Bukhari) 

Keahlian merupakan salah satu syarat mutlak bagi peningkatan 

kualitas pendidikan. Oleh karena itu, guru harus berusaha meningkatkan 

kemampuan ilmunya agar betul-betul menguasai ilmu yang diajarkan. 

Dengan keahliannya, guru tidak akan mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

lancar dan menyenangkan.
2
 

Menurut Moh. Uzer Usman kompetensi profesional ini meliputi 

hal-hal berikut: (1) Menguasai landasan kependidikan, (2) Menguasai 

bahan pengajaran, (3) Menyusun program pengajaran, (4) Melaksanakan 

program pengajaran, dan (5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar 

yang telah dilaksanakan.
3
 

Berdasarkan observasi, guru rumpun IPS memiliki kemampuan 

kompetensi profesional yang berbeda-beda karena perbedaan pengalaman 

mengajar dan pengetahuan yang dimiliki seperti dalam hal mengajar. 

Dalam mengajar semua guru diharuskan mampu mengembangkan bahan 

                                                             
2
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan 

Kompetensi Guru, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal 118-119 
3 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

hal.17 
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pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Namun masih ada guru yang tidak mampu mengembangkan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Kemudian juga dalam menerapkan teknik penilaian, ada sebagian guru 

yang mengalami kesulitan dalam menerapkan teknik penilaian. Hal ini 

disebabkan karena teknik penilaian untuk siswa diganti menjadi teknik 

penilai k13 (kurikulum 2013 revisi). 

Kompetensi profesional guru bisa dipengaruhi oleh model 

pembinaan profesi pendidikan dan tenaga kependidikan salah satunya 

lesson study. Lesson study ini dapat berpengaruh terhadap kompetensi 

profesional guru seperti yang dikemukakan oleh Rian Anggara dan Umi 

Chotimah bahwa penerapan lesson study memberikan pengaruh positif 

terhadap peningkatan kompetensi profesional guru. Hal ini dikarenakan 

lesson study memberikan peluang kepada guru peserta lesson study untuk 

berdiskusi dan berlatih membuat perencaan pembelajaran, menentukan 

media pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, dan membuat 

kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Hal ini diperkuat setelah mengikuti 

lesson study peserta lesson study dapat menentukan cakupan materi, 

membuat RPP, membuat lembar penilaian, menentukan media 

pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menghidupkan interaksi 

guru dan siswa pada saaat proses pembelajaran, dan terbuka terhadap 
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masukan dari sesama guru peserta lesson study.
4
 Dengan demikian, 

dengan adanya pelaksanaan lesson study dapat meningkatkan pengetahuan 

guru mengenai materi ajar dan berpengaruh terhadap peningkatan 

kompetensi profesional guru. 

Menurut Rusman lesson study adalah suatu model pembinaan 

profesi melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan 

berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning 

untuk membangun learning community.
5
 Lesson study merupakan suatu 

model pembinaan guru untuk mememecahkan masalah dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama oleh guru dan 

dilakukan secara berkelanjutan. Lesson study dilakukan oleh sekelompok 

guru untuk membahas persoalan yang terdapat dalam proses pembelajaran. 

Dalam forum lesson study guru saling bertukar pengetahuan dan 

pengalaman yang dimilikinya sehingga terbentuklah komunitas belajar 

guru. Lesson study membuat guru lebih terbuka dalam menerima masukan 

guna perbaikan pembelajaran. 

Mulyana menyatakan bahwa ada 4 tahap dalam melaksanakan 

lesson study, yakni: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap refleksi, 

dan tahap tindak lanjut.
6
 Setiap tahapan pelaksanaan lesson study 

dilaksanakan secara bersama-sama oleh guru yang memiliki rumpun mata 

pelajaran yang sama. 

                                                             
4
 Rian Anggara dan Umi Chotimah, “Penerapan Lesson Study Berbasis Musyawarah Guru 

Pelajaran (MGMP) terhadap Peningkatan Kompetensi Profesional Guru PKN Se-Kabupaten 

Ogan Hilir”, Jurnal Forum Sosial ,Vol.V, No. 02, September 2012, , hal. 196-197 
5
 Ibid, hal. 189 

6 Ibid, hal. 190 - 191 
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Berdasarkan observasi penulis, di Sekolah Menengah Atas Negeri 

9 Pekanbaru melaksanakan kegiatan lesson study sesuai dengan tahapan 

lesson study. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam sebulan yakni pada 

hari rabu yang diadakan diruangan majelis guru. Lesson study  yang 

dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Neger 9 Pekanbaru diikuti oleh 

guru-guru yang memiliki rumpun mata pelajaran yang sama. Misalnya 

lesson study rumpun IPS maka seluruh guru rumpun IPS yang ada di 

Sekolah Menengah Atas Neger 9 Pekanbaru akan berkumpul membahas 

berbagai kendala dan semua yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

Dalam pertemuan ini para guru rumpun IPS akan saling berbagi 

pengetahuan baik itu cara membuat perangkat pembelajaran (silabus, RPP, 

dan LKS), membuat strategi dalam pembelajaran,  mengontrol siswa 

dalam kelas, serta membahas mengenai materi pelajaran yang sulit 

dipahami oleh siswa.  

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Sekolah Menengah Atas 

Negeri  9 Pekanbaru, masih ditemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada guru rumpun IPS yang tidak mampu mengembangkan 

bahan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

2. Masih ada guru rumpun IPS yang tidak mengerti dalam 

mengembangkan strategi pembelajaran. 

3. Masih ada guru rumpun IPS yang tidak mengerti dalam menerapkan 

berbagai teknik penilaian. 
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Berdasarkan gejala-gejala dan permasalahan tersebut, penulis 

merasa tertarik untuk menelitinya, dengan judul: “Pengaruh Lesson 

Study terhadap Kompetensi Profesional Guru Rumpun Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 

Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari kesalahan dalam 

memahami judul penelitian dan lebih mendalam istilah yang digunakan 

dalam judul ini. Maka penulis memberikan penegasan istilah sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya 

yang ada atau timbul dari suatu perbuatan seseorang yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
7
 Jadi, 

pengaruh adalah sesuatu yang dapat mendorong atau merubah sikap 

dan perbuatan seseorang. Dalam penelitian ini, yang dimaksud 

pengaruh adalah bagaimana lesson study dapat memberikan efek atau 

dampak terhadap peningkatan kompetensi profesional guru rumpun 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 

Pekanbaru. 

 

 

                                                             
7
 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gitamedia Press, 2008), hal. 

597 
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2. Lesson Study 

Lesson Study adalah model pembinaan profesi pendidik melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkesinambungan 

berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk 

membangun komunitas belajar.
8
 Jadi, dapat disimpulkan bahwa lesson 

study adalah model pembinaan guru melalui diskusi guru secara 

bersama-sama untuk memecahkan persoalan selama proses 

pembelajara, kemudian mempraktikkannya di dalam kelas, serta 

melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran tersebut. Dalam 

penelitian ini penulis meneliti mengenai pelaksanaan lesson study 

yang dilaksanakan oleh guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

di Sekolah Menengah Atas 9 Pekanbaru. 

3. Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional adalah penguasaan guru atas materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam.
9
 Jadi, menurut pendapat di 

atas bahwa kompetensi profesional yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran yang 

menjadi tanggung jawabnya secara mendalam serta materi yang 

memanyunginya sehingga guru dapat membimbing siswa untuk 

menguasai materi pelajaran secara optimal. 

 

 

                                                             
8
 M. Thobroni, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal.260 

9
 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, (Jakarta : Kencana, 2011), hal.54 
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4. Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial Merupakan pengelompokkan 

disiplin ilmu sosial yang terpilih yang menunjukkan kesadaran bahwa 

mata pelajaran tersebut berada dalam suatu struktur ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan atau integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, dan hukum.
10

 Dalam penelitian ini, penulis meneliti 

guru rumpun IPS yang mengajar mata pelajaran Ekonomi, Ekonomi 

Lintas Minat, Sejarah, Sejarah Indonesia, Geografi, dan Sosiologi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru. 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut bahwa pokok persoalan kajian 

penelitian ini adalah pengaruh Lesson Study terhadap kompetensi 

Profesional guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Berdasarkan 

persoalan tersebut, maka hal yang mengitari kajian ini adalah di 

identifikasikan sebagai berikut: 

a. Kompetensi profesional guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) belum maksimal. 

b. Lesson study belum berpengaruh secara maksimal terhadap 

kompetensi profesional guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). 

                                                             
10

 Trianto, Ilmu Pengetahuan Sosial, Artikel, Juni, 2016, di 

http://eprints.uny.ac.id/18582/4/3.%20BAB%20II.pdf di akses tanggal 1 januari 2018 pukul 13.00. 

http://eprints.uny.ac.id/18582/4/3.%20BAB%20II.pdf
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dijabarkan, maka penulis membatasi permasalahan ini lebih 

difokuskan pada pembahasan mengenai lesson study dan pengaruhnya 

terhadap kompetensi profesional guru rumpun Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: “Apakah ada pengaruh yang signifikan antara lesson 

study terhadap kompetensi profesional guru rumpun Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lesson 

study terhadap kompetensi profesional guru rumpun Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru rumpun 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam meningkatkan kompetensi 

profesionalnya melalui Lesson Study. 
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b. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi 

sekolah dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru 

melalui Lesson Study.  

c. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan 

wawasan pengetahuan penulis dalam bidang karya ilmiah, 

terutama masalah pengaruh Lesson Study terhadap kompetensi 

profesional guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru dan untuk 

melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi akhir di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Program S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

 


