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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu yang sangat penting bagi setiap

individu, karena melalui pendidikan seseorang akan memiliki pengetahuan

yang dapat membentuk pola pikir yang berguna bagi kehidupannya.

Pendidikan merupakan sesuatu yang  sangat penting bagi kehidupan manusia,

karena melalui pendidikan seseorang akan mampu mengembangkan dan

memberdayakan diri

Pendidikan merupakan proses untuk memberikan manusia berbagai

macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Dalam arti luas,

pendidikan juga disebut sebagai long-life education yang bermakna bahwa

pendidikan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Pendidikan adalah hidup.

Pendidikan adalah segala sesuatu dalam kehidupan yang memengaruhi

pembentukan berfikir dan bertindak individu.1 Di dalam proses

penyelenggaraan pendidikan terdapat banyak komponen penting, salah

satunya adalah seorang guru, tugas guru ialah mengajarkan pengetahuan

kepada murid. Untuk itu guru dituntut untuk memiliki kompetensi profesional

dalam proses pembelajaran.

Kompetensi profesional dapat diartikan sebagai kemampuan dan

kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruan. Artinya, guru yang

1Nuraini.S, Teori-Teori Pendidikan dari Tradisional, (NEO) Liberal, Marxis-Sosialis,
Hingga Post  Moderen,  Yogykarta : AR-Ruzz Media, 2016, hal. 21-22.
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piawai dalam melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang

kompeten danprofesional.2 Seorang guru harus memiliki kompetensi

profesional karena guru dituntut untuk mencari tau terus-menerus bagaimana

seharusnya peserta didik, apabila ada kegagalan pada peserta didik, guru akan

dipanggil untuk mencari tau penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama

peserta didiknya. Seorang guru yang tidak bersedia belajar, tidak mungkin

kerasan dan bangga menjadi seorang guru. Kerasan dan kebanggaan atas

keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang profesional.3

Peningkatan kualitas kompetensi profesional salah satunya ditunjukkan

oleh sikap yakni : keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang

mendekati standar ideal, meningkatkan dan memelihara citra profesi,

keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional

yang dapat meningkatkan dan mempebaiki kualitas pengetahuan dan

keterampilannya, mengejar kualitas cita-cita dalam profesi dan memiliki

kebanggaan terhadap profesinya.4

Profesi mengajar harus didasarkan pada kompetensi dengan kualifikasi

akademik tertentu. Di sinilah diperlukan perhatian dalam aspek kompetensi

dalam menjalankan tugas mengajar sebagaimana yang ditekankan UU Guru

dan Dosen. Mengenai kompetensi dan kualifikasi ini, seperti yang tertera

dalam Bab VIII pasal 8 “Guru dan Dosen sebagai pendidik profesional di

bidang pembelajaran wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

2Yuliani Nuraini Sujiono, Mengajar  dengan Portofolio, Jakarta: PT Indeks Permata Puri
Media, 2013, hal. 105.

3Kunandar, Guru Profesional ”Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 48-49.

4Ibid., hal. 48.
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sebagai agen pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan (transfer of

knowledge), sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan”.5

Mengingat begitu pentingnya peran guru dalam pembelajaran dan

demi terciptanya pembelajaran yang berkualitas, keberadaan guru yang

profesional merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap sekolah. Sebagai sebuah

profesi harus diakui bahwa tugas guru sangatlah mulia, selain

menginternalisasikan ilmu yang dimiliknya (mengajar) guru juga senantiasa

mendidik dan membina siswa merupakan aset berharga bagi masa depan

bangsa ke arah pendewasaan intelektual, emosional dan spritual.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Sekolah Menengah

Atas Negeri 13 Pekanbarudiketahui bahwa guru mata pelajaran Ekonomi di

sekolah tersebut memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan mata

pelajaran yang diampunya, namun berdasarkan studi pendahuluan yang

penulis lakukan di SMA Negeri 13 Pekanbaru,penulis menemukan gejala-

gejala sebagai berikut:

1. Masih ada guru yang kurang menguasai bahan pengajaran.

2. Masih ada guru yang kurang dalam menjelaskan setiap materi pelajaran

dengan mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Masih ada guru yang kurang dalam memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi.

4. Masih ada guru yang belum mengembangkan alat atau media

pembelajaran secara optimal.

5Asrorun Ni’am Sholeh, Membangun Profesionalitas Guru “Analisis Kronologis atas
Lahirnya UU Guru dan Dosen”, Jakarta: eLSAS, 2006, hal. 135-136.
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Berdasarkan fenoma diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Kompetensi Profesional Guru pada Mata

Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Pekanbaru.”

B. Penegasan Istilah

1. Kompetensi

Menurut Nasrul kompetensi secara harfiah diartikan sebagai

kecakapan atau kemampuan, dalam bahasa arab kompetensi disebut

dengan kafaah, dan juga al ahliya, yang berarti memiliki kemampuan dan

keterampilan dalam bidangnya sehingga ia mempunyai kewenangan atau

otoritas untuk melakukan sesuatu dalam ilmunya tersebut.6

Sementara Moh. Uzer Usman, kompetensi adalah merupakan

kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi

keguruannya.7

Kompetensi yang dimaksud adalah suatu kemampuan, kecakapan,

dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan

tugas dan tanggungjawabnya, dalam hal ini kompetensi yang harus

dimiliki oleh seorang guru.

2. Kompetensi Profesional Guru

Jejen Musfah menyebutkan bahwa kompetensi profesional guru

adalah mengajarkan pengetahuan kepada murid. Guru tidak sekedar

6Nasrul HS, Profesi & Etika Keguruan, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012, hal. 37
7Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011,

hal.14
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mengetahui materi yang akan diajarkannya, tetapi memahaminya secara

luas dan mendalam.8

Sementara Moh. Uzer Usman, kompetensi profesional guru adalah

orang yang memiliki kemampuan dan kehalian khusus dalam bidang

keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru

dengan kemampuan maksimal.9

Kompetensi profesional guru yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah keammpuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran secara

efektif dan efesien.

C. Permasalahan

1. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka

fokus masalah penelitian adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi profesional guru pada mata pelajaran Ekonomi di SMA

Negeri 13 Pekanbaru belum maksimal

b. Adanya faktor yang mempengaruhi kemampuan profesional guru pada

mata pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 13 Pekanbaru

2. Batasan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas maka penelitan hanya membatasi

masalah pada analisis kompetensi profesional guru pada mata pelajaran

Ekonomi di SMA Negeri 13 Pekanbaru.

8Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori
dan Praktik, Jakarta: Kencana. 2015, hal. 54

9Moh. Uzer Usman, Op.Cit., hal. 15
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahannya yaitu bagaimana kompetensi profesional guru pada mata

pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 13 Pekanbaru.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian

ini untuk menganalisis kompetensi profesional guru pada mata pelajaran

Ekonomi di SMA Negeri 13 Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, keterampilan

penulis dalam membuat karya ilmiah, serta memenuhi syarat

menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan IPS Program Studi

Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas

guru kedepannya terutama dalam mengembangkan kemampuan

profesionalismenya dalam memberikan proses pembelajaran.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan sekolah lebih memperhatikan

tenaga pendidikannya.
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d. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah bahan bacaan

dan referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.


