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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi secara etimologi berarti  kecakapan atau kemampuan.1

Sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan dan

nilai-nilai dasar yang direfleksikan  dalam kebiasaan berpikir dan

bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seorang

menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan

nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.2

Menurut Broke and Stone kompetensi merupakan gambaran hakikat

kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti. Charles

E.Johnson dalam Uzer Usman  juga mengatakan Kompetensi merupakan

gambaran hakikat kualitatif dan perilaku guru yang tampak sangat

berarti.3 Sedangkan menurut Ramayulis bahwa kompetensi merupakan

perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai

dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi

ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggung

jawabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan.4

1 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm.256
2 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi(Konsep

dan Implementasi Kurikulum 2004), (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005). hlm.9
3 Uzer Usman, Loc.Cit, hlm.14
4 Ramayulis, Loc.cit, hlm.129
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Pendapat lain mengatakan kompetensi guru adalah kemampuan

merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban

kewajibannya secara bertangung jawab dan layak.5 Kompetensi guru

merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi,

sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar

profesi guru, yang mencangkup penguasaan materi, pemahaman terhadap

peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan

profesionalisme.6 Sedangkan Kunandar mengatakan kompetensi guru

adalah seperangkat penguasaanm kemampuan yang harus ada dalam diri

guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.7

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut penulis menyimpulkan

bahwa kompetensi guru adalah seperangkat kemampuan pengetahuan

dan keterampilan yang harus ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan

kewajibannya sebagai guru dalam proses pembelajaran.

2. Macam-macam Kompetensi Guru

Pasal 3 ayat (4) sampai dengan ayat (7) PP RI No. 74 tahun 2008

tentang guru, ada beberapa kompetensi yang  wajib dimiliki oleh guru

yaitu sebagai berikut:

a. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam

pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya meliputi:

5 Uzer Usman,Op.cit, hlm.14
6 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Rosda Karya, 2007),

hlm.26
7 Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi

Guru (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.55
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pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman

terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus,

perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik

dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil

belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan

berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah sekurang kurangnya mencakup

kepribadian yang: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan

bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur,

sportif, menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat, secara obyektif

mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara

mandiri dan berkelanjutan.

c. Kompetensi sosial

Kompetensi social adalah kemampuan guru sebagai bagian  dari

masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

berkomunikasi lisan, tulis, atau  isyarat secara santun, menggunakan

teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul

secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali

guru, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan

mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan menerapkan

prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
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d. Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional adalah kemampuan guru dalam

menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau

seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya

meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam

sesuai dengan standard isi program satuan pendidikan, mata pelajaran

atau kelompok mata yang akan diampu, konsep dan metode disiplin

keilmuan, teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual

menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata

pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu”.8

Wina Sanjaya mengemukakan beberapa kompetensi guru yaitu

sebagai berikut:

a. Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan

b. Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan

c. Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan

bidang studi yang diajarkan

d. Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan

strategi pembelajaran.

e. Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan

sumber belajar.

f. Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran

g. Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran.

8 Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008, Tentang Guru (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
hlm. 6-7.
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h. Kemampuan dalam melaksanakanm unsur unsur penunjang

i. Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah

untuk meningkatkan kinerja.9

Suharsimi Arikunto dalam Sudarwan Nadim menyebutkan secara

garis besarnya kompetensi guru dapat dibedakan menjadi tiga bagian,

yaitu kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi

profesional.

a. Kompetensi personal atau kepribadian guru adalah kemampuan guru

untuk memiliki sikap atau kepribadian yang ditampilkan dalam

perilaku yang baik dan terpuji, sehingga dapat menimbulkan rasa

percaya diri dan dapat menjadin panutan atau teladan bagi orang lain

terutama bagi siswanya.

b. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru yang berhubungan

dengan partisipasi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari di

masyarakat, baik di tempat kerja maupun di tempat tinggalnya.

Misalnya kemampuan berkomunikasi dengan siswanya, sesama

teman guru, kepala sekolah, orang tua, pegawai tata usaha dan lain-

lain, baik secara formal maupun informal. Kompetensi ini termasuk

juga kemampuan berkomunikasi dan berperan serta dalam kegiatan

kemasyarakatan dilingkungan sekitarnya.

9 Wina Sanjaya, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,
(Jakarta: Kencana,2008),hlm.145-146
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c. Kompetensi profesional adalah kemampuan yang terfokus pada

pelaksanaan proses pembelajaran dan yang terkait dengan hasil

belajar siswa.10

Conny R. Semiawan dalam Sudarwan Nadim mengemukakan bahwa

kompetensi guru memiliki tiga kriteria yang terdiri dari:

a. Knowledge criteria, yakni kemampuan intelektual yang dimiliki

seseorang guru yang meliputi penguasaan materi pelajaran,

pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar

dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan dan

penyuluhan, pengetahuan tentang kemasyarakatan dan pengetahuan

umum.

b. Performance criteria, adalah kemampuan guru yang berkaitan

dengan berbagai keterampilan dan perilaku, yang meliputi

keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat

bantu pengajaran, bergaul dan berkomunikasi dengan siswa dan

keterampilan menyusun persiapan mengajar atau perencanaan

mengajar.

c. Product criteria, adalah kemampuan guru dalam mengukur

kemajuan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran.11

Menurut Ramayulis dalam bukunya menyebutkan kompetensi guru

dibagi atas 4 (empat) bagian yaitu :

10Sudarwan Nadim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, (Bandung: Penerbit Alfabeta,
2010) hlm.58

11 Ibid, hlm.59
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a. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berhubungan

dengan pengembangan kepribadian sebagai seorang guru.

Kompetensi kepribadian diantaranya:

1) Kemampuan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran islam

2) Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat

Bergama

3) Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan,

dan sistem nilai agama dan nilai yang berlaku di dalam

masyarakat

4) Menghilangkan sifat tercela, dan menggantinya dengan sifat

terpuji (lakhalki dan tahalki)

5) Bersifat demokratis, dan terbuka dari segala kritikan dan saran

yang bersifat positif dan konstruktif

b. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam

pengelolaan pembelajaran siswa. Kompetensi pedagogik

diantaranya:

1) Memahami landasan kependidikan

2) Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses

pembelajaran

3) Memahami, mengembangan potensi siswa
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4) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang,

misalanya paham akan administrasi sekolah, bimbingan, dan

konseling

5) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah

untuk meningkatkan kinerja sebagai guru.

c. Kompetensi sosial

Kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan guru

sebagai dari anggota masyarakat. Kompetensi sosial diantaranya:

1) Kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan orang lain baik

dengan individu maupun dengan kelompok masyarakat.

2) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi

setiap lembaga kemasyarakatan.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan

yang berhubungan dengan keahlian yang dimilikinya. Kompetensi

profesional diantaranya:

1) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan

bidang studi yang diajarkannya secara mendalam

2) Kemampuan dalam menguasai ilmu ilmu secara generalis yang

berhubungan dengan keahliannya

3) Kemampuan dalam mengembangkan kurikulum mata

pelajaran.12

12 Ramayulis.Loc.Cit. hlm.129-131
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Menurut Sardiman dalam bukunya (Interaksi dan Motivasi Belajar

Siswa) menyebutkan ada sepuluh kompetensi guru yaitu:

a. Menguasai bahan

b. Mengelola program pembelajaran

c. Mengelola kelas

d. Menggunakan media/sumber

e. Menguasai landasan kependidikan

f. Mengelola interaksi pembelajaran

g. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran

h. Mengenal fungsi dan program layanan dan penyuluhan

i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah

j. Memahami prinsip-prinsip dan hasil penelitian guna keperluan

pengajaran.13

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan

bahwa seorang guru yang profesional diharuskan memenuhi empat

kompetensi. Apabila guru tidak memiliki salah satu kompetensi

sebagaimana disebutkan diatas, maka guru tersebut tidak bisa dikatakan

profesional karena keempat kompetensi tersebut saling berkaitan dan

bahwa kompetensi adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugas

keguruannya dan yang harus dilaksanakan sebagai syarat profesionalisme

dalam mengajar dilingkungan pendidikan.

13 Sardiman A.M. Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2011. hlm.164
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3. Kompetensi Profesional Guru

a. Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional menurut Martinis Yamin dan Maisah

adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam,

yang mencakup penguasaan materi terhadap struktur dan metode

keilmuannya yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap

struktur dan metodeologi.14 Imam Wahyudi mengatakan kompetensi

profesional yaitu kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan

materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang

mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran

disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum

tesebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.15

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan

akademik (mata pelajaran/bidang studi) yang diajarkan dan terpadu

dengan kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga guru memiliki

wibawa akademik.16 Hamzah B Uno juga menjelaskan kompetensi

profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki

oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya

dengan berhasil.17

14 Martinis Yamin & Maisah,Standarisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada,
2010).hlm.11

15 Imam Wahyudi, Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru,(Jakarta: Prestasi Pustaka 2012),
hlm.21

16 Kunandar, Loc,Cit, hlm.56
17Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan (Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan

Indonesia) (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm.18
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Menurut Wina Sanjaya dalam buku Agus Wibowo dan
Hamrin kompetensi profesional merupakan kompetensi atau
kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas tugas
keguruan. Kompetensi profesional ini memiliki karasteristik
menguasai materi ajar yang luas dan mendalam, serta menguasai
struktur dan metode keilmuan bidang studi yang diajarkan.
Materi yang dikuasai bukan hanya sekedar materi ajar yang
diajarkan disekolah sesuai sebaran dalam kurikulum sekolah
melainkan pula materi yang menaunginya.18

Menurut PP RI No. 74 tahun 2008 tentang Guru, pasal 3
ayat (7) yang dimaksud kompetensi profesional yaitu
kemampuan Guru dalam menguasai: pengetahuan, teknologi
atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya
meliputi penguasaan: materi pelajaran secara luas dan mendalam
sesuai dengan standard isi program satuan pendidikan, mata
pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu;
dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni
yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren
dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau
kelompok mata pelajaran yang akan diampu.19

Berbagai pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa

kompetensi profesional adalah kompetensi guru dalam penguasaan

materi yang diajarkannya dalam rangka pencapaian tujuan

pendidikan dengan cara membimbing siswa pada pokok pokok

materi yang diajarkannya yang diaplikasikan melalui metode dalam

proses pembelajaran.

b. Indikator-Indikator Kompetensi Profesional Guru

Menurut Imam Wahyudi indikator-indikator kompetensi

profesional adalah:

18 Agus wibowo dan Hamrin. Menjadi Guru Berkarakter( strategi membangun kompetensi
dan karakter guru) Yogyakarta : Pustaka Belajar 2012.Halaman. 118

19 Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008, Tentang Guru (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm
7.
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1) Menguasai memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan

yang menaungi atau koheren dengan materi ajar yang ada dalam

kurikulum sekolah

2) Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait

3) Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-

hari

4) Kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan

tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.20

Moh Uzer Usman menyebutkan bahwa kompetensi profesional

meliputi:

1) Menguasai landasan kependidikan

a) Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan

pendidikan nasional

b) Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat

c) Mengenal prinsip prinsip psikologi pendidikan yang dapat

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran

2) Menguasai bahan pengajaran

a) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar

dan menengah

b) Menguasai bahan pengayaan

3) Menyusun program pengajaran.

a) Menetapkan tujuan pembelajaran

20 Imam Wahyudi, Loc.Cit, hlm.24



20

b) Memilih dan mengembangkan bahan pengajaran

c) Memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran

d) Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang

sesuai

e) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar

4) Melaksanakan program pengajaran

a) Menciptakan iklim pembelajaran yang tepat

b) Mengatur ruangan belajar

c) Mengelola interaksi pembelajaran

5) Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan

a) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran

b) Menilai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.21

Menurut standard Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat

3 butir (c) bahwa kompetensi profesional adalah penguasaan materi

pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan

membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan

dalam standard nasional pendidikan. Secara lebih khusus kompetensi

guru dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Memahami standard nasional pendidikan

2) Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan

3) Menguasai materi standard

4) Mengelola program pembelajaran

21 Uzer Usman, Loc.Cit, hlm.17-19
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5) Mengelola kelas

6) Menggunakan media dan sumber pembelajaran

7) Menguasai landasan-landasan kependidikan

8) Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik

9) Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah

10) Memahami penelitian dan pembelajaran

11) Menampilkan keteladanan dalam pembelajaran

12) Mengembangkan teori dan konsep dasar pendidikan

13) Memahami dan melaksanakan teori dan konsep dasar

kependidikan.22

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru ,butir 20 sampai 24 menyatakan

kompetensi profesional yaitu:

1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola piker keilmuan

yang mendukung mata pelajran yang diampu.

2) Menguasai standard kompetensi dan kompetensi dasar mata

pelajaran yang diampu.

3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara

efektif.

4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan

melakukan tindakan reflektif.

22 Ibid, hlm.52
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5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

mengembangkan diri.23

Menurut Mulyasa kompetensi profesional dapat

diidentifikasikan dan disarikan tentang ruang lingkup kompetensi

profesional guru sebagai berikut:

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik

filosofi, psikologis, sosiologis dan sebagainya.

2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai tataf

perkembangan siswa.

3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang

menjadi tanggung jawabnya.

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang

bervariasi.

5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat,

media dan sumber belajar yang relevan.

6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program

pembelajaran.

7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa.

8) Mampu menumbuhkan kepribadian siswa.24

Sedangkan secara lebih khusus, kompetensi profesional guru

dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Memahami Standard Nasional Pendidikan.

23 Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 14 tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.136-137

24 E. Mulyasa, Loc.Cit. hlm.135



23

2) Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

3) Menguasai materi standard.

4) Mengelola program pembelajaran.

5) Mengelola kelas.

6) Menggunakan media dan sumber belajar.

7) Menguasai landasan-landasan kependidikan.

8) Memahami dan melaksanakan pengembangan siswa.

9) Memahami dan menyelenggarakan administrasi pendidikan.

10) Memahami penelitian dalam pembelajaran.

11) Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam

pembelajaran

12) Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan.

13) Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual.

25

Berbagai macam indikator-indikator kompetensi profesional

guru profesional diatas, peneliti pada penelitian ini memfokuskan

tentang menguasai materi pelajaran/ atau penguasaan materi

pelajaran, karena penguasaan materi pelajaran adalah kompetensi

yang harus dimiliki guru pada saat mengajar, sebab dengan

menguasai materi guru akan lebih mudah memberikan materi

pelajaran kepada siswa dan pembelajaran akan berjalan sesuai

dengan mestinya.

25 Ibid, hlm.136-138
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4. Kompetensi Penguasan Materi pelajaran

a. Pengertian Penguasaan Materi Pelajaran

Penguasaan merupakan suatu proses, cara dan perbuatan, jadi

dapat dikatakan bahwa penguasaan itu mempunyai pengertian bahwa

suatu kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang harus dimiliki

seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dalam

hal ini penguasaan harus dimiliki oleh seorang guru.26

Bahan atau materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi dari

materi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang

digunakan. 27 Ilmu pengetahuan materi bidang studi meliputi semua

bidang studi yang akan menjadi  keahlian atau pelajaran yang akan

diajarkan oleh guru. Dalam hal ini penguasaan atas pokok-pokok

bahasan materi pelajaran yang terdapat dalam bidang studi yang

menjadi bidang tugas guru adalah mutlak diperlukan.28

Bahan pelajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan dari

pembelajaran. Adapun macam-macam bahan pelajaran itu ialah

1) Bahan ajar cetak diantaranya buku, lembar kerja siswa, foto

gambar, modul dan brosur

2) Bahan ajar dengar diantaranya kaset, radio dan compact disk.

3) Bahan ajar pandang dengar diantaranya audio visual

26 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru
Algesindo,2009), hlm.22

27 B.Suryobroto,Proses Belajar Mengajar  Di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 35
28 Muhibbin Syah, Loc.Cit. hlm.231
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4) Bahan ajar interaktif seperti compact disk.29

Bahan ajar itu sendiri adalah uraian atau deskripsi dari pokok

bahasan yang diajarkan oleh guru berupa penjelasan dari materi yang

diajarkan kepada siswa. Sebagai seorang guru lancar atau tidaknya

proses pembelajaran sudah menjadi tanggung jawabnya, yang paling

utama adalah mengusai materi apa yang akan disampaikan kepada

siswa. Menurut Nana Sudjana, kemampuan menguasai bahan

pelajaran merupakan bagian integral dari proses pembelajaran,

jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru, tetapi guru yang

profesional harus menguasai bahan yang akan diajarkan.30

Penguasaan materi secara baik yang menjadi bagaian dari
kemampuan guru, biasanya merupakan tuntutan pertama dalam
profesi keguruan. Namun seberapa banyak materi harus dikuasai
belum ada tolok ukurnya. Dalam praktek sering kali dpat
dirasakan atau diperoleh kesan tentang luas tidaknya penguasaan
materi yang dimiliki guru. Namun itu pun bukan merupakan
ukuran yang bersifat pasti. Sebab, masih banyak faktor yang
berpengaruh terhadap pengajaran selain dari itu. jadi yang
menjadi ketentuan adalah menguasai apa yang akan diajarkan,
agar dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman belajar yang
berarti kepada siswa.31

Azimir dalam Lodang dkk mengatakan bahwa sebagai guru

profesional berarti harus menguasai bahan pengajaran sebelum

dimulainmya proses pembelajaran. Bila guru tidak menguasai bahan

29 Ibid, hlm.174
30 Nana Sudjana, Dasar Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,

2009), hlm.70
31 M. Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008),

hlm.7
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pengajaran makan akan menemui kesulitan dalam mengelola

interaksi pembelajaran.32

Samudi mengatakan bahwa kemampuan penguasaan materi ajar

oleh guru termasuk aspek kompetensi profesi merupakan suatu

kemampuan dan keahlian, kesanggupan, kecakapan, kekuatan,

kewenangan dan kekuasaan dari seseorang guru dalam

menyampaikan materi pelajaran dalam proses pembelajaran di kelas

yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu adanya

kemampuan penguasaan materi oleh seorang guru merupakan

adanya sikap profesionalisme guru terhadap materi bidang studi

yang menjadi tangung jawabnya, yang meliputi: ranah afektif, ranah

kognitif dan ranah psikomotor.33

Cece wijaya dan A. Tabrani menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan kemampuan menguasai bahan adalah kemampuan

mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis,

menyensintetiskan dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian

yang akan diajarkan.34

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan

bahwa penguasaan materi atau bahan pelajaran adalah guru harus

bisa menguasai bahan sesuai dengan materi atau cabang ilmu

32 H.lodang, dkk Analsis Kompetensi Profesional Guru Biologi Sekolah Menengah Atas
Negeri di Kota Makasar.(Makasar: Jurnal Bionature Volume .14 (1) 2013), hlm.6

33 Samudi, Hubungan Motivasi Kerja dan Kemampuan Penguasaan Materi dengan Kinerja
Guru. (Pasirjati Rangkasbitung: Jurnal Aksioma Ad-Diniyyah, Volume. I (2) 2013), hlm.72

34 Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar guru Dalam Mengajar, http/jurnal,
diakses 9 Februari 2017
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pengetahuan yang diampunya yang sesuai dengan yang tertera dalam

kurikulum sekolah kemudian menyampaikan materi tersebut diatas

didalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

b. Indikator Penguasaan Materi Pelajaran

Menurut Jumrodah Indikator guru menguasai materi atau bahan

ajar adalah:

1) Mudah menyampaikan,

2) tidak merasa kaku

3) tidak terlihat canggung

4) Tidak terdapat miskonsep terhadap materi yang disampaikan.35

Sudarwan Danim mengatakan bahwa guru yang menguasai

substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi yang

diampunya yang memiliki indikator sebagai berikut:

1) Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah

2) Memahami struktur keilmuan yang menaungi atau koheren

dengan materi ajar

3) Memahami konsep keilmuan yang menaungi atau koheren

dengan materi ajar

4) Memahami metode keilmuan yang menaungi atau koheren

dengan materi ajar

5) Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait

35 Jumrodah. Manfaat Sharing Pengalaman Mengajar Dalam Forum KKG Bagi Peningkatan
Kompetensi Guru SD Dalam Mengajarkan IPA.(STAIN Palangkaraya: Jurnal Studi Masyrakat
Volume 4 (1), 2010), hlm.106
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6) Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-

hari.36

Menurut Suyud dalam Sugiono indikator-indikator penguasaan

materi yaitu:

1) Membuat satuan pelajaran (SP) untuk setiap unit atau pokok

bahasan

2) Membuat rencana pelajaran setiap pertemuan

3) Membuat silabus mata pelajaran

4) Merumuskan tujuan secara jelas dan realistik

5) Membuat hand out (bahan penyerta pelajaran)

6) Memulai pelajaran dengan menjajaki kemampuan siswa terlebih

dahulu

7) Kemampuan guru mengaitkan materi pembelajaran dengan

situasi sehari-hari siswa atau permasalahan yang relevan

8) Mengintegrasikan life skill dalam pembelajaran

9) Menyampaikan materi pelajaran secara menarik dan mudah

dipahami siswa

10) Menjawab pertanyaan siswa dengan jelas sesuai substansi yang

ditanyakan

11) Menanggapi komentar siswa dengan baik dan member

penjelasan yang relevan

36 Sudarwan Danim. Loc.Cit. hlm.24
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12) Menggunakan sumber buku acuan untuk keperluan

pembelajaran

13) Menggunakan sumber lain untuk penunjang

14) Aktif mencari sumber lain

15) Memiliki motivasi atau rasa ingin tahu yang tinggi terhadap

perkembangan ilmu yang relevan dengan bidang yang diajarkan

16) Mendorong siswa untuk memanfaatkan berbagai sumber

informasi

17) Menyusun lembar kerja siswa (LKS) sendiri

18) Menulis buku pelajaran yang diampu.37

Kunandar mengatakan menguasai bahan merupakan salah satu

dasar kemampuan Profesionalisme Guru, indikator-indikator Guru

mengusai bahan Pelajaran yaitu:

1) Mengkaji bahan kurikulum mata pelajaran

2) Mengkaji isi buku-buku teks mata pelajaran yang bersangkutan

3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan

4) Mempelajari ilmu-ilmu yang relevan

5) Mempelajari aplikasi bidang ilmu lain (untuk program-program

studi tertentu)

6) Mempelajari cara menilai kurikulum mata pelajaran.38

Berbagai indikator guru menguasai materi menurut ahli tersebut ,

penulis menyimpulkan bahwa indikator penguasaan materi adalah:

37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D.(Bandung: Alfabeta,2013), hlm.153

38 Kunandar, Loc.Cit, hlm. 63
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1) Membuat satuan pelajaran (SP) untuk setiap unit atau pokok bahasan

2) Membuat rencana pelajaran setiap pertemuan

3) Membuat silabus mata pelajaran

4) Merumuskan tujuan secara jelas dan realistik

5) Membuat hand out (bahan penyerta pelajaran)

6) Memulai pelajaran dengan menjajaki kemampuan siswa terlebih

dahulu

7) Kemampuan guru mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi

sehari-hari siswa atau permasalahan yang relevan

8) Mengintegrasikan life skill dalam pembelajaran

9) Menyampaikan materi pelajaran secara menarik dan mudah

dipahami siswa

10) Menjawab pertanyaan siswa dengan jelas sesuai substansi yang

ditanyakan

11) Menanggapi komentar siswa dengan baik dan memberi penjelasan

yang relevan

12) Menggunakan sumber buku acuan untuk keperluan pembelajaran

13) Menggunakan sumber lain untuk penunjang

14) Aktif mencari sumber lain

15) Memiliki motivasi atau rasa ingin tahu yang tinggi terhadap

perkembangan ilmu yang relevan dengan bidang yang diajarkan

16) Mendorong siswa untuk memanfaatkan berbagai sumber informasi

17) Menyusun lembar kerja siswa (LKS) sendiri
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18) Menulis buku pelajaran yang diampu.

19) Mempelajari cara menilai kurikulum mata pelajaran

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penguasaan Materi Pelajaran

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penguasaan materi

pelajaran bagi guru, antara lain sebagai berikut:

a. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP adalah singkatan dari Musyawarah Guru Mata

Pelajaran, salah satu wadah bagi guru sekolah lanjutan untuk

mengembangkan kompetensinya melalui kerjasama, yang secara

harfiah dapat diartikan sebagai ”komunitas” bagi guru mata

pelajaran untuk mengembangkan kompetensionya sesuai dengan

mata pelajaran yang akan diampunya. Tujuan diselenggarakan

MGMP ialah:

1) Memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan

keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat

evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan

keyakinan diri sebagai guru profesional.

2) Menyatakan kemampuan dan kemahiran guru dalam

melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha

peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

3) Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh

guru dalam melaksanakan tugas sehari hari dan mencari solusi
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alternatif pemecahan sesuai dengan karasteristik mata pelajaran

masing-masing guru, kondisi sekolah dan lingkungannya.

4) Membantu memperoleh informasi teknis edukatif yang

berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5) Saling  berbagi informasi mengenai bidang studi yang diajar

b. Kegiatan Madiri

Upaya meningkatkan profesionalisme guru dapat dilakukan

secara mandiri. Kegiatan yang dilakukan ini tentu aka mudah diikuti,

namun perlu kesungguhan. Setiap guru harus memberikan waktunya

yang porsinya lebih lama. Kegiatan mandiri ini bisa belajar dari

berbagai banyak sumber seperti surat kabar, majalah, radio, televisi

dan lain-lain.

c. Melalui Ahli

Peningkatan penguasaan materi ini melalui ahli biasa berupa

pelatihan kemitraan sekolah. Pelatihan kemitraan  sekolah yang baik

dengan yang kluran baik antara sekolah negeri dan sekolah swasta

dan sebagainya, jadi pelaksanaanya dapat dilakukan disekolah atau

ditempat mitra sekolah. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan

dengan mendatangkan ahli maupun  dari bidang terkait seperti dinas

pendidikan.

d. Kursus Pendalaman Materi

Peningkatan penguasaan bagi guru ini dapat berupa program

magang. Progam magang adalah pelatihan yang dilaksanakan
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didunia kerjaatau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan

kompetensi profesional guru. Program magang ini diperuntukkan

bagi guru dan dapat dilakukan selam periode tertentu, misalnya,

magang disekoah tertentu untuk belajar manajemen kelas atau

manajemen sekolah yang efektif. Program magang dipilih sebagai

alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu

yang memerluikan pengalaman nyata.

Berdasarkan hal tersebut  hendaknya guru mengikuti kegiatan-

kegiatan yang berguna untuk pendalaman penguasaan materi pelajaran

yang diampunya, karena dengan demikian pembelajaran akan

berlangsung dengan baik, tidak akan ada lagi guru yang tidak menguasai

materi yang diajarnya.

1. Materi Badan Usaha

a. Pengertian Badan dan Peran BUMN dan BUMD Dalam

Perekonomian

1) Pengertian

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 19

Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) adalah usaha yang seluruhnya atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam system

perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta dan
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koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN,

BUMD dan BUMS melaksanakan peran saling mendukung

berdasarkan demokrasi ekonomi

Keberadaan BUMD mempunyai landasan operasional yaitu

UU NO. 5 Tahun 1962. Pada Pasal 2 Undang-undang No.5

perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang

seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah

yang dipisahkan, kecuali dikatakan lain dengan berdasarkan UU

ini.

2) Peran BUMN dalam Perekonomian

BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian

nasional. Oleh karena itu, BUMN mempunyai peranan penting

dalam penyelenggaraan perekonomian Nasional guna

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran BUMN lainnya

adalah sebagai pelopor dalam sector-sektor usaha yang belum

diminati swasta, pelaksana pelayanan public, pembuka lapangan

kerja, penghasil devisa Negara, membantu pengembangan usaha

kecil dan koperasi, serta mendorong aktivitas masyarakat di

berbagai lapangan usaha.

Namun berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, apa yang

telah dilakukan ileh BUMN selama ini masih dianggap belum

memadai seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh

dibandingkan dengan modal yang ditanam. Kendal-kendala
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yang dihadapi BUMN antara lain belum menyediakan barang

atau jasa  yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga

yang terjangkau, belum mampu berkompetisi dalam persaingan

bisnis secara global, dan adanya keterbatasan sumber daya.

Disisi lain. Perkembangan ekonomi dunia yang berlangsung

sangat cepat dan dinamis terutama berkaitan dengan globalisasi

seperti kesepakatan World Trade Organization (WTO), Asean

Free Trade Area (AFTA) menuntut BUMN untuk lebih

kompetitif dan profesional.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan perannya dalam

perkembangan perekonomian global, BUMN perlu

menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara

lain dengan membenahi pengelolaan dan pengawasan

berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola badan usaha yang baik

(good corporate governance)

3) Peran BUMD dalam Perekonomian

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai

perusahaan daerah, dapat disimpulkan mengenai peran

didirikannya perusahaan daerah oleh pemerintah daerah adalah

sebagai berikut:

a) Berperan melaksanakan pembangunan daerah ataupun

pembangunan nasional
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b) Berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah

dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian

daerah

c) Memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat

b. Bentuk dan Jenis Kegiatan Usaha BUMN dan BUMD

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.19

Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri

dari dua bentuk, yaitu Badan Usaha Perseroan (Persero) dan

badan usaha umum (Perum)

a) Badan usaha Perseroan (Persero)

Badan usaha perseroan (Persero) adalah BUMN yang

berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam

saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan

utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan

pendirian persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa

yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar

keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh

Persero antara lain PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk, PT

Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI Tbk, PT Jamsostek dan

PT Garuda Indonesia.
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b) Perusahaan Umum (Perum)

Badan usaha umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh

modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas

saham. Maksud dan tujuan perum adalah menyelenggarakan

usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga

yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip

pengelolaan badan usaha yang sehat. Untuk mendukung

kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dengan

persetujuan menteri, perum dapat melakukan penyertaan

modal dalam badan usaha lain. Contoh dari Perum antara

lain Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, dan

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia ( Peruri)

2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Bentuk BUMD tidak secara jelas dibedakan pada Undang-

Undang No.5 Tahun 1962. Bentuk BUMD biasanya dibedakan

atas usaha industri, perdagangan, dan jasa

c. Kebaikan dan Kelemahan BUMN dan BUMD

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a) Kebaikan dari BUMN adalah sebagai berikut

(1) Berusaha pada sector-sektor yang menguasai hajat

hidup orang banyak
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(2) Menyediakan barang dan jasa public untuk

kesejahteraan masayarakat

(3) Membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat

berusaha lebih baik.

b) Kelamahan dari BUMN adalah sebagai berikut:

(1) Karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan

pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu

efisien dalam pengelolaannya.

(2) Maju mundurnya BUMN tergantung pada niat baik

para penentu kebijakan pada BUMN.

(3) Lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik

(pemegang saham) atau pemodal adalah pemerintah

sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui

birokrasi yang panjang.

2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a) Kebaikan dari BUMD adalah sebagai berikut.

(1) Berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan

pemerintah daerah.

(2) Sumber pendapatan asli daerah.

(3) Menyediakan lapangan kerja.

(4) Memberikan keamanan kerja bagi pegawainya.

b) Kelemahan dari BUMD adalah sebagai berikut.
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(1) Pengelolaannya menyangkut birokrasi sehingga BUMD

kurang cepat mengambil keputusan.

(2) Sering kekurangan modal.

(3) Maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung

Kepala Daerah karena yang mengangkat dan

memberhatikan Direksi BUMD adalah Kepala Daerah.

d. Pengertian Dan Peran BUMS Dalam Perekonomian

1) Pengertian

Berbeda dengan BUMD, badan usaha milik swasta (BUMS)

adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta

Badan Usaha Swasta dibedakan atas badan usaha swasta dal;am

negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam

negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh

masyarakat dalam negeri. Sedangkan, badan usaha swasta asing

adalah badan usaha yang modalnya dimilki oleh masyarakat luar

negeri.

2) Peran Badan Usaha Swasta dalam Perekonomian

Badan usaha swasta juga memiliki peran penting dalam

perekonomian. Adapun, peran badan usaha swasta sebagai

pelaku ekonomi Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a) Sebagai mitra BUMN. Saat ini, badan usaha swasta mulai

dilibatkan dalam sector-sektor ekonomi yang menguasai

hajat hidup orang banyak. Sebelumnya selalu dikuasai



40

sepenuhnya oleh BUMN. Kontribusi badan usaha swasta

dibutuhkan dalam hal penanaman modal (investasi),

pengembangan usaha, peningkatan efisiensi, kemampuan

teknis, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang

akhirnya menuju pada peningkatan laba BUMN dan

pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya, PT Pertamina

menggandeng PT Medco Energi Internasional Tbk untuk

membangun pabrik gas alam di Sulawesi.

b) Sebagai penambah produksi nasional. Keberlangsungan

usaha yang dilakukan badan usaha swasta dan dibarengi

dengan iklim usaha yang kompetitif akan meningkatkan

produksi nasional.

c) Sebagai pembuka kesempatan kerja. Kurangnya

kesempatan kerja dan besarnya tingkat pengangguran

merupakan masalah yang belum terpecahkan. Berperannya

badan usaha swasta dalam perekonomian membuat banyak

tenaga kerja terserap sehingga angka pengangguran

diharapkan semakin berkurang.

d) Sebagai penambah kas Negara dan pemacu pendapatan

nasional. Tersedianya lapangan kerja di sektor swasta

membuat pendapatan masyarakat meningkat sehingga

secara otomatis turut meningkatkan pendapatan nasional.
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e. Bentuk dan Jenis Kegiatan Usaha BUMS

Badan usaha swasta terdiri atas tiga bentuk yaitu badan usaha

perseorangan, persekutuan (partnership), dan perseroan terbatas

1) Badan Usaha Perseorangan

Badan usaha perseorangan dimiliki oleh satu orang. Oleh karena

itu pengelolaan badan usaha ini mudah dan biaya yang

dikeluarkan pun murah. Pengusaha sebagai pemilik bebas

mengemukakan dan menerapkan kebijakannya kepada bawahan,

tanpa melalui jalur birokratis. Pendirian badan usaha ini mudah

dan murah, begitu pula dengan penutupannya. Begitu pemilik

merasa bahwa badan usahanya tidak menguntungkan lagi,

dengan mudah ia dapat menutup badan usahanya. Modal badan

usaha perseorangan menjadi satu dengan modal peribadi

pemilik, karena pemilik harus mendanai sendiri usahanya,

dengan demikian setiap fluktasi (perubahan susunan) keuangan

badan usaha ini otomatis memengaruhi kondisi keuangan

pemilik.

2) Badan Usaha Persekutuan

Badan usaha persekutuan dimiliki oleh beberapa orang. Oleh

karena itu, badan usaha ini memiliki kemampuan yang lebih

baik untuk memperoleh modal yang besar daripada badan usaha

perorangan. Badan usaha persekutuan bisa berbentuk firma dan

Persekutuan Komanditer (CV)
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a) Firma didirikan oleh beberapa orang dengan nama bersama

misalnya, Andi, Badu dan Catur mendirikan firma ABC

yang diambil dari inisial nama-nama mereka. Dalam firma

setiap penerapan kebijakan harus mempertimbangkan

kepentingan-kepentingan para pemilik. Kekayaan pribadi

dan bada usaha juga tidak dapat dipisahkan,

akibatnya,apabila firma bangkrut, akan diikuti oleh

kebangkrutan para pemiliknya.

b) Persekutuan Komanditer didirikan oleh beberapa orang atau

yang terbagi dalam sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu

aktif adalah orang atau kelompok orang yang mengelola

badan usaha, sedangkan sekutu pasif adalah orang atau

kelompok yang tidak mengelola badan usaha, tetapi

menyediakan modal untuk keberlangsungan modal usaha

3) Perseoroan Terbatas

Pernahkah kamu mendengar nama PT Astra Internasional, PT

Indofood, PT Unilever atau PT Kalbe Farma ? semua badan

usaha tersebut adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas

(PT). Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang didirikan

oleh beberapa orang, berbadan hukum, dan modalnya terdiri atas

saham-saham.Pemilik saham terbesar memiliki control terbesar

atas badan usaha. Sama halnya dengan CV untuk sekutu pasif,

PT terdiri dari orang-orang atau badan yang hanya memiliki
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saham namun tidak ikut mengelola badan usaha, dan orang-

orang yang mengelola badan usaha.

f. Kebaikan dan Kelemahan BUMS

1) Kebaikan

Badan usaha milik swasta memiliki kebaikan sebagai berikut

a) Cepat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal

juga kadangkala menjadi pengelola

b) Member kontribusi dalam menaikkan Produk Domestik

Bruto

c) Cepat mendapat modal karena pengelola umumnya juga

pemilik

d) Penyumbang pajak pada kas pemerintah

e) Banyak menampung tenaga kerja

f) Penyedia barang dan jasa

2) Kelemahan

Badan usaha milik swasta memiliki kelemahan sebagai

berikut

1) Terlalu mementingkan laba sehingga tidak memerhatikan

lingkungan

2) Sering kesulitan untuk mendapat pinjaman

3) Sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan

dengan serikat buruh
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g. Tahapan Mendirikan Usaha dalam BUMS

Tahapan mendirikan usaha dalam badan usaha swasta antara

lain sebagai berikut:

1) Mempersiapkan sejumlah faktor antara lain barang dan jasa

yang akan dijual, system pemasaran, penentuan harga, system

pembelian oleh konsumen, kebutuhan tenaga kerja, organisasi

badan usaha, dan jenis badan usaha yang hendak dipilih

2) Memperhatikan beberapa hal yang harus dimiliki seperti modal,

daftar para pemegang saham, tujuan usaha dan jenis usaha

3) Mempersiapkan dokumen perizinan antara lain Surat Izin

Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Register

Perusahaan (NRP) Nomor Rekening Bank (NRB) Analisa

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan surat izin

mendirikan Bangunan (IMB)

4) Mengadakan rapat umum pemegang saham

5) Membuat akte notaries berisi antara lain nama-nama pendiri,

komoisaris, direksi, bidang usaha, tujuan  perusahaan didirikan

6) Mengurus izin pendirian dengan didaftarkan di Pengadilan

Negeri

7) Mengurus Pengesahan menjadi badan hukum berkaitan dengan

jenis usaha yang dijalani
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8) Mendapatkan legalitas dari kementerian kehakiman dalam

lembaga Negara.

h. Studi Kelayakan Usaha

1) Pengertian

Menurut Ahmad Subagyo, studi kelayakan adalah penelitian

mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya

ide bisnis tersebut dilaksanakan

2) Tujuan

Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang

cukup besar dan mempengaruhi perusahaan dalam jangka

panjang. Untuk itu, perlu diadakan suatu studi. Maka, tujuan

studi kelayakan usaha adalah menghindari keterlanjuran

penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang

ternyata tidak menguntungkan

3) Aspek

Studi kelayakan usaha menyangkut aspek-aspek sebagai

berikut:

a) Pemasaran dan pasar, mencakup estimasi pasar sasaran,

segmentasi pasar, rancangan produk, dan para pesaing

b) Perilaku konsumen, mencakup sikap konsumen, keputusan

pembelian konsumen, dan perilaku pasca pembelian produk

c) Sumber daya manusia, mencakup analisis pekerjaan, tenaga

kerja, pelatihan, dan pengembangan karir
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d) Organisasi, mencakup efektivitas organisasi, kepemimpinan

dan pengembangan organsasi

e) Akuntansi, mencakup laporan keuangan, neraca dan laporan

laba rugi

f) Manajemen operasional dan teknologi, mencakup proses

produksi, perencanaan kapasitas, pemilihan teknologi dan

perencanaan system kerja

g) Keuangan, mencakup sumber sumber dana, perkiraan

investasi, biaya operasional dan perkiraan pendapatan

h) Hukum, mencakup izin lokasi, izin usaha, izin tempat usaha

dan SIUP

i) Politik, ekonomi, social dan lingkungan hidup. Mencakup

situasi pemerintahan, UMR dan analsisi dampak

lingkungan.

4) Pihak-pihak yang berkepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan

usaha adalah sebagai berikut:

a) Investor yang akan menanamkan modal jika studi kelayakan

layak untuk direalisasikan

b) Kreditor yaitu lembaga keuangan yang akan mengucurkan

dana jika studi kelayakan dilakukan dengan baik

c) Manajemen perusahaan yang akan menjalankan usaha
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d) Pemerintah yang diyakinkan apakah usaha yang dijalankan

akan memberikan dampak perekonomian secara umum,

tidak merusak lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat

lain

e) Masyarakat luas yang melihat apakah memberikan manfaat

seperti lapangan kerja, memunculkan prasarana dan sarana

maupun infrastruktur

i. Tahap Studi Kelayakan Usaha

Berikut garis besar tahap studi kelayakan usaha

1) Penemuan ide yang dapat menghasilkan produk yang

menguntungkan

2) Penelitian yang mendalam dengan metode ilmiah

3) Evaluasi usaha proyek, proyek yang akan dibangun dan bisnis

yang sudah berjalan

4) Pengurutan usaha yang layak, mencakup jenis pekerjaan, waktu

yang dibutuhkan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana dan

ketersediaan dana

5) Rencana pelaksanaan proyeksi bisnis

6) Pelaksanaan proyek bisnis. Semua tenaga pelaksana harus

bekerja sebaik-baiknya sesuai rencana yang telah ditetapkan.39

39 Alam dan Rudiato, Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X (Kurikulum 2103 yang
Disempurnakan) (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 240-251
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B. Penelitian Relevan

Adapun penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti :

1. Indah Wulansari, Program studi Pendidikan Ekonomi dengan judul “

Hubungan Kompetensi Profesional Guru dengan Kinerja Guru Mata

Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darel Hikmah

Pekanbaru. Hasil Penelitiannya adalah antara kompetensi profesional

dengan kinerja guru terdapat korelasi yang signifikan yaitu 0,728 yang

mana terletak antara 0,60-0,799 yang berarti penelitian ini ada hubungan

yang signifikan antara kompetensi profesional guru dengan kinerja guru

mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Dar El

Hikmah Pekanbaru” dapat diterima.40

2. Alpriyandi, Pendidikan Agama Islam dengan judul ”Hubungan Antara

Kompetensi Profesional Guru dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil Penelitiannya adalah antara

kompetensi profesional Guru dengan Prestasi Belajar terdapat korelasi

positif yakni 1,013 yang mana terletak antara 0,232<1,013 yang berarti

penelitian ini ada hubungan antara Kompetensi Profesional Guru dengan

Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di

40 Indah wulansari, Hubungan Kompetensi Profesional Guru dengan kinerja Guru Mata
Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru, Skripsi.
Uin Suska Riau. 2014
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SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dapat

diterima.41

Berdasarkan penelitian relevan tersebut, kajian penelitian peneliti

memiliki perbedaan yakni peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan

dari segi judul dan permasalahaannya yaitu Kompetensi Profesional Guru

Ekonomi Pada Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Pekanbaru belum pernah diteliti oleh orang lain.

C. Konsep Operasional

Berdasarkan indikator-indikator  mengenai penguasaan materi tersebut

diatas, maka konsep  sebagai berikut:

1) Guru membuat satuan pelajaran (SP) untuk setiap unit atau pokok

bahasan

2) Guru membuat rencana pelajaran setiap pertemuan

3) Guru membuat silabus mata pelajaran

4) Guru merumuskan tujuan secara jelas dan realistic

5) Guru membuat hand out (bahan penyerta pelajaran)

6) Guru memulai pelajaran dengan menjajaki kemampuan siswa terlebih

dahulu

7) Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi sehari-hari siswa

atau permasalahan yang relevan

8) Guru mengintegrasikan life skill dalam pembelajaran

41Alpriyandi, Hubungan Antara Kompetensi Profesional Guru dengan Prestasi Belajar Siswa
Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten
Kuantan Singingi. Skripsi. UIN Suska Riau.2016
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9) Guru menyampaikan materi pelajaran secara menarik dan mudah

dipahami siswa

10) Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas sesuai substansi yang

ditanyakan

11) Guru menanggapi komentar siswa dengan baik dan memberi penjelasan

yang relevan

12) Guru menggunakan sumber buku acuan untuk keperluan pembelajaran

13) Guru menggunakan sumber lain untuk penunjang

14) Guru aktif mencari sumber lain

15) Guru memiliki motivasi atau rasa ingin tahu yang tinggi terhadap

perkembangan ilmu yang relevan dengan bidang yang diajarkan

16) Guru mendorong siswa untuk memanfaatkan berbagai sumber informasi

17) Guru menyusun lembar kerja siswa (LKS) sendiri

18) Guru menulis buku pelajaran yang diampu.

19) Guru mempelajari cara menilai kurikulum mata pelajaran


