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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Persepsi  

1. Pengertian  

Kehidupan individu tidak terlepas dari lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, 

sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia 

sekitarnya.  Manusia diciptakan oleh yang Maha Kuasa dengan 

kesempurnaan. Di samping panca indera, manusia memiliki akal dan 

pikiran untuk mempertahankan hidupnya. Hal inilah yang membuat 

manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia mulai 

mengenal dan mengamati lingkunganya dengan menggunakan panca 

inderanya, selanjutnya mereka dapat mengungkapkan tentang apa yang 

dilihatnya tersebut. Inilah pada prinsipnya yang kita kenal dengan istilah 

persepsi.  

Winardi menjelaskan bahwa persepsi merupakan sebuah proses 

internal yang bermanfaat sebagai sebuah alat penyaring (filter) dan sebagai 

sebuah metode untuk mengorganisasi sitimulus (rangsangan), yang 

memungkinkan kita menghadapi lingkungan.  Proses persepsi tersebut 

menyediakan mekanisme melalui stimuli diseleksi dan dikelompokkan 

dalam wujud yang berarti. Akibatnya adalah kita lebih dapat memahami 
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gambaran total tentang lingkungan yang diwakili oleh stimuli 

(rangasangan) tersebut.
6
  

Slameto melihat persepsi dari sudut pandang pesan atau informasi 

ke dalam otak manusia. melalui persepsi  manusia terus menerus 

melakukan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan 

lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan 

pencium.
7
 Walgito mengemukakan bahwa persepsi merupakan 

pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus dan diinderanya 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang 

integrated (satu kesatuan) dalam diri individu.
8
  

Persepsi adalah kemampuan dalam mengelompokkan dan 

menginterprestasikan tentang suatu obyek yang diamatinya yaitu tentang 

bank syariah. Secara sederhana masyarakat dapat didefinisikan sebagai 

sekelompok orang yang bertempat tinggal pada suatu tempat dan saling 

berinteraksi dan saling membutuhkan.  

Ekspresi mengenal orang lain merupakan studi awal tentang 

persepsi. Darwin mendorong munculnya permasalahan persepsi dengan 

pertanyaan, “Apa ciri-ciri keputusan yang baik tentang orang lain?”.
9
 

                                                             
6
 Winardi. 2004. Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen. Jakarta. Raja Grafindo 

Persada, h, 46 
7
 Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta. Rineka cipta, 

h. 102 
8
 Bimo Walgito. 2002. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta. Andi Offset, h. 70 

9
 Alex Sobur. 2003. Psikologi Umum. Jakarta. Pustaka Setia, h. 445 
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Secara Etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris Perception 

berasal dari bahasa latin Perceptio; dari percipere, yang artinya menerima 

taua mengambil. 

Kata ”persepsi” biasanya dikaitkan dengan kata lain, menjadi: 

persepsi diri, persepsi social dan persepsi interpersonal. Tegiuri (dalam 

Muhadjir, 1992) menawarkan istilah “la connaisance d’atrui” atau 

mengenal orang lain. Dalam kepustakaan bahasa Inggris, istilah yang 

banyak digunakan adalah “social perception”. Objek fisik umumnya 

memberi stimulus fisik yang sama, sehingga orang mudah membuat 

persepsi yang sama. Pada dasarnya, objek berupa pribadi member stimulus 

yang sama pula, namun kenyataannya tidaklah demikian.
10

 

Persepsi (perception) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana 

seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pendangan atau 

pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan 

sesuatu. Menurut De Vito, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar 

akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. Yusuf menyebut 

persepsi sebagai “pemaknaan hasil pengamatan”. Gulo mendefenisikan 

persepsi sebagai proses sesorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam 

lingkungannya melalui indra-indra yang  memilikinya. Rakhmat 

menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, 

atau hubungan-hubungan yang  diperoleh dengan  mentimpulkan   informasi   

dan menafsirkan pesan. Bagi Atkinson, persepsi adalah proses saat kita 

                                                             
10
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mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. 

Menurut Verbeek, persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu fungsi yang 

manusia secara langsungdapat menganal dunia riil yang fissik. Brouwer 

menyatakan bahwa persepai (pengamatan) ialah suatu replica dari benda di 

luar manusia yang intrapsikis, bentuk berdasarrangsangan-rangsangan dari 

objek. Pareek memberikan defenisi yang lebih luas ihwal persepsi inin; 

dikatakan, “Persepsi dapat didefenisikan sebagai proses menerima, 

menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan 

reaksi kepada rangsangan panca indra atau data”. 11
  

Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai 

inti komunikasi, sedangkan penafsirkan (interpretasi) adalah inti persepsi, 

yang diidentik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses 

komunikasi. Hal ini tampak jelas pada defenisi John R. Wenburg dan 

William W. Wiltmot: “ Persepsi dapat didefenisikan sebagai cara organism 

member makna”, atau defenisi Rudolph F. Verderber: “Persepsi adalah 

proses menafsirkan informasi indrawi”. 12
 

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak 

akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang 

menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. 

Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antarindividu, semakin mudah 

                                                             
11

 Alex Sobur. Ibid., h. 445 
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dan semakin mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya, semakin 

cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas. 13
 

 

2. Proses Persepsi 

Menurut Alex Sobur salah satu pandangan yang dianut secara luas 

menyatakan bahwa psikologi, sebagai telaah ilmiah, berhubungan dengan 

unsure dan proses yang merupakan perantara rangsangan di luar organisme 

dengan tanggapan fisik organisme yang dapat diamati terhadap 

rangsangan. Menurut rumusan ini, yang dikenal dengan teori rangsangan-

tanggapan, persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang 

menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. 

Subproses psikologis lainnya yang mungkin adalah pengenalan, perasaan 

dan penalaran. 14
 

Seperti dinyatakan dalam bagan berikut, persepsi dan kognisi 

diperlukan dalam semua kegiatan psikologi. Bahkan, diperlukan bagi 

orang yang paling sedikit terpengaruh atau sadar akan adanya rangsangan 

menerima dan dengan suatu cara Manahan dampak dari rangsangan. 

                             Penalaran 

Rangsangan       Persepsi       pengenalan            Tanggapan 

                         Perasaan 

Variabel Psikologi di antara Rangsangan dan Tanggapan
15
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 Alex Sobur. Ibid., h. 445 
14
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15
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Rasa dan nalar bukan merupaka bagian dariperlu dari setiap situasi 

rangsangan-tanggapan, sekalipun kebanyakan tenggapan indivudi yang 

sadar dan bebas terhadap satu rangsangan atau terhadap satu bidang 

rangsangan sampai tingkat tertentu dianggap diperoleh oleh akal atau 

emosi, atau kedua-duanya. 16
 

Persepsi, pengenalan, penalaran dan perasaan kadang-kadang 

disebut variable psikologi yang muncul diantara rngsangan dan tanggapan. 

Sudah tentu, ada pula cara lain untuk mengonsepsikan lapangan psikologi, 

namun rumus S – R dikemukakan di sini karena telah diterima secara luas 

oleh para psiokologi dan kerana unsur-unsur dasarnya mudah dipahami 

dan digunakan oleh ilmu social lainnya. 17
 

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang 

merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk 

mengubah tingkah laku seseorang, harus dimulai dari mengubah 

persepsinya. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama 

berikut: 

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh ndra terhadap rangsangan dari 

luar, intensitas, dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruh oleh berbagai 

factor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, 

kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada 

kemampuan seseoranguntuk mengadakan pengetagorian informasi yang 
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diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi 

sederhana. 

3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah 

laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, 

interpretasi dan pembulatan terhadap informasi yang sampai. 18
  

Bagi hampir semua orang, sangatlah mudah untuk melakukan 

perbuatan melihat, mendengar, membau, merasakan dan menyentuh, yakni 

proses-proses yang sudah semestunya ada. Namun, informasi yang dating 

dari organ-organ indra, perluterlebih dahulu diorganisasikan dan 

diinterpretasikan sebelum dapat dimengerti; dan proses ini dinamakan 

persepsi. Tidak semua informasi yang masuk ke organ indra pada suatu 

waktu dirasakan secara sadar. Dikatakan demikian, misalnya anda tidak 

meperhatikan semua pesan yang dating dari organ-organ indra dikulit 

anda, yaitu berupa tekanan pakaian yang anda pakai terhadap kulit anda. 

Apabila anda mengosentrasikan secara penuh semua suara yang masuk ke 

telingaanda beberapa saat, berarti anda memperhatikan suar-suara yang 

ada pada saat itu dan tidak merasakan secara sadar adanya tekanan pada 

kulit.
19

 

Agaknya, poses persepsi telah menarik perhatian para filsuf dan 

psikolog. Mereka menjelaskan bahwa manusia secara alamiah ingin 

mengethui dunia di luar dirinya dan seberapa tepat mereka 

menggambarkannya. Pengalaman tersbut sangat bergantungpada alat indra 

yang terdiri atas retina mata dan saraf sensorik yang menghubungksn retina 
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dengan area visual cortex. Ketika cahaya lampu mengenai mata, kita 

menangkap warna-warna. Ketika gelombang suara sampai ke telinga, kita 

mendengar nada. Tanpa alat indra, tidak ada kontak dengan dunia luar. 20
 

Para filsuf dan psikolog umumnya berpendapat bahwa proses 

penerjemahan terjadi secara pasif dan sangat ditentukan oleh bentuk fisik 

stimulus serta struktur reseptor dan system saraf sensoriknya. Argumen ini 

dibantah oleh pernyataan bahwa pengalaman kita tentang dunia sangatlah 

selektif. Jika kita secara pasif merekam stimulus, dunia di sekitar akan 

menjadi kumpulan pengalaman yang kacau-balau (jumble). Ketika 

seseorang tengah membaca buku, ia juga sadar akan keadaan 

sekelilingnya. Dunia tidak semata-mata mengungkapkan dirinya kepada 

kita, namun kita juga aktif berperan sebagai creation of our experience. 21
 

Persepsi, yakni apa saja yang dialami oleh manusia, berwal dari alat 

sensor plus cara seseorang memperoleh informasi yang diterimanya. 

Willian James, psikologi terkenal dari Amerika, menyatakan: “ Part of 

what we perceive come through the sense from the object before us; 

another part…..always comes…. Out of our own head”. 22
 

Meskipun banyak stimulus berbeda-beda yang sampai kepada kita 

tentang masalah yang sama, apa yang bias kita hayati adalah terbatas pada 

saat-saat tertentu. Apa yang kita hayati tidak hanya bergantung pada 

stimulus, tetapi juga pada proses kognitif yang merefleksikan minat, tujuan 

                                                             
20

 Alex Sobur. Ibid., h. 445 
21

 Alex Sobur. Ibid., h. 445 
22

 Alex Sobur. Ibid., h. 445 
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dan harapan seseorang pada saat itu. Pemusatan persepsi ini disebut 

“perhatian”. 23
 

Perhatian mempunyai fungsi memiliki dan mengarahkan 

rangsangan-rangsangan yang sampai kita, sehingga tidak kita terima secara 

kacau. Perhatian dipengaruhi oleh beberapa factor yang dapat dibagi dalam 

dua golongan besar, yaitu factor luar dan factor dalam. Faktor luar adalah 

factor-faktor yang terdapat pada objek yang diamati itu sendiri, yaitu 

intensitas atau ukuran, kontras, pengulangan, dan gerakan; sedangkan 

factor dalam adalah factor-faktor yang berasal dari dalam diri individu si 

pengamat, yaitu motif, kesediaan, dan harapan. 24
 

Persepsi itu bersifat kompleks. Tidak ada hubungan suatu lawan 

satu antara pesan yang terjadi di “luar sana” - dalam getaran udara dan 

dalam tanda-tanda hitamdiatas sebelah kertas - dengan pesan yang 

akhirnya memasuki otak kita. Apa yang terjadi di luar dapat sangat 

berbeda dengan apa yang mencapai otak kita. Mempelajari bagaimana dan 

mengapa pesan-pesan ini berbedasangat penting untuk memahami 

komunikasi. Kita dapat mengilustrasikan bagaimana persepsi bekerja 

dengan menjelaskan tiga langkah yang terlibat dalam proses ini. Tahap-

tahap ini tidaklah saling terpisah benar. Dalam kenyataannya, ketiganya 

bersifat kontinu, bercampur baur dan bertumpang tindih satu sama lain. 

Diantaranya: 

1. Terjadinya stimulasi alat indra (Sensory Stimulation) 

2. Stimulasi alat indra diatur 
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3. Stimulasi alat indra ditafsirkan-dievaluasi. 25
 

Persepsi adalah sumber kita tentang dunia. Kita ingin mengenali 

dunia dan lingkungan yang mengelilinginya. Menurut  Udai Pareek, 

Persepsi adalah sumber utama untuk pengethuan itu atau  proses 

menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan 

memberikan reaksi kepada ransangan pancaindera atau data. Defenisi 

persepsi yang dikemukakan Pareek ini, tercakup beberapa segi atau proses. 

Pareek selanjutnya menjelaskan tiap proses sebagai berikut: 26
 

1. Proses Menerima Rangsangan 

Proses pertama dalam persepsi adalah menerima atau 

rangsangan data dari berbagai. Kebanyakan data diterima melalui 

pancaindra. Kita melihat sesuatu, mendengar, mencium, merasakan 

atau menyentuhnya sehingga kita mempelajari segi-segi lain dari 

sesuatu itu. 

2. Proses Menyeleksi Rangsangan 

Ada dua kumpulan faktor menentukan seleksi rangsangan itu, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern: 

a. Faktor-faktor intern yang mempengaruhi seleksi persepsi 

Dalam menyeleksi berbagaia gejala untuk persepsi, faktor-

faktor intern berkaitan dengan diri sendiri. Faktor-faktor tersebut 

yakni sebagai berikut: 

1) Kebutuhan Psikologis 
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Kebutuhan Psikologis seseorang mempengaruhi 

persepsinya. Kadang-kadang, ada hal yang “kelihatannya” (yang 

sebenarnya tidak ada), karena kebutuhan psikologis. Misalnya 

seseorang yang haus  bisa melihat dibanyak tempat; 

patamorgama seperti itu biasa sekali terjadi di padang pasir. 

2) Latar Belakang 

Latar Belakang mempengaaruhi hal-hal yang dipilih 

dalam persepsi.  Orang-orang yang mempunyai latar belakang 

tertentu mencari orang-orang yang latar belakang yang sama. 

Mereka mengikuti dimensi tetentu yang serupa dengan mereka. 

3) Pengalaman 

Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari 

orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa 

dengan pengalaman pribadinya. 

4) Kepribadian 

Kepribadian juga mempengaruhi persepsi. Seorang yang 

introvert mungkin akan tertarik kepada orang-orang yangs 

serupa atau sama sekali berbeda. Berbgai faktor dalam 

kepribadian mempengaruhi seleksi dalam persepsi 

5) Sikap dan Kepercayaan Umum 

Orang-orang Yang mempunyai sikap tertentu terhadap 

karyawan wanita atau karyawan yang termasuk kelompok bahasa 
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tertentu, besar kemungkinan akan melihatberbgaai hal kecil yang 

tidak diperhatikan oleh orang lain. 

6) Penerimaan Diri 

Penerimaan diri merupakan sifat penting yang paling 

mempengaruhi persepsi. Beberapa telah menunjukkan bahwa 

mereka yang lebih ikhlas menerima kenyataan diri akan lebih 

tepat menyerap sesuatu dari pada  mereka yang kurang ikhlas 

menerima realitas dirinya. 

b. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi seleksi persepsi 

1) Intensitas 

2) Ukuran 

3) Kontras 

4) Gerakan 

5) Ulangan 

6) Keakraban 

7) Sesuatu yang baru.
27

 

 

3. Pengertian Guru 

Guru merupakan komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar yang sangat berperan dalam mengantarkan siswa pada tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan. Guru yang memikul tanggung jawab 

atas keberhasilan dan kegagalannya program pengajaran. Oleh karena 

itu mengajar merupakan pekerjaan profesional, karena menggunakan 
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teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang 

harus dipelajari secara sengaja, terencana dan kemudian dipergunakan 

demi kemaslahatan orang lain. 

Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam 

menata dan mengelola kelas, guru juga diartikan dengan mereka yang 

secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang 

individu hingga dapat terjadi pendidikan. Jadi guru adalah orang 

dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, 

mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru 

adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program 

pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta 

didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat 

kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.
28

 

Menurut Uzer Usman, guru merupakan jabatan atau profesi yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan  ini tidak bisa 

dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan 

kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara 

dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Untuk 

menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru 

yang professional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan 

dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu 

dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau 
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pendidikan prajabatan.
29

 Guru adalah semua orang yang berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara 

individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Mengingat demikian berat tugas dan pekerjaan guru, maka ia harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan pokok yang mungkin seimbang 

dengan posisi untuk menjadi guru.
30

 Lebih lanjut menurut Syaiful Bahri 

Djamarah, dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di 

tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, 

tetapi bisa juga di masjid, di surau/musala, di rumah dan sebagainya.
31

 

Mulyasa menjelaskan guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, 

panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. 

Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, 

yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.
32

 

Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa tenaga kependidikan  adalah anggota masyarakat 

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 

instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

                                                             
29

 User Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, h. 5 
30

 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, Bandung: 

Alfabeta, 2009, h. 21 
31

 Syaiful Bahri Djamarah, Op Cit, h. 31 
32

 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Bandung: Rosdakarya, 2009, h. 37 



 20 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan.
33

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru 

adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam 

mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Guru merupakan 

jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. 

Pekerjaan  ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. 

4. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru 

Sertifikasi guru yaitu “program yang didesai untuk melihat 

kelayakan guru dalam berperan sebagai agen pembelajaran yang dapat 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional” Oleh karena itu, guru yang 

berhasil memenuhi kompetensi guru, ia akan mnerima sertifikat 

pendidik tersebut, maka guru yang bersangkutan telah memenuhi 

kualifikasi sebagai pengajar. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen antara lain berisi  sebagai berikut: a. Pasal 1 

butir 11: sertifikasi yang dimaksud adalah proses pemberian sertifikat 

untuk guru dan dosen, b. Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, c. Pasal 11 butir 1: sertifikasi pendidik sebagaimana dalam 
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pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, d. 

Pasal 16: guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh 

tunjangan profesi satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar 

pemerintah.
34

 

Dari beberapa kutipan pasal di atas dapat dipahami bahwa 

sertifikasi adalah “proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru 

yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang 

dibarengi dengan kesejahteraan yang layak. (Masnur Muslich, 2007: 

2).
35

 

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

menyatakan bahwa “sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu 

guru dan peningkatan kesejahteraannya”. Oleh karena itu, lewat 

sertifikasi ini diharapkan “guru menjadi pendidik yang profesional, 

yaitu yang berpendidikan minimal S1/D4 dan berkompetensi sebagai 

agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat 

pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi”.
36

 

Menurut Wibowo dalam E. Mulyasa, bahwa sertifikasi bertujuan 

untuk hal-hal sebagai berikut:
37
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1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.  

2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, 

sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.  

3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggaraan pendidikan, 

dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk 

melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.  

4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi dan tenaga 

kependidikan.  

5. Memberikan solusi dalam rangka eningkatkan mutu dan tenaga 

kependidikan. 

 

B. Profesionalisme Guru  

1 Profesi Guru 

Dalam Kamus bahasa Indonesia, “Profesi berarti bidang 

pekerjaan yang di landasi pendidikan keahlian (keahlian, kejuruan, 

dsb) tertentu. Dalam buku “GuruProfesional dan Implimantasi 

kurikulum” disebutkan bahwa : Profesi adalah bidang pekerjaan yang 

dilandasi pendidikan keahlian keterampilan, kejuruan dan 

sebagainya.
38

 

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu 

bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni oleh seseorang. Suryadi 
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dalam Alma Buchari menyatakan bahwa untuk menjadi profesional 

seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal:
39

 

1. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan KBM 

2. Guru menguasai secara mendalam mata pelajaran yang diajarkan. 

3. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar melalui berbagai 

cara evaluasi 

4. Guru mampu berfikir sistematis 

5. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat dalam 

lingkungan profesinya. 

Dengan demikian keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa 

profesi guru adalah suatu bidang kemampuan yang menuntut keahlian 

dalam kerja. Adapun Istilah Profesional berasal dari profesion. 

Profesion mengandung arti yang sama dengan kata occupation atau 

pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui 

pendidikan atau latihan khusus. 

Selanjutnya Saiful Sagala mengemukakan definisi 

profesionalisme adalah “ahli dengan pengetahuan yang dimiliki dalam 

melayani pekerjaannya”.
40

  

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan 

keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan 
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maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang 

terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang 

kaya di bidangnya.
41

 

Profesionalitas adalah salah satu paham yang mengajarkan 

bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional, 

orang yang mempunyai kompetensi individual dan tidak bergantung 

pada orang lain atau pada kekuatan eksternal. Sedangkan menurut 

istilah, profesionalitas adalah sebuah sifat untuk menjadikan guru 

memiliki profesionalitas yang memadai untuk kepentingan dalam 

mengantisipasi dinamika kurikulum. Pada sisi lain, dapat juga 

dipahami bahwa profesional berarti seseorang yang menukuni 

pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan teknik dan prosedur 

berlandaskan intelektualitas.
42

 

Profesional juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang 

memerlukan pendidikan lanjut yang digunakan sebagai perangkat 

dasar untuk diimplimentasikan dalam kegiatan yang bermaanfaat, 

dalam arti untuk berkhidmad guna merialisasikan terwujudnya nilai 

yang mulia yang diamatkan oleh Tuhan dalam masyarakat melalui 

kerja keras.
43

 

 Maka profesionalitas dapat dipahami sebagai kualitas dan 

tindak tanduk khusus yang merupakan ciri orang professional, hal 
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itulah yang menjadi teladan bagi yang lain dalam mengembangkan 

kompetensi di semua bidang kehidupan.
44

  Hal tersebut menunjuk pada 

derajat penampilan seorang guru sebagai tenaga profesional atau 

penampilan suatu pekerjaan guru sebagai profesi. Selanjutnya 

perwujudan untuk kerja professional harus ditunjang dengan jiwa 

profesionalitas, yaitu sikap mntal yang senentiasa mendorong untuk 

mewujudkan diri sebagai guru professional. 

 

2 Syarat-Syarat Profesionalisme Guru  

Sebagaimana yang dikemukakan Zakiah Darajat bahwa seorang 

guru wajib memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
45

 

a. Taat kepada Allah SWT 

b. Berilmu 

c. Sehat jasmani dan Rohani 

d. Berkelakuan baik. 

Oemar Hamalik dalam bukunya Proses Belajar Mengajar 

mengungkapkan bahwa guru profesional harus memiliki persyaratan, 

yang meliputi:
46

 

1. Memiliki bakat sebagai guru 

2. Memiliki keahlian sebagai guru 

3. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi 

4. Berbadan sehat 
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5. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas 

6. Guru adalah manusia berjiwa pancasila 

7. Guru adalah seorang warga negara yang baik. 

Secara umum, syarat profesionalisme guru meliputi: kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Sedangkan secara khusus, guru dituntut untuk memiliki 

keterampilan dan keahlian tentang konsep dan teori-teori ilmu 

pengetahuan. Selain itu, seorang guru harus taat kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

 

3 Ciri-ciri profesionalitas guru 

Menurut Abuddin Nata menjelaskan tiga ciri guru professional    

sebagai berikut. Pertama, guru professional kudu menguasai bidang 

ilmu pengentahuan yang akan diajarkannya dengan baik. Ia harus terus 

menerus meningkatkan dan mengembangkan ilmu yang diajarkannya, 

sehingga tidak ketinggalan zaman. Kedua, guru profesional harus 

memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang 

dimiliki ( transfer of knowledge ) kepada murid-muridnya secara 

efiktif dan efesien. Ketiga, guru professional harus berpengan teguh 

kepada kode etik professional yang diterjemahkan menjadi akhlak 
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mulia. Dengan akhlak yang demikian, seseorang guru akan diajarkan 

panutan, contah dan teladan.
47

 

Guru mempunyai peranan penting di tengah- tengah kehidupan 

masyarakat. Setiap nafas kehidupan masyarakat tidak bisa melepaskan 

diri dari peranan seorang guru. Sehingga eksistensi guru dalam 

kehidupan masyarakat sangat di butuhkan untuk memberikan 

pencerahan dan kemajuan pola hidup manusia.
48

 

Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan 

tugas- tugas yang dilandai dengan keahliannya baik dalam materi 

maupun metodenya. Dengan keahlian itu, guru mampu menunjukkan 

otonominya, baik pribadi maupun sebagai pemangku profesi. 

Sifat professional merupakan salah satu sifat yang terbaik yang 

bisa dimiliki oleh seseorang ketika seseorang itu memilikii beberapa 

ciri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang - Undang no 14 th 

2005 tentang guru dan dosen bab III pasal 7 ayat(1), disitu di sebutkan 

bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan 

khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism. 

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan apa yang menjadi 

profesinya, memiliki keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.  

c. Memiliki kualifikasi akedemik dan latar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang tugas. 
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d. Memiliki kompotensi yang diperlukan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Disamping dengan keahliannya, sosok profesional seorang guru 

ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan 

pengabdiannya hendaknya mampu memikul dan melaksanakan 

tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, 

masyarakat, bangsa Negara dan agamanya. Guru profesional 

mempunyai tanggung jawab sosial, intelektual, moral dan spiritual.  

a. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.  

b. Memiliki penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.  

c. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.  

d. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.  

e. Memiliki organisasi profesi yang memiliki kewenangan mengatur 

hal- hal yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

4 Kompetensi Profesionalisme Guru  

Kompetensi merupakan gabungan dari kemampuan, 

pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apersepsi dan 

harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja 

dalam menjalankan tugas atau pekerjaan nyata. Menurut Saiful Sagala 

kompetensi ialah “seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku 
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yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai untuk dapat melaksanakan 

tugas-tugas keprofesionalannya”.
49

 

Jika tugas yang diberikan kepada guru telah tercapai, maka 

dapat dikatakan bahwa guru tersebut memiliki kinerja yang baik. 

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, terutama guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI), selain mempunyai kemampuan khusus, yaitu 

memiliki keunggulan pribadi yang dijiwai oleh keutamaan hidup dan 

nilai-nilai luhur yang dihayati serta diamalkan, ia juga harus memiliki 

beberapa kemampuan lainnya sebagai seorang guru agama. 

Kemampuan yang harus dimiliki guru tersebut telah disebutkan dalam 

Peraturan Pemerintah RI No 19 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 28 yang berbunyi: Kompetensi sebagai agen 

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta 

pendidikan anak usia dini meliputi: 

1. Kompetensi pedagogik; 

2. Kompetensi kepribadian; 

3. Kompetensi profesionalisme dan 

4. Kompetensi sosial.
50

 

Kompotensi berasal dari Bahasa Inggris “ competence” yang 

berarti kecakapan dan kemampuan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk 

menentukan (memutuskan) sessuatu. Kalau kompetensi berarti 
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kemampuan atau kecakapan maka hal ini erat kaitannya dengan 

pemilikan pengentahuan, kecakapan atau keterampilan guru. 

Makna kompetensi jika merujuk pasa SK Mendiknas No. 048/U 

2002, dinyatakan sebagai seperangkat tindakan cerdas yang penuh 

tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap 

mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas- tugas di dibang 

tertentu, di dalam pembelajaran kompetensi merupakan kemampuan 

dasar serta sikap dan nilai penting yang dimiliki siswa telah mengelami 

pendidikan dan latihan sebagai pengalaman belajar yang dilakukan 

secara berkesinabungan.
51

 

Jenis Kompetensi: 

a. Kompetensi pedagogik  

Adapun yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
52

 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya 

meliputi : 

1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; 

2) pemahaman terhadap peserta didik; 

3) pengembangan kurikulum atau silabus; 

4) perancangan pembelajaran; 

5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 
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6) pemanfaatan teknologi pembelajaran; 

7) evaluasi hasil belajar; dan 

8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

b. Kompetensi kepribadian. Yang dimaksud dengan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta 

didik. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup 

kepribadian yang:
53

 

1) beriman dan bertakwa; 

2) berakhlak mulia; 

3) arif dan bijaksana; 

4) demokratis; 

5) mantap; 

6) berwibawa; 

7) stabil; 

8) dewasa; 

9) jujur; 

10) sportif; 

11) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 

12) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan 

13) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 
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c. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien 

dengan peserta didik,  Kompetensi sosial merupakan kemampuan 

Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang kurangnya 

meliputi kompetensi untuk: 

1) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; 

2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional; 

3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, pendidik, 

tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang 

tua atau wali peserta didik; 

4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan 

mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan  

5) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan 

6) semangat kebersamaan.ru, orangtua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar.
54

 

d. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang 

sekurangkurangnya meliputi penguasaan: 

1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan 

standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, 
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dan/atau kelompok mata pelajaran   yang akan diampu; 

dan  

2) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau 

seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau 

koheren dengan program pendidikan, mata pelajaran, 

dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
55

 

Ada beberpa pasal  yang terulang dalam Undang- Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

sebagai berikut: 

a. Pasal 1 butir 11: Sertifikat adalah proses pemnerian sertifikat 

pendidikan kepada guru dan dosen.  

b. Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademek, kompetensi, 

sertifikat pendidikan, sehat jismani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujutkan tujuan pendidikan nasional.  

c. Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidikan sebagaimana dalam pasal 8 

diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.  

d. Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidikan memperoleh 

tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru  negeri maupun 

swasta di bayar pemerintah.
56

 

Adapun  Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan 

minimal yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai 
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pengajar yakni guru. Keterampilan itulah yang sepintas dapat 

membedakan guru dan bukan guru dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya. Keterampilan mengajar harus dimiliki oleh guru. 

Bukan sekadar bakat, tetapi juga pembelajaran dari sistem pendidikan 

tertentu.
57

 

Setidaknya ada delapan keterampilan dasar mengajar yang harus 

dipunyai oleh guru terkait dengan aktifitas belajar- mengajar. Hal itu 

sebagaimana dijelaskan oleh Raymon H. Simamora sebagai berikut: 

 

 

C. Penelitian Relevan  

Penelitian tentang sikap siswa pernah diteliti oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya, di antaranya: 

1. Kulasse Kanto. Pengaruh Sertifikasi Terhadap Motivasi Kerja, Kepuasan 

Kerja & Kinerja Guru BK SMAN. Hasil penelitian adalah (i) gambaran 

deskripsi mean atau rata-rata, median dan standard deviation pada kinerja, 

motivasi dan kepuasan kerja guru bimbingan dan konseling cenderung 

bervariasi, tetapi tidak memiliki perbedaan signifikan, dan menunjukkan 

kurve-normal, tidak mencong ke kiri atau mencong ke kanan secara ekstrim. 

(ii) ada pengaruh sertifikasi terhadap motivasi kerja dan kepuasan kerja. 

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang 

sertifikasi guru. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel kinerja, 

motivasi dan kepuasan kerja guru. 
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2. Nurhattati Fuad Nurhattati Fuad. Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap 

Peningkatan Kinerja Guru PAI di SMP dan MTs. Kesimpulan: Guru menilai 

penyelenggaraan sertifikasi untuk Guru rumpun PAI dan bahasa arah di MTs 

serta guru PAI di SMP telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada. 

Meskipun demikian ada beberapa kelemahan (2) kinerja Guru rumpun PAI 

dan bahasa arah di MTs serta guru PAI di SMP yang telah tersertifikasi sudah 

mendekati kesesuaian dengan standar, namun masih ada kelemahan guru 

pada pemanfaatan IT dalam pembelajaran dan mencari bahan pengayaan dari 

dunia maya (3) Sertifikasi guru berpengaruh pada kinerja guru. Penelitian ini 

memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang sertifikasi guru PAI. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel kinerjapada guru serta waktu 

dan tempat penelitian.  

 

D. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan terhadap konsep-konsep teoritis agar penelitian ini jelas dan terarah. 

a. Memiliki bakat sebagai guru 

b. Memiliki keahlian sebagai guru 

c. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi 

d. Berbadan sehat 

e. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.
58
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E. Asumsi  

 Adapun asumsi dasar dalam penelitian ini : 

a. Profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam berbeda-beda. 

b. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 5 Pekanbaru 

sudah profesional. 

 


