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PENINGI'{TAN PROFESIONALISME

GURU BAIIASA INDONESIA

Akmal Hamsa

Juxsan Pendidikan Bahasa dan Sasha Indonesia

Fakultas Bahasa dan Seni, Univ€r'sitas Negeri Makassar

ABSTRACT
Changes in the educational systen in Indonesia aim to meer the demands ofthe

era, including the science and technology, economic, social, political advancements and

sociery\ structure. Eilucation tunctions as an accelerator for such advancements so that it
requires i<lea1 programs. Subject matrer ieachers are expected ro be able io understand and

impl€ment such prograns in order to attain the advancements Howevet in pmctice, there

are a lot ofconstraints. Some conshints concem the human rcsoNces 3nd lhis results in

education oflow qualiry Such constraints can be overcon€ through a policv and straiegv

focusing on decentralization and autonony in education. It is n€cessary to nnprove ieacher

professionalism by etiminating obstacles through teacher tainings io ger dd ofpelsonal,

icoromic, structurai, social, and cultural constrainis. To do so, ;t needs lhe govenrment's

political will, reacher commitment, and society involvement

Keln'ords : improvemeni, professionalism

A. PENDAHULUAN
Sistem pendidikan di Indonesia suclah

,ering mengalami pcrubahan. Hal ini rldak lain

adalah untuk memenuhi tunlutan jaman,

Lcmajuan ilffu pengelahuan dan tcknologi.

ekonomi, sosial, politik, struktur masyarakat

dan sebagainya.Walaupun ada anggapan yang

berbanding tcrbalik dalam arti di satu pihak,

pendidikan sebagai penggerak lajunya motor

ilmu pengetahuan dan di lain pihak ada

anggapan bahwa moior penggemk itu selalu

lambat dalampenerapannya.

Namun demikian, perlu dial:ui bahwa

perbaikan tetap dilakukan pemcdntah. Dalam

kaitan ini, lndonesia sebagai negara
berkembang selalu berusaha meningkatkan
pengembangan pcndidikan baik di SD, SLIR
maupun SLIA. Hal ini terbukti dengan adanya

pe bahan kurikulum 1975 nenjadi kurilulum
1984 (yang disempumakan 1986), kemudian

disempumakan lagi menjadi kurila um 1994,

dan kini diganti dengan L:urikulurn 2004, yang

dikenal dengan "Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP)". (sebagai pengganti

kurikulum 1994). Kudkulum 2004 sebenanya

sudah dip€rsiapakan tahun 1999 yang didorong

oleh kebijakan dalam penyelenggaraan

desentralisasi pendidikan yang dituangkan

dalam pcratuan pcrundangan, peperti Tap

MPR No. XV tcntang "Pcnyelenggaraan

Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang

Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah dalam Kemngka Negara

Kesatuan Republik Indoncsia (NKRI);
Undang-Undang R.l. No. 22211999 tentang

"Pemedntah Daemh"; Unsdang-Undang RI.
No. 25l1999 teniarg "Perimbangan Keuangan

antara Pcmerintah Pusai dan Daemh", serta

Undang-Undang No. 2012003 tentang "Sistem

Pendidikan Nasion"l . Kur i-k'ulum baru rni

sudah diujicobakan pclaksanaamya tahr.rn 2000

p.ld.r kalangan lerbalcs dan secala resmi

djberlakukan tahun 2004. Dalam tahap

perkembangan selanjuttya, kuril:ulum tenebut

diberlal:ukan secara luas pada setaip sckolah

ralrur 200b, yang kemudisn dikenal scbagai

"Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan"
(KTSP), yaitu kurikulum yang disisun
berdasarkan kompetensi bersifat nasjonal
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dengan menambah muatan materi tertentu
sesuai dengan kebutuhan sekolah dan daerah
tempat p€laksanaaniya.

Yang dituntut dalam dunia pendidikan,
khususnya yang dicanhrmkan dalam program
pendidikan, misalnya kurikulum pastilah yang

5erba idedl. Oleb karena itu. dapal dipahami
kalau pada kurikulum tersebur lerdapal umlan
tednci tentarg masalah-masalah pendidikan
yang barus diperharil,an. sepeni deskripsr
tujuan pendidikan nasional, deskripsi tujuan
mata pelajaran, tujuan pembelajaran, pukok
bahasan, kegiatan pembelajran, judah jam
tatap muka, sumber kepustakaan, dan
s€bagainya. Semua yang serba idcal itu sudah
t€nhr hanrs dapat ditafsirkan dan ditempkan
oleh guru bidang studi (sebagai titik sentral
dalam mengoperasikan p€ndidikan, khususnya
yang tercantum dalam kurikulum ilalam proses
pembelajaran di kelas). Bila guru bidang studi
mampu menafsirkan dan melaksanakan
program p€ndidikan, tenrtama yang t€rcantum
dalam L:urikulum tersebut secara konsekwsn
dan konsisten, makan program pendidikan
barulah mencapai sasaran.

Bisa diyakini bahwa ada sejumlah
kendala dalam pelaksanaan program
pendidiLan selama ini. terurama yang rercermin
dalam kudkulum. Hal ini sebagian terbesar
terdapat pada gnru bidang studi sebagai u.jung
tombak pelaksanaan progam pcndidikan itu di
lapangan. Oleh karena itu, untuk tidak
mengulangi segala kekurangan dan kelemahan
pada program pendidikan yang lalu, seperti
yang tampak pada kudkulum 1994, maka
dalam mewujudkan program pendidikan,
teruBma melalui [_udl:ulum 2004 berbasis
kompetensi yang sudah mulai diterapkan saai
ini, profosionalisme gllm perlu dipersiapkan
secara matanB da0 dit'ngkalkan. Yang saat ini.
kebijakan dan strategi desenhalisasi dan
otonomi bidang pendidikan nasional lebih
banyak diserahkalr pada daemh. Hal ini perlu
mendapatkan perhatian yang dapat dijadikaD
sebagai suatu masukan dalam rangka
peningkatanprofesionalisme guru, yang sedang
menjadi fokus perhatian dan peningkatan
pemerintah saat ini.
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B. ISU PENGEMBANGAN
MANAJEMEN GURU SECARA
NASIONAL

Perubahan penataan manajemen
pemerintahan tentu berakibat pula pada
penataan manajemen pendidikan. Dasar
penataan itu adalah berlakunya tru No.2 Tahun
1999 tentang pemerintahan Daelah. Dalam
undang-undang terscbut, disebutkar bahwa
desenhalisasi adalah suatu azas dan proses
pembentukan otonomi daerah dan atau
penyelenggaraan wewenang pemedntah di
bidang tertentu oleh pemedntah pusat (Bafadal,
2001). Sejalan dengan itu, ditegaskan pula
bahwa otonomi dacnh adalah kewenangan dan
kebebasan daerah untuk membentuk dan
melaksanakan kebijakan menuut prakarsa
5endrri berdasarkan aqprrasr nasyarakat, sesuri
dengaD peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku. Walaupun semua k€wenangan
diberilan oleh pemerintah pusat kepada daerah,
kewenangan itu mempunyai perkecualian,
yaitu bidang politik luar negeri, pertahanaD,

keamanan, peradilan, monencter, dankebijakan
alalam penyelenggaraan p€medntahan (pasa7).

Bidang pendidikan merupakan bidang yang
termasuk dalam garapan kewenangan daerah
secara otonom yang didelegasikan oleh
pemerintah pusat.

Depaltemen Pendidikan Nasional
(2004: 2) menegaskan bahwa pelaksanaan
desemtralisasi diberbagai sektorpemerintahan
didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan
berianggung j awa b. Prrnsip.prinsip pemberian

otonomi daerah bidang pendidikan
memperhaljkan aspek-acpel demokrasi.
keadilan, serta pem€mtaan dalam rangka
pemberdayaan seluruh potensi daemh yang
beragam sehingga menjadi kekuatan yang
sinergis. Untuk itu, pemerintah menyerahkan
sebagian kewenangan dalam pelayanan bidang
pendidikan nasional kepada daerah otonom
secara ufuh mulai dari p€ngambilan keputusan,
perencanaan. pelaksanaan. pcngdwasan sampai
dengan pengendaliannya di lapangan, dengan
tetap memclilara terjalinnya hubungan yang

serasi antam kebijakar pusat, daerah, dan antar
daerah.



Selaniutnya, ditegaskan pula bahwa

desentalisasi bidang pendidikan nasional

bertujuan mewujudkan pembangunan nasional

di bidang pendidikan scrta melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat yang
bcrlanda'{an pada prakar(x dan aspirasl

masyarakat mclalui uPaYa-uPaYa
memberdayakan, menghimpun, s erta
mengopiimalkan berbagai potensi daerah untxk
kepentingan daerah itu sendiri serta
mengamankan prioritas nasional dalam
penyclenggaraan pelayanan masyarakat serta

pembangunan sektor pe[didikan nasional
sesuai dengan kebij akan yangh telah ditetapkan

secaranasional.

Untuk mcnciptakan Pelayanan
pendidikan )arg lebih barl. maka sEa(egi

desentralisasi perlu diarahkan pada penanganan

beberapa isu kebijakan yang strategis. Salah

satu isu strategis te$€but adalah "Peningkaian
Manajemen Guru secara Nasional". Dalam

kaitan ini, Depdiknas (2004:18) menegaskan

bahwa pengelolaan guru secan nasional

memegang peranan vital dalam upaya
peningkatan mutu pendidikan secara
berkeldnJUlan. Perlu drlak..rkrn kajian-karjian
yang sistematis dan menyelunb terhadap

pengelolaan guru dari mckanism€ yang berlaku

sekarang. Pelgelolaan grtu tidak semata-mata

menyangl_ut adminisirasi kepegawaian guru,

tetapi yang lebih penting adalah pemberdayaan
jabatan guru sebagai jabaran profesional

Pengelolaan guru profesional akan mcnyangkut

5randar komperensi. slandar profeii.
perlindung.rn hulum. uji profe.r dan.eni fi lasi.
institusi pengelola, organisasi plofcsi yang

akan mendrikung b€rkembangnya kemampuan

profesi guru secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat

diketahui bahwa desentralisasi bidang
pendidikan nasional adalah suatu upaya

mewujudkan pcmbangunan nasional di bidang
pendidikan serla mempermudah pelayanan

kepada masyarakat berlandaskan pmkarsanya

sendirr. Namun demikian, pelaksanaan

desentralisasi bidang pendidikan nasional

cukup kornpleks karena ada berbagai hal yang

perlu dikaji lebih jauh. Salah raru isu srralcgi'
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yang perlu mendapat p€rhalian adalah
"Peningkatan Menejamen Guru secara

Nasiondl . Mudah dipahami mcngapa hal ini

menjadi begitu p€nting diperhatitan, karena

secam empeds mutu pendidikan kita memang

sangat renalah dan mutu pendidikan yang

rendah mencerminkan mutu para pendidik atau

guru yang rendah pula. Isu rni perlLr djsikdpi

secan sedus karena guru sebagai ujung tombak

dalam duria pendidikan sangat meneDtukan

keberhasilan pendidikan; upaya-upaya
alternatif untuk mcningkatkan mutu
profesionalitas gl.llu perlu dipikirkan oleh

semua pihak, masyamkat, pemcrintah, dan

sudah tentu gulu itu sendiri.

C. SYARAT KEBERHASILAN GURU
BAHASA INDONESIA SEBAGAI
TENAGAPROFESIONAI

Ada banyak hal yang menentukan

kebcrhasilan pendidikan yang sudah

diprogiamkan p€medntah. Hal tersebut antara

Iain, pengelolaan pendidikan secam nasional,

pengelolaan persekolahan. adminislra'r.
pembiayaan, kurikulum, g!ru, dan masyarakat

(misahya orang tua). Secara op€rasional,

kurikulum dapal dikdlakdn mempun) ai

keduddkan sentral sebagai suatu rujukan dan

kuril:ulum itu sendii tidak akan berarii bila
tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh
guru. Hal ini mengisyamtkan bahwa guru

sebagai perangkat operasional di lapangan

dituntuimempunyai mutu profesionalitas.

Dalam pandangan yarg sederhana,

guru prolesronal adalah grru lang mempunlai

kualifftasi kompetensi mengajar sesuai dengan

kualifikasi pendidikan yang dipcrolehnya

malalui pendidjkan fomal atau yang diakui

pemerintah. Guru dj SD,MI adalah guru kelas

yang mempunyai lualifikasi komoclensi

mengaiar multi mata pelajaran- Guru yang

mengajar di sckolah menengah adalah guru

mara pelajaran yang memluryai ko'npclcnsl
mcngajar mata pelajarar. Supamo (2000)

menambahkan bahwa dulu gulu merupakan

aktor utama dalam kelas, bukan siswa

Pembelajaran sebagdi sualu indoktrinasi.
peserta didik harus menerima segala sesrtatu

Peningkatan Prof€sionalismc Guru Bahasa Indonesia (Akmal Hamsa)



4

yang diajarkan guru- Pada em globalisasi
sekarang ini, guru dituntutkeprofesionalannya.
Mereka dinmtut untuk dapat men,'usun dan

membuat rencana p€mbelajaran berdasarkan
kebutuhan siswa sehingga siswa mampu
mencad dan menemukan ilmu pengetahuamya
sendiri.

Sejalan dengan dengan pandangan

Supamo, Adams dan Decey (dalam Usman,

1990: 7) mengatakan bahwa perkembangan

baru terhadap pengaj aran membawa
konseL:wensi kepada guru untut meningkatkan
pemnan dan kompetensinya karena proses

belajar mengajar dan hasil belajar sebagian

ditentukan oleh kompetensi guru- GuIu yang

kompeten akan lebih mampu menciptakan
Iingkungan secara efeltif dan akan lebih
mampu m€ngelola kelasnya sehjngga hasil
belajar siswa berada pada tingkat optimal.
Peran guru dan kompetensi guru menyangkut
banyak hal, antara lain sebagai pengaiar,

pemimpin kelas, pembimbing, pengatur
lingkungan, partisipan, ekspreditor, perencana,

supervisor, motivator, penanya, evaluator, dan

konselor. Dari peranan dan kompetensi
terscbut, pada kenyataannya terpadu dalam
penampilan guru yang manunggal dan
lerinlegrasi. Hal ini rampak mulai dari
percncanaan, proses belajar mengajal hingga
evaluasi.

Kini kita berada dalam abad
pefgetahuan, pcmbonahan, reformasi atau

malah r€volusi pendidikan dan pembelajaran
guna mendapatkan karalteristik pendidikan
dan pembelajaran abad pengetahuan dapat

berlangsung dan berhasil dengan baik bila
lerdapal guru-guru yang mempunyai
keprofesronalan yang linggi. Dengan kala lain.
bahwa guru profesional me pakan pmsyarat
strategis dalam perbaikan dan kebdhasilan
signifikan pendidikan dan pembelajaran.
Berdasarkan pandangan tersebut, Saryono
(2002) merumuskan bahwa bahwa guru yang

proleqional alan senantiasa {at mcmperbabarur
dan mengkualifikasi keprofesionalan mercka

agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, (b)
meny€suaikan L:ualifikasi profesional mereka

agar sesuai dengan tuntutan yang ada, (c)
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meningkatkan kompetensi keilmuan mereka

agar tidak k€tinggalan, (d) penuh etos kerj a dan
komibr€n yang tirggi untuk mempcrbaiki dan
meningkatkan bidang keahlian mdeka, (c)
memiliki jiwa dan semangai pengabdian yang
tinggi demi k€majuan bidang prof€si mereka,
(D memiliki semangat pengabdian lang tinggi
demi kesejawatan yang tinggi untlk secam

bersama-sama kolega mereka meningkatkan
bidang kerja mereka, dan (h) selalu
mengembangkan did secara terus-menen$ atau
be*elanjutan. Dcngan scjumlah karakteristik
profesionalitas tencbut, gulu diyakini mampu
dan berdaya mengembangkan dan
meningkatkan mutu pendidikan dan
pembelajaran sehingga sesuai dan cocok
dengan kebutuhan abad pengetahuan.

Berkaitan dengan hal telsebut, dalam
"Kebijakan dan Shategi Desentralisasi dan
Otonomi Bidang Pendiilikan Nasional" yang
diprogramkan Depdiknas (2004: 11) diiegaskan

bahwa untuk menciptakan pelayanan yang
Icbib baik, maka penanganan i5u-isu straregis
(salah satunya isu tentang peningkatan
manejemen BLrnr secara nasional). Scbagian isu
(termasuk tentang peningkatan manejemen
gxru secam nasional) mcnrpakan kebijakan
bersifat strukturkarena menyangkut perrbahan
nilai, sikap, perilal:u yang berkembang dalam

sejarah peradaban, dan untuk menanganinya
memerlukan waktu yang tidak singkat.
Penrbahan tersebut pada dasamya merupakan
proses pembentukan mrrd .tel baru pada aparat
pendidikan dan masyarakat pada umumnya,
baik pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan
dalam rangka melaksanakan pelayanan secara

lcbih efektif, €fisien, bermutu, seria
berkeadilan. Perubahar nirdret ini tidak hanya

dapat dilakukan oleh departemen atau s€ktor,

tetap i memerlukan upaya anlar-furrBsi
pemedntahan dalam suatu perencanaan
nasional tcrpadu dan berjangka panj ang.

Beranjak dari uftian tenebut, maka
dalam perkembangan otonomi daerah dan
globalisasj saat ini dan di masa yang akan

dalang. guru lidak banya ditunrui mempunyai
profesionalitas dari segi pengetahuan,
wawasan, dan keterampilan mcrcncanakan,



melaksanakan, dan mengevaluasi pengajaran

s€sual dengan kualifikasi kompetensi yang

diperolehnyadari pendidikan fomalteiapijuga
harus mempunyai kemampuan menycsuaikan

diri sesuai dengan situasi sosial dan perubahan

sosial s€hingga mampu beryedlaku dan

memberil(an pelayanan kepada masyamkat

untuk menunjang prilesinya. Hal ini sesuai

dengan yang dikatakan Hamijoyo (2002)

bahwa peran guru memang banyak bersifat

ilrniah akademis, tetapi tidak semuanya Dalam

melaksanakan tugasnya, guru tetap beryegang

pada kaidah-kaidah profesional yang menjadi

ciri khasnya. Gum harus memperhihmgkan

kebutuhan atau masalah-masalah sosial yang

berpengaruh terhadap s€kolah bahkan terhadap

pendidikan sebagai pranata sosial yang ada

kaitannya dengan pranata_pranata sosial

lainnya.

Oleh karena masalah guru menyangkut

masalah yang luas dan menyangkut bangsa dan

negara, peningkatan mutu profesionalitas gulr
merupakan masalah nasional yang dilangani

secam terpadu ol€h berbagai sektor dan

departemen secara berkesinbmgao Hal sejalan

juga dikatakan Saryono (2002) bahwa

pembentukan, pengembangan, pembinaan, dan

peningkatan mutu profesionalisme gulu,
conditio sine ron, bagi semua pihak yang

terlibat, berkepentingan, bersangkutan, dan

peduli dengan pengembangan dan peningkatan

muiu pendidjkan dan pembelajarani baik bagi

pribadi guru sendiri, bagi rnasyarakat maupun

bagi pemerintah atau negara.

D. MUTU PROFRSIONALITAS GI]RU
BAIIASAINDONESIA

Keberhasilan pendidikan pada suatu

sekolah akan menjadi berita yang luar biasa dan

orang lua secara beramai-ramai ingin
memasuktan anaknya ke s€kolah tersebut,

!Lalaupun -biayanya mabal' Hal ini
menunjukkan bahwa ketidak berhasilan
pendidikan di Indonesia sudah merupakan hal

biasa dan umum di rasakan oleh masyarakai

Hal ini berafi pula bahwa masyamkat sudah

memahami betul bahwa mutu pendidikan di
sekolah-sekolah Indonesia rendah dan sangat
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sulit mencari sekolah yang rclatifbemuhr'

Bukan hanya sinyalemen, tatapi

berbagai fakta menuljukkal bahwa mutu

pendidikan dan terutama p€mbelajaran di

Indonesia m€mang rendah, bahkan sangat

rendah. Saryono (2002) mengungkapkan

bahwa dnla Human Developnenl Index (HDI)
rabun lqgq s.d.2001 menempatkan lndone'ia
pada posaisi anta@ 105 s.d. 109 di antara 175

negara, jauh di bawah tiga negara tetangga

Hasil Survei Political 1nd Economic Rbk

Consultancy (PERC) yatLg berpusat di
Hongkong menunjutkan bahwa di antara 12

negara yang disurvei, sistem dan mutu

p€ndidikan Indonesia menempati urutan

teraktir (12), di bawah Vi€tnam. Dengan

asumsi yang dapat dip€rcaya akurasinya, data-

data EBTANAS selama 10 tahun lebih, juga

menunjukan bahwa prestasi belajar siswa-

sr5rla Indonesia lergolong rendah Berbagai

sinyalemen dan dugaan banyak kalangan juga

relatif senada. Jika semua data dan dugaan

lerrbul cefinat dan benar, mala hal ini

merupakan isyarat keterpuiukan mrtu
pendidikan;

Ketidakberhasilan pendidikan itu
diasaumsikan karena ketidakmampuan grlru

menjawab persoalan-persoalat yang dittntut
dalam drmia pendidikan, khususnya yang telah

dituaflgkan dalam kurikulum. Sebagai contoh

kurikulum bahasa Indonesia, yatrg berorentasi

pendekatan komunikatif, dilaksanakan guru

berdasarkan pendekatan struktual K€aalaan

serupa kemungkinan besar t€Ijadi juga pada

berbagai bidang 'tudi lain. Hal lni lercermin

pada Kartono (2000) yang menyatakan bahwa

pengalaman di lapangan mmmjukkan bahwa

selalu terjadi kesenjangan antan kuikulllm
yang direncanakan atau diidealkan dengan

pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, ada

juga yang berpendapat berbeda, misahye Drost
(2000) yang mengatakan bahwa kudkulum kita

terlalu tinggi lev€lnya, tidak sesuai defgan

k€mampuan siswa. Materinya juga terlalu

padat sehingga siswa kurang mamPu

m€nyerapnya. Kemudian, Adisusilo (2000)

mengalakan bahwa dewa<a ini dunia
pendidikan terpuruk karena antara lain ilnu-

Peningkatan Piof€sionalisme Guru Bahasa Indonesia (Akmal Hamsa)
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ilmu sosial hanya mengaj arkan infomasi, tidak
membentuk watak, moralitas, sikap, atau proses

berpikirperestadidik.

S etelah melihat data yang
disampaikan, kita mungkin sepakat dengan
yang dikatakan Saryono (2000) yang
menyatakan bahwa keterpuukan pendidikan,
lbususnya mrtu pembelajaran Indonesia
m€rupakan isyarat rendabnya mutu dan prestasi
pembelajran Indonesia. Meskipun guru tidak
dapat disalahkan begitu saja, karena
persoalannya begitu kompleks, banyak yang

berpendapat bahwa prfesionalitas guru-guru
Indonesia sangat kronis bila dibandingkan
dengan gu!-guru di negara lain.

Fakta kasat mata yang meny€babkan
kurangnla prolesiona[isme gunr di Indoneqia,
antara lain sebagai b€riLut. (a) Masih banyak
guru yang m€ngajar tidak sesuai dengan
bidangnya. Di Madum sebagian besar grml MI
berlatar belakang pendidikan pesanten dan di
Jawa Timur masih banyak gDru SLIP,MTS dan
SMU diajar oleh lulusan perguruan tinggi ilmu
mlrrrd, bukan lulusan keguruan. (b) Masih
sangat banyak gur yang memiliki kompelen5r
(baik keihnuan maupuu profesionalisme)
rendah dan mempriharinkan. UJi kompelensi
guru SLTP di Jakarla menunjukkan bahwa rata-
ruta nilai guru di bawah nilai rata-rata siswa
mereka. Uji kompetensi glrnr SLIP tahun 200 1

di Jawa Timur menunjuklkan bahwa guru-glru
8 mata pelajaran (iumlahnya 2.400 orarg)
banya mampu menjawab soalsoal EBTANAS
(yang diperuniutlan bagi siswa mereka)
sekitar 60%; hanya satu atau dua omng yang

mampu menj awab 100%.

Namun demikian, bila diamati dengan
sungguh-sungguh, ada cukup banyak guru yang

mempunyai semangat pengabdian tinggi, tanpa
menuntut misalnya UMR sebagaimana blrluh;
mereka membedkan darma baktinya yang

terbaik kepada siswa dan masyarakat.
Kemudian, banyak juga grru yang berusaha
melaniuLlan kuIab ketingkat yang lebib linSgj
meskipun haru' meminjam uang di koperasi
dan sering terhambat oleh pihak-pihak yanbg
semestinya mendukt]ng mereka,

E. HAMBATAN PENGEMBANGAN
MUTU PROFESIONAI,ITAS GIIRU
BAEASAINDONESIA

S€tiap p€rgantian sistem pendidikan,
khususnya kurikulum, pemerintah selalu
berupaya meningka*an muru prolesionalitas
guru. Misahya, dalam perwujudan kurikulum
1994, calon pengajamya dipeniapkan melalui
pendidikan prajabatan pendidikan sekolah
dasar (PGSD) dan SLIP melalui program
penletaraan yang dirangani oleh Unit Program
Jank Jaul di bawah koordinasi Universitas
Terblka. Kemudian, guru-guru yang sudah
memplrnyar kualrfikasr yang se(uai diberi
p€nataran untuk melaksanakan ku kulum
tersebut. Walaupun d€mikian, tampak bahwa
pengajaran beralasarkan kurikulum 1994 tidak
juga mampu meningkatkan mutu mendidikan.
HaI ini menunjukkan bahwa mutu
prcfesionalisme guru masih tetap juga rcndah
dan benfii pula bahwa upaya peningkatan mutu
profesronalilas guru yang dilakui,an selarna ini
belum berhasil.

Kegagalan peningkatan mutu
profesionalitas guru yang dilakukan
pemerintah selama ini, klususnya yang melalui
penataran m€nunrt So€dijarto (2000) karcna
kebanyakan penatamn be$ifat masal, tidak
didasarkan atas hasil evaluasi, supewisi, ilan
dia$osis kinereja guru. Akibatnya, banyak
penataran yang tidat efisien dari segi dana,

waktu, dan tenaga yang digunakan, dan tidak
efektif dari segi peningkatan profesionalitas
guru, perbaikar mutu, proses, dan hasil
pendidikan.

Sementara itu, Saryono (2002)
men€gaskan bahwa kendala pengembangan

dan peningkatan mutu profesionalisme glrlu
Indonesia, di antaranya karena adanya kendala
personal, ekonomis, shuktuml, sosial, dan

kultural. Kendala-kendala yang dimaksud
adalah sebagaiberikut.

a. Ketrdala personal berupa rendahnya
kesadaran guru unfuk mengutamakan mutu
dalam peDgembangan polensi dan modvasi
diri dan adanya rasa tidak berdaya dan tidak
mampu mengembangkan prcfesi.
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b. Kendala ekonomis berupa terbatasnya

kemampuan finansial gum untuk secara

berkelanjutan mengembangkan diri' amat

rendahnya penghasilan sebagai guru

schingga memaksa mereka bekerja macam-

macam, dan banyaknya Puigutan dan

pcmbiayaan kepada mereka sehingga

mcng-rangi lemampuan secara ekonomls

ultuk m€ngemban gkan Profesi

c. Kendala strukhral berupabanyaknyapihak
yang mengatur dan mengawasi guru

sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan

tenang, rumitnya jenjang dan jahr
pengembangan profesi dan karier sehingga

mereka tidak berdaya, dan terlalu ketatnya

dan kakunya berbagai ahran birokasi yang

mengikat guru sehingga mereka tidak

mampu mengembangtan keativiias dan

motivasi,

d. Kendala sosial berupa rendahnya
pengharyaan masyamkat terhadap profesi

gnru, kurangnya partisipasi masyarakat

dalarn mengembangkan profesi guru, dan

kurangnya fasilitas sosial dalam
mengembangkan Profesi guru.

e. Kendala kultural berupa rendahnya budaya

keda bel,oreantasi mutu sehingga para gwu

bekerja seadanya, rendahnya budaya

pembelajaran Yang mengutamakan
otonomi dan kedaulatan guru, dan kakunya

budaya birokrasi Pendidikan Yang
membuat guru sulit berkembang

Berbagai kendala tersebut terkait

antara satu dengan lainnya dan juga dengan

faklor-faktor lain di luar bidang pendidikan dan

pembelaj aran sehingga membuat guru_gunr

Indonesia iidak otonom, tidak bisa mengambil

keptusan sendiri, tidak kreatif, dan lidak

berdaya. Kondisi s€perti ini memang L:ufang

merberi pcluang kcpada guru-guru lndonesia

untuk berkembang s ehi ngg a mutu
profesionalitasnya rendah dan dapat diyakini

bahwa ilu pula yang menyebabkan rendahnya

mutu pendidikan di Indonesia

'7

F. STRATEGI PENGEMBANCAN
MUTU PROFESIONALITAS GURU
BAHASAINDONESIA

Padabagiat terdahulu sudah dijelaslan

bahwa dalam perkembangan otonomi daerah

dan globalisasi saat ini dan di masa yang akan

daratrg. gunr lidal' banla dirutrrul mcmpunldi

profesionalitas dari segi pengetahuan,

wawasan. dan k€terampilan merencanakan,

melaksanakan, dan mengcvaluasi pengajaran

sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang

diperotchnya dari pendtdikan formal. lerapi

juga harus mempunyai kemampuan
meny€suaikan diri sesuai dcngan situasi sosial

dan perubahan sosial sehingga mampu

b€rperilaku dan membedkan pelayanan kepada

masyarakat untuk mcnunjang profesinya. Hal

ini sesuai dengan yang dikalakan Hamijo

(2000) bahwa peran guru memang banyak

bersifat ilmiah akademis, tetapi tidak
semuanya, Dalam melaksanakan tugasnya,

glrru tetap berpegang pada kaidah-kaidah

profesional yang mcnjadi cid khasnya. Guru

harus memperhitungkan kebutuhan atau

masalah-masalah sosial yang berpengarxh

terhadap sekolah bahkan terbadap pendidikan

sebagai pranata sosial yang ada kaitannya

denganpranata-pranata sosial lainnya.

Sementara itu, fakta dan data yang ada

memperlihatkan bahwa mutu profesionaliias

guru masih rendah dan belum mamuPu

mengangtatmutupendidikan Hal ini sekaligus

menunjukkan bahwa guru bclum sepenulmya

siap mengladapi dan memenuhi tunhrtan

perkembangan olonomi dacrah dar global i'asi

saat ini maupun di masa mendatang. Kurangnya

mutu profesionalitas gllru selama ini sehingga

kurang mampu mendukung Program
pendiditan yang dilakukan pemerintah, antara

Iain karena kendala sistem penataran yang

diberikan, personal, ekonomis, strukural,

sosial, dan kulhlral. Guna mengembangkan dan

meningta*an mutu profesionalitas guru sudah

barang lentu dilakukan dengan mengalasi

kenalala-kcndala tersebut Hal ini dapat

dilakukan dengan strategi s€bagai berikut

a. Penataran guru di samphg bersifat massal,

perlu Juga dilalukan evalua'ii. supervl'j
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b.

dan diagnosis kiner€ja guru secara
individu. Hal ini bisa dilakukan dengan

cara memberikan penataran-penataran
intensif secara massal, kemudian
dilanjutkan dengan evaluasi kompetensi
glllu secam periodik misalnya melalui tes

kompetensi klusus misalnya mengambil
model pelaksanaan tes yang dilakukan di

Jakarta atau Jawa Timur dengan mate
yang bewadasi. Hal itu bisa dilanjutkan
dengan supervisi secara periodik tentang

cara kerja guru dalam mempersiapkan,
melaksanakan, dan mengevaluasi
pelajaran. Scmua ini dilal:ukan di samping

unhrk diagnosis, juga l.mhrk uji kelayakan
guru dan serlifikasi. Hal ini sangat relevan

dcngan sistem guru kontrak yang mulai
dikembangkan pemerintah saat ini.

Secara personal, guru harus dimotivasi
untuk melakukan pengembangan dan

pemberdayaan motivasi dan potensi diri
untuk dapat menyesuaikan diri dengan

tunh.rtan masa kini dan masa yang akan

daiang. Hal ini bisa dilakukan dengan

memberikan peluang kepada guru untuk
kreatif misalnya mcny€diakan dana
penelitian bagi penelitian kelas atau

mcmberikan penghargaan tertentu bagi
gwu yang benar-benar berpresiasi. HaI ini
dilakukan secara terbuka dan berlaku untuk
sernua guru di manapun mereka
melaksanakan hlgas.

Secara ekonomis, baik pemerintah maupun

masyarakat harus bertekad sekaligus
meiealisasikan peningkatan gaji atau
penghasilan guru, mengurangi beftagai
pungutan, dan meningkatkan belbagai
fasilitas yang memungkinkan guru
berkonsentani padaprofesinya.

Secara siruktural, pemerintah harus
melakukan der€gulasi peraturan yang

mengatur guru, melonggarkan atau
membebaskan guru agar berkeasi dan

berinovasi dalam pembelajaran, dan
memberikan kebebasan dan kedaulatan
kepada guru untuk menjalankan
profesinya.

e. Secara sosial, masyarakat harus lebih
banyak terlibat dan berpartisipasi dalam

kegiatan pengembangan profcsi gwu dan

harur lebib banyak lagi mclalrukan promos'
guru.

f- Secara kultural, harus dikembangkan
budaya kerja yang berorentasi mutu,
budaya pem bc la;a ra n beroreanlasi
profesional, dan nilai-nilai profesi yang

mengltamakan kejujuran.

C ara-c ara peningkatan mutu
profesionalismc gnlu sebagaimanan yang

disampaikan tencbut dapat ditatakan cukup
relevan dengan kebijakan dan slralegi
desentralisasi dan otonomi bidang pendidikan
yang sedang dikembaagkan saat ini. Walaupun

iidak sepenuhnya, sebagian besar altematif
dalam p€ninkatan mutu pendidikan yang
diqampaLkan ler'ebu cukup realisti( dan bisa

dilaksanakan dan hanya diperlukan polltlcal
wild daa kinereja pemerintah, komitmen guru,

dan keterlibatan masyarakat dal am
melaksanakannya. Bila keiiganyanya
befi inergi dan bcrkomitmen memperhatikan,
meningkatkan, dan mengembangkan
profesionalitas gufu, maka mutu pendidikan
kita mendapat peluang untuk bisa sesuai dengan
yang dihampkan.

C. PENUTUP

Sistem p€ndidikan di Indoresia sudah

sering mengalamiperubahan. Hal iri Lidak lain
adalah untuk memenuhi tuntutan jaman,

IPTEK, poleksosbud, dan sebagainya.
Walaupun add anggapan )ang berbanding

terbalik dalam arti di satu pihak, pendidikan
sebagai penggerak lajunya motor ilmu
pengetahuan dan di lain pihak ada anggapan

bahwa motor penggemk itu selalu lambat dalam
peneraplrrurya, perlu diakui bahwa perbaikan

teiap dilahrkan pemerinta!.

Yang dihrntut dalam dunia pendidikan,
khususnya yang dicantumkan program
pendidikan pastilah yang serba ideal. Bila guru
bidang studi mampu menafsirkan dan
melaksanakannya secara konsekwen dan
konsisten yang serba ideal itu, maka barulal

d.
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program pendidikan yang serba ideal itu
mencapai sasalan.

Berdasarkan berbagai pendapat dan

faka, tcrdapat kcndala dalam pelaksanaan

progam pendidikan selama ini Kendala ihl
sebagian terletak pada guru, yaitu mDhr

prolesionalitas guru masih rendah sehingga

berdampak pada rcndahtya mutu pendidikan.

Dalam mewujudkar program pendidikan,

-esuar dengan kebijakan dan slralegi
alcsentalisasi dan otonomi bidang pengdidikan

yang dicanangkanpemerintah, profesionalisme

guru per'lu dipersiapkan secam matang dan

dilingka(kan aBar guru memPunYa;
profesionalitas dari segi pengetahuan,

wawasan. dan keterampilan merencanakan,

melaksanakar, dan mengevaluasi pengajaran

sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang

diperolehnya dad pendidikan fomal dan

memptmyai kemampuan menyesuaikan diri
sesuai dengan situasi sosial dan perubahan

sosial s€hingga mampu berperilaku dan

membeikan pelayanan kepada masyarakat

dalam menjalankan prcfesinya.

Untuk meningkatkan profesionalitas

guru tersebut, dapat dilakukan dengan

menghilangkanhambatan-hamabatanyang ada

s€lama ini, yaiiu hambatan yang ada pada

model peliaiamn guu, kendala pe$onal,

kendala ekonomis. kendala strukural, kendala

sosial, dan kendala kulfiral. Walaupun tidak

sepenubnya, sebagian besar altematif dalam

peningkatan mutu Pendidikan Yang
disampaikan tersebut cukup realistis dan bisa

dilaksanakan dan hanya diperlukan polircdl
wild dan kinerja pemerintah, komitmen guru,

dan keterlibatan masyarakat dalam
melakidnakann) a. Bila ketiganya bcrsinergi

dan b erkomitmen memPerh atik an'
meningkatkan, dan mengembangkan
prolesionalitas guru, mutu pendidikan kita
secara betahap mendapat peluang untuk bisa

sesuai dengan yang dihampkan.
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