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BAB II. 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Definisi, Tujuan dan Manfaat Sertifikasi 

Berdasarkan pada Panduan pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2006 

sertifikasi guru didefinisikan sebagai “upaya peningkatan mutu guru dibarengi 

dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan  dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara 

berkelanjutan. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa sasaran akhir dari program 

setifikasi adalah peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pencapaian 

sasaran tersebut memerlukan keseriusan dan upaya sistematis serta kontribusi dari 

semua pihak yang terkait dengan pendidikan di Indonesia. Definisi ini pun 

memposisikan guru sebagai ujung tombak upaya pencapaian dan peningkatan 

mutu pendidikan yang diharapkan. Sebagaimana dikemukakan Fakry Gaffar 

(2007:1): Fungsi guru dalam proses pendidikan adalah mengajar, mendidik, 

membina, mengarahkan dan membentuk watak dan kepribadian sehingga manusia 

itu berubah menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, manusia yang 

cerdas dan bermartabat. 

Tujuan sertifikasi guru adalah untuk (1) menentukan kelayakan guru 

dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan  mutu hasil pendidikan, dan (3) 

peningkatan profesionalisme guru.” (Panduan pelaksanaan sertifikasi guru tahun 

2006: p.1). 



8 

Manfaat sertifikasi guru adalah : 

a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompten, yang 

dapat merusak citra  profesi guru. 

b. Melindungi masyarakat dri praktik-praktik  pendidikan yang tidak 

berkualitas  dan tidak professional. 

c. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan 

(LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal  yang 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan definisi, tujuan dan manfaat sertifikasi guru dapat 

disimpulkan bahwa sertifikasi guru pada akhirnya berorientasi pada pencapaian 

dan peningkatan mutu pendidikan. Secara teoritik hal ini dikemukakan oleh 

Daman Herawan (2007:33) “Secara teoritis, proses sertifikasi yang dilakukan 

dengan benar akan berkon-tribusi positif terhadap mutu pendidikan. Mutu 

pendidikan adalah keadaan baik-kurang baiknya kondisi, layanan dan hasil 

pendidikan di suatu sekolah berdasarkan kriteria ideal dan harapan masyarakat” 

 

B. Konsep Profesionalisme Guru 

1. Pengertian Profesionalisme 

Penulusuran definisi profesionalisme pun memiliki variasi yang 

berbeda antar para ahli, namun secara umum istilah profesionalisme sudah 

dikenal luas dikalangan masyarakat. Pengertian yang muncul dimasyarakat 

umum seolah-olah hanya teruntuk bagi personil tingkat manajer, 

sedangkan sesungguhnya istilah profesional itu berlaku untuk semua 
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personil mulai dari tingkat atas sampai ketingkat paling bawah. Pengertian 

profesional secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan dan 

keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan 

tingkatan masing-masing. Oleh karena itu seseorang atau tenaga 

profesional tidak dapat dinilai dari satu segi saja, tetapi harus dari segala 

segi. Di samping keahlian dan keterampilannya juga perlu diperhatikan 

mentalitasnya. Jadi yang dikatakan dengan tenaga profesional itu ialah 

tenaga yang benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap 

mental terpuji, juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari 

perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari 

penilaian semua pihak.  

Konsep tentang profesionalisme saat ini menuntut adanya kemampuan 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan dengan efesien dan 

efektif. Menurut Pamudji (1994 : 20-21), profesionalisme adalah : “a 

vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or 

science and usually involving mental rather than manual work, as teacing, 

engeneering, writing, etc”. Dari kata dasar profesionalisme ini kemudian 

muncul kata jadian profesional yang artinya Engage in special occupation 

for pay etc. dan profesionalisme yang artinya profesional quality, status, 

etc. Selanjutnya Pamuji mengartikan orang yang profesional memiliki atau 

dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatan-kegiatan 

diantaranya pelayanan publik dengan mempergunakan keahliannya itu 

sehingga menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik mutunya, lebih 
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cepat prosesnya, mungkin lebih bervariasi yang kesemuanya 

mendatangkan kepuasan pada masyarakat.  

Profesional adalah orang yang terampil, handal, dan sangat 

bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Orang yang tidak 

mempunyai integritas biasanya tidak profesional. Profesionalisme pada 

intinya adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara 

baik dan benar (MenPAN, 2002 : 25). Yang dimaksud profesional adalah 

kemampuan, keahlian atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu 

yang ditekuninya sedemikian rupa dalam kurun waktu tertentu yang relatif 

lama sehingga hasil kerjanya bernilai tinggi dan diakui serta diterima 

masyarakat (MenPAN, 2002 : 14).  

Profesionalisme di dunia kerja bukan sekedar ditandai oleh penguasaan 

IPTEK saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh cara memanfaatkan IPTEK 

itu serta tujuan yang dicapai dengan pemanfaatannya itu. Seorang 

profesional harus dapat: 

a. Memberi makna dan menempatkan IPTEK itu dapat memberikan 

manfaat yang maksimal bagi dirinya sendiri maupun organisasi atau 

peru-sahaan dimana ia bekerja serta meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat;  

b. Mencerminkan sikap dan jati diri tehadap profesinya dengan 

kesungguhan untuk mendalami, menguasai, menerapkan dan 

bertanggungjawab atas profesinya;  
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c. Memiliki sifat intelektual serta mencari dan mempertahankan 

kebenaran;  

d. Mengutamakan dan mendahulukan pelayanan yang maksimal di atas 

imbalan jasa, tetapi tidak berarti bahwa jasanya diberikan tanpa 

imbalan.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Pamungkas (1996 : 206-207), bahwa 

manusia profesional dianggap manusia yang berkualitas yang memiliki 

keahlian serta kemampuan mengekspresikan keahliannya itu bagi 

kepuasan orang lain atau masyarakat dengan memperoleh pujian. Ekspresi 

keahlian tersebut tampak dalam perilaku analis dan keputusan-

keputusannya. Demikian hasil kerja profesional selalu memuaskan orang 

lain dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. Profesionalisme selalu 

dikaitkan dengan efisiensi dan keberhasilannya, dan menjadi sumber bagi 

peningkatan produksi, pertumbuhan, kemakmuran dan kesejahteraan baik 

dari individu pemilik profesi maupun masyarakat lingkungannya.  

Kusnandar (2007 : 46) mengemukakan bahwa “Profesionalisme adalah 

kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan 

yang berkaitan dengan mata pencaharian sesseorang”. 

Sementara itu Danim (2002 : 23) mendefinisikan bahwa, 

profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk 

meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus 

mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan 

pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. 
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Kemudian Freidson (1970) dalam Syaiful Sagala (2002 : 199) 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah 

“sebagai komitmen untuk ide-ide professional dan karir”. 

Sedangkan Poerwopoespito & Utomo (2000 : 266), mengatakan bahwa 

profesionalisme berarti faham yang menempatkan profesi sebagai titik 

perhatian utama dalam hidup seseorang. Orang yang menganut faham 

profesionalisme se-lalu menunjukkan sikap profesional dalam bekerja dan 

dalam keseharian hidupnya.  

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan 

profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang 

disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau 

sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan isme 

sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai 

pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja 

sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, 

loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya. Jadi 

pada dasarnya profesionalisme berkenaan dengan sikap peduli baik 

terhadap klien atau pun terhadap profesinya, Seperti yang diungkapkan 

oleh David H. Maister bahwa profesionalisme adalah terutama masalah 

sikap, bukan seperangkat kompetensi. Seorang professional sejati adalah 

seorang teknisi yang peduli (Maister, 1998 : 23).  

Dari pemaparan mengenai konsep profesionalisme, penulis dapat 

simpulkan bahwa, yang paling utama profesionalisme berkenaan dengan 
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sikap dan nilai-nilai yang dimunculkan oleh para profesional dalam 

menjalani aktivitas dan tanggung jawab profesinya. Seseorang dengan 

profesi tertentu mungkin memiliki keterampilan atau kompetensi yang 

tinggi di bidang keahliannya, tetapi dia belum bisa dikatakan profesional 

sebelum secara handal dan konsisten mampu mendemonstrasikannya 

melalui sikap peduli terhadap klien dan pekerjaannya. 

 

2. Dimensi Profesionalisme 

Hall. R (Muhammad, Rifqi. 2008 : 3). Mengembangkan konsep 

profesionalisme dari level individu meliputi lima dimensi, yaitu : 

a. Pengabdian pada profesi (dedication), yang tercermin dalam dedikasi 

profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang 

dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total 

terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan 

bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri 

secara total merupakan komitmen pribadi dan sebagai kompensasi 

utama yang diharapkan adalah kepuasan rohani dan kemudian 

kepuasan material. 

b. Kewajiban Sosial (Social obligation), yaitu pandangan tentang 

pentingnya paran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh 

masyarakat atau pun oleh profesional karena adanya pekerjaan 

tersebut. 

c. Kemandirian (Autonomy demands), yaitu suatu pandangan bahwa 

seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa 

ada tekanan dari pihak yang lain. 

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation), yaitu 

suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan 

profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang 

tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan 

mereka. 

e. Hubungan dengan sesama profesi (Professional community affiliation), 

berarti menggunakan ikatan  profesi sebagai acuan, termasuk 

organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai 

sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para 

profesional membangun kesadaran profesinya.  
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Sementara itu Maister (1998 : 25) mengisyaratkan profesionalisme 

pada level individu meliputi 4 (empat) dimensi yaitu : 

a. Kebanggaan pada pekerjaan 

b. Komitmen pada kualitas 

c. Dedikasi pada kepentingan klien 

d. Keinginan tulus untuk membantu 

 
 

3. Ciri-ciri Profesionalisme 

Maister (1998 : 21-22), mengatakan bahwa ciri-ciri profesionalisme 

sejati yaitu :  

a. Bangga pada pekerjaan mereka, dan menunjukkan komitmen pribadi 

pada kualitas.  

b. Berusaha meraih tanggung jawab. 

c. Mengantisipasi, dan tidak menunggu perintah, mereka menunjukkan 

inisiatif.  

d. Mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk merampungkan tugas. 

e. Melibatkan diri secara aktif dan tidak sekedar bertahan pada peran 

yang telah ditetapkan untuk mereka. 

f. Selalu mencari cara untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah 

bagi orang yang mereka layani. 

g. Ingin belajar sebanyak mungkin mengenai bisnis orang-orang yang 

mereka layani. 

h. Benar-benar mendengarkan kebutuhan orang-orang yang layani. 

i. Belajar memahami dan berfikir seperti orang-orang yang mereka 

layani sehingga bisa mewakili mereka ketika orang-orang itu tidak ada 

ditempat. 

j. Adalah pemain tim. 

k. Bisa dipercaya memegang rahasia. 

l. Jujur, bisa dipercaya dan setia. 

m. Terbuka pada kritik-kritik yang membangun mengenai cara 

meningkatkan diri. 

 

Sedangkan Mahfud MD (Wangmuba, 2009) antara lain menunjukan 

beberapa karakteristik budaya akademis yang berpengaruh terhadap 

profesionalisme sebagai berikut : 

a. Bangga atas pekerjaannya dengan komitmen pribadi yang kuat dan 

berkualitas.  
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b. Memiliki tanggungjawab yang besar, antisipatif dan penuh inisiatif. 

c. Ingin selalu menegrjakan pekerjaan dengan tuntas dan ikut terlibat 

dalam berbagai peran diluar pekerjaannya.  

d. Ingin terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kerja dan 

kemampuan melayani. 

e. Mendengar kebutuhan pelanggan dan dapat bekerja dengan baik dalam 

suatu tim.  

f. Dapat dipercaya, jujur, terus terang dan loyal.  

g. Terbuka terhadap kritik yang bersifat konstruktif serta selalu siap 

untuk meningkatkan dan menyempurnakan dirinya. 

Selain itu kita lihat ada lima diskursus profesional yang berbeda 

diseputar profesionalisme keguruan yaitu antara lain:  

a. Profesionalisme material (Material professionalism) merujuk pada 

kemampuan professional guru atau tenaga pengembang lain dilihat 

dari prespektif penguasaan material bahan ajar yang harus 

ditransformasikan dikelas ataupun diluar kelas. 

b. Profesionalime metodologikal (Methodological professionalism) 

merujuk pada penguasaan metode dan strategi serta seni mendidik dan 

mengajar sehingga memudahkan proses belajar mengajar. 

c. Profesionalisme sosial (Social professionalism) merujuk pada 

kedudukan guru dan tenaga pengembang lain sebagai manusia biasa 

dan sebagai anggota masyarakat dengan tidak kehilangan identitas 

budaya sebagai pendidik oleh karena bisa dijadikan contoh dan 

referensi perilaku dalam kehidupan masyarakat.  

d. Profesionalisme demokratis (democratic professionalism) merujuk 

pada tugas pokok dan fungsi yang ditampilkan oleh guru dan tenaga 

pengembang lainnya harus beranjak dari, oleh dan untuk peserta 

didiknya sehingga mencerminkan miniature demokrasi masyarakat. 

e. Profesionalisme manajerial (managerial professionalism) merujuk 

pada kedudukan guru bukanlah orang yang secara serta merta 

mentransmisikan bahan ajar saja tapi juga bertindak sebagai direktur, 

manajer atau fasilitator belajar. Sudarwan Danim (Wangmuba, 2009) 

 

4. Pengertian Guru 

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi 

seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui 

interaksi edukatif secara terpola, formal dan sistematis. Dalam UU Nomor 
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14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 1) dinyatakan bahwa : 

“Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah”. 

Guru merupakan sosok yang paling berperan dalam menentukan 

kualitas pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan 

sekolah. Guru merupakan komponen terpenting dalam peristiwa 

pembelajaran peserta didik. Sebaik apapun program pendidikan yang 

termuat dalam kurikulum tanpa adanya peranan guru yang mengolahnya 

menjadi materi yang dapat difahami, tidak akan berarti apa-apa bagi 

peserta didiknya. Sejalan dengan ini, Bank Dunia (Suhardan, Dadang, 

2001: 20) mengemukakan bahwa:  

Guru merupakan titik sentral dalam usaha mereformasi pendidikan, 

dan mereka menjadi kunci keberhasilan setiap usaha peningkatan 

mutu pendidikan. “apapun namanya, apakah itu pembaharuan 

kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, peningkatan 

pelayanan belajar, penyediaan buku teks, hanya akan berarti apabila 

melibatkan guru”. 

 

Sementara itu Moh. Fakry Gaffar (2007: 2) menyatakan bahwa: “guru 

adalah jabatan profesional yang memiliki  tugas  pokok  yang amat 

menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik”. 

Hal ini menunjukan bahwa guru merupakan sebuah profesi yang menuntut 

adanya keahlian khusus di bidangnya (sebagai guru). 

Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab 

dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang 
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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 kedewasaaan 

sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. 

 

5. Hakikat Profesi Guru 

Uno (2008 : 15) mengungkapkan, guru merupakan suatu profesi, yang 

berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan 

tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. 

Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar 

bidang kependidikan. 

Untuk seorang guru perlu mengetahui dan dapat menerapkan beberapa 

prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi 

pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan 

sumber belajar yang bervariasi. 

b. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif 

dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. 

c. Guru harus dapat membuat urutan (sequence) dalam pemberian 

pembelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan tugas 

perkembangan peserta didik. 

d. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan di berikan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi) agar 

peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang 

diterimanya. 

e. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, diharapkan 

guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga 

tanggapan peserta didik menjadi jelas. 

f. Guru wajib memerhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan 

antara mata pelajaran dan/atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-

hari. 
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g. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan 

cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, 

mengamati/meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya. 

h. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina 

hubungan sosial, baik dalam kelas maupaun di luar kelas. 

i. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara 

individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya 

tersebut. 

 

Guru dapat melaksanakan evaluasi yang efektif serta menggunakan 

hasilnya untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswa serta dapat 

melakukan perbaikan dan pengembagan. 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian 

pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi 

juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan 

pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian, 

keahlian guru harus terus dikembangkan dengan tidak hanya terbatas pada 

penguasaan prinsip mengajar. 

 

6. Guru Sebagai Contoh (Suri Teladan) 

Uno (2008 : 15) mengungkapkan, pada dasarnya perubahan perilaku 

yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik harus dipengaruhi oleh latar 

belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. 

Atau dengan perkataan lain, guru mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan perilaku peserta didik. 

Untuk itulah guru harus dapat menjadi contoh (suri teladan) bagi 

peserta didik, karena pada dasarnya guru adalah representasi dari 
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sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan 

dapat menjadi teladan, yang dapat digugu dan ditiru. 

Seorang guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang dapat 

ditunjukkan oleh peserta didiknya. Untuk itu, apabila seseorang ingin 

menjadi guru yang profesional maka sudah seharusnya ia dapat selalu 

meningkatkan wawasan akademis dan praktis melalui jalur pendidikan 

berjenjang atau pun up grading dan/atau pelatihan yang bersifat in service 

training dengan rekan-rekan sejawatnya. 

Perubahan dalam cara mengajar guru dapat dilatihkan melalui 

peningkatan kemampuan mengajar sehingga kebiasaan lama yang kurang 

efektif dapat segera terdeteksi dan perlahan-lahan dihilangkan. Untuk itu, 

maka perlu adanya perubahan kebiasaan dalam cara mengajar guru yang 

diharapkan akan berpengaruh pada cara belajar siswa, diantaranya sebagai 

berikut. 

a. Memperkecil kebiasaan cara guru baru (calon guru) yang cepat merasa 

puas dalam mengajar apabila banyak menyajikan informasi (ceramah) 

dan terlalu mendominasi kegiatan belajar peserta didik. 

b. Guru hendaknya berperan sebagai pengarah, pembimbing, pemberi 

kemudahan dengan menyediakan berbagai fasilitas belajar, pemberi 

bantuan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar, dan 

pencipta kondisi yang merangsang dan menantang peserta didik untuk 

berpikir dan bekerja (melakukan). 

c. Mengubah dari sekedar metode ceramah dengan berbagai variasi 

metode yang lebih relevan dengan tujuan pembelajaran, memperkecil 

kebiasaan cara belajar peserta didik yang baru merasa belajar dan puas 

kalau banyak mendengarkan dan menerima informasi (diceramahi) 

guru, atau baru belajar kalau ada guru. 

d. Guru hendaknya mampu menyiapkan berbagai jenis sumber belajar 

sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri dan berkelompok, 

percaya diri, terbuka untuk saling memberi dan menerima pendapat 

orang lain, serta membina kebiasaan mencari dan mengolah sendiri 

informasi. 
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7. Tugas Guru 

Dalam lingkup profesi guru memiliki beberapa tugas, baik yang terikat 

oleh profesinya maupun di luar tugas formalnya. Secara garis besar tugas 

guru dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni tugas profesi, tugas 

kemanusiaan dan tugas kemasyarakatan. Sebagai salah satu profesi resmi 

kedudukan guru memerlukan keahlian khusus. Jenis pekerjaan ini tidak 

dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pekerjaannya. 

Terkait dengan hal tersebut Usman (2008 : 15) menegaskan bahwa tugas 

guru sebagai profesi mencakup beberapa persyaratan: 

a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu 

pengetahuan yang mendalam, 

b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan 

bidang profesinya, 

c. Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai, 

d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan 

yang dilakukannya, dan 

e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. 

Usman (2008 : 15) 

 

Selain persyaratan tersebut, sebetulnya masih ada persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu 

profesi antara lain yaitu, 

a. Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, 

b. Memiliki klien atau obyek layanan yang tetap seperti dokter dengan 

pasiennya, guru dengan muridnya, dan 

c. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di 

masyarakat. 
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Sebagai bahan perbandingan, berikut ini disajikan pula ciri-ciri 

keprofesian yang dikemukakan oleh D. Westby Gibson ,1965 (dalam 

Usman, 2000) secara rinci adalah sebagai berikut, 

a. Pengakuan oleh masyarakat terhadap layanan tertentu yang hanya 

dapat dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai 

suatu profesi, 

b. Dimilikinya sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan sejumlah 

teknik dan prosedur yang unik, 

c. Diperlukannya persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum orang 

mampu melaksanakan suatu pekerjaan professional, dan 

d. Dimilikinya organisasi profesional yang di samping melindungi 

kepentingan anggotanya dari saingan kelompok luar, juga berfungsi 

tidak saja menjaga, akan tetapi sekaligus selalu berusaha meningkatkan 

kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk tindak-tindak etis 

profesional kepada anggotanya. 

 

Sementara itu, Moh. Fakry Gaffar (2007 : 2-3) menguraikan tugas 

pokok guru adalah sebagai berikut: 

a. Membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinnya 

sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. 

b. Membantu peserta didik agar potensi intelektual, emosional dan 

spiritualnya tumbuh berkembang secara seimbang dan harmonis serta 

sempurna. 

c. Mentransformasikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik 

dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh 

kreatifitas dalam proses belajar mengajar, sehinga khasanah ilmu 

pengetahuan dan kreatifitas peserta didik tumbuh dan berkembang 

pula. 

d. Menanamkan nilai-nilai positif yang diperlukan dalam hidup ke dalam 

diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan 

prilaku peserta didik. 

e. Membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang 

memiliki watak dan kepribadian utuh dan sempurna. 

f. Membantu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial yang beradab dan 

bermartabat. 

g. Menumbuhkembangkan dalam diri peserta didik nilai-nilai perilaku 

mulia. 

h. Memberikan tuntunan kepada peserta didik untuk mengenal mana 

perbuatan yang baik dan yang tidak, mana perbuatan yang dilarang 

mana pula yang tidak dilarang, mana perbuatan yang salah dan mana 
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pula yang benar yang perlu dalam kehidupan yang penuh kedamaian 

dan ketentraman. 

 

Sementara itu, Usman (2008 : 6-8) memberi penjelasan bahwa, tugas 

guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan 

profesionalitas diri sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Mendidik, mengajar dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai 

suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai 

pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti 

mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi 

masa depan anak didik. Tugas kemanusiaan juga menjadi salah satu segi 

dari tugas guru. Sisi ini tidak bisa guru abaikan, karena guru harus terlibat 

dengan kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Guru harus 

menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak didik. Dengan begitu 

anak didik dididik agar mempunyai sifat kesetiakawanan sosial. 

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat 

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik 

simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang 

diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. 

Bila seorang guru dalam penampilannya tidak menarik, maka kegagalan 

pertama adalah ia tidak akan dapat menanamkan benih pengajarannya itu 

kepada para siswanya. Para siswa akan enggan menghadapi guru yang 

tidak menarik. Pelajaran tidak dapat diserap sehingga setiap lapisan 
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masyarakat (homoludens, homopuber, dan homosapiens) dapat mengerti 

bila menghadapi guru. 

Di bidang kemasyarakatan merupakan tugas guru yang juga tidak 

kalah pentingnya. Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan 

mengajar masyarakat untuk menjadi warga Negara Indonesia yang baik 

(yaitu yang bermoral Pancasila). Memang tidak dapat dipungkiri bila guru 

mendidik anak didik sama halnya guru juga bertugas mencerdaskan 

bangsa secara keseluruhan.  

Bila dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, 

tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Secara 

singkat tugas guru dapat digambarkan melalui bagan berikut. 
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Gambar 2.1 

Tugas-tugas Guru Menurut Uzer Usman (2008 : 8) 

 

Tugas pokok guru di atas merupakan kerangka acuan bagi guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Dalam tugas pokok tersebut 

dikemukakan bahwa tugas guru bukan hanya sekedar melakukan 

transformasi ilmu kepada siswa, akan tetapi lebih jauh dari itu guru juga 

harus mengupayakan agar siswa dapat mengimplementasikan pengetahuan 

yang diperolehnya dari proses pendidikan dalam kehidupannya. 
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8. Profesionalisme Guru 

Berdasarkan penelusuran mengenai konsep profesionalisme di atas, 

pada dasarnya penulis lebih tertarik kepada definisi profesionalisme yang 

diungkapkan oleh David H. Maister bahwa profesionalisme adalah 

terutama masalah sikap, bukan seperangkat kompetensi. Seorang 

professional sejati adalah seorang teknisi yang peduli (Maister 1998 : 23). 

Sementara itu pendefinisian mengenai guru dan hal-hal yang 

berkenaan dengannya, pada kenyataannya sudah cukup banyak teori dan 

para ahli yang membahas mengenai hal ini, namun khusus dalam 

penelitian ini, penulis lebih mengacu pada pengertian yang diungkapkan 

oleh Moh. Fakry Gaffar (2007: 2) yang menyatakan bahwa: “guru adalah 

jabatan profesional yang memiliki  tugas  pokok  yang amat menentukan 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik”. Hal ini 

menunjukan bahwa guru merupakan sebuah profesi yang menuntut adanya 

keahlian khusus di bidangnya (sebagai guru). 

Mengacu pada teori di atas, hakikatnya guru adalah dia yang memiliki 

kompetensi keguruan, guru adalah dia yang memahami tugas dan fungsi 

profesinya, guru adalah dia yang memahami secara mendalam hakikat 

profesi dan kode etik keguruan. Seseorang dikatakan sebagai guru apabila 

dia bekerja sebagai tenaga pengajar di lembaga pendidikan tertentu secara 

professional dan memiliki kompetensi sebagai seorang guru. Namun guru 

belum bisa dikatakan kompeten dan profesional apabila dia tidak memiliki 
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dan menunjukkan sikap kepedulian terhadap perkembangan dan 

pertumbuhan peserta didik dan terhadap profesi keguruannya. 

Dari pemaparan teori di atas, yang dimaksud dengan profesionalisme 

guru adalah sikap yang dimunculkan oleh seorang guru ketika 

menjalankan aktivitas kerjanya sebagai pendidik, pengajar dan pelayan 

pendidikan bagi peserta didik. 

 

9. Kompetensi Guru Profesional 

Guru professional adalah guru yang memiliki kemampuan baik 

akademik, pedagogis, pribadi maupun sosial. Guru tersebut diidentiikan 

dengan sosok yang patut digugu dan ditiru. Berdasarkan UU No. 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, ada empat kompetensi yang harus 

dimiliki/dikuasai oleh seorang guru, yaitu kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, kompetensi pedagogic, dan kompetensi professional. 

 

a. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara 

rinci sub-kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Sub-kompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator 

esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan 
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norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam 

bertindak sesuai dengan norma. 

2) Sub-kompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: 

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki 

etos kerja sebagai guru. 

3) Sub-kompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: 

menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, 

sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir 

dan bertindak. 

4) Sub-kompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator 

esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta 

didik dan memiliki perilaku yang disegani. 

5) Sub-kompetensi  akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki 

indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan 

taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang 

diteladani peserta didik. 

 

b. Kompetensi Pedagogik 

Pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Indikator esensial 

sebagai berikut.  
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1) Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial 

dengan memanfaatkan prinsip-prinsip: perkembangan kognitif; 

kepribadian; dan mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik.  

2) Merancang pembelajaran, memahami landasan  pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran.  Subkompetensi ini memiliki indikator 

esensial: memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 

peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta 

menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

3) Subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: 

latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

4) Subkompetensi merancang dan indikator esensial evaluasi pembelajaran: 

merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar; dan 

memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 

5) Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta 

didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi 

peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik. 

 

 



29 

c. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum 

mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, 

serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap 

subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut: 

1) Menguasai substansi keilmuan memiliki indikator esensial: memahami 

materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, 

konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi 

ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan 

menerapkan keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki 

indikator esensial:  menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis 

untuk memperdalam pengetahuan / materi bidang studi.  

 

d. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai 

berikut: 

1) Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. 
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2) Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan pendidik dan tenaga 

kependidikan lain.  

3) Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua peserta didik 

dan masyarakat sekitar.  

 

Kompetensi (kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial) tersebut dalam 

praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh.  Beberapa ahli mengatakan 

istilah kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung”, karena telah 

mencakup semua kompetensi lainnya.  Sedangkan penguasaan materi ajar 

secara luas dan mendalam lebih tepat disebut dengan penguasaan sumber 

bahan ajar. Hal ini mengacu pandangan yang menyebutkan bahwa sebagai 

guru yang berkompeten memiliki (1) pemahaman terhadap karakteristik 

peserta didik, (2) penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun 

kependidikan, (3) kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, 

dan (4) kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan 

kepribadian secara berkelanjutan. 

Dalam menciptakan suasana belajar bagi pendidik dan tenaga kependidikan, 

pembinaan guru perlu diarahkan untuk mecapai keempat kompetensi tersebut. 

  

C. Mutu Pembelajaran di Sekolah  

Mutu pembelajaran merupakan ukuran kesesuaian antara harapan 

stakeholder pendidikan dengan hasil yang diberikan oleh sekolah yang terwujud 
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dalam profil lulusan sekolah.  Dalam kenyataannya mutu merupakan suatu yang 

abstark dan beragam antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya. 

Pembelajaran merupakan upaya mengkondisikan peserta didik untuk 

merekontruksi lingkungannya menjadi suatu yang bermakna bagi kehidupannya. 

Kajian ini menunjukkan arti yang lebih luas mengenai pembelajaran dari pada 

sekedar tatap muka antara guru dengan peserta didik di ruang kelas. Made 

(2007:63-64) menegaskan bahwa Interaksi belajar-mengajar yang terjadi di 

sekolah antara guru, siswa, dan sumber belajar merupakan proses intervensi 

profesional yang dilakukan secara sistematis dengan disiplin ilmu pengetahuan 

tertentu untuk mencapai tujuan berupa keluaran. 

Ukuran mutu dalam pembelajaran memiliki keragaman, sesuai dengan 

keinginan peserta didik, orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. 

Karenanya ukuran pembelajaran yang bermutu dapat berupa: kondisi yang 

menyenangkan bagi peserta didik ketika belajar, nilai rata-rata UN peserta didik 

minimal 7,5, perilaku peserta didik yang sopan dan santu, pola pikir peserta didik 

yang cerdas, dan berbagai hal lainnya. Tinjauan mutu pendidikan tersebut dapat 

diklasifikasi menjadi mutu input, mutu proses, dan mutu output pendidikan. 

Mutu input adalah kondisi kebermutuan pada input pendidikan, yaitu mutu 

kurikulum, mutu siswa, mutu guru, mutu fasilitas, dan mutu input lainnya. Mutu 

proses adalah kebermutuan pembelajaran yang terjadi antara peserta didik, guru, 

dan lingkungan pembelajaran. Tentu saja kebermutuan proses ini akan ditentukan 

oleh mutu input. Mutu output adalah kondisi mutu yang tercermin dari capaian 

mutu yang didapat oleh lulusan suatu sekolah. 
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Mutu atau Kualitas dalam kamus elektronik bahasa Inggris Merriam 

Webster’s yaitu “quality” yang berarti degree of excellence (derajat 

kesempurnaan). Dalam Bahasa Indonesia  disebut  juga dengan kata “mutu”. 

Dilihat dari perkembangan teori kualitas, maka perkembangan kualitas tidak akan 

terlepas dari W. Edward Demming menulis buku yang paling penting yang 

berjudul Out of The Crisis. Buku tersebut menjelaskan tentang transformasi gaya 

manajemen Amerika. Konsep utama tentang kualitas dari Demming (W. Edgard 

Deming, online: http://www.mftrou.com/edwards-deming.html) sebagai berikut: 

1. Create constancy of purpose and continual improvement – long term 

planning must replace short term reaction  

2. Adopt the new (Japanese) philosophy – by management and workers alike.  
3. Do not depend on (quality) inspection – build quality into the product and 

process  

4. Choose quality suppliers over low cost suppliers – to minimise variation in 

raw materials and supply.  
5. Improve constantly – to reduce variation in all aspects e.g. planning, 

production, and service.  
6. Training on the job – for workers and management, to reduce variation in 

how job is done.  

7. Leadership not supervision – to get people to do a better job, not just 

meet targets.  

8. Eliminate fear – encourage two-way communication, encourage 

employees to work in the organisation’s interest.  
9. Break down internal barriers – department’s in an organisation are 

“internal customers” to each other and must work together.  
10. Eliminate slogans (exhortations) – processes make mistakes not people. 

Management harassment of workers will create bad relations if no effort 

made to improve processes.  
11. Eliminate numerical targets – management by objectives (targets) 

encourages low quality.  
12. Remover barriers to worker satisfaction – including annual appraisals  

13. Encourage self improvement and education for all  
14. Everyone is responsible for continual improvement in quality and 

productivity – particularly top management 

http://www.mftrou.com/edwards-deming.html


33 

14 prinsip dari Deming tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

1)   Menciptakan konsistensi  tujuan untuk pengembangan produk dan jasa 

dengan adanya tujuan suasana bisnis yang kompetitif. 

2)   Adopsi filosofi baru 

3) Menghentikan ketergantungan  pada adanya inspeksi dan digantikan  

dengan upaya  pencapaian mutu. 

4)   Menghentikan  anggapan bahwa penghargaan dalam bisnis adalah terletak 

pada harga. 

5)  Peningkatan sistem produksi dan layanan secara terus menerus guna 

peningkatan  mutu dan produktivitas. 

6)   Pelatihan dalam pekerjaan 

7)   Kepemimpinan lembaga 

8)   Menghilangkan rasa takut 

9)   Hilangkan penghalang  antar departemen/biro 

10) Mengurangi slogan peringratan-peeringatan  dan target, dan mengganti 

dengan pemantapan metode-metode yang dapat meningkatkan  mutu 

kerja. 

11) Kurangi standar  kerja yang menentukan  kuota berdasarkan jumlah. 

12) Hilangkan penghambat  yang dapat merampas hak asasi manusia untuk 

merasa bagga terhadap  kecakapan kerjanya. 

13) Lembagakan suatu program pendidikan dan peningkatan  diri yang penuh 

semangat. 

14)  Setiap orang dalam perusahaan bekerja  sama dalam mendukung  proses 

transformasi. 

Crosby mengungkapkan bahwa kualitas consisted of “conformance to 

requirements” (Crosby, P.C., 1979:17) (adanya kesesuaian dengan yang 

dipersyaratkan). Sedangkan Sallis memberi pengertian mutu dengan mengacu 

pada dua kategori, yaitu mutu absolut dan mutu relatif  (Sallis, E., 1993:5). Mutu 
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absolut diartikan sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi atau keadaan 

yang mutlak. Definisi ini berdasar pada produsen. Artinya suatu barang atau jasa 

dikatakan bermutu manakala ia sesuai dengan spesifikasi yang distandarkan oleh 

produsen berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam pendidikan, maka sekolah 

atau institusi pengelola sekolah (dinas/departemen) baik di tingkat wilayah 

maupun nasional merupakan produsen  penentu kriteria mutu pendidikan. 

Mutu relatif diartikan sebagai suatu barang atau jasa bermutu berdasarkan 

spesifikasi konsumen.  Pendidikan yang bermutu menurut kajian ini adalah 

pendidikan yang sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan pendidikan itu 

sendiri. Maka ukuran mutu bagi produsen harus selalu disesuaikan dengan 

kebutuhan konsumen dengan kata lain barang atau jasa yang akan diberikan harus 

selalu mengutamakan “fit for their purpose” (Juran1979a:2). 

Melihat pada dua jenis mutu di atas, maka pendidikan bermutu dapat 

dicirikan oleh dua hal, yakni (1) memiliki kesesuaian dengan spesifikasi yang 

ditentukan oleh sekolah/dinas pendidikan/departemen pendidikan, dan (2) 

memenuhi kebutuhan konsumen pendidikan. 

Produk pendidikan bukanlah suatu barang melainkan lebih bersifat  service 

provider yaitu suatu lembaga yang memberikan pelayanan pada pelanggannya. 

Artinya produk pendidikan adalah jasa, yaitu jasa pembelajaran terhadap peserta 

didik, namun demikian pelayanan jasa pendidikan ini akan menyangkut juga pada 

pelayanan berupa penyelenggaraan institusional. Untuk melihat mutu dalam 

pendidikan, maka dapat dilihat pada karakteristik mutu pelayanan sebagai berikut 

: 
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1. Dalam pelayanan, yang terjadi adalah kontak antara orang dengan orang, 

artinya orang yang melayani  dengan yang dilayani akan ada interaksi  

yang kemudian akan terjadi proses aksi – reaksi. 

2. Mutu pelayanan akan sangat ditentukan oleh waktu. Artinya mutu pelayan 

hanya dapat diukur ketika proses pelayanan berlangsung. Pelanggan akan 

sangat puas apabila mereka dilayani pada saat membutuhkan pelayanan. 

3. Mutu pelayanan sangat ditentukan pada saat pertama kali service provider 

memberikan pelayanan. 

4. Dampak dari pelayanan adalah intangibility atau kenyamanan pelayanan 

yang baik dapat memberikan pelayanan pada pelanggan. 

5. Indikator keberhasilan mutu pelayanan lebih sukar ditentukan daripada 

mutu produksi. Hal ini disebabkan karena untuk menilai keberhasilan 

pelayanan dapat dinilai dari kepuasan pelanggan. 

 

Dalam kajian sistem, mutu pendidikan (sekolah) berada dalam empat hal, 

yaitu input, proses, output, dan outcome (dampak). Mutu input merupakan 

mutu dalam setiap masukan terhadap pembelajaran siswa, mutu input dapat 

dikategorikan ke dalam 3 bagian besar, yaitu alat, tenaga, dan biaya. Alat 

terdiri dari: kurikulum, sistem kerja sekolah, hubungan sekolah dengan 

Masyarakat, dan kurikulum. Tenaga terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, 

dan staf sekolah lainnya. Biaya  terdiri dari pendapatan dan pengeluaran.  

Mutu proses adalah proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah 

(manajemen sekolah). Pembelajaran yang bermutu merupakan pelayanan utama 

bagi peserta didik sebagai pelanggan utama sekolah. Penyelenggaraan manajemen 

sekolah merupakan pelayanan yang tidak terpisah dari upaya untuk memberikan 

layanan pembelajaran. Artinya yang menjadi core business sekolah adalah proses 

pembelajaran bagi peserta didik. Pembelajaran merupakan proses untuk 
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memberikan bimbingan,  pengajaran, dan pelatihan berdasarkan materi yang telah 

ditentukan. Mutu pengelolaan adalah kemampuan sekolah mendayagunakan 

sumber-sumber masukan   sehingga menghasilkan nilai tambah pada keluaran. 

Mutu output adalah mutu lulusan sebagai hasil pengolahan dalam proses 

belajar mengajar. Secara kualitatif mutu ini biasanya dilihat dari perubahan 

perilaku peserta didik. Dan secara kuantitaif dilihat dari nilai yang diperoleh 

peserta didik dalam setiap materi yang diberikan  oleh sekolah. Mutu output ini 

terbagai kepada dua bagian, yaitu mutu akademik dan mutu non akademik. Mutu 

akademik merupakan  mutu  yang dilihat dari  daya serap siswa dalam 

pembelajaran dari materi-materi yang ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. 

Mutu non akademik adalah mutu yang dilihat dari kemampuan lebih peserta didik 

dalam prosesnya menjalani pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. 

Mutu outcome adalah mutu yang dilihat dari dampak lulusan atau output 

sekolah terhadap dunia di sekitarnya, yang termasuk didalamnya dunia industri. 

Mutu ini dapat dilihat diantaranya dari kemampuan siswa untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau masa tunggu lulusan dalam 

mengaplikasikan keterampilan yang dimilikinya di dunia kerja. 

Secara keseluruhan Nana Syaodih, dkk. (2002), menggambarkan, sekolah 

yang bermutu sebagai berikut (lihat bagan berikut): 
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Gambar 2. 2 Rumah Mutu menurut Nana Syaodih 

 

Pelanggan pendidikan terbagi kepada pelanggan internal dan pelanggan 

eksternal. Pelanggan internal adalah pengelola sekolah itu sendiri, yang terdiri 

dari guru, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya. Sedangkan pelanggan 

eksternal adalah pelanggan sekolah yang berasal dari luar sekolah. Ini 

dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu : pelanggan primer, pelanggan sekunder 

dan pelanggan tersier. 

Pelanggan eksternal primer adalah pelanggan yang secara langsung 

menerima layanan jasa pembelajaran dari sekolah, yaitu peserta didik (siswa), 

sedangkan pelanggan eksternal sekunder adalah para orang tua, sebagai pihak 

yang menanamkan investasi bagi putera dan puterinya. Dan  pelanggan eksternal 

tersier adalah pihak yang akan menerima kembali peserta didik, setelah mereka 

keluar dari sekolah atau setelah mereka lulus. Mereka adalah pihak industri dan 

masyarakat umum secara luas. 
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D. Tilikan Khusus Mengenai Dampak Sertifikasi Guru terhadap 

Peningkatan Profesionalisme Guru dan Mutu Pembelajaran 

Sertifikasi pada dasarnya upaya untuk menjamin setiap tenaga pendidik 

untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Hal 

ini dapat dilihat pada manfaat sertifikasi guru (Pedoman Sertifikasi Guru 

2006). Sebagian ahli menyebutkan bahwa bagi guru S1 lulusan LPTK, 

sertifikasi merupakan pemberian legalisasi formal sebagai tenaga pendidikan 

profesional. Lebih jauh akan hal ini dikemukakan oleh Fakry Gaffar (2007:11) 

” Sertifikasi dalam sistem pendidikan guru adalah proses pemberian sertifikat 

kepada para lulusan program pendidikan guru sebagai bukti bahwa mereka 

telah dengan tuntas menyelesaikan keseluruhan proses pendidikan guru untuk 

jenjang pendidikan tertentu termasuk pendidikan profesi.”  

Berbagai bentuk asumsi mengenai sertifikasi ini mengarah pada 

peningkatan profesionalisme guru yang akhirnya akan mencapai mutu 

pendidikan yang diharapkan. Berdasarkan panduan Sertifikasi Guru tahun 2006 

disebutkan bahwa sertifikasi guru berbentuk uji kompetensi yang terdiri atas 

dua tahap, yaitu tes tulis dan tes kinerja yang dibarengi dengan self appraisal 

dan portofolio serta peer appraisal (penilaian atasan). Namun demikian, dalam 

pelaksanaannya, program sertifikasi ini dilakukan hanya dengan menggunakan 

instrumen portofolio saja. Kondisi ini terasa amat kurang, dilihat dari 

keabsahan instrumen dalam menjamin tenaga pendidik (guru) sebagai tenaga 

profesional. 


