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Abstrak 

Guru biologi yang berkualitas di era informasi ialah guru yang berkinerja tinggi dan profesional dalam melaksanakan 
berbagai sub kompetensi dan pengalaman belajar yang terkandung pada kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional 
secara nyata di lingkungan sekolah. Berbagai sub kompetensi dan pengalaman belajar tersebut dilaksanakan secara konsisten dan 
kontinyu dalam mengajar, mendidik, melatih, dan membimbing peserta didik di kelas, di laboratorium, di kebun percobaan, dan 
di kancah belajar lainnya. Selain itu, guru biologi yang berkualitas juga selalu menunjukkan sikap dan perilaku positif berupa: 
aktif, kreatif-imajinatif, produktif,, inovatif, dan progressif dalam melakukan proses pembelajaran dan pendidikan biologi, 
penelitian, dan penyesuaian diri terhadap berbagai tuntutan lokal, regional, nasional, dan global di era informasi.  

Kata kunci: Faktor-faktor yang mempengaruhi, profesionalisme, kinerja, guru biologi. 
 

uru sebagai pendidik merupakan 
tenaga profesional yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan bimbingan dan pelatihan, serta 
melakukan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan 
tinggi (UU. RI. No. 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 
39) tentang “Sistem Pendidikan Nasional”. Oleh 
karena itu, guru wajib mengembangkan dan 
memanfaatkan kemampuan profesionalnya, 
sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam 
melaksanakan tugas dan fungsionalnya, karena 
“pendidikan masa datang menuntut keterampilan 
profesi pendidikan yang berkualitas” (Megarry 
dan Dean, 1999:12-14).  

Guru secara umum dan guru biologi secara 
spesifik merupakan tenaga profesional yang harus 
memiliki kemandirian dalam keseluruhan kegiatan 
pendidikan baik dalam jalur sekolah maupun luar 
sekolah, guru memegang posisi yang paling 
strategis. “Dalam tingkatan operasional, guru 
merupakan penentu keberhasilan pendidikan 
melalui kinerjanya pada tingkat institusional, 
instruksional, dan eksperiensial” (Surya, 2000:4). 
Depdikbud (1994:63) menyatakan “guru 
merupakan SDM yang mampu mendayagunakan 

faktor-faktor lainnya sehingga tercipta PBM yang 
bermutu dan menjadi faktor utama yang 
menentukan mutu pendidikan”. 

Guru dan tenaga kependidikan lainnya 
adalah tenaga profesional. Oleh karena itu, 
mereka harus “terdidik dan terlatih secara 
akademik dan profesional serta mendapat 
pengakuan formal sebagaimana mestinya” 
(Depdiknas, 2004:1) dan “profesi mengajar harus 
memiliki status profesi yang membutuhkan 
pengembangan” (Tilaar, 2001:142). Menyadari hal 
tersebut, maka pihak Depdiknas melakukan 
program sertifikasi berupa akta mengajar bagi 
lulusan ilmu kependidikan maupun non 
kependidikan yang akan menjadi pendidik. 

Guru secara umum dan guru biologi secara 
spesifik sebagai tenaga profesional harus 
memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) mempunyai 
komitmen terhadap siswa dan proses belajarnya, 
(2) menguasai mata pelajaran yang diajarkannya 
serta cara mengajarnya kepada siswa, (3) 
bertanggungjawab memantau hasil belajar siswa 
melalui berbagai cara evaluasi, dan (4) mampu 
berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya 
dan belajar dari lingkungan profesinya (Hasan, 
2003:5). Jika guru dapat memenuhi beberapa 
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kriteria tersebut, maka para guru akan 
menunjukkan performansi yang baik..   

Selain guru harus memenuhi beberapa 
kriteria tersebut di atas, untuk menjadi guru yang 
profesional dan berkualitas, “guru juga harus 
memiliki kualifikasi akademik minimum dan 
sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan 
mengajar” (UU. RI. No. 20 Tahun 2003 pasal 42 
dan PP.RI No. 19 Tahun 2005 Bab VI pasal 28). 
Program sertifikasi kepada guru akan “menjadi 
kontrol yang mendorong para penyelenggara 
pendidikan untuk meningkatkan 
profesionalismenya dan memberikan layanan 
maksimal kepada para stakeholders” 
(Lengkanawati, 2006: 10). Sertifikasi dalam sistem 
pendidikan guru ialah “keseluruhan proses 
pendidikan guru yang mencakup program D2, S1, 
dan pendidikan profesi” (Gaffar, 2005:6) dan 
“program sertifikasi merupakan implikasi dari 
Undang-undang Guru dan Dosen” (UU.RI. No. 
14 Tahun 2005).  

Raths (Sukmadinata, 2002:192) lebih lanjut 
mengemukakan bahwa untuk menjadi guru yang 
profesional dan berkualitas, ada 12 kemampuan 
yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: (1) 
Explaining, informing, showing how, (2) 
Initiating, Directing, administering, (3) Unifying 
the group, (4) Giving security, (5) Clarifying 
attitudes, beliefs, problems, (6) Dagnosing 
learning problems, (7) Making curriculum 
materials, (8) Evaluating, recording, reporting, (9) 
Enrichment community activities, (10) 
Organizing and arranging classroom, (11) 
participating in professional and civic life, and 
(12) Participating in school activities. Kedua 
kemampuan tersebut sebaiknya dapat diterapkan 
oleh para guru untuk menuju profesionalisme.  

“Guru yang profesional harus selalu kreatif 
dan produktif dalam melakukan inovasi 
pendidikan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan” (Danumihardja, 2001:39). Namun, 
“untuk menyiapkan guru yang inovatif 
merupakan kendala yang sangat sulit, jika 
dikaitkan dengan sistem kesejahteraan bagi tenaga 
guru di Indonesia yang jauh dari memadai “ 
(Surya, 2005:5). 

Yang menjadi permasalahan ialah 
profesionalisme dan kinerja guru biologi di 
SMAN Kota Makassar belum maksimal dan 
optimal sesuai dengan harapan peserta didik, 
orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, 
dan para stakeholders pendidikan biologi. Untuk 
itu, dirasa perlu diteliti tentang: “Faktor-faktor 
yang Mempengaruhi Profesionalisme dan Kinerja 
Guru Biologi di SMAN Kota Makassar Sulawesi 
Selatan”. 

Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian 

Masalah dalam penelitian ini ialah: 1) 
Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 
profesionalisme guru biologi di SMAN Kota 
Makassar Sulawesi Selatan dilihat dari perspektif 
masukan?, 2) Faktor-faktor apa sajakah yang 
mempengaruhi profesionalisme guru biologi di 
SMAN Kota Makassar Sulawesi Selatan dilihat 
dari perspektif proses?, 3) Faktor-faktor apa 
sajakah yang mempengaruhi profesionalisme guru 
biologi di SMAN Kota Makassar Sulawesi Selatan 
dilihat dari perspektif keluaran?, 4) Faktor-faktor 
apa sajakah yang mempengaruhi kinerja guru 
biologi di SMAN Kota Makassar Sulawesi Selatan 
dilihat dari perspektif masukan?, 5) Faktor-faktor 
apa sajakah yang mempengaruhi kinerja guru 
biologi di SMAN Kota Makassar Sulawesi Selatan 
dilihat dari perspektif proses?, dan 6) Faktor-
faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja 
guru biologi di SMAN Kota Makassar Sulawesi 
Selatan dilihat dari perspektif keluaran?  

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, 
tujuan penelitian ini ialah untuk mendapatkan 
bukti-bukti empirik di kancah penelitian tentang: 
1) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
profesionalisme guru biologi di SMAN Kota 
Makassar Sulawesi Selatan dilihat dari perspektif 
masukan, 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
profesionalisme guru biologi di SMAN Kota 
Makassar Sulawesi Selatan dilihat dari perspektif 
proses, 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
profesionalisme guru biologi di SMAN Kota 
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Makassar Sulawesi Selatan dilihat dari perspektif 
keluaran, 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja guru biologi di SMAN Kota Makassar 
Sulawesi Selatan dilihat dari perspektif masukan, 
5) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 
biologi di SMAN Kota Makassar Sulawesi Selatan 
dilihat dari perspektif proses, dan 6) Faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja guru biologi di 
SMAN Kota Makassar Sulawesi Selatan dilihat 
dari perspektif keluaran.  

Tinjauan Pustaka 

Untuk meningkatkan profesionalisme dan 
kinerja guru biologi di institusi pendidikan, 
diperlukan berbagai upaya berupa peningkatan 
motivasi kerja, kinerja atau produktivitas kerja, 
pemberian berbagai jenis dan bentuk pelatihan 
dan pendidikan profesional, dan berbagai kegiatan 
profesional lainnya kepada para guru. Namun, 
juga “diperlukan kebijakan pemerintah dalam 
pengembangan SDM guru” (Muhadjir, 1992: 119) 
melalui “profesionalisasi pendidik dan tenaga 
kependidikan dalam upaya meningkatkan kualitas 
guru” (Chan dan Sam, 2005:53) dan “kualitas 
pendidikan” (Jalal, 2005:1). Kesemua upaya ini 
bertujuan untuk “mencapai visi dan strategi 
pembangunan pendidikan tahun 2020 tuntutan 
terhadap kualitas” (Depdikbud, 1996:1). 

Balitbang Depdikbud (Fattah, 2000:59) 
juga mengemukakan bahwa ada lima upaya dalam 
meningkatkan kualitas guru (termasuk guru 
biologi), yaitu: “meningkatkan kemampuan 
profesional, upaya profesional, kesesuaian waktu 
yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, 
kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaannya, 
dan kesejahteraan yang memadai”. Kelima faktor 
tersebut menjadi barometer dalam mengukur 
kualitas guru.  

Peningkatan motivasi kerja guru dalam 
melaksanakan tugas-tugas pendidikan dalam 
organisasi pendidikan sangat penting dilakukan 
oleh manajer pendidikan. Sweeney dan McFarlin, 
2002:83) menyimpulkan bahwa motivasi 
merupakan “The Big Issue, … the most 
important issue in organizational behavior”. 
Dalam konteks manajemen personalia, Deesler 

(1993:19) menyebut motivasi sebagai “isu sentral 
dalam manajemen”. “Memotivasi pegawai dalam 
bekerja selalu menjadi perhatian utama para 
manajer dalam meningkatkan performasi kerja 
pegawai” (Luthans, 2002:259). “Para manajer 
menyadari bahwa motivasi kerja berhubungan 
erat dengan kinerja” (Sweeney dan McFarlin, 
2002:84). 

Peningkatan kinerja juga penting dilakukan 
oleh guru itu sendiri atau atas pengaruh motivasi 
kepala sekolah. Namun, “kondisi kerja para guru, 
baik sifatnya fisik maupun non fisik masih belum 
memberikan derajat kepuasan kerja sehingga 
mempengaruhi kinerja guru” (Surya, 2005:5). 
Kondisi kerja berupa kelas bocor, lantai pecah, 
kekurangan alat bantu, iklim hubungan guru 
kurang baik, dan sebagainya merupakan faktor 
yang mempengaruhi kinerja dan kepuasaan kerja 
guru. 

Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan 
berupa hasil kerja, akan tetapi termasuk perilaku 
kerja. Murphy dan Cleveland (1991:92) 
menyatakan bahwa: “Job Performance should be 
defined in term of behavior or in term of the 
results of behavior”. Namun, Stoner dan Wankel, 
1993:159) menyatakan bahwa “kinerja ialah hasil 
kerja secara nyata yang ditunjukkan oleh 
individu”. Lembaga Administrasi Negara (1993:3) 
menyebut performansi sebagai kinerja yaitu 
“gambaran tentang tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan 
sasaran”, Harley (Siagian, 1996:14) menyebut 
kinerja “sebagai upaya yang dilakukan dalam 
menyelesaikan pekerjaan untuk menghasilkan 
keluaran dalam periode tertentu”, dan Fattah 
(2004:19) mengartikan performansi sebagai 
“ungkapan kemampuan yang didasari oleh 
pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi 
dalam menghasilkan sesuatu”. 

Kinerja guru dipengaruhi oleh beberapa 
faktor dan merupakan permasalahan, yaitu: faktor 
“kualifikasi standar guru dan relevansi antara 
bidang keahlian guru dengan tugas mengajar” 
(Taufik, 2002:244). Gibson et al. (1985:51-53) 
mengemukakan bahwa “ada tiga kelompok 
variabel yang mempengaruhi kinerja individu, 
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yaitu: pertama variabel individu, variabel 
organisasi, dan variabel psikologis individu”, 
Cascio (Sukmalana, 2003:21) menyatakan bahwa 
“abilitas dan motivasi merupakan faktor-faktor 
yang berinteraksi dengan kinerja, motivasi 
berprestasi berhubungan dengan kinerja, 
profesionalisme berhubungan dengan kinerja”, 
dan “motivasi berprestasi berhubungan dengan 
profesionalisme dan kinerja” (Abdullah, 2002:39) 
serta Cahyono (Hasanah, 2003:102) 
menyimpulkan “faktor-faktor yang tidak langsung 
mempengaruhi kinerja ialah: manusia, modal, 
metode, produksi, lingkungan organisasi, 
lingkungan negara, lingkungan regional, dan 
umpan balik”.  

Selain berbagai faktor –faktor tersebut di 
atas yang perlu diperhatikan dan dikuasai oleh 
guru biologi agar profesional dan berkinerja tinggi 
di era informasi, guru juga perlu menguasai 
sejumlah standar kompetensi dan penjabaran 
berbagai sub kompetensi dan pengalaman belajar 
yang terkandung dalam kompetensi pedagogik, 
profesionalisme, sosial, dan kepribadian sesuai 
rumusan yang dihasilkan oleh Asosiasi LPTKI 
Indonesia pada tahun 2006. Masalah kualifikasi 
juga merupakan faktor yang mempengaruhi 
profesionalisme dan kinerja guru biologi 
khususnya dan guru umumnya untuk 
menunjukkan profilnya sebagai guru berkualitas 
sesuai tuntutan era informasi dalam era 
globalisasi. 

Sejumlah sub kompetensi dan pengalaman 
belajar dari kompetensi pedagogik, 
profesionalisme, sosial, dan kepribadian yang 
dirumuskan oleh Asosiasi LPTKI (2006) harus 
diketahui, dipahami, dihayati, dikuasai, dan 
diamalkan oleh guru biologi khususnya dan guru 
pada umumnya sebagai prasyarat mutlak untuk 
menjadi guru biologi yang profesional dalam 
melakukan proses pendidikan biologi di sekolah. 
Guru biologi yang telah profesional dan 
berkinerja tinggi dalam mengajar, mendidik, 
melatih, dan membimbing peserta didik di kelas, 
di laboratorium, di kebun percobaan, dan di 
kancah belajar lainnya menjadi basis untuk 
menjadi guru biologi yang berkualitas. Namun, 

perlu juga diingat bahwa untuk menjadi guru 
biologi yang berkualitas, masalah kualifikasi juga 
harus dipenuhi oleh para guru biologi.  

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode dan 
disain penelitian deskriptif dengan pendekatan 
survei. Populasi penelitian ini ialah semua guru 
SMAN di Kota Makassar. Sedangkan sampel 
penelitian ini ialah semua guru SMAN yang ada di 
barat, timur, selatan, dan utara kota di kota 
Makassar. Sampel ditarik dengan teknik area 
random sampling, yaitu penentuan sampel 
berdasarkan wilayah dengan teknik acak melalui 
undian. Hasil undian menunjukkan bahwa 
sekolah yang menjadi sampel di utara kota ialah 
SMAN 1 Makassar, barat kota ialah SMAN 14 
Kota Makassar, selatan kota ialah SMAN 9 Kota 
Makassar, dan timur kota ialah SMAN 5 Kota 
Makassar. 

Teknik dan Alat Pengumpul Data  

Untuk memperoleh data tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi profesionalisme dan 
kinerja guru digunakan dua jenis angket, yaitu 
angket profesionalisme guru dan angket kinerja 
guru. Kedua angket dikonstruksi sesuai tabel 
spesifikasi yang telah disusun yang berbasis pada 
definisi operasional dari masing-masing variabel. 
Kedua angket tersebut divalidasi dan direliabilitasi 
melalui uji coba angket penelitian di SMAN 9 
Makassar.  

Analisis Data 

Untuk menganalisis data hasil penelitian 
digunakan analisis deskriptif secara kuantitatif 
berupa persentase dan secara kualitatif. Dengan 
teknik analisis ini, data hasil penelitian yang 
terungkap dalam angket melalui jawaban-jawaban 
guru biologi sebagai responden, dinarasikan 
secara kualitatif dan secara persentase. 

Temuan Penelitian/Kesimpulan 
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Dari hasil analisis isi angket sebagai 
jawaban guru terhadap pertanyaan-pertanyaan 
angket diperoleh gambaran tentang faktor-faktor 
yang mempengaruhi profesionalisme dan kinerja 
guru SMAN 1, 5, 9, dan 14 Kota Makassar 
sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

profesionalisme dan kinerja guru SMAN 1, 
5, 9, dan 14 Kota Makassar dilihat dari 
perspektif masukan (input) instrumental, 
yaitu mencakup faktor-faktor: tingkat 
kesejahteraan guru (gaji guru), kualifikasi 
atau tingkat pendidikan guru, masa kerja, 
pengalaman kerja dan latihan yang telah 
dijalani, penguasaan kompetensi sosial, 
pedagogik, pribadi, dan profesional yang 
dituntut pada guru sesuai amanat UURI 
Nomor 14 Tahun 2005, penguasaan 
keterampilan komputer untuk kebutuhan 
pembelajaran di kelas dan karier akademik, 
pemanfaatan teknologi komunikasi dan 
informasi untuk kebutuhan pembelajaran, 
layanan supervisi kepala sekolah yang 
dilakukan secara kontinu dan profesional, 
iklim kerjasama diantara sesama guru dan 
staf sekolah lainnya sebagai komponen dari 
sistem pembelajaran dan pendidikan di 
sekolah, minat dan motivasi bekerja, belajar, 
dan berprestasi pada diri guru, kemandirian 
ilmiah dan kerja guru, pengaruh tuntutan 
sertifikasi guru, dan uji kompetensi yang 
diharuskan kepada guru-guru di berbagai 
satuan pendidikan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
profesionalisme dan kinerja guru SMAN 1, 
5, 9, dan 14 Kota Makassar dilihat dari 
perspektif masukan (input) lingkungan yaitu 
mencakup faktor–faktor: kepemimpinan 
kepala sekolah yang demokratis, iklim kerja 
di sekolah kondusif, dukungan positif dari 
anggota keluarga guru di rumah terhadap 
aktivitas mengajar di sekolah, dukngan moral 
dari dewan sekolah, komite sekolah, peserta 
didik, dan masyarakat terhadap pengabdian 
guru dalam mengajar di sekolah, dukungan 
biaya pendidikan yang memadai dari 

orangtua peserta didik, masyarakat, dan 
pemerintah, dukungan infrastruktur dan 
fasilitas pendidikan dari orangtua peserta 
didik, masyarakat, dan pemerintah, dan 
dukungan berbagai sumberdaya pendidikan 
lainnya dari para stakeholders pendidikan di 
sekolah.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
profesionalisme dan kinerja guru SMAN 1, 
5, 9, dan 14 Kota Makassar dilihat dari 
perspektif proses belajar mengajar di kelas, 
yaitu mencakup faktor-faktor: motivasi 
mengajar dan mendidik yang tinggi pada diri 
guru, motivasi dan minat belajar yang tinggi 
pada diri peserta didik untuk belajar di 
sekolah, ketersediaan media dan sumber 
belajar di sekolah yang memadai, penguasaan 
guru dalam aplikasi psikologi pendidikian 
dalam proses pembelajaran di kelas, 
penguasaan guru dalam aplikasi pengetahuan 
tentang perkembangan peserta didik dalam 
proses pembelajaran di kelas, penguasaan 
guru terhadap landasan pendidikan di kelas, 
penguasaan guru dalam aplikasi berbagai 
metode, strategi pembelajaran yang inovatif 
di kelas, penguasaan guru tentang berbagai 
teori belajar mutakhir yang relevan dalam 
pembelajaran di kelas, penguasaan guru 
terhadap aplikasi metode evaluasi proses dan 
hasil pembelajaran yang inovatif, penguasaan 
guru terhadap aplikasi teori bimbingan 
konseling dalam mengatasi kesulitan belajar 
peserta didik, penguasaan guru dalam 
aplikasi teori administrasi pendidikan dalam 
pembelajaran di kelas, kemampuan guru 
menguasai materi pelajaran dan mengelola 
PBM secara profesional, kedisiplinan guru 
dan peserta didik dalam belajar, bekerja, dan 
mengajar di kelas, kemampuan guru dalam 
mengkaji metodologi keilmuan bidang studi, 
kemampuan guru dalam menguasai struktur 
dan materi kurikulum, kemampuan guru 
mengidentifikasi substansi materi bidang 
studi sesuai perkembangan dan potensi 
peserta didik, kemampuan guru memilih 
substansi, cakupan, dan tata urut materi 
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pembelajaran secara kontekstual, 
kemampuan guru menggunakan teknologi 
komunikasi dan informasi dalam 
pembelajaran secara kontekstual, 
kemampuan guru dalam melaksanakan 
penelitian tindakan kelas, kemampuan guru 
berkomunikasi sosial dengan peserta didik di 
kelas, dan kemampuan guru dalam 
mendisain peningkatan mutu pembelajaran 
sesuai hasil penelitian tindakan kelas.  

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
profesionalisme dan kinerja guru SMAN 1, 
5, 9, dan 14 Kota Makassar dilihat dari 
perspektif keluaran (output), yaitu mencakup 
faktor-faktor: profesionalitas dan kinerja 
lulusan sekolah di dunia kerja atau di 
masyarakat, respon dan penghargaan 
masyarakat dan dunia kerja terhadap lulusan 
sekolah, dan perilaku teladan yang 
ditunjukkan oleh para luliusan sekolah di 
dunia kerja dan di masyarakat. 

5. Terdapat 92 % guru di SMAN 1 Kota 
Makassar yang profesionalisme dan 
kinerjanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 
yang bersumber pada faktor input, proses, 
dan output.  

5. Terdapat 81 % guru di SMAN 5 Kota 
Makassar yang profesionalisme dan 
kinerjanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 
yang bersumber pada faktor input, proses, 
dan output.  

6. Terdapat 87 % guru di SMAN 9 Kota 
Makassar yang profesionalisme dan 
kinerjanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 
yang bersumber pada faktor input, proses, 
dan output dan 

7. Terdapat 75 % guru di SMAN 14 Kota 
Makassar yang profesionalisme dan 
kinerjanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 
yang bersumber pada faktor input, proses, 
dan output.  

Implikasi dan Diskusi 

Implikasi dan diskusi tentang temuan 
penelitian ini ialah para guru harus 
memperhatikan berbagai faktor yang bersumber 

pada komponen masukan, proses, dan keluaran 
agar menjadi guru yang profesional dan berkinerja 
tinggi. Ciri guru seperti inilah yang dibutuhkan 
dalam era informasi dan globalisasi sebagai 
cermin guru yang bermutu. 

Namun, harus disadari bahwa guru yang 
profesional dan berkinerja tinggi dalam 
melakukan proses pendidikan di sekolah, tak akan 
lahir jika tidak ada niat yang suci dan tulus dari 
para guru untuk mengetahui, memahami, 
memperhatikan, menghayati, dan menerapkan 
berbagai faktor-faktor tersebut untuk 
meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya.  

Selain itu, para kepala sekolah, orangtua 
peserta didik, masyarakat, pemerintah, dan semua 
pemerhati pendidikan, hendaknya selalu 
memberikan perhatian, bimbingan dan dorongan 
kepada guru dalam meningkatkan profesionalisme 
dan kinerjanya. Harus disadari bahwa guru 
sebagai komponen mikro dari sistem pendidikan 
secara makro, tidak akan dapat meningkatkan 
profesionalisme dan kinerjanya jika tidak ada 
kerjasama secara sinergis dan harmonis dengan 
berbagai pihak, misalnya pihak kepala sekolah, 
staf sekolah, peserta didik, orangtua peserta didik, 
masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja sebagai 
komponen-komponen dari sistem pendidikan. 
Semua komponen tersebut berkontribusi 
signifikan terhadap lahirnya guru yang bemutu 
dan pendidikan yang bermutu di berbagai jenis, 
jalur, dan jenjang pendidikan. 
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