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PEMBINAAN PROFESIONAL: 

Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru1   

Sakban Rosidi2  

Abstract: Concerning to the establishment of teacher as a profession, this paper is 
intended to discuss: (1) the position of teacher as profession both in term of 
theoretical-academic and normative-judicial perspectives, (2) the professional 
development for teachers both in term of theoretical-academic and normative-judicial 
perspectives, and (3) the discrepancy between the result of theoretical-academic and 
normative-judicial identification. Although the professional establishment and 
development of teachers is promising, the position of teachers is still at-risk. Some 
recommendations are suggested to optimize the effort. 

 

Kendati sebenarnya keberadaan suatu profesi tidak semata-mata didasarkan 

pada pengakuan Pemerintah, dengan prasangka baik, masyarakat pendidikan 

Indonesia tetap menyambut gembira pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden 

(Kamis, 2 Desember 2004). Pencanangan bersamaan Peringatan Hari Guru Nasional 

XI itu sendiri, sedikit banyak telah mendorong gairah sejumlah pihak untuk segera 

menetapkan dan memberlakukan undang-undang profesi guru dan dosen. 

Kini, setelah sejumlah perangkat perundang-undangan, khususnya Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sudah dipenuhi, wacana dan 

usaha pun bergeser ke arah implikasi pengakuan pekerjaan keguruan sebagai guru, 

yaitu: kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Ada kualifikasi minimum yang harus 

dipenuhi oleh setiap guru. Ada sejumlah kompetensi yang harus dipenuhi oleh setiap 

guru. Pun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam sertifikasi guru. 

                                                

 

1 Makalah ditulis untuk memenuhi sebagian dari tugas-tugas matakuliah Model Pembinaan dan 
Supervisi Pengajaran, yang dibina oleh Prof. Dr. Willem Mantja, M.Pd.  

2 Sakban Rosidi, peserta Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Malang.  
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Tulisan yang diharapkan akan diikuti dengan serangkaian kegiatan kajian 

dan pengembangan ini, bermaksud: (1) menelaah kedudukan profesi keguruan, baik 

secara teoretik-akademik maupun normatif-judisial, (2) menelaah pembinaan 

profesional guru, baik secara teoretik-akademik maupun normatif-judisial, dan (3) 

mengenali kesenjangan antara tinjauan teoretik-akademik dengan tinjauan normatif-

judisial atas kedudukan profesi keguruan dan pembinaan profesional guru. Untuk itu, 

konsep pembinaan dan pengembangan profesional guru dipahami sebagai satu 

kesatuan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme guru.  

A. Kedudukan Profesi Keguruan 

Secara logik, setiap usaha pengembangan profesi harus bertolak dari konsep 

dasar profesi, untuk kemudian bergerak ke arah substansi spesifik bidangnya. 

Diletakkan dalam konteks pengembangan profesionalisme keguruan, maka setiap 

pembahasan konsep profesi harus diikuti dengan penemukenalan muatan spesifik 

bidang keguruan. Namun demikian, seperti mudah dikesan, masyarakat cenderung 

mengacaukan pengertian profesi (profession) dengan sembarang pekerjaan (vocation) 

dan atau matapencaharian (occupation). 

Butir 4 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen menyuratkan: 

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 
tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

Merujuk pengertian ini, tak ada keraguan lagi bahwa kerja keguruan sudah 

menjadi sumber penghasilan bagi begitu banyak orang, serta memerlukan keahlian 

berstandar mutu atau norma tertentu. Lebih jelas, Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kualifikasi pendidikan tersebut 

harus diperoleh melalui pendidikan formal bidang dan jenjang tertentu.  
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Secara teoretik, ini sejalan dengan syarat pertama agar suatu pekerjaan bisa 

dikategorikan sebagai profesi menurut Macionis (1987: 498), yakni landasan 

pengetahuan teoretik (theoretical knowledge). Guru memang bukan sekedar 

pekerjaan atau mata pencaharian yang membutuhkan ketrampilan teknis, tetapi juga 

pengetahuan teoretik (Rosidi, 2007). Sekedar contoh, siapa pun bisa trampil 

melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK), tetapi hanya seorang 

dokter yang bisa mengakui dan diakui memiliki pemahaman teoretik tentang 

kesehatan dan penyakit manusia. Pun demikian dengan pekerjaan keguruan. Siapa 

saja bisa trampil mengajar orang lain, tetapi hanya mereka yang berbekal pendidikan 

profesional keguruan yang bisa menegaskan dirinya memiliki pemahaman teoretik 

bidang keahlian kependidikan.  

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan 

bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi. Kompetensi pedagogik menunjuk pada kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian menunjuk pada kemampuan 

kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi 

teladan peserta didik. Kompetensi profesional menunjuk pada kemampuan 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial 

menunjuk kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. 

Tampaknya, kendati syarat kualifikasi pendidikan terpenuhi, tak berarti 

dengan sendirinya seseorang bisa bekerja profesional, sebab juga harus ada cukup 

bukti bahwa dia memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi 

standar mutu atau norma tertentu. Karena itu, belakangan ditetapkan bahwa sertifikasi 

pendidik merupakan pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai 

tenaga profesional. 
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Syarat kedua profesi adalah pemberlakuan pelatihan dan praktik yang diatur 

secara mandiri (self-regulated training and practice). Kalau kebanyakan orang 

bekerja di bawah pengawasan ketat atasan, tak demikian dengan kerja profesional. 

Pekerjaan profesional menikmati derajat otonomi tinggi, yang bahkan cenderung 

bekerja secara mandiri. Karena itu, sejumlah pelatihan profesional masih diperlukan, 

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau instansi yang mempekerjakan, 

maupun yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi. Gelar formal dan berbagai 

bentuk sertifikasi dipersyaratkan untuk berpraktik profesional. Bahkan, pada 

sejumlah profesi yang cukup mapan, lobi-lobi politik asosiasi profesi ini bisa 

memberikan sanksi hukum terhadap mereka yang melakukan praktik tanpa sertifikasi 

terkait. 

Pasal 42 Undang-undang Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen tampak sudah sejalan dengan prinsip profesionalisme menurut 

tinjauan teoretik akademik. Berkenaan dengan organisasi profesi, ditegaskan sebagai 

berikut: 

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru; 
b. memberikan bantuan hukum kepada guru; 
c. memberikan perlindungan profesi guru; 
d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan 
e. memajukan pendidikan nasional. 

Namun demikian, bila yang dimaksudkan adalah pengaturan praktik 

kependidikan secara otonom oleh guru, jelas kemantapan guru sebagai profesi belum 

sampai tahapan ini. Banyak guru masih bekerja dalam pengawasan ketat para atasan, 

serta tidak memiliki derajat otonomi dan kemandirian sebagaimana layaknya profesi. 

Pun nyaris tanpa sanksi bagi siapa saja yang berpraktik keguruan meskipun tanpa 

sertifikasi kependidikan. Sistem konvensional teramat jelas tidak mendukung 

pemantapan profesi keguruan. Keputusan penilaian seorang guru bidang studi, 
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misalnya, sama sekali tidak bersifat final karena untuk menentukan kelulusan, atau 

kenaikan kelas, masih ada rapat dewan guru. Tak jarang, dalam rapat demikian, 

seorang guru bidang studi harus mengubah nilai yang telah ditetapkan agar sesuai 

dengan keputusan rapat dewan guru. 

Berkenaan dengan otonomi profesional tersebut, masih ada perbedaan antara 

otonomi profesi dosen dengan otonomi profesi guru. Seorang dosen bisa membuat 

keputusan profesional secara mandiri dan bertanggung-jawab. Keputusan seorang 

dosen profesional memiliki bobot mengikat sebagaimana keputusan seorang dokter 

untuk memberikan atau tidak memberikan obat tertentu. Tak sesiapa pun, termasuk 

Ketua Jurusan, Dekan, dan bahkan Rektor, yang bisa melakukan intervensi langsung 

terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswanya. 

Tentu saja, di balik otoritas demikian, juga dituntut adanya tanggung-jawab dan 

keberanian moral seorang tenaga profesional.  

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi, dimungkinkan bagi sekolah untuk melaksanakan sistem 

kredit, yaitu: sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya 

menentukan sendiri jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap 

semester, maka justru peluang ini yang diharapkan bisa meningkatkan otonomi 

profesional guru.  

Walhasil, penerapan sistem kredit pada sekolah menengah atas, baik dengan 
satuan waktu semester maupun tahun, sangat sejalan dengan semangat 
profesionalisasi keguruan. Untuk itu, selain keharusan untuk menuntaskan 
persyaratan kualifikasi dan sertifikasi, masih ada tantangan yang lebih 
berdimensi legal dan moral. Bisakah, misalnya, organsiasi guru yang ada 
ditransformasi menjadi organisasi profesi? (Rosidi, 2007: 5). 

Guru jelas bukan pedagang, karena seorang pedagang sejati hanya punya 

satu dorongan, yaitu memuaskan pelanggan agar mendapatkan keuntungan bagi 

dirinya. Prinsip pembeli adalah raja, tidak berlaku dalam pekerjaan profesional 

keguruan. Ini terkait dengan syarat profesi ketiga, yaitu: kewenangan atas klien 
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(authority over clients). Guru profesional tidak terombang-ambing oleh selera 

masyarakat, karena tugas guru membantu dan membuat peserta didik belajar. Perlu 

diingat, seorang guru atau dosen memang tidak diharamkan untuk menyenangkan 

peserta didik dan mungkin orangtua mereka. Namun demikian, tetap harus diingat 

bahwa tugas profesional seorang pendidik adalah membantu peserta didik belajar (to 

faciliatte the others learn), yang bahkan terlepas dari persoalan apakah mereka suka 

atau tidak suka. 

Karena memiliki pendidikan formal dan nonformal ekstensif, para 

profesional mengakui dan diakui memiliki pengetahuan yang tak sesiapa pun di luar 

profesi yang bersangkutan dapat memahami secara penuh pengetahuan tersebut. 

Karena pengakuan demikian, maka seorang profesional melakukan sendiri proses 

asesmen kebutuhan, diagnosis masalah, hingga pengambilan tindakan yang 

diperlukan beserta tanggung-jawab moral dan hukumnya. Seperti seorang dokter 

yang tidak bisa didikte oleh seorang pasien untuk memberikan jenis perlakuan dan 

obat apa, demikian pula tak seorang peserta didik atau bahkan orangtua mereka yang 

berhak mendikte materi, metode dan penilaian seorang guru. 

Syarat terakhir, pekerjaan profesional juga ditandai oleh orientasinya yang 

lebih kepada masyarakat daripada kepada pamrih pribadi (community rather than 

self-interest orientation). Pekerjaan profesional juga dicirikan oleh semangat 

pengutamaan orang lain (altruism) dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat 

ketimbang dorongan untuk memperkaya diri pribadi. Kecintaan pada bidang 

pekerjaan dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu landasan etika 

pekerjaan profesional. Walaupun secara praktik boleh saja menikmati penghasilan 

tinggi, bobot cinta altruistik profesi memungkinkan diperolehnya pula prestise sosial 

tinggi. 

Dalam bingkai normatif-judisial, tampak kalau syarat ini juga sudah 

diakomodasi melalui Pasal 42 Undang-undang Undang-undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai berikut: 
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(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang 
dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 
b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia; 
c. memiliki kualifikasi akademik dan Tatar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugas; 
d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 
e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 
f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 

kerja; 
g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 
h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan; dan 
i. memiliki organisasi profesi yang rnempunyai kewenangan mengatur 

hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 

Berdasarkan uraian dan telaah tersebut, bisa disimpulkan bahwa walaupun 

masih terdapat perbedaan antara tinjauan teoretik-akademik terhadap kedudukan 

profesi keguruan dengan tinjauan normatif-judisial, secara umum sudah terdapat 

kemajuan cukup berarti bagi pemantapan kedudukan pekerjaan keguruan sebagai 

profesi.  

B. Pembinaan dan Pengembangan Profesional Keguruan 

Karena berstatus sedang berkembang (in status ascendi), profesi keguruan 

masih sangat perlu untuk dikembangkan. Upaya pengembangan profesi keguruan 

dinyatakan berhasil apabila seperangkat pengalaman yang memberdayakan individu 

pendidik, tim pendidikan, dan organisasi pendidikan untuk memperbaiki kurikulum, 

pembelajaran, dan penilaian siswa dalam rangka membantu para siswa tumbuh dan 

berkembang. Pengembangan profesi keguruan mutlak dibutuhkan sebagai wahana 

perbaikan kinerja sekolah. 

Tolok ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan peningkatan 

profesionalisme (successful professional development) guru adalah sebagaimana 

dirumuskan oleh Gordon (2004: 5), sebagai berikut: 
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There are nearly as many definitions of professional development  as there 
are authors who have written about the topic. I ll take a slightly different 
path by offering a definition of successful professional development, which 
includes a combination of experiences that empower (1) individual 
educators, (2) educational teams, and (3) the educational organization to 
improve (4) curriculum, (5) instruction, and (6) student assessment in order 
to (7) facilitate student growth and development. (Ada definisi 
pengembangan profesional hampir sebanyak pengarang yang menulis 
tentang topik ini. Saya akan mengambil jalur yang sedikit berbeda dengan 
menawarkan suatu definisi pengembangan profesional yang berhasil, yang 
mencakup perpaduan antara pengalaman yang memberdayakan (1) individu 
pendidik, (2) tim pendidikan, dan (3) organisasi pendidikan untuk 
memperbaiki (4) kurikulum, (5) pembelajaran, dan (6) asesmen peserta didik 
dalam rangka (7) membantu pertumbuhan dan perkembangan pesera didik). 

Diletakkan dalam konteks paradigma kategori guru yang dikembangkan oleh 

Glickman (1981: 47-49) berarti pembinaan profesional harus berperan membantu pra 

guru untuk senantiasa meningkat dari, misalnya, kategori guru berkemampuan 

abstraksi dan memiliki komitmen rendah (teacher dropout) menuju guru 

berkemampuan abstraksi dan memiliki komitment tinggi (professional). Secara lebih 

jernih, Glickman (1981: 48) menggambarkan guru profesional sebagai berikut: 

This teacher has both a high level of commitment and a high level of 
abstraction. She is the professional, committed to continually improving 
herself, her students, and fellow of faculty. She can think about the task at 
hand, consider alternatives, make a rational choice, and develop and carry 
out an appropriate plan of action. Not only can she do this for her classroom 
but with the faculty as a whole. She is regarded by others as an informal 
leader, one to whom others go willingly for a help. Not only does this 
teacher provide ideas, activities, and resources, but such a person becomes 
actively involved in seeing any proposed plan through to its cmpletion. She 
is thinker and doer. (Guru ini memiliki baik suatu tingkat komitmen yang 
tinggi maupun suatu tingkat abstraksi yang tinggi. Dia adalah profesional, 
yang memiliki komitmen untuk secara terus-menerus memperbaiki dirinya, 
para muridnya, serta dewan guru. Dia dapat berpikir tentang tugas yang 
ditangani, mempertimbangkan pilihan-pilihan, memuat suatu pilihan 
rasional, dan mengembangkan serta melaksanakan rencana tindakan yang 
memadai. Dia bukan hanya dapat melakukan ini untuk kelas dia sendiri, 
tetapi juga dengan dewan guru sebagai suatu keseluruhan. Dia dipandang 
oleh rekan-rekannya sebagai pemimpin inforal, seseorang yang dituju 
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manakala rekan-rekannya menginginkan bantuan. Dia tidak hanya guru yang 
memberikan gagasan, kegiatan, dan sumberdaya, tetapi dia adalah seseorang 
yang secara aktif terlibat dalam mencermati setiap rencana yang diusulkan 
melalui hingga penyelesaian. Di adalah pemikir sekaligus pelaku). 

Mengikuti Gordon (2004: 200-211) pengembangan individu guru harus 

dilakukan utuh dan berkesinambungan yang mencakup: (1) pembentukan konsep diri 

positif, dan rasa keberhasilan diri tinggi (positive self-concept and high self-efficacy), 

(2) pengembangan kemampuan kognitif, khususnya, penguatan kemampuan berpikir 

reflektif (reflective thinking), (3) pengembangan keahlian menuju pedagogi 

berwawasan ke depan (visionary pedagogy) yang berbudi luhur dan setia kepada 

maksud (noble and purposeful), terpadu dan utuh (integrative and holistic), 

konstruktivis (constructivist), aktif dan giat (active and engaging), (4) pengembangan 

moral agar praktik kependidikan dihayati sebagai kegiatan moral (teaching as a 

moral activity), dan (5) peningkatan kesehatan jasmani dan keafiatan rohani (physical 

and psychological wellness). 

Ada cukup bukti bahwa guru profesional memiliki konsep diri positif, dan 

keberhasilan diri tinggi (positive self-concept and high self-efficacy). Konsep diri dan 

keberhasilan diri merupakan konsep yang berbeda tetapi saling terkait. Konsep diri 

menunjuk pada pencitraan seseorang tentang dirinya sendiri, sedangkan keberhasilan 

diri menunjuk pada keyakinan seseorang bahwa dirinya dapat bertindak secara 

tertentu agar memberikan hasil sebagaimana diharapkan. 

Sejarah profesi keguruan memang tak senantiasa membanggakan. Kondisi 

sosial, budaya dan politik acapkali mengendala guru dalam mengembangkan citra diri 

dan keberhasilan diri. Secara historik, guru bekerja secara terisolasi, memiliki sedikit 

sekali kuasa untuk mengubah lingkungan kerja mereka, dan menjadi bagian dari 

suatu profesi dengan penghargaan ekonomi serta penghargaan sosial sangat kecil. Ini 

merupakan kondisi yang benar-benar merintangi para guru untuk mengembangkan 

citra diri positif.  
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Belakangan, para guru telah disalahkah tak hanya oleh para pembuat 

kebijakan, tetapi juga oleh khalayak masyarakat atas berbagai persoalan dan penyakit 

sosial yang muncul. Sebagai tanggapan atas pandangana tersebut, para pembuat 

kebijakan mengobok-obok kurikulum, menetapkan standar kelulusan ujian, 

mengembangkan sistem penilaian guru yang bermuara pada pembatasan pilihan 

tindakan para guru, menambah beban kerja para guru, dan meningkatkan tekanan 

jiwa dan batin para guru. Tak disadari bahwa campur-tangan terlalu jauh terhadap 

praktik profesi keguruan berdampak sangat buruk terhadap citra diri dan keberhasilan 

diri para guru (Gordon, 2004: 202). 

Diletakkan dalam latar lingkungan yang menempatkan para guru dalam 

kelompok bercitra diri dan keberhasilan diri rendah, maka harus segera dipikirkan 

cara untuk mengembalikan dan atau meningkatkan citra diri dan keberhasilan diri 

para guru. Sejumlah hasil kajian memberikan gagasan bagus, antara lain: (1) melalui 

keterlibatan dalam kajian kelompok sehingga para guru merasa memiliki kendali atas 

situasi kelas mereka, lebih memiliki keyakinan diri untuk menjawab tantangan 

profesional mereka, (2) pendidikan dan pelatihan untuk memecahkan masalah yang 

dapat memperbaiki keberhasilan diri para guru, (3) saling berbagi pengalaman dalam 

program pelatihan yang dapat meningkatkan kehormatan diri para guru, dan (4) 

pengajaran tim dan pelibatan dalam pengambilan keputusan sekolah yang dapat 

keberhasilan guru (Gordon, 2004: 203). 

Sebegitu jauh, citra diri positif dan keberhasilan diri yang tinggi belum 

cukup menjamin keberhasilan seorang guru. Aspek sangat penting berikutnya adalah 

perkembangan kognitif guru. Aspek perkembangan kognitif guru menunjuk pada 

peningkatan kemampuan guru dalam memproses informasi dan ketrampilan membuat 

keputusan. Ada banyak pemikiran berusaha menjelaskan bagaimana perkembangan 

kognitif guru sebagai kaum dewasa berlangsung dan bagaimana pula dapat 

perkembangan itu dapat dirangsang dan dikuatkan. Saling berbagi pengalaman dan 

berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat merupakan salah satu cara yang bermanfaat. 
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Cara lain yang juga sangat membantu perkembangan kognitif para guru 

adalah melalui pembiasaan berpikir reflektif (reflective thinking). Para guru yang 

senantiasa berpikir demikian disebut guru reflektif, yaitu: para guru yang menelaah 

praktik pembelajaran mereka untuk menentukan kesenjangan antara harapan dengan 

kenyataan, untuk merencanakan bagaimana menjembatani kesenjangan tersebut, 

mengambil tindakan, dan meneliti proses dan usaha yang telah dilakukan. 

Pengajaran reflektif digambarkan sebagai daur berkesinambungan antara 

perenungan, perencanaan, pengamatan, perenungan kembali, dan seterusnya. Karena 

digambarkan sebagai daur berkesinambungan, maka sebenarnya tidak ada titik awal 

dan titik akhir yang sejati. Setiap tahap dari suatu daur, didasarkan pada tahap 

sebelumnya, dan menjadi landasan bagi tahap berikutnya (Gordon, 2004: 204). 

Berikut disajikan bagan yang menggambarkan daur dimaksud.  

  

Diajukan strategi tiga tingkat untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

reflektif para guru, yaitu: tingkat individu, tingkat pasangan, dan tingkat kelompok 

(Gordon, 2004: 204). Baik pada tingkat individu, pasangan maupun kelompok, bisa 

ditempuh dengan apa yang belakangan disebut sebagai penelitian tindakan (action 
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research). Sangat dianjurkan, misalnya, bagi para guru baru, penelitian tindakan tidak 

dilaksanakan secara individual, melainkan dilaksanakan secara berpasangan dengan 

yang lebih berpengalaman, atau secara kelompok dengan tetap memerankan guru 

yang lebih berpengalaman. Dalam rangka pengembangan kemampuan berpikir 

reflektif, cara demikian dinilai lebih berhasil ketimbang dilaksanakan secara 

individual. Perkembangan pedagogik yang efektif membantu para guru dalam 

keahlian mengembangkan dan memadukan pengetahuan, kinerja dan disposisi 

melalui secara sistematik dan berkesinambungan.  

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian, telah dikenal ciri-ciri profesional 

minimum seorang guru ahli (Gordon, 2004: 205). Perangkat pengetahuan, kinerja, 

dan disposisi seorang guru ahli dapat disajikan sebagai berikut: 

Pengetahuan Kinerja Disposisi 
Pengetahuan Isi Menyusun dan mengelola 

pembelajaran 
Yakin semua siswa dapat 

belajar 
Pengetahuan kurikulum Berkomunikasi secara 

efektif 
Bertanggungjawab atas 

proses belajar siswa 
Pengetahuan pedagogik 

(kaidah dan strategi 
umum)  

Menciptakan suasana kelas 
positif 

Bersikap profesional 
terhadap kelas (guru 
sebagai pendiagnosis 
dan pemecah masalah) 

Mendiagnosis kebutuhan 
siswa 

Memiliki harapan tinggi 
kepada siswa 

Pengetahuan pedagogik isi 
(memadukan isi dan 
pedagogi) Memotivasi siswa Gigih berusaha 

Menangani keragaman 
siswa 

Menyayangi dan 
menghargai siswa 

Menggunakan berbagai 
strategi pembelajaran 

Menyimak pendapat dan 
keluhan siswa 

Pengetahuan tentang siswa 

Menggunakan waktu 
secara efisien 

Luwes dan berpikiran 
terbuka 

Pengetahuan konteks 
pendidikan (kelas, 
sekolah, komunitas, 
sosial, dan budaya) 

Menanggapi secara efektif 
kejadian tak terduga 

Berani ambil risiko demi 
siswa 

Mengukur dan menilai 
belajar siswa 

Memiliki ras antusias 
dalam mengajar 

Pengetahuan tentang 
keyakinan 
pendidikannya sendiri  Memiliki rasa humor 
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Secara substantif, sejumlah karakteristik tersebut sudah terakomodasi dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru. Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, misalnya, menetapkan bahwa:  

(1)

 

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 
agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

(2)

 

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik 
yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3)

 

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:  
a. Kompetensi pedagogik;  
b. Kompetensi kepribadian;  
c. Kompetensi profesional; dan  
d. Kompetensi sosial. 

(4)

 

Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus 
yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah 
melewati uji kelayakan dan kesetaraan.  

Pengembangan moral di kalangan guru diupayakan agar praktik 

kependidikan dihayati sebagai kegiatan moral (teaching as a moral activity). Ini 

sejalan dengan salah satu ciri sekaligus syarat profesi yang pada intinya lebih 

berorientasi kepada masyarakat daripada kepada pamrih pribadi. Penelitian tentang 

hubungan penalaran moral guru dengan pemikiran dan perilaku mereka menunjukkan 

bahwa guru yang melakukan penalaran moral tahap lebih tinggi juga 

mengembangkan cara pandang yang lebih demokratik terhadap kelas yang menjadi 

tanggungjawabnya, serta menghayati bahwa pembelajaran yang mereka lakukan 

ternyata lebih kompleks serta diselenggarakan dengan cara lebih reflektif. Mnurut 

Gordon (2004: 210), pembinaan moral guru harus diarahkan untuk bergerak dari 

sebutan guru konvensional (conventional teacher) menuju guru ideal (ideal teacher). 
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Meskipun guru bukan seorang atlit, tidak berarti tidak membuhkan 

kesehatan jasmani dan keafiatan rohani (physical and psychological wellness). Ini 

sanat penting karena ternyata pekerjaan guru termasuk memiliki juga memiliki cukup 

risiko, baik secara fisik maupun emosi. Gordon (2004: 211) menyayangkan program 

pengembangan guru yang kurang memperhatikan kesehatan dan keafiatan para guru. 

After all, teachers are academics, not athletes! But one only needs to 
consider the tremendous stress that teachers experience on a daily basis to 
realize that they belong to a phyically and emotionally at-risk profession! 
Corporate leaders long have realized that wellness programs provide a 
significant return in terms of employee morale, attendance, and performance. 
It s high time that school leaders come to the same realization (Memang, 
para guru adalah akademisi, dan bukan atlit! Tetapi orang hanya perlu 
mempertimbangkan tekanan hebat yang dialami guru dalam keseharian 
sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pekerjaan ini merupakan profesi 
dengan resiko fisik dan emosional! Para pemimpin perusahaan jauh hari 
menyatakan bahwa program-program kebugaran fisik dan kesehatan mental 
memberikan manfaat penting berkenaan dengan moral pekerja, kehadiran, 
dan kinerja mereka. Ini merupakan saat tepat bagi para pemimpin sekolah 
untuk sampai pada pernyataan yang sama). 

Semua dimensi pengembangan guru tersebut harus dipandang sebagai aspek 

yang saling terkait dan dipadukan dalam suatu program holistik. Memang tidak setiap 

dimensi perlu disertakan dalam setiap kegiatan pengembangan profesional, tetapi 

kebanyakan kegiatan dapat menyertakan sejumlah dimensi, dan semua dimensi 

tersebut harus dihadirkan setiap tahun ajaran. Guna membantu memetakan 

keterpaduan program pengembangan guru ini, Gordon (2004: 212) menyajikan tabel 

isian sebagai berikut: 
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Professional 
Development 
Activity 

Self-
concept/Self- 
Efficacy 
Objective 

Cognitive 
Development 
Objective 

Pedgogical 
Development 
Objective 

Moral 
Development 
Objective 

Physical 
Welness 
Objective 

                               

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyajikan 

sejumlah pasal tentang pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen. 

Berikut adalah kutipan pasal 32 undang-undang dimaksud. 

Pasal 32 
(1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan 

pengembangan profesi dan karier. 
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional. 

(4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.  

Eggen dan Kauchak (2004: 7) telah melakukan sintesis atas sejumlah besar 

penelitian. Kajiannya menunjukkan sekurang-kurangnya ada empat jenis pengetahuan 

esensial pembelajaran berkeahlian (essential knowledge for expert teaching) yaitu: (1) 

pengetahuan isi (knowledge of content) berupa penguasaan bahan ajaran, (2) 

pengetahuan pegagogik isi (pedagogical content knowledge) berupa pemahaman 

bagaimana membuat bahan pelajaran tertentu dapat dipahami peserta didik, (3) 
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pengetahuan pedagogik umum (general pedagogical knowledge) berupa pemahaman 

tentang kaidah-kaidah umum pembelajaran dan pengelolaan kelas, dan (4) 

pengetahuan tentang peserta didik dan proses belajar (knowledge of learners and 

learning) yang saling terkait. 

Pengetahuan tentang isi berkenaan dengan pemahaman guru terhadap bahan 

atau substansi pelajaran yang diajarkan. Berkenaan dengan hal ini, Eggen dan 

Kauchak (2004: 7) mengemukakan: 

We can t teach what we don t understand. This statement appears self-
evident, and indeed it has been well documented by research examining the 
relationship between what teachers know and how they teach. (Kita tidak 
dapat mengajar apa yang kita tidak pahami. Pernyataan ini tampak benar 
dengan sendirinya, dan sungguh ini telah dengan baik ditulis oleh penelitian 
yang mengkaji hubungan antara apa yang diketahui guru dan bagaimana 
mereka mengajar). 

Pengetahuan pegagogik isi adalah suatu pemahaman tentang bagaimana 

membuat suatu matapelajaran tertentu dapat dipahami oleh orang lain. Jadi, kalau 

pengetahuan tentang isi adalah pemahaman terhadap topik khusus itu sendiri, 

pengetahuan pedagogik isi adalah kemampuan merepresentasikan topik tersebut 

sehingga dapat dipahami maknanya oleh peserta didik. 

Pegagogical content knowledge is an understanding of how to make a 
specific subjects comprehensible to others (Shuman, 1986). Whereas content 
knowledge is an understanding of a particular topic ( ), pedagogical 
content knowledge is the ability to represent that topic so that it makes sense 
to students. 

Pengetahuan tentang isi dan pengetahuan pedagogik isi merupakan ranah 

khusus, yaitu: merek bergantung kepada pengetahuan tentang bida isi tertentu. 

Pengetahuan pedagogik umum berkenaan dengan suatu pemahaman tentang kaidah-

kaidah umum pembelajaran dan pengelolaan kelas yang mentransendensi masing-

masing topik atau bidang matapelajaran tertentu. 

Knowledge of content and pedagogical content knowledge are domain 
specific; that is they depend on knowledge of a particular conent area,  In 
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comparison, general pedagogical knowledge involves an understanding of 
general principles of instruction and classroom management that transcends 
individual topics or subject matter areas (Eggen and Kauchak, 2004: 10). 

Pengetahuan tentang belajar sangat penting bagi guru profesional, karena 

menyangkut proses yang hendak difasilitasi. Pemahaman bahwa belajar merupakan 

proses aktif, menggeser peran guru dari pengajar menjadi pembelajar. Kegiatan yang 

dilakukan guru adalah pembelajaran, yaitu: seperangkat kegiatan membantu peserta 

didik belajar.  

Demikian pula, agar cakap dalam menjalankan fungsinya, guru harus 

memahami karakteristik khalayak sasaran yang menjadi klien kegiatan 

profesionalnya. Guru profesional harus memahami keragaman peserta didik sebagai 

individu beserta implikasinya terhadap kegiatan pembelajaran. Sumber-sumber 

individualitas atau keragaman peserta didik meliputi: kecerdasan, status sosial 

ekonomi, budaya, dan jenis kelamin. 

Sebagai tanggapan atas pemahaman tentang pentingnya pengetahuan 

profesional pembelajaran, sejumlah negara juga bekerjasama membentuk konsorsium 

antar negara untuk asesmen dan dukungan guru baru (INTACS) dengan tujuan 

meningkatkan profesionalisme guru pemula. Ada sepuluh kaidah yang digariskan 

oleh konsorsium ini, yaitu: pengetahuan matapelajaran, proses belajar dan 

perkembangan manusia, pembelajaran adaptif, strategi pembelajaran, motivasi dan 

manajemen, ketrampilan komunikasi, perencanaan pembelajaran, strategi penilaian, 

komitmen profesional, dan kemitra-sejawatan (Interstate New Teacher Assessment 

and Support Consortium, 1983). 

Penjelasan lebih lanjut terhadap beberapa istilah terkait dengan kompetensi 

profesional guru menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen dikutipkan dari penjelasan pasal 10, sebagai berikut: 

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan 
mengelola pembelajaran peserta didik. 
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Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan 
kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta 
menjadi teladan peserta didik. 
Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan 
penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. 
Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 
berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta 
didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Merujuk kembali pada aspek-aspek pengembangan profesi guru menurut 

Gordon (2004: 200), menurut Eggen and Kauchak (2004: 10), dan menurut Interstate 

New Teacher Assessment and Support Consortium (1983), bisa disimpulkan bahwa 

pembinaan dan pengembangan profesi guru menurut peraturan perundang-undangan 

masih belum mencakup semua dimensi aspek yang secara teoretik-akademik sangat 

penting. Walaupun telaah kesesuaian (congruence) dilakukan secara longgar, 

misalnya dengan memasukkan perkembangan moral ke dalam kompetensi 

kepribadian, dua ranah pengembangan masih belum tercakup, yaitu: konsep atau citra 

diri dan keberhasilan diri, serta kebugaran jasmani dan kesehatan mental. 

Konsekuensi logik dari kesimpulan ini adalah masih tetap laten dan 

potensialnya ancaman terhadap profesi keguruan. Belum ada cukup jaminan bahwa 

citra diri guru akan terjaga. Bila dihadapkan lagi dengan pemberlakuan ujian 

eksternal, seperti ujian nasional maupun ujian tingkat daerah, juga belum ada jaminan 

bahwa rasa keberhasilan diri guru akan terbangun. 

Sejalan dengan tengara Gordon (2004) bahwa para guru menghadapi risiko 

tekanan jiwa dan mental, Lipsky (1980: 13) telah mengembangkan konsep pegawai 

garis-depan (street-level officer), yaitu: "...those men and women who, in their face-

to-face encounters with citizen, 'represent' government to the people...". Penelitian ini 

bermaksud mencari jawaban atas pertanyaan tentang faktor-faktor perilaku dan 

psikologis yang umum ditemukan pada pegawai garis-depan, khususnya guru, polisi 

dan hakim setempat.  
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Dalam bidang pendidikan, Hanson (1991: 101) yang juga meminjam konsep 

pegawai atau birokrat garis depan ini, mengemukakan sebagai berikut: 

These individuals are normally at the lower levels of the hierarchy and in 
direct contact with clients or the public. Typically they are overworked, 
underpaid, assigned responsibilities that affect the lives of those they deal 
with, and provided inadequate resources for their jobs.(Para individu ini 
biasanya berada pada hirarki tingkat lebih rendah dan berhadapan langsung 
dengan klien atau publik. Secara khas, mereka sarat pekerjaan, bergaji 
rendah, dibebani tanggungjawab yang mempengaruhi hidup orang yang 
dihadapi, dan diberi sumberdaya yang kurang layak untuk pekerjaan 
mereka). 

Padahal, sebagaimana diingatkan oleh Harris dan Lambert (2003: 112) 

bahwa ketika peluang pengembangan profesional tidak peka terhadap kepedulian 

individu partisipan, dan hanya membuat usaha sedikit saja untuk menghubungkan 

pengalaman belajar dengan kondisi tempat kerja, maka mereka akan memiliki 

dampak kecil saja terhadap guru-guru dan murid-murid. 

Where professional development oppurtunities are insensitive to the 
concerns of individual participants, and make little effort to relate learning 
experiences to work-conditions, they make little impact of teachers or their 
pubpils  

Sejumlah kenyataan empirik yang tampaknya juga berlaku bagi guru di 

Indonesia ini yang cenderung mengakibatkan tekanan jiwa dan mental para guru. 

Lebih lanjut, di tengah eforia bangsa Indonesia terhadap hak asasi dan hak-hak anak, 

juga tidak ada jaminan bahwa para guru tidak akan terbebas dari tekanan jiwa dan 

mental (psychological and mental stress) baik dari atasan maupun dari orangtua 

peserta didik yang dengan leluasa bisa langsung mengadukan guru kepada aparat 

kepolisian atau bahkan komisi perlindungan anak. Sedangkan dari aspek kesehatan 

jasmani, beban tugas minimum yang cenderung masih ditambah oleh guru sendiri 

serta tidak adanya pembinaan dan pengembangan secara terprogram, menjadikan 

guru juga tidak terbebas dari acaman gangguan kesehatan. 
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C. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan seluruh uraian dan telaah yang telah dilakukan, bisa ditarik 

beberapa kesimpulan dan diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

Pertama, walaupun masih terdapat perbedaan antara tinjauan teoretik-

akademik terhadap kedudukan profesi keguruan dengan tinjauan normatif-judisial, 

secara umum sudah terdapat kemajuan cukup berarti bagi pemantapan kedudukan 

pekerjaan keguruan sebagai profesi. Ini berarti bahwa kedudukan guru sebagai profesi 

sudah semakin mantap, sekurang-kurangnya secara legal-formal. Namun demikian, 

secara teoretik-akademik, masih harus diajukan saran agar pemantapan profesi 

keguruan terus diupayakan khususnya oleh masyarakat pendidikan sendiri dengan 

memberdayakan organisasi profesi guru. 

Kedua, pembinaan dan pengembangan profesi guru menurut peraturan 

perundang-undangan masih belum mencakup semua dimensi aspek yang secara 

teoretik-akademik sangat penting. Paling tidak, dua ranah pengembangan masih 

belum tercakup, yaitu: konsep atau citra diri dan keberhasilan diri, serta kebugaran 

jasmani dan kesehatan mental. 

Ketiga, konsekuensi logik dari kesimpulan ini adalah masih tetap laten dan 

potensialnya ancaman terhadap profesi keguruan. Belum ada cukup jaminan bahwa 

citra diri guru akan terjaga. Bila dihadapkan lagi dengan pemberlakuan ujian 

eksternal, seperti ujian nasional maupun ujian tingkat daerah, juga belum ada jaminan 

bahwa rasa keberhasilan diri guru akan terbangun. Karena itu, disarankan agar 

pelaksanaan ujian eksternal menjadi tolok ukur deterministik terhadap kelulusan 

peserta didik. 

Berkenaan dengan belum adanya jaminan bahwa para guru tidak akan 

terbebas dari tekanan jiwa dan mental dari orangtua peserta didik yang dengan leluasa 

bisa langsung mengadukan guru kepada aparat kepolisian atau bahkan komisi 

perlindungan anak, disarankan untuk segera merumuskan batasan-batasan tindakan 

guru yang dapat dikategorikan tindak pidana. Untuk itu, sesuai dengan salah satu 
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fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi guru, organisasi profesi keguruan 

bisa mengambil prakarsa agar ditetapkan atau ditambahkan ketentuan tentang hal ini. 

Sedangkan dari aspek kesehatan jasmani, beban tugas minimum yang 

cenderung masih ditambah oleh guru sendiri serta tidak adanya pembinaan dan 

pengembangan secara terprogram, menjadikan guru juga tidak terbebas dari acaman 

gangguan kesehatan. Untuk itu, disarankan agar peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pembinaan dan pengembangan guru tidak hanya menjadikan kesehatan 

jasmani dan rohani sebagai syarat-syarat untuk menjadi guru, tetapi juga 

menjadikannya sebagai salah satu ranah pembinaan dan pengembangan profesi guru. 
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