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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran yang berkualitas memerlukan proses guna mendapatkan hasil 

belajar yang diharapkan. Proses belajar sebagian besar ditentukan oleh sikap dan 

respons siswa itu sendiri dalam mempelajari materi pelajaran. Hasil belajar dapat 

dilihat dari perubahan perilaku yang ditunjukkan sebagai hasil dari proses 

pembelajaran. Proses belajar yang dilalui oleh siswa akan menentukan hasil yang 

akan dicapainya.  

Dalam proses pembelajaran, terdapat faktor-faktor yang menentukan 

keberhasilan pembelajaran tersebut. Faktor tersebut dapat berupa faktor internal 

yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran dan faktor eksternal yang 

tidak berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Guru merupakan salah satu 

faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran yang secara langsung 

berhubungan dengan siswa sebagai objek dan subjek belajar. Oleh karena itu, 

berkualitas atau tidaknya proses pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan 

dan perilaku guru dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Dapat dikatakan 

bahwa kualitas guru merupakan faktor penting untuk dapat mencapai pembelajaran 

yang berkualitas.  

 Kualitas guru mencakup berbagai faktor yang berhubungan dengan 

kemampuan merancang dan mengelola proses pembelajaran, tetapi juga tidak 

terlepas dari faktor kualifikasi guru, khususnya karakteristik latar belakang 
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pendidikan guru, jumlah tahun pengalaman dalam mengajar, dan upaya dalam 

pengembangan profesional, serta karakteristik kepribadian seperti efikasi diri guru.  

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan antara 

karakteristik guru tersebut dengan hasil belajar siswa (Wayne & Youngs 2003, 89-

122). Bukti menunjukkan bahwa kualitas pendidikan guru memang berdampak 

pada output guru yakni pengetahuan dan keterampilan guru mengajar (Blömeke et 

al. 2012, 223-247); yang pada akhirnya, secara signifikan terkait dengan kualitas 

pengajaran dan prestasi siswa (Baumert et al. 2010, 133-180). Gelar dan jurusan 

yang diambil di perguruan tinggi terkadang dianggap sebagai indikator kualitas 

guru, padahal, mengetahui konten hanya memberikan dasar untuk mengajar; 

prestasi siswa akan menjadi lebih tinggi jika latar belakang materi pelajaran yang 

kuat dikombinasikan dengan kredensial pendidikan yang kuat (Clotfelter et al. 

2007, 39).  

Sejalan dengan itu, menurut Baumert et al. (2010, 133-180); Blömeke & 

Delaney (2012, 223-247), perpaduan antara pengetahuan pedagogik dan 

pengetahuan konten sangat penting untuk kualitas pengajaran dan prestasi siswa, 

dimana guru harus memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam mengajar 

sebuah mata pelajaran, bagaimana agar guru-guru mereka mampu memenuhi 

standar guru profesional. Sekolah harus memberikan kesempatan bagi guru-guru 

mereka untuk mengembangkan kompetensi, melalui berbagai upaya seperti 

mengirim guru-guru untuk mengikuti bertbagai program pelatihan dan 

pengembangan kompetensi guru.  

Secara umum, standar profesionalisme menyebutkan seorang guru harus 

memiliki pengetahuan tentang kurikulum sekolah, merencanakan dan 
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melaksanakan  strategi pengajaran berdasarkan pengetahuan tentang cara mengajar 

mata pelajaran tertentu; melakukan evaluasi hasil belajar siswa, memiliki 

keterampilan manajemen kelas; dan mampu bekerjasama dengan orang lain. 

Sejalan dengan teori-teori di atas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, Bab I Pasal 1 menjelaskan, bahwa guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat disimpulkan dua hal, pertama, 

guru adalah jabatan profesional, yakni jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh 

orang-orang yang memiliki latar belakang akademik keguruan. Dengan demikian, 

tidak setiap orang dapat menjadi guru profesional. Kedua, tugas guru yang 

profesional itu adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi. Dengan demikian, melalui tugas yang begitu berat itu, 

keberhasilan pembentukan peserta didik atau pembentukan generasi manusia ada 

di pundak guru. 

Dalam undang-undang yang sama Pasal 4 dikatakan, bahwa profesional itu 

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 

tertentu.  

Dari isi undang-undang tersebut, maka jelas guru yang profesional perlu 

memiliki kemahiran dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, yakni mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
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didik. Mendidik adalah membentuk pribadi manusia secara utuh, dengan demikian 

guru dituntut untuk mampu membentuk pribadi manusia sesuai dengan filsafat atau 

pandangan hidup masyarakatnya. Hal ini tentu saja dapat diperankan oleh guru, 

manakala guru itu sendiri memahami dan menghayati pandangan hidup atau filsafat 

bangsanya sendiri, sehingga guru adalah model bagi siswanya dalam berperilaku di 

masyarakat. Mengajar adalah membentuk siswa yang memiliki kemampuan 

intelektual yang tinggi, dengan demikian setiap guru harus mampu memahami 

bahan pelajaran yang dapat membentuk kecerdasan intelektual siswa. Membimbing 

adalah proses mengarahkan siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya baik 

berkaitan dengan minat maupun bakat seseorang. Dengan demikian, guru dituntut 

jeli terhadap faktor perkembangan siswa. Melatih adalah proses menanamkan 

keterampilan sehingga setiap siswa memiliki kemampuan yang memadai sebagai 

bekal hidup di masyarakat. Kemampuan menilai dan mengevaluasi adalah 

kemampuan untuk melihat ketercapaian upaya-upaya di atas.  

Undang-undang yang sama pada bab IV pasal 9 menyatakan bahwa profesi 

guru minimal berpendidikan S-1 atau D-4, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik 

apakah harus berasal dari bidang kependidikan atau non-kependidikan. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang bersifat terbuka, 

dalam artian sarjana dari bidang ilmu apapun dapat  menjadi guru. Implikasi dari 

ketidakjelasan undang-undang ini adalah banyak guru-guru yang mengajar tanpa 

dasar ilmu pendidikan dan hanya berbekal penguasaan bidang ilmu yang 

dipelajarinya. Di lapangan dapat ditemukan sarjana fisika menjadi guru fisika tanpa 

pemahaman bagaimana strategi yang baik untuk mengajarkan fisika. Hal ini 

disadari oleh pemerintah, sehingga muncul peraturan bahwa guru dari bidang non 
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kependidikan harus mengambil program sertifikasi guru selama 2 semester di 

berbagai perguruan tinggi yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.  

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, Bab I Pasal 1, maka guru yang berlatar belakang non-kependidikan 

tidak termasuk guru profesional, sebab seorang guru tidak hanya dituntut 

menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi 

pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kompetensi tersebut 

adalah satu kesatuan utuh saat seseorang berprofesi sebagai guru. Kalau guru 

diasumsikan sebagai tenaga profesional,  berarti guru harus disiapkan secara 

profesional, secara sengaja untuk jadi guru, juga di lembaga yang sengaja dibuat 

dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. 

Karena undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 mengijinkan sarjana dari 

bidang ilmu apapun menjadi guru, maka akibatnya saat ini banyak bermunculan 

guru-guru yang tidak mampu berperan secara utuh sebagai guru profesional, 

dimana seharusnya guru memiliki peran sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, 

pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi peserta didik. Mungkin mereka baik 

dalam penguasaan materi pengajaran, tetapi untuk berhasil dalam penyampaian 

materi hingga dapat menjadi terintegrasi dalam hidup para murid, tidak cukup 

hanya dengan memiliki pengetahuan materi atau bahan ajar saja, melainkan guru 

wajib memiliki kompetensi dari aspek pedagogi, sosial, profesional, dan 

kepribadian. 

Keadaan ini diperparah dengan banyaknya calon guru yang berlatar 

belakang non-kependidikan yang seolah menggampangkan profesi guru hingga 

menjadikan profesi guru sebagai pilihan pekerjaan terakhir apabila mereka sudah 
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tidak mampu menemukan pekerjaan di bidang lainnya. Mereka beranggapan bahwa 

hanya dengan pengetahuan yang mereka terima selama menempuh pendidikan 

mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi cukup menjadi bekal bagi 

mereka untuk mengajar mata pelajaran di sekolah. Mereka tidak menyadari bahwa 

anak-anak yang akan mereka ajar adalah para calon penerus bangsa, dimana 

gurulah yang menjadi kunci keberhasilan mereka di masa depan. Apabila guru 

mampu menabur benih-benih ilmu dengan profesional maka anak-anak peserta 

didiklah yang akan menuai kesuksesan di masa yang akan datang, yang tentunya 

akan membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Jadi, profesionalisme guru 

menentukan masa depan bangsa. 

Pemerintah menyadari hal ini, dan mengeluarkan peraturan tentang  

kewajiban sertifikasi kepada para guru dan calon guru baik berlatar belakang 

kependidikan maupun non-kependidikan. Sertifikasi guru adalah proses pemberian 

sertifikat pendidik untuk guru, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana pada pasal 1 ayat 11 

memuat ketentuan pemberian sertifikat bagi guru dan dosen. Sertifikasi guru sangat 

diperlukan untuk memastikan agar profesionalisme guru terjamin, guru memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan materi yang mereka ajar, serta sesuai dengan 

standar nasional dalam mengajar hingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Sertifikasi guru bisa didapat melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) 

seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

tahun 2008 Pasal 4. 

Program PPG adalah program pendidikan keguruan yang diselenggarakan 

bagi lulusan S1 kependidikan maupun non-kependidikan yang memiliki minat dan 
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bakat menjadi guru agar mereka menjadi guru profesional yang sesuai dengan 

standar pendidikan nasional. Pada akhir program diberikan sertifikat pendidik 

sebagai bukti formal pengakuan kepada guru sebagai tenaga profesional.  

Melalui program ini, baik lulusan S1 kependidikan maupun non-

kependidikan diharuskan mengikuti PPG apabila ingin memperoleh sertifikasi guru 

dan menyandang status guru profesional. Bukan tanpa alasan pemerintah 

menyelenggarakan program sertifikasi guru, alasan utamanya adalah karena tidak 

mencukupinya jumlah lulusan guru sarjana kependidikan untuk mengajar di 

sekolah-sekolah seluruh Indonesia, mengingat luasnya wilayah dan jumlah 

penduduk Indonesia yang begitu besar. Oleh sebab itu guna mencukupi kebutuhan 

akan guru profesional, pemerintah membuka kesempatan bagi lulusan S1 jurusan 

apapun untuk mengikuti program pendidikan profesi guru untuk mendapatkan 

sertifikat pendidik.  

Namun di lapangan pada kenyataannya banyak guru berlatar belakang non 

kependidikan dan belum mempunyai sertifkasi guru mengajar di berbagai sekolah, 

khususnya di sekolah swasta. Hal ini terjadi karena pada satu sisi sekolah-sekolah 

tersebut membutuhkan tenaga guru, dan guru yang tersertifikasi biasanya sudah 

merupakan guru PNS (pegawai Negeri Sipil), dengan demikian mereka menerima 

lulusan non kependidikan yang belum tersertifikasi sebagai guru. Pada sisi lain, 

sertifikasi guru memerlukan biaya yang cukup besar untuk dipenuhi oleh lulusan 

sarjana yang baru akan mencari pekerjaan.  

Dengan demikikan terjadi kesenjangan antara ketentuan pemerintah bahwa 

guru yang berlatar pendidikan non kependidikan harus tersertifikasi untuk dapat 

berfungsi sebagai guru dengan realitas di lapangan dengan banyaknya sarjana 
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lulusan non kependidikan yang belum tersertifikasi tetapi sudah melaksanakan 

tugas mengajar sebagai guru. Masalah tersebut juga terjadi pada sekolah XYZ, yang 

mana 30 % dari guru adalah sarjana non kependidikan yang tidak mempunyai 

sertifikasi guru. Dengan demikian guru-guru tersebut belum mempunyai bekal ilmu 

kependidikan untuk dapat mengajar dengan baik.  

Kesenjangan yang terjadi antara kebijakan pemerintah dan realitas 

kenyataan ini menjadi dasar pemilihan masalah dalam penelitian ini, khususnya 

untuk mencermati bagaimana guru berlatar belakang non kependidkan 

melaksanakan tugas keguruannya, sejauh mana mereka memahami lingkup 

penerapan prinsip pembelajaran, dan apabila mereka mengalami kesulitan 

bagaimana usaha mereka untuk memcahkan masalah pembelajaran yang dihadapi.  

Terlepas daripada faktor kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki 

seorang guru, menurut hasil penelitian terdapat  faktor lain yang bersumber dari 

dalam diri guru yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran / output guru 

tersebut, yakni faktor efikasi diri (Bandura 1986, 25). Efikasi diri merupakan 

ekspektasi subyektif seseorang, mengenai seberapa baik mereka akan sanggup 

memenuhi tugas atau tuntutan tertentu, efikasi diri dapat bervariasi pada setiap 

orang tergantung pada tugas, konteks, dan wewenang mereka (Bong 2006, 287-

305; Skaalvik & Skaalvik 2007, 611-625), efikasi diri merujuk pada perilaku masa 

depan (Bong & Skaalvik 2003, 1-40), dan menyiratkan persepsi diri sebagai 

penyebab dari sebuah tindakan (Schwarzer & Hallum 2008, 152-171).  

Para peneliti dan praktisi telah mengakui pentingnya efikasi diri seorang 

guru yang berperan sebagai prediktor kuat kepuasan kerja dan tujuan mereka untuk 

tetap menjalankan profesi mereka (Klassen et al. 2010, 183-190; Skaalvik & 
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Skaalvik 2010, 1059-1069). Efikasi diri seorang guru merupakan representasi 

keyakinan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas mengajar pada tingkat 

kompetensi yang diinginkan dalam konteks tertentu, efikasi guru juga telah 

dikaitkan dengan praktik guru seperti kesabaran yang lebih besar dalam 

menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar (Allinder 1995, 247-254). 

Berdasarkan paparan  di atas, faktor efikasi diri guru juga akan diteliti untuk 

menemukan jawaban apakah seorang guru yang memiliki dan merepresentasikan 

kepercayaan pada kemampuan dirimemiliki pengaruh  pada hasil pembelajaran, 

keaktifan, dan perubahan perilaku siswa, dan  mampu menciptakan lingkungan 

kelas yang mendukung perkembangan siswa.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Saat ini di dalam dunia pendidikan masih terdapat cukup banyak guru yang 

tidak berlatar belakang pendidikan serta belum tersertifikasi yang sudah mengajar 

mata pelajaran tertentu. Bahkan banyak sekolah yang dalam proses perekrutan tidak 

mementingkan guru dengan latar belakang pendidikan untuk mengajar di sekolah 

tersebut. Hal ini menimbulkan gap antara peraturan perundang-undangan dimana 

pada satu sisi mengharuskan guru memiliki kualifikasi dan kompetensi guru 

profesional yang tersertifikasi, sedangkan kenyataan di lapangan masih banyak 

guru yang berasal dari non kependidikan serta belum tersertifikasi. Hal tersebut 

juga terjadi pada institusi/sekolah XYZ, dimana terdapat beberapa guru yang tidak 

berlatar belakang kependidikan serta belum tersertifikasi yang sudah dipercayakan 

untuk mengajar bidang studi tertentu. Hal ini krusial karena menurut penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Septina Galih Pudyastuti (2010, 140) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan guru 
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dengan prestasi belajar siswa. Berdasarkan penelitian tersebut, guru yang sekedar 

memiliki pendidikan tinggi belum tentu mampu menjamin keberhasilan prestasi 

belajar siswa. Seiring perkembangan dunia pendidikan yang terus mengalami 

kemajuan, harus diimbangi juga dengan peningkatan kompetensi guru. Peningkatan 

kompetensi guru dapat diperoleh melalui pendidikan serta pelatihan baik melalui 

jalur formal maupun informal. Atas dasar inilah peneliti menganggap perlu untuk 

mencari gambaran mengenai tantangan/kesulitan yang dialami oleh guru yang 

bukan berasal dari sarjana kependidikan saat proses belajar mengajar serta efikasi 

diri mereka dalam mengajar. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini fokus, terarah, dan tidak melebar, maka penulis 

membatasi penelitian ini pada kompetensi dan efikasi diri guru non-kependidikan 

serta usaha-usaha mereka dalam meningkatkan kompetensi, serta peran kompetensi 

dan efikasi diri guru non-kependidikan dalam menciptakan pembelajaran yang 

berkualitas. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana kompetensi guru dengan latar belakang non-kependidikan 

dalam melaksanakan pembelajaran? 

2) Bagaimana dampak efikasi diri pada kinerja guru dengan latar belakang non 

kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran? 
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3) Bagaimana usaha guru dengan latar belakang non-kependidikan untuk 

meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis: 

1) Kompetensi guru dengan latar belakang non-kependidikan dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

2) Dampak efikasi diri guru dengan latar belakang non-kependidikan dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

3) Usaha guru dengan latar belakang non-kependidikan untuk meningkatkan 

kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

1.6 Teoretis Praktis 

Bagi dunia kependidikan, diharapkan penelitian ini dapat melengkapi 

berbagai kajian ilmiah di bidang kependidikan yang sudah ada. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan dasar dalam 

membuat keputusan bagi calon guru dan sekolah yang akan merekrut guru baru. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Tesis yang berjudul “STUDI KASUS KOMPETENSI DAN EFIKASI GURU 

YANG BERLATAR BELAKANG NON-KEPENDIDIKAN DALAM 

MENCIPTAKAN PEMBELAJARAN YANG BERKUALITAS PADA 

SEKOLAH XYZ JAKARTA” ini terdiri dari lima bab, diawali dengan 
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pendahuluan pada bab satu yang menjelaskan adanya kesenjangan antara kebijakan 

pemerintah tentang keharusan memiliki sertifikasi guru bagi sarjana yang 

berprofesi sebagai guru, dengan terdapatnya banyak guru di lapangan yang  dari 

latarbelakang non kependidikan yang tidak mempunyai sertifikasi guru tetapi 

melaksanakan tugas sebagai guru.  Selanjutnya dijelaskan identifikasi masalah yang 

merupakan penajaman terhadap  masalah yang melatarbelakangi penelitian. Pada 

bab ini juga dijelaskan  batasan masalah yang memfokuskan penelitian pada 

kompetensi, efikasi, dan kualitas pembelajaran oleh guru dengan latar belakang non 

kependidikan yang belum tersertifikasi, selain itu pada bab ini juga terdapat 

rumusan masalah serta tujuan penelitian yang mendeskripsikan kompetensi guru 

dengan latar belakang non-kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran, 

dampak efikasi diri guru dengan latar belakang non-kependidikan dalam 

melaksanakan pembelajaran, dan usaha guru dengan latar belakang non-

kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pada bab dua dijabarkan mengenai berbagai literatur yang digunakan yang 

dapat mendukung permasalahan yang dikaji yaitu mengemukakan berbagai teori 

atau konsep yang berkaitan dan menjadi acuan penelitian ini, diantaranya teori 

kompetensi guru dan teori mengenai kualitas pembelajaran yang menjadi landasan 

kajian penelitian ini. Bab tiga membahas tentang metode penelitian studi kasus, 

serta penjelasan tentang responden penelitian yaitu para guru yang berlatar 

belakang non kependidikan.  

Pada bab empat dipaparkan mengenai analisis data yang menggunakan 

model teknik thematic analysis, dilanjutkan dengan pembahasan hasil analisis 

transkrip wawancara informan. Pada bab lima penulis memberikan kesimpulan atas 
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penelitian studi kasus ini yang menyimpulkan bahwa guru berlatar belakang non 

kependidikan yang belum tersertifikasi ternyata mampu menciptakan pembelajaran 

yang berkualitas. Bagian akhir tesis ini memuat daftar referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan tesis ini, disertai berbagai lampiran yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

  

 

 

  




