
Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016 

1014 

 

 

 

PERAN BERBAGAI ORGANISASI PENDIDIKAN DALAM 

MEWUJUDKAN GURU YANG PROFESIONAL 
 

 
 

Maisyaroh 

Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Malang 

Jl. Semarang 5 Malang 

maisyaroh.fip@um.ac.id 
 
 

ABSTRACT 

 
Professional teachers a dream for every student in educational institutions. The existence of a professional teacher in every 

type and level of education will spur the pace of development of the quality of education. Professional teacher characterized 

by the ability to realize quality education and high motivation in carrying out the task. To realize the teacher thus needs the 

role of the various parties ranging from the Institute of Education of Educational Personnel as an institution that prepares and 

educates prospective teachers, the Department of Education and Ministry of Religious Affairs in districts/cities which allocates 

the budget for teacher capacity building and empowerment of supervisors in the supervision activities of education, Association 

of Educational Management and Administration Indonesia (ISMAPI) as an observer organization of the quality of human 

resources in educational institutions. The school principal as a manager, leader, and supervisors have a duty to manage and 

develop the professionalism of teachers on an ongoing basis. The role of each of these institutions is expected to realize a 

teacher who can perform tasks easily and smoothly. 
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ABSTRAK 
 

Guru yang profesional menjadi dambaan bagi setiap peserta didik di lembaga pendidikan. Keberadaan guru profesional di 

setiap jenis dan jenjang pendidikan akan memacu lajunya perkembangan mutu pendidikan.  Guru yang professional ditandai 

oleh tingginya kemampuan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan tingginya motivasi dalam melaksanakan tugas.    

Untuk  mewujudkan  guru  yang  demikian  perlu  peran  berbagai pihak  mulai dari Lembaga  Pendidikan  Tenaga 

Kependidikan sebagai lembaga yang menyiapkan dan mendidik calon guru, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di 

provinsi dan kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kemampuan guru dan pemberdayaan 

pengawas dalam kegiatan supervisi pendidikan, Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia (ISMAPI) 

sebagai organisasi pemerhati mutu sumber daya manusia di lembaga pendidikan, dan satuan pendidikan tempat guru 

mengajar. Kepala sekolah sebagai manager, leader, dan supervisor memiliki kewajiban mengelola, membina dan 

mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Peran masing-masing lembaga tersebut diharapkan mampu 

mewujudkan guru yang dapat melaksanakan tugas dengan mudah dan lancar. 

 
Kata kunci: organisasi pendidikan, guru, professional. 

 

1.    PENDAHULUAN 
Masa depan bangsa Indonesia terletak pada 

kualitas sumber daya manusia.   Dalam bidang 

pendidikan, kebijakan di Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi beserta jajarannya sampai ke 

level satuan pendidikan dalam menyelenggarakan 

pendidikan akan menentukan corak pendidikan dan 

kualitas lulusannya. Derajat kualitas pendidikan 

banyak ditentukan oleh komponen sistem 

pendidikan,   baik dari unsur manusia maupun 

sumber daya non manusia. Pemenuhan tuntutan 

siswa untuk berkembang secara optimal, tuntutan 

lembaga pendidikan, tuntutan perkembangan zaman, 

dan tuntutan stakeholders terkait dengan pendidikan 

yang berkualitas, maka guru perlu bertumbuh dalam 

jabatan. Guru perlu belajar sepanjang hayat. Guru 

merupakan komponen sistem pendidikan yang paling 

dekat siswa. Untuk itu peningkatan kemampuan guru 

diharapkan juga berdampak positif pada peningkatan 

kemampuan siswa. 
Kenyataan di lapangan menunjukkan 

beberapa guru mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan pembelajaran.   Kesulitan yang ada 
mulai dari memahami kurikulum sampai evaluasi 
belajar siswa. Untuk itu perlu ada   solusi   untuk 
memecahkan masalah  yang  dihadapi  guru  dalam 
melaksanakan tugas. 

Organisasi pendidikan memiliki peran yang 

penting untuk mewujudkan guru yang berkualitas. 

Organisasi yang dimaksud mulai dari lembaga yang 

menyiapkan dan mendidik calon guru, mengelola
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dan mengembangkan guru, sampai dengan lembaga 

yang memanfaatkan dan menilai kinerjanya. 

Permasalahan yang muncul: Bagaimanakah peran 

organisasi pendidikan dalam mewujudkan guru yang 

berkualitas? 

 
2.    GURU PROFESIONAL 

Guru Profesional ditandai oleh kemampuan 
melaksanakann  tugas.  Ditandai  oleh  kemampuan 
memecahkan masalah dan motivasi yang kuat untuk 
melaksanakan tugas. Glickman(2003) menganalisis 
guru professional, ditandai dengan tingkat abstraksi 
yang tinggi dan tingkat komitmen yang tinggi pula. 
Guru yang profesional ditandai oleh kemampuan 
bertindak yang dilandasi oleh sejumlah kemampuan 
kognitif, afektif dan psikomotorik. Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 
memuat standar kompetensi guru meliputi 4 
kompetensi inti, yaitu pedagogik, kepribadian, 
sosial, dan profesional.  Kompetensi inti dijabarkan 
menjadi sejumlah kompetensi guru matapelajaran 

atau guru kelas    masing-masing. Di dalam 

menentukan standar guru, Departemen Pendidikan 

di Belanda merinci standar guru, yaitu guru memiliki 

kehangatan dan integritas, menguasai pengetahuan 

yang diajarkan, menjaga pengetahuan dan 

keterampilannya sebagai guru yang up to date dan 

kritik diri, melakukan hubungan professional secara 

positif, dan bekerjasama dengan orang tua  siswa 

dalam rangka meningkatkan minat siswa( 

Department for Education, 2011). Permasalahan 

dalam pembelajaran untuk membawa pembelajaran 

yang berkualitas seringkali muncul saat ada 

perubahan kurikulum, adanya kebijakan baru, 

adanya kebutuhan sumber belajar yang baru, bahkan 

adanya tuntutan global juga menjadi pemicu 

munculnya permasalahan dalam pembelajaran. 
Untuk itu semua elemen pengelola 

pendidikan memiliki tanggung jawab untuk 
memecahkan  masalah  yang  dihadapi  oleh  guru. 
Dinas pendidikan melalui pengawas sekolah 
melaksanakan kegiatan supervisi pengajaran. Kepala 
sekolah bersama guru senior melaksanakan supervisi 

pengajaran untuk membantu guru meningkatkan 

kemampuannya. 

 
3. PERAN LPTK DALAM MENYIAPKAN 

GURU YANG PROFESIONAL 
Lembaga            Pendidikan            Tenaga 

Kependidikan(LPTK) sebagai organisasi pendidikan 

yang mencetak guru, memberi bekal kompetensi 

kognitif, afektif dan psikomotorik serta praktek 

pengalaman lapangan sehingga lulusan mampu 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai 

dengan program studi masing-masing. LPTK 

menyelenggarakan pendidikan guru dengan kedua 

model: concurrent model (model terintegrasi) dan 

consecutive model (model bersambungan). Hal ini 

untuk mewadahi calon yang sejak awal berminat 

menjadi guru dan calon yang setelah lulus baru 

terpikir untuk menjadi guru(Suyanto, 2016). 
Guru yang profesional dapat diketahui 

melalui kualifikasi, uji kompetensi, dan 
sertifikasi(Juangsih, 2014). Berbagai peran LPTK 
untuk mewujudkan guru yang profesional dilakukan 
dengan menyelenggarakan pendidikan agar peserta 
didik memiliki kualifikasi pendidikan di berbagai 
level S1, S2, S3 dengan beragam program studi. 

Untuk mewujudkan calon guru atau guru yang 

profesional, kualitas berbagai komponen manajemen 

pendidikan perlu diwujudkan baik dari sisi 

manajemen kurikulum dan pembelajaran, 

manajemen kemahasiswaan, manajemen sarana dan 

prasarana, manajemen personalia, manajemen 

keuangan, dan manajemen kehumasan yang efektif. 

Uji kompetensi guru dilakukan secara 

berkala untuk mengetahui tingkat kemampuan guru 

dan  mengetahui  kemampuan  yang  perlu 

ditingkatkan pada diri guru.    Pengembangan 

keprofesian berkelanjutan perlu dilakukan guru. 

Berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, 

seminar, lokakarya dapat membatu pengembangan 

kemampuan guru. 

Sertifikasi pendidik sebagai pengakuan atas 

kompetensi dalam melakukan pekerjaannya. Untuk 

itu perlu dilakukan pendidikan dan latihan profesi 

guru(PLPG), atau pendidikan profesi guru(PPG) 

oleh     LPTK yang memenuhi persyaratan 

menyelenggarakannya. 

 
4. PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEMENTERIAN AGAMA 
Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama 

di Provinsi dan di Kabupaten/Kota memiliki peran 

yang strategis untuk mewujudkan guru yang 

professional. Pengalokasian anggaran yang cukup 

untuk kegiatan peningkatan kemampuan guru dan 

pemberdayaan pengawas di level tersebut dengan 

kualitas pengawas yang sesuai dengan kebutuhan 

lapangan akan membantu peningkatan kualitas guru 

di wilayah yang bersangkutan. Berbagai kegiatan 

yang bisa dilakukan antara lain bimbingan teknis, 

pendidikan dan pelatihan, seminar, dan lokakarya, 

kunjungan serta pendampingan guru dalam 

pengembangan diri akan membantu peningkatan 

profesional guru. Zulrahman(2013) menyimpulkan 

dari hasil penelitiannya bahwa pelatihan-pelatihan 

yang dilaksanakan Dinas Pendidikan yang ditujukan 

kepada tenaga pendidik dapat menciptakan tenaga 

pendidik yang berkualitas. 

 
5. PERAN IKATAN SARJANA MANAJEMEN 

DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

INDONESIA(ISMAPI) 
Ikatan Sarjana Manajemen dan 

Administrasi Pendidikan Indonesia(ISMAPI) 

merupakan salah satu organisasi yang bergerak 

dalam peningkatan mutu pendidikan. ISMAPI
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adalah organisasi profesi yang independen tampil 

sebagai pioner dan fasilitator dalam upaya 

peningkatan dan pengembangan manajemen 

pendidikan di Indonesia melalui pengembangan 

disiplin, profesi, dan praktek manajemen 

pendidikan(Anggaran Dasar ISMAPI, 2012). Guru 

merupakan salah satu sasaran kegiatannya. Melalui 

kegiatan yang dilaksanakan ISMAPI, guru dan 

kepala sekolah dapat berperan serta secara aktif 

dalam kegiatan seminar nasional, dan seminar 

internasional. 

 
6. PERAN SATUAN PENDIDIKAN 

Satuan   pendidikan   merupakan   ‘rumah’ 
guru  dalam  melaksanakan tugas.  Kepala  sekolah 
sebagai manager, leader dan supervisor satuan 
pendidikan memiliki peran yang sangat strategis 
untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 
melaksanakan tugas(Maisyaroh, 2012). Sebagai 
manager   pendidikan,   kepala   sekolah   berperan 
mengelola  sumber  daya  manusia  termasuk  guru. 

Sebagai leader, kepala sekolah berperan 

mengarahkan guru,   memelihara kekompakan tim, 

memotivasi guru, mewujudkan budaya sekolah yang 

kondusif. Sebagai supervisor, kepala sekolah 

berperan meningkatkan kemampuan guru dalam 

proses pembelajaran. 

 
KESIMPULAN 

Guru    merupakan    figur    kunci    dalam 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu 

guru dituntut senantiasa bertumbuh dalam jabatan 

sehingga ia menjadi guru yang profesional. 

Peran berbagai organisasi pendidikan untuk 

mewujudkan guru yang profesional, antara lain: (1) 

LPTK dalam nyelenggaran pendidikan calon guru 

dan guru dalam meningkatkan kualifikasinya, 

kompetensi, dan  sertifikasinya; Dinas  Pendidikan 

dan Kementerian Agama di provinsi dan 

kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran 

untuk peningkatan kemampuan guru dan 

meningkatkan peran pengawas dalam melaksanakan 

tugas dalam pembinaan dan pengembangan 

kemampuan guru; ISMAPI dalam menyelenggaran 

seminar dengan tema sesuai dengan kebutuhan guru; 

satuan pendidikan dalam meningkatkan kinerja 

manajemen, kepemimpinan dan supervisi 

pembelajaran di sekolah. 
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