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Kata kunci: Profesionalisme guru, Kompetensi Guru 
Untuk menjadi tenaga profesional guru harus meningkatkan kemampuannya yaitu 
dapat mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan, merancang dan 
melaksanakan KBM yang mengacu pada proses belajar mengajar yang lebih baik. 
Guru yang profesional harus menguasai kompetensi dasar guru dan mampu 
menguasai kurikulum yang berlaku. Profesionalisme guru tersebut perlu dibuktikan 
melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. 

Permasalahannya adalah: (1) Apakah mahasiswa pendidikan geografi angkatan 
2000 yang sudah melaksanakan PPL menghadapi masalah mengenai profesionalisme  
guru? (2) Apa masalah dominan tentang profesionalisme guru yang dihadapi oleh 
mahasiswa yang sudah melaksanakan PPL pada mahasiswa Pendidikan Geografi 
angkatan tahun 2000 Universitas Negeri Semarang? Tujuan: (1) Untuk mengetahui 
masalah mengenai profesionalisme guru yang dihadapi oleh mahasiswa yang sudah 
melaksanakan PPL pada mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan tahun 2000 
Universitas Negeri Semarang. (2) Untuk mengetahui masalah yang dominan 
mengenai profesionalisme guru. 

Populasi semua mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan tahun 2000 yang 
sudah melaksanakan PPL sebanyak 40 mahasiswa. Sampel seluruh populasi yaitu 40 
mahasiswa. Ada 2 variabel, yaitu: kompetensi dasar guru dan kurikulum berbasis 
kompetensi. Alat pengumpul datanya adalah angket dan dokumentasi. Data  dianalisis 
dengan teknik deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah profesionalisme guru yang 
dihadapi oleh mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan tahun 2000 meliputi 
kimpetensi dasar guru yakni penguasaan materi, mengelola PBM, mengelola kelas, 
penggunaan media, menilai prestasidan yang berkaitan dengan pelaksanaan KBK 
yakni hal yang baru dan sama dalam KBK dan kurikulum sebelumnya, perbedaan 
kurikulum, komponen KBK, penerapan pendekatan CTL, dan penerapan di sekolah. 
Masalah yang dominan dalam 2 variabel yaitu penguasaan materi (64,06%) dan 
penerapan KBK di sekolah (65,31%). 

Kesimpulan bahwa mahasiswa angkatan tahun 2000 Pendidikan Geografi 
mengalami masalah mengenai profesionalisme guru yang terkait dengan kompetensi 
dasar guru dan pelaksanaan kurikulum baru yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi.  

Sarannya yaitu mahasiswa calon guru diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan dalam bidang studi yang mereka tekuni, serta pihak LPTK  harus 
menyiapkan para calon guru secara optimal dengan cara meningkatkan kualitas 
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pengajaran yang baik yang berhubungan dengan materi kependidikan maupun materi 
yang menunjang bidang studi tersebut. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai 
kompetensi dasar yang lain dan diperlukan sumber yang lain yaitu guru pamong dan 
dosen pembimbing PPL yang belum dijadikan subyek penelitian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Alasan Pemilihan Judul 

Transformasi global dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan pendidikan 

akan berjalan cepat karena didorong oleh perdagangan bebas dan perkembangan 

teknologi, khususnya teknologi informasi, menuju masyarakat maju. Masyarakat 

Indonesia telah memutuskan untuk ikut serta dalam pembangunan perdagangan 

dunia yang bebas dan saling menguntungkan, dalam rangka mewujudkan 

masyarakat maju pada tahun 2020. Dengan meningkatkan mutu pendidikan sains, 

sosial serta teknologi di tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi 

sehingga mutu pelajaran akan sejajar dengan negara maju lainnya. Serta 

peningkatan mutu dan jumlah tenaga sains, sosial dan teknologi berbanding. 

Di dalam era globalisasi yang meminta kualitas di berbagai segi kehidupan 

manusia menuntut kualitas profesionalisme yang tinggi. Masyarakat yang 

semakin berkualitas pendidikannya bukan hanya menuntut barang dan jasa yang 

berkualitas tinggi, tetapi juga organisasi yang dikelola secara profesional. (Tilaar 

1997:256) 

Jabatan guru merupakan jabatan profesional yang berarti bahwa pekerjaan 

guru diakui sejajar dengan pekerjaan profesional lainnya, misalnya pekerjaan 

bidang kedokteran dan hukum. Pekerjaan profesional ini bersifat kompleks, yang 

menuntut penguasaan kemampuan yang kompleks pula. Kemampuan keguruan 

sebagai kemampuan profesional mempersyaratkan penguasaan yang sangat 
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kompleks yang harus dibentuk dalam pendidikan prajabatan guru mutlak 

diperlukan untuk memungkinkan terkuasainya kemampuan profesional keguruan 

yang kompleks oleh para calon guru. 

Bagi mahasiswa lembaga pendidikan guru, Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL) merupakan muara dari seluruh program pendidikan yang dihayatinya 

sepanjang masa belajarnya di bangku perkuliahan. Semua kegiatan yang 

diselenggarakan dalam bentuk kuliah, praktek maupun kegiatan mandiri, 

diarahkan bagi terbentuknya kamampuan mengajar yang secara terjadwal dan 

sistematis dibina pembentukannya pada PPL harus dijadikan sebagai suatu 

pegangan sentral oleh semua pengasuh mata kuliah pendidikan guru. Pengampu 

mata kuliah kependidikan harus memikirkan dan merencanakan sumbangan yang 

dapat diberikan oleh mata kuliah yang diampunya terhadap pembentukan 

kemampuan profesional mahasiswa calon guru. 

Calon-calon guru geografi harus dibekali dan berusaha mengembangkan 

horison geografi yang terdapat pada siswa dan cara bagaimana 

mengembangkannya. Dalam usia dan tingkat mana siswa dapat menghayati 

konsep yang lebih luas tentang konsep keruangan. Dalam persepsi terhadap 

keseluruhan muka bumi atau region utama dari bumi, tingkatannya lebih tinggi 

lagi, karena menyangkut sikap, pandangan mental atau konsepsi yang diorganisir. 

Ini menyangkut penelaahan yang penekanan utamanya pada karakteristik apa dari 

semua telaah geografi yang ada hubungannya dengan persepsi sosial.                      

( Kartawidjaya 1988:11) 
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Meskipun sudah dipersiapkan sebaik mungkin di bangku perkuliahan, yaitu 

dengan diberi materi yang mendukung pada materi pendidikan dan latihan 

langsung di sekolah latihan, masih saja dijumpai mahasiswa atau calon guru 

geografi yang belum siap dalam menghadapi dunia lapangan pekerjaan. Oleh 

karena itu perlu kiranya dicari masalah profesionalisme guru yang dihadapi 

mahasiswa pendidikan geografi yang sudah melaksanakan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) pada angkatan tahun 2000 Universitas Negeri Semarang agar 

nantinya lulusan pendidikan geografi atau calon-calon guru geografi mampu 

sebagi guru yang profesional yang akan terjun di lapangan. Dari itu penulis 

mengambil judul “IDENTIFIKASI MASALAH PROFESIONALISME 

GURU PADA MAHASISWA PENDIDIKAN GEOGRAFI ANGKATAN 

TAHUN 2000 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ”  

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa Pendidikan Geografi yang sudah melaksanakan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL)   belum siap menjadi guru yang profesional 

b. Dengan mengetahui masalah profesionalisme guru yang dihadapi  

mahasiswa Pendidikan Geografi  maka nantinya mahasiswa pendidikan 

geografi mampu mengidentifikasi masalahnya sehingga  dapat mengatasi 

masalahnya dan dapat menjadi  guru yang profesional. 
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c. Mahasiswa Pendidikan Geografi merupakan bagian dari lulusan yang harus 

mempunyai kemampuan serta ketrampilan dalam bidangnya untuk 

menghadapi dunia kerja. 

d. Mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 yang belum mendapatkan 

materi kurikulum baru yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi. Padahal    

Kurikulum Berbasis Kompetensi saat ini sudah mulai diterapkan di sekolah 

dan memiliki perbedaan dengan kurikulum lama yaitu Kurikulum 1994 

yang mereka pelajari sebelumnya.  

2. Perumusan masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut: 

a. Apakah mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 yang sudah 

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan menghadapi masalah 

mengenai profesionalisme guru? 

b. Apa masalah dominan tentang profesionalisme guru yang dihadapi oleh 

mahasiswa yang sudah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

pada mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 Universitas Negeri 

Semarang ? 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian/kerancuan dalam penelitian ini, 

penulis memberikan batasan istilah-istilah yang digunakan sebagai judul 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi artinya pengenalan. Pengenalan dalam proses identifikasi ini 

adalah untuk mengetahui yang berlaku dan menjadi kenyataan di lapangan. 

(Poerwadarminta, 1995:269) 

Masalah merupakan kesulitan yang perlu dipecahkan atau dipastikan. 

(Komarudin, 2000:15) 

Identifikasi masalah yang dimaksud adalah untuk mengetahui apa saja 

kesulitan yang dihadapi mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 yang 

perlu dipecahkan ataupun dipastikan berkaitan setelah mereka melaksanakan 

PPL dan akan menjadi guru di lapangan (sekolah). 

2. Mahasiswa Pendidikan Geografi  

Dalam hal ini adalah mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 

yang telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 

3. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

Praktik Pengalaman Lapangan adalah semua kegiatan kurikuler yang 

harus dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan, sebagai pelatihan untuk 

menerapkan teori yang diperoleh dalam semester-semester sebelumnya, sesuai 

dengan persyaratan yang telah ditetapkan agar mereka memperoleh  

pengalaman dan ketrampilan lapangan dalam penyelenggaraan pendidikan 

dan pengajaran di sekolah atau  di tempat latihan lainnya. (Keputusan Rektor 

Universitas Negeri Semarang, 2004:3) 
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Dalam hal ini yang dimaksud Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 

mana mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 diberi kesempatan 

untuk latihan mengajar dan mengamalkan ilmunya yang telah diperoleh saat 

perkuliahan. 

4. Profesionalisme 

Conny Semiawan dalam Sutomo (1998:4-5)mengisyaratkan bahwa 
untuk menjadi tenaga yang profesional guru harus  meningkatkan 
kemampuannya yaitu ia harus dapat mengantisipasi berbagai perubahan dan 
perkembangan, mampu merancang dan melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar yang mengacu pada proses belajar mengajar yang lebih baik. 
Selanjutnya Ia mengemukakan bahwa profesionalisme yang berkenaan 
dengan suatu keahlian, ketrampilan dan sikap untuk bertindak yang terbaik 
bagi lingkungannya. Seorang yang profesional senantiasa berpandangan 
melakukan sesuatu yang benar dan baik.   
 

Profesionalisme dalam penelitian ini  berkenaan dengan suatu keahlian, 

ketrampilan dan sikap terbaik bagi lingkungannya yaitu profesionalisme 

keguruan. Mahasiswa Pendidikan Geografi nantinya diharapkan menjadi guru 

yang mempunyai jiwa profesionalisme di mana dapat mengantisipasi 

perubahan dan perkembangan yaitu keahlian dalam kompetensi dasar guru 

dan menuju kepada pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah jawaban dari pembahasan masalah penelitian 

tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui masalah mengenai profesionalisme guru yang dihadapi 

oleh mahasiswa yang sudah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 
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(PPL) pada mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 Universitas 

Negeri Semarang. 

2. Untuk mengetahui masalah  yang dominan mengenai profesionalisme guru 

yang dihadapi oleh mahasiswa yang sudah melaksanakan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) pada mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 

Universitas Negeri Semarang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan 

kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: 

a. Manfaat teoritis 

Untuk menambah referensi, literatur/pustaka khususnya tentang masalah 

profesionalisme guru yang dihadapi oleh mahasiswa yang sudah 

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan, khususnya bagi mahasiswa 

Pendidikan Geografi angkatan 2000 Universitas Negeri Semarang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Dapat memberikan informasi/gambaran pada mahasiswa Pendidikan 

Geografi mengenai  profesionalisme guru yang dihadapi mahasiswa yang 

sudah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan khususnya bagi 

mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 Universitas Negeri 

Semarang agar nantinya mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai 

guru dengan tugas utamanya adalah mengajar. 

2) Dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti masalah 

ini lebih lanjut. 



8 

 

E. Sistematika Skripsi 

Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian skripsi ini, maka 

dibagi dalam tiga bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. Bagian Depan, berisi: 

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan,  

motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian Isi, berisi : 

Bab I      : Pendahuluan 

Berisi alasan pemilihan Judul, permasalahan, penegasan istilah, tujuan dan   

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.  

Bab II    :    Landasan Teori 

Landasan teori berisi tinjauan tentang profesionalisme guru, tinjauan tentang 

mengajar, tinjauan tentang media sebagai sumber pendidikan, tinjauan tentang 

metode mengajar, tinjauan tentang evaluasi pengajaran, dan tinjauan tentang 

kurikulum berbasis kompetensi.   

Bab III  :   Metodologi Penelitian 

Berisikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi: jenis 

dan desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel,  

variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data,  dan metode analisa data. 

Bab IV  :    Hasil penelitian dan pembahasan 

Berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang  diperoleh dari lapangan. 
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Bab V   :    Penutup 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada pihak yang terkait. 

3. Bagian Akhir, berisi: 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
A.   Profesionalisme Guru 
 

Landasan teori profesionalisme guru pada skripsi ini mencakup teori 

profesi guru, kompetensi guru, fungsi guru. 

1. Profesi Guru 

Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lebih lanjut 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipergunakan sebagai perangkat 

dasar dan implementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. 

(Munadi, 1999:10) 

Sedangkan menurut Dedi Supriyadi dalam Munadi (1999:10) 

menyatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut 

keahlian dari para petugasnya, maksudnya pekerjaan yang disebut profesi itu 

tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara 

khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu.  

Secara sederhana pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan 

yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus dipersiapkan 

untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oeh mereka yang karena tidak 

ada pekerjaan lain. Dengan demikian untuk menjadi seorang guru yang 

profesional harus mempersiapkan diri secara khusus baik dalam pendidikan 

maupun penguasaan materi. 

10 



11 

 

Berdasarkan atas hakekat dan jenis profesi yang telah dikemukakan, 

diketahui bahwa suatu profesi menuntut persyaratan yang mendasar 

ketrampilan teknis yang lebih rinci, serta kepribadian tertentu. 

Ciri-ciri dan syarat profesi adalah sebagai berikut: 

a. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan 

kepentingan pribadi. 

b. Seseorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang 

panjang untuk mempelajari konsep-konsep pengetahuan khusus yang 

mendukung keahliannya. 

c. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu 

mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. 

d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan 

cara kerja. 

e. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. 

f. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin 

diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. 

g. Memberkan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian. 

h. Memandang profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi seorang 

anggota yang permanen. (Arikunto, 1993:235) 

Sebagai perbandingan dan memperjelas disajikan pula ciri-ciri 

keprofesian sebagai berikut: 
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1) Pengakuan oleh masyarakat terhadap pelayanan tertentu yang hanya dapat 

dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai profesi. 

2) Dimilikinya sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan sejumlah 

teknik dan prosedur yang baik. 

3) Diperlukannya kesiapan yang sengaja dan sistematis dan sebelum orang 

melaksanakan suatu pekerjaan yang profesional. 

4) Dimilikinya organisasi profesional yang melindungi kepentingan 

anggotanya dari saingan kelompok luar, juga berfungsi tidak saja menjaga 

akan tetapi sekaligus selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan 

kepada masyarakat, termasuk tindakan-tindakan etis profesional kepada 

anggotanya. (Arikunto, 1993:236) 

Dari dua kelompok ciri profesi di atas maka kita dapat menyimpulkan 

bahwa suatu profesi memiliki ciri-ciri yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Suatu profesi betujuan untuk melayani masyarakat 

Mengajar adalah pekerjaan melayani masyarakat yaitu mendidik 

anak-anak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada masa mendatang. 

b) Suatu profesi berpangkal pada ilmu pengetahuan 

Suatu profesi dalam memberikan pelayanan memerlukan 

pengetahuan baik ketrampilan maupun pengalaman-pengalaman praktis 

maupun prinsip-prinsip abstrak yang muncul dari penelitian ilmiah dan 

analisis yang logis. 
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c) Suatu profesi mempunyai otonomi profesional 

Seorang tenaga profesional dalam melaksanakan tugasnya 

mempunyai otonomi atau kebebasan dalam menggunakan pengetahuan, 

ketrampilan, dan pertimbangannya sendiri untuk melayani siswanya dalam 

batas kode etiknya. 

d) Suatu profesi mempunyai kode etik 

Kode etik bertujuan untuk mendidik anggota profesi melaksanakan 

tugas dan kewajibannya serta dengan tanggung jawab kepada yang 

mempercayainya. Dengan kode etik, guru mempunyai pedoman dasar 

untuk membina profesi. 

e) Suatu profesi mempunyai organisasi profesi 

Organisasi profesi menentukan ukuran dan syarat untuk menjadi 

anggota organisasi profesi, meningkatkan standar praktek profesi dan 

menjalankan profesi yang baik dan bertanggung jawab. Organisasi itu 

misalnya PGRI. 

Sehubungan dengan profesi guru, Peters dalam buku Nana Sudjana 

mengemukakan ada 3 tugas pokok profesi guru, yaitu: 

1) Guru sebagai pengajar 

Menekankan pada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan 

pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat 

pengetahuan dan ketrampilan tekhnis mengajar, di samping menguasai 

ilmu atau bahan yang akan diajarkan. 
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2) Guru sebagai pembimbing 

Menekankan kepada tugas guru dalam memberikan bantuan kepada 

siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapi terkait dengan belajar 

mengajar. 

3) Guru sebagai administrator 

Merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan 

ketatalaksanaan pada umumnya, ketatalaksanaan bidang pengajaran lebih 

menonjol dan lebih diutamakan bagi profesi guru. 

Perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi yang lain terdapat 

pada tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat 

kaitannya dengan kemampuan yang disyaratkan untuk memangku profesi 

tersebut. Kemampuan dasar tersebut adalah kompetensi guru. 

2. Kompetensi Guru 

Kemampuan guru sering disebut dengan kompetensi, yaitu seperangkat 

kemampuan yang harus dikuasai guru dalam proses belajar mengajar. 

          Raka Joni seperti dikutip Trimo (1991:30-31) menyatakan bahwa 
kompetensi guru meliputi kompetensi profesional, personal, dan 
kemasyarakatan. Secara garis besar, konsep kompetensi yang harus dimiliki 
tenaga pendidik adalah sebagai berikut: 
a) Kompetensi profesional ialah kompetensi menguasai bidang akademik 

yang terpadu dengan penguasaan metodologi pengajaran, yang meliputi: 
1) Memiliki daya pengertian, pengetahuan, pemahaman dan penghayatan 

yang luas dan mendalam tentang anak didik baik melalui ilmu teoritis 
maupun pengalaman; 

2) Mantap ilmu pengetahuannya; 
3) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
4) Mampu mendidik yang berarti harus menguasai materi, metode 

kondisi anak, tujuan pendidikan, mampu memotivasi anak, menilai 
hasil belajar dan membimbingnya; 
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5) Mempunyai bakat mendidik, sabar, penuh inisiatif dan kreatif. 

b) Kompetensi Personal ialah sikap pribadi yang dijiwai oleh filsafat 
hidupnya yang menggunakan budaya bangsa, meliputi: 
1) Mempunyai latar dan reputasi yang baik; 
2) Berpandangan luas, berhati jujur, tulus, sportif dan simpatik; 
3) Bebas dan bersih dari sifat-sifat sombong dan egoistis; 
4) Berjiwa matang dan dinamis; 
5) Panjang akal, sabar, tabah, dan mau bekerja dalam arti mau      

membaktikan dirinya demi tugas; 
6) Bersih dari sifat-sifat dan kebiasaan pilih kasih dan membedakan 

siswa; 
7) Mempunyai kewibawaan di mata siswa. 

c) Kompetensi Sosial ialah kemampuan guru dalam bergaul dan    
menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat setempat, meliputi: 
1) Berpikiran, berperasaan dan berbuat pantas di masyarakat; 
2) Bertanggungjawab terhadap anak didik; 
3) Mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih luas demi 

kepentingan pendidikan. 
 

Mengacu pada tiga kompetensi di atas, maka Depdikbud seperti dikutip 

Suryasubrata (1997-4-5) secara garis besar mengelompokan 10 (sepuluh) 

kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu: 

a) Menguasai bahan, meliputi: (1) menguasai bahan bidang studi dalam 
kurikulum, (2) menguasai bahan pemerkayaan/penunjang bidang studi; 

b) Mengelola program belajar mengajar, meliputi: (1) merumuskan tujuan 
pembelajaran, (2) mengenal dan menggunakan prosedur pembelajaran 
yang tepat, (3) melaksanakan program belajar mengajar, (4) mengenal 
kemampuan anak didik; 

c) Mengelola kelas, meliputi: (1) mengatur tata ruang kelas untuk pelajaran, 
(2) menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi; 

d) Penggunaan media atau sumber, meliputi (1) mengenal, memilih dan 
menggunakan media, (2) membuat alat bantu yang sederhana, (3) 
menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar, (4) 
menggunakan micro teaching untuk unit program pengenalan lapangan; 

e) Menguasai landasan-landasan pendidikan; 
f) Mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar; 
g) Menilai prestasi untuk kepentingan pelajaran; 
h) Mengenal fungsi layanan bimbingan dan konseling di sekolah, meliputi: 

(1) mengenal fungsi dan layanan program bimbingan dan konseling, (2) 
menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling; 
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i) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; 
j) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan 

guna keperluan pengajaran. 
 

3. Fungsi Guru 

Adapun fungsi guru dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mengajar  

Dalam fungsi mengajar ini terkandung makna fungsi guru sebagai 

pendidik. Apabila guru mengajar berarti pula ia mendidik siswa-

siswanya. Dengan mengajar guru bukan saja menyampaikan ilmu 

pengetahuan tetapi juga membnagun kepribadian siswa. Sebagai 

pengajar, seorang guru dituntut kemampuan mengorganisasikan proses 

seperti membuat satpel, memilih dan menggunakan metode dan alat 

pengajaran serta menilai hasil belajar siswa. 

b. Membimbing 

 Suatu ilmu pengetahuan yang telah berkembang dalam pendidikan 

guru adalah yang mengenal bimbingan dan penyuluhan, kepada siswa-

siswanya. Dengan bimbingan dan penyuluhan itu siswa akan dibantu 

mengatasi kesulitan-kesulitan belajar mereka. Siswa pasti akan 

menghadapi kesukaran ketika belajar karena banyak faktor yang 

mempengaruhi siswa. Tanpa memberikan bantuan untuk mengatasi 

kesukaran yang dihadapi siswa, maka tujuan yang telah direncanakan 

tidak akan tercapai, oleh karenanya memberikan bimbingan dan 

penyuluhan kepada siswa sebagai fungsi guru 
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c. Mengerjakan tugas-tugas administrasi 

Semua guru pada suatu sekolah turut bertanggung jawab mengenai 

pelaksanaan sebagian besar tugas administrasi sekolah. Kelas sendiri 

merupakan salah satu unit administrasi sekolah dan guru 

bertanggungjawab atas administrasi kelas. Kelas sebagai unit organisasi 

tidak terlepas dari unit sekolah yang lebih besar dipimpin oleh kepala 

sekolah. Sebagai anggota kelompok akademik guru berkewajiban pula 

melakukan kegiatan akademik seperti menjadi panitia penyusunan 

kurikulum, mengurus administrasi siswa seperti pengisian daftar hadir, 

rapor, dan lain-lain. 

d. Melakukan tugas-tugas dalam hubungan masyarakat 

Sekolah tidak terpisah dari masyarakat, karena siswa maupun guru 

adalah anggota masyarakat. Guru biasanya mempunyai kesempatan untuk 

menggunakan fasilitas atau sumber masyarakat bagi kepentingan sekolah. 

Kalau hal ini dilakukan maka secara langsung fungsi mengajar dibantu 

pelaksanaanya. 

e. Melakukan kegiatan-kegiatan profesional 

Fungsi guru yang lain adalah turut membina dan mengembangkan 

organisasi profesinya, yaitu organisasi yang mengabdi pada usaha 

memajukan pendidikan yang baik dan meningkatkan mutu kesejahteraan 

sosial guru, misalnya dengan menulis artikel mengenai pendidikan, 

kegiatan-kegiatan yang menyangkut kesejahteraan guru, mengikuti 

kursus-kursus, seminar dan lain-lain. 



18 

 

Kelima fungsi guru di atas tidaklah terpisah satu dengan yang lain, 

bahkan beberapa fungsi itu di dalam pelaksanaannya dapat berlangsung 

bersamaan. Di samping penggolongan di atas adapula yang mengelompokan 

fungsi dan peran guru seperti di bawah ini: 

1. Guru sebagai pengelola proses pembelajaran 

2. Guru sebagai moderator 

3. Guru sebagai motivator 

4. Guru sebagai fasilitator 

5. Guru sebagai evaluator (Arikunto, 1993:269) 

Jadi yang dimaksud fungsi guru di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Guru sebagai pengelola proses pembelajaran 

Guru sebagai moderator Kelas merupakan suatu organisasi yang 

semestinya dikelola dengan baik, mengacu pada fungsi-fungsi tersebut 

administrasi yang ada dan sudah lama berlaku adalah perencanan, 

pembagian tugas, penentuan staf, pengarahan, pengkoordinasian, dan 

penilaian guru harus bertindak sesuai pada tujuan organisasi kelas. 

b. Guru sebagai moderator 

Guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi tetapi lebih 

sebagai mederator, yaitu mengatur lalu lintas pembicaraan, jika ada alur 

pembicaraan yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa maka gurulah yang 

wajib mendamaikan perselisihan siswa tersebut. Selain itu guru 

mempunyai kewajiban juga mengarahkan siswa untuk menyimpulkan 

hasil pembahasan materi pelajaran. 
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c. Guru sebagai motivator 

Guru harus dapat memberi motivasi yang memancing kamauan 

siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar. 

d. Guru sebagai fasilitator 

Guru harus memberikan kemudahan dan sarana kepada siswa agar 

dapat aktif belajar menurut kemampuannya. 

e. Guru sebagai evaluator 

Setiap kegiatan selalu diikuti oleh evaluasi jika orang-orang yang 

terlibat dalam kegiatan tersebut menginginkan terjadinya peningkatan atas 

kegiatannya pada masa yang akan datang. Guru merupakan orang yang 

paling tahu dan bertanggungjawab tentang terjadinya proses pembelajaran 

serta otomatis dituntut mengadakan evaluasi terhadap hasil dan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

Demikian dari kedua pendapat tersebut di atas, uraian tentang fungsi 

seorang guru pada dasarnya adalah sama yaitu seorang guru mempunyai 

fungsi utama adalah mengajar, memberikan ilmu kepada anak didiknya 

melalui proses belajar mengajar, membangun kepribadian siswa, mengelola 

kelas sebagai suatu organisasi kemudian membimbing siswa untuk menjadi 

siswa yang cerdas dan menjadi makhluk yang berbudi luhur sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional.   
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B. Mengajar  

Mengajar adalah suatu proses yaitu proses mengatur, mengorganisasi 

lingkungan yang ada di sekitar anak didik, sehingga dapat menumbuhkan dan 

mendorong anak didik melakukan proses belajar. Proses Belajar Mengajar (PBM) 

merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan 

siswa itu merupakan syarata utama demi berlangsungnya PBM. Interaksi dalam 

belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara 

guru dan siswa tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya 

penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan 

nilai pada diri siswa yang  sedang belajar. 

Menurut Syaiful Bahri & Aswan Zain (1996:48-60) terbentuknya Proses 

Belajar Mengajar terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 

1. Tujuan 
Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai 
normatif. Dengan perkataan lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang 
harus ditanamkan kepada anak didik. 

2. Bahan Pelajaran 
Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar 
mengajar. Tanpa bahan pelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan. 
Karena itu, guru yang akan mengajar pasti memiliki dan mennguasai bahan 
pelajaran yang akan disampaikannya pada anak didik. 

3. Kegiatan belajar mengajar 
Kegiatan belajar mengajar adalah inti dalam pendidikan. Segala sesuatu yang 
telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam 
kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran, 
kegiatan belajar mengajar akan  menentukan sejauh mana tujuan yang telah 
ditetapkan dapat dicapai. 
 



21 

 

4. Metode 
Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh 
guru dan penggunaanya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
setelah pengajaran berakhir. 

5. Alat 
Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunkan dalam rangka mencapai 
tujuan pengajaran. 

6. Sumber pelajaran 
Sumber belajar merupakan bahan/ materi untuk menambah ilmu pengetahuan 
yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar. Sebab pada hakekatmya belajar 
adalah untuk mendapatkan hal-hal baru (perubahan) 

7. Evaluasi 
Evaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalm-
dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui 
sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan 
mengembangkan kemampuan siswa. 
 

C. Media Sebagai Sumber Pendidikan. 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. 

Sebagai salah satu media dari sumber belajar adalah perpustakaan di mana 

perpustakaan sekolah bertugas mengumpulkan, menyimpan, memelihara dan 

mengatur bahan pustaka kepentingan pengajaran dan pendidikan di sekolah yang 

menyelengggarakannya. 

Menurut Oemar Hamalik seperti dikutip dalam Tjokrodikaryo (1986:4-5) 

menyatakan bahwa ciri-ciri umum dari media pendidikan adalah sebagai berikut: 

1.  Media pendidikan identik artinya dengan peragaan. 
2. Tekanan utamanya terletak pada bisnis atau hal-hal yang bisa dilihat dan 

didengar. 
3. Media pendidikan digunakan dalam rangka hubungan (komunikasi) dalam 

pengajaran antara guru dan siswa. 
4. Media pendidikan dalah semacam alat bantu mengajar baik dalam kelas 

maupun di luar kelas. 
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5. Berdasarkan (c) dan (d), maka pada dasarnya media pendidikan merupakan 
suatu perantara (medium media) dan digunakan dalam rangka pendidikan. 

6. Media pendidikan mengandung aspek sebagai alat dan sebagai teknik, yang 
sangat erat pertaliannya dengan metode mengajar. 

 
Menurut Borman Rumampuk  (1988:19) dalam pemilihan media ada prinsip 

yang harus diperhatikan adalah: 

a. Harus diketahui dengan jelas media itu dipilih untuk tujuan apa. 
b. Pemilihan media harus secara objektif, bukan semata-mata didasarkan atas 

kkesenagan guru atau sekedar selingan atau hiburan. Hendaknya pemilihan 
media itu benar-benar didasarkan atas pertimbangan untu peningkatan 
efektifitas belajar siswa. 

c. Tidak ada satupun media yang dipakai untuk semua tujuan. Tiap-tiap media 
mempunyai kelebihan dan kekurangannya. 

d. Pemiliham media hendaknya disesuaikan dengan metode mengajar yang 
digunakan, materi pelajaran, mengingat media adalah bagian integral dalam 
prose belajar mengajar. 

e. Untuk dapat memilih media dengan tepat, guru hendaknya mengenal ciri-ciri 
media. 

f. Pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan 
g. Pemilihan media juga harus didasarkan pada kemampuan, gaya, pola belajar 

siswa. 
 

Menurut Sumaatmadja (1997:79) ada tiga media pengajaran utama pada 

PBM geografi. Media tersebut adalah : 

1. Peta, merupakan konsep (round earth on the flat paper) dan hakikat dasar pada 

geografi dan pengajaran geografi. Oleh karena itu, mengajarkan dan 

mempelajari geografi ntanpa peta, tidak akan membentuk citra dan konsep 

yang baik pada  diri anak didik yang mempelajarinya. 

2. Atlasmerupakan kumpulan peta dalam bentuk buku. Dalam atlas ini disajikan 

berbagi peta berdasarkan kenegaraan, gejala alam, penyebaran sumber daya, 

penyebaran aspek kebudayaan dan lain sebagainya. 
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3. Globe merupakan model dan bentuk yang sangat mini dari bola bumi. Globe 

ini selain fungsinya sama dengan peta dan atlas, lebuh jauh lagi ia dapat 

membina dan mengembanngkan citra serta konsep tentang waktu, iklim, 

musim, dan gejala-gejala alam lainnya baik yang berkenaan dengan atmosfer, 

hidrosfer, maupun litosfernya. 

D. Metode mengajar 

Menurut Suharyono (1991:25-31) metode mengajar dikelompokan menjadi 

tiga jenis yang didasarkan pada tiga aspek yaitu: 

1. Aspek penyampaian pesan 
a. metode ceramah 
b. metode tanya jawab 
c. metode demostrasi 
d. metode eksperimen 
e. metode tugas dan resitasi 
f.    metode melatih  

2. aspek pendekatan pengajaran 
a. metode problem solving 
b. metode discovery dan inquiri 
c. metode penjernihan nilai value clarification technique-VCT 
d. metode role playing 
e. metode simulasi 

3. aspek pengorganisasian siswa 
a. karya wisata 
b. kerja kelompok 
c. diskusi 
d. proyek/unit 
 

E. Evaluasi Pengajaran Geografi 
 

Menurut Sumaatmadja (1997:124) fungsi evaluasi pengajaran geografi yang 

juga berlaku pada pengajaran lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Mengungkapkan penguasaan siswa terhadap materi geografi yang telah 

diperolehnya dalam PBM, termasuk materi pokok dan pengayaanya. 
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2. Menemukan kelemahan materi yang telah disajikan, metode,media, strategi 

pengajaran geografi yang diterapkan, termasuk tujuan yang telah dirumuskan. 

3. Mengungkap terpenuhi atau tidak terpenuhinya tugas guru dalam PBM 

geografi. 

4. Mengungkap tingkat perkembangan siswa secara individual dalam mengajari 

geografi. 

Menurut Sumaatmadja (1997:124) tujuan yang ingin dicapai oleh evaluasi 

pengajaran geografi sebagai hasil PBM, sebagai berikut: 

a. Membuat laporan prestasi siswa berkenaan dengan hasil mempelajari geografi. 

b. Mendapatkan umpan balik hasil evaluasi PBM geografi terhadap keberhasilan 

kerja guru geografi selam PBM itu dilaksanakan. 

c. Menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan PBM 

geografi, baik yang dialami oleh guru selama mengajar geografi maupun yang 

dialami para siswa dalam mempelajari geografi tersebut. 

d. Menyusun program bimbingan individual bagi para siswa yang mengalami 

kesukaran atau hambatan dalam mempelajari geografi. 

e. Meningkatkan rangsangan kegiatan belajar para siswa dalam bidang geografi, 

agar mereka memperoleh makna sebesar-besarnya dari proses mempelajari 

geografi itu. 

Menurut Sumaatmadja (1997:125) prinsip evaluasi pada pengajaran geografi 

adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip komprehensif atau prinsip keseluruhan 
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Bahwa evaluasi ini harus meliputi seluruh aspek pribadi siswa seperti 

pengetahuan atau penguasaan materi geografi, kecakapan, ketrampilan, 

kesadaran, dan sikap mentalnya setelah mempelajari geografi. 

2. Prinsip kesinambungan atau Kontuinitas 

Prinsip ini menekankan kepada proses evaluasi pada pengajaran geografi yang 

wajib dilakukan secara berkasinambungan selama pengajaran geografi itu 

berlangsung.  

3. Prinsip Obyektif 

Pelaksanaan evaluasi pengajaran geografi wajib mengevaluasi seadanya. 

Dalam evaluasi ini tiap individu siswa memiliki peluang dan kesempatan yang 

sama. 

Menurut Kartawidjaya (1988:81) proses evaluasi terdiri atas fase-fase 

sebagai berikut: 

a. Menentukan tujuan. 

b. Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menginterpretasikan bukti dari 

keberhasilan tujuan pengajaran. 

c. Menggunakan interpretasi untuk memperbaiki pengajaran dan melaporkan 

kemajuan belajar siswa. 

Menurut Rarasaning dan Sukatiar Pradjadipura (1986:9-10) jenis-jenis 

evaluasi di dalam kelas antar lain: 

1. Evaluasi secara formal terhadap siswa baru untuk tujuan penempatan, apakah 

sudah cocok atau tidak cocok untuk ditempatkan di kelas itu. Penilaian dapat 
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berupa ujian resmi oleh sekolah berdasarkan standar yang telah ditetapkan, 

dinamakan evaluasi penempatan. 

2. Evaluasi dari hari ke hari secara informasi; dapat dilakukan secra lisan, untuk 

mengetahui apakah pekerjaan siswa sudah terarah kepada penyelesai an tugas. 

Penilaian serupa ini disebut evaluasi diagnostik. 

3. Penilaian formal terhadap tugas dan pekerjaan rumah (PR) yang selesai 

dikerjakan siswa, dengan memberikan nilai konkret terhadap hasil pekerjaan 

mereka tersebut. Evaluasi bentuk ini disebut juga evaluasi diagnostik. 

4. Penilaian informal terhadap hasil belajar semua siswa baik secara lisan 

maupun tulisan. 

5. Menilai secara formal mengenai sebagian pelajaran siswa dalam satu semester 

(mid semester test), tujuannya lebih ditekankan kepada prestasi para siswa 

dalam jangka waktu cukup lama. Ini di sebut evaluasi formatif. 

6. Evaluasi formal intern sekolah, disebut ujian semester sekolah, dan diperlukan 

untuk menentukan kenaikan kelas. 

7. Evaluasi formal ekstern sekolah oleh lembaga penguji resmi. Tujuannya untuk 

mengetahui tingkat pencapaian standar prestasi siswa. 

F. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

1. Pengertian Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, 

penilaian kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya 
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pendidikan dan pengembangan kurikulum sekolah. (Pusat Kurikulum, 

Balitbang 2002:1) 

2. Perbedaan Kurikulum 1994 dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Menurut Suhandini (200:5) Bila dibandingkan dengan kurikulum 1994, 

maka penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan berbagai 

perangkatnya, sebenarnya terjadi perubahan prinsip (kebiasaan) dari 

menerima barang yang sudah matang ( kurikulum baru) menjadi diberi 

kebebasan berkreasi untuk mengembangkan proses belajar mengajar yang 

tercermin dalam pengembangan silabus (kurikulum baru, KBK). Di samping 

itu pelaksana lapangan juga harus mengubah pola Pikir dari mengejar target 

kurikulum (kurikulum lama) menjadi siswa mampu melakukan sesuatu 

sebagai hasil belajar, yang di sebut kompetensi (kurikulum baru). 

    3. Kurikulum Berbasis Kompetensi Sebagai Solusi Alternatif 

Keterbelakangan pendidikan di Indonesia akan ters berlanjut apabila dunia 

pendidikan tidak berbuat sesuatu. Alternatif  yang dipilih adalah penerapan 

kuurikulum berbasis kompetensi, yang disertai berbagai perangkat 

pendukungnya, seperti Manajemen berbasis sekolah (MBS) dan Life Skills. 

Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan 

bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi 

kompeten,  dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar 

untuk melakukan sesuatu. 
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Menurut Suhandini (2003:4) kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual 

maupun klasikal. 

2. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman 

3. Penyampaian pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang 

bervariasi 

4. Sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya 

yang memenuhi unsur edukatif 

5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya 

penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. 

Ada kecenderungan dewasa ini bahwa ada pemikiran yang  menyatakan 

bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. 

Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajari bukan 

mengetahuinya. Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimililkinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran yang 

efektif, yakni: kontruktivisme (constructivism), bertanya (questioning), 

menemukan (inquiri), masyarakat belajar (learning community), pemodelan 
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(modeling), dan penilaian sebenarnya (authentic assessment). Dengan konsep 

itu diharapkan hasil pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Proses 

pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan 

mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi 

pembelajaran lebih dipentingkan dari pada hasil (Departemen Pendidikan 

Nasional 2002:1-2). 

Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai 

tujuannya. Maksudnya, guru akan lebih banyak berurusan dengan strategi 

daripada pemberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim 

yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas 

(siswa). Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri, bukan dari apa 

kata guru. Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan 

kontekstual. 

Menurut Suhandini (2003:5) kurikulum berbasis kompetensi 

merupakan kerangka inti yang memiliki empat komponen, yaitu: 

1. Kurikulum dan hasil belajar 

2. Penilaian berbasis kelas 

3. Kegiatan belajar mengajar 

4. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. 

Dalam KBK belajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam 

membangun makna atau menggunakan otoritasnya dalam membangun 

gagasan. Tanggung jawab belajar berada pada diri siswa, tetapi pendidik 
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bertanggung jawab menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi, 

tanggung jawab siswa untuk belajar sepanjang hayat. 

Menurut Suhandini (2003:5) Prinsip-prinsip Kegiatan belajar mengajar 

dalam KBK adalah sebagai berikut: 

1. Berpusat pada siswa 
2. Belajar dengan melakukan 
3. Mengembangkan kemampuan sosial 
4. Mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah ber-Tuhan. 
5. Mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah 
6. Mengembangkan kreativitas siswa 
7. Mengembangkan kemampuan menggunakan iptek 
8. Menumbuhkan sebagai warga negara yang baik 
9. Belajar sepanjang hayat 
10. Perpaduan kompetisi, kerja sama dan solidaritas. 

 
Menurut Suhandini (2003:7)  ada hal yang harus dipahami dan 

diantisipasi oleh guru khususnya guru SLTP di manapun mereka bertugas 

dalam pelaksaan Kurikulum Berbasis Kompetensi yaitu: 

1. Sesegera mungkin guru geografi harus menemukan KBK draft final, 

karena dokumen tersebut dapat dikatakan sudah tidah berubah lagi. 

Dokumen itu dapat digunakan bersama-sama dengan Tim Pengembang 

Kurikulum untuk mengembangkan silabus. 

2. Mengubah pola pikir dari guru konvensional menjadi guru kreatif (guru 

merdeka) dengan cara: 

a. Menyempurnakan model belajar mengajarnya, seperti bagaimana 

menerapkan pembelajaran kontekstual, menerapkan metode 

mengajar yang mendukung KBK (inquiri, proyek problem solving, 

quantun learning, dsb). 
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b. Berlatih menerapkan penilaian berbasis kelas. 

c. Memiliki akuntabilitas yang tinggi terhadap kegiatan belajar dan 

mengajarnya. 

3. Memberdayakan siswa sehingga standar kompetensi yang tertuang dalam    

kurikulum dapat dicapai. Dlam kaitan ini terdapat beberapa filosofi yang 

harus dipahami guru geografi, sehingga secara sistematis akan merubah 

pola pikirnya dan kinerjanya. 

4. Untuk menjadi pribadi yang mandiri dan tidak terjebak dalam kungkungan 

dan keterbelakangan mental. 

5. Guru geografi harus mengetahui standar global bidang kajian geografi 

dalam rumpun Pengetahuan Sosial. Hal ini dimaksudkan agar kerja keras 

yang dilakukan tidak sia-sia karena standar yang ditetapkan ternyata jauh 

di bawah standar negara lain. 

6. Guru geografi perlu memberdayakan MGMP, bekerja sama untuk  

mempersiapkan segala sesuatu, agar pada waktunya siap melaksanakan 

KBK. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif di mana banyak dituntut 

menggunakan angka dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut 

serta penampilan dari hasilnya. 

Jenis desain penelitian yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder di mana dalam mengumpulkan data, peneliti bekerja sendiri 

mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain (Nazir, 1999:108). Dalam 

desain penelitian dengan data primer ini menggunakan kuesioner, di mana dasar 

yang dibuat harus menjamin pengumpulan data yang efisien dengan alat dan 

teknik karakteristik dari responden. Data sekunder yang digunakan adalah data 

mengenai nama mahasiswa. 

 
B. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian ( Arikunto, 1998:108). 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Pendidikan Geografi  angkatan 2000 yang sudah melaksanakan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL). Menurut data dari Kepala UPT PPL yang 

terlampir pada lampiran 1 yaitu ada 40 mahasiswa yang sudah melaksanakan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 

32 
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2. Sampel Penelitian 

Sesuai data dari UPT PPL Universitas Negeri Semarang bahwa 

mahasiswa angkatan 2000 yang sudah melaksanakan PPL adalah sebanyak 40 

mahasiswa. Jumlah tersebut semuanya akan diambil sebagai sampel.  

Penelitian ini merupakan penelitian populasi di mana sampel penelitian adalah 

seluruh populasi tanpa terkecuali yaitu mahasiswa yang sudah melaksanakan 

PPL pada mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 Universitas Negeri 

Semarang. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arikunto (1998:108) 

di mana penelitian populasi dilaksanakan apabila peneliti ingin melihat semua 

liku-liku yang ada di dalam populasi. Oleh karena itu subjeknya meliputi 

semua yang terdapat di dalam populasi atau disebut sensus. 

3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 1998:99). Sesuai dengan tujuna penelitian ini 

maka yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah identifikasi 

masalah profesionalisme guru yang dihadapi mahasiswa yang sudah 

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada mahasiswa  

Pendidikan Geografi angkatan 2000 Universitas Negeri Semarang sebagai. 

Sedangkan subyek penelitian adalah sub variabel didasarkan pada ciri-cirinya.  

Variabel yang digunakan untuk mengetahui masalah yang dihadapi 

mahasiswa pendidikan geografi sebagai guru yang profesional, terdiri dari: 
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a. Variabel Bebas, yaitu variabel yang akan diselidiki hubungannya. Variabel 

bebas sebagai adalah mengambil 5 kompetensi guru dari 10 kompetensi guru 

karena 5 kompetensi tersebut terkait dengan penanganan KBM di kelas, serta 

kurikulum berbasis kompetensi, yaitu: 

1) Kompetensi guru, dengan sub variabel sebagai berikut: 

a) Penguasaan materi 

      b) Mengelola program belajar mengajar 

      c) Mengelola Kelas 

      d) Penggunaan media atau sumber 

      e) Menilai prestasi untuk kepentingan pelajaran 

2) Kurikulum Berbasis Kompetensi, dengan sub variabel sebagai berikut: 

a) Hal-hal yang baru dalam KBK dan hal yang sama dengan kurikulum 

sebelumnya. 

b) Perbedaan Kurikulum 1994 dengan kurikulum Berbasis Kompetensi 

d) Komponen KBK 

e) Penerapan pendekatan CTL (contextual teaching and learning) 

f)  Penerapan KBK di sekolah-sekolah. 

b. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau variabel akibat. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah variabel profesionalisme 

guru. 

C. Instrumen penelitian 

Jenis instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 
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1.  Kuesioner atau angket. 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini jenis kuisioner yang dipakai 

adalah kuesioner pilihan ganda atau kuesioner tertutup yaitu kuisioner yang 

sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Dalam 

membagikan kepada responden dan pengisian angket diambil sehari setelah 

pembagian dan peneliti ketemu langsung dengan responden. Dan data 

kuisioner ini digunakan untuk mengetahui masalah profesionalisme guru yang 

dihadapi mahasiswa pendidikan geografi  pada angkatan 2000. 

2.  Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, serta arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Dalam hal ini metode dokumentasi ini digunakan 

untuk memperoleh data mengenai mahasiswa yang sudah melaksanakan PPL 

pada mahasiswa angkatan 2000 yang diperoleh dari UPT PPL Universitas 

Negeri Semarang.  

Data mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu penelitian, 

sehingga benar tidaknya data sangat menentukan mutu hasil penelitian. 

Sedangkan benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen 

pengumpul data  (Arikunto, 1998: 157). Instrumen atau alat pengumpul data 

yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu valid dan reliabel, yaitu: 
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a). Validitas instrumen. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan  atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah intrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang dikehendaki. Pada penelitian ini 

untuk uji validitas pengumpul data dengan menggunakan validitas logis. 

Untuk memeproleh validitas yang logis dalam penyusunan instrumen 

bertindak hati-hati dengan mengikuti langkah-langkah penyusunan 

instrumen, yaitu memecah variabel menjadi sub variabel baru memasukan 

dibutir-butir pertanyaan sehingga menurut logika dicapai suatu validitas 

yang dikehendaki. 

Untuk mengukur validitas tidaknya setiap butir dilakukan dengan 

cara mengkorelasikan skor faktor tertentu dengan skor total, dengan 

menggunakan korelasi product moment dengan angka dasar yang 

dikemukakan oleh Pearson, sebagai berikut: 
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Dimana: 

xyr  = koefisien korelasi skor item dan skor total 

ΣX  = jumlah skor item. 

ΣY  = jumlah skor total. 

ΣX2  = jumlah kuadrat skor item 

ΣY2  = jumlah kuadrat skor total 
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ΣXY  = jumlah perkalian skor item dan skor total 

(Arikunto, 1998: 160) 

Sedangkan untuk menentukan valid tidaknya instrumen adalah dengan 

cara mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan tabel 

nilai koefisien korelasi (r) pada taraf signifikan 5 % atau taraf kepercayaan 

95%. Apabila hasil perhitungan koefisien korelasi lebih besar dibandingkan 

dengan nilai yang ada pada tabel maka instrumen tersebut dinyatakan valid, 

sehingga instrumen tersebut sudah layak untuk mengambil data.  

Harga rxy yang diperoleh dari tiap-tiap butir soal dikonsultasikan dengan 

harga rtabel dengan taraf signifikansi 5% pada n = 15 diperoleh rtabel = 0,514. 

Apabila harga rxy > r tabel maka butir soal dapat dinyatakan valid dan 

sebaliknya rxy < rtabel maka soal dinyatakan tidak valid. Dari perhitungan yang 

diperoleh bahwa butir soal yang memiliki rtabel > 0,514 dinyatakan valid yaitu 

nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37. Sedangkan butir soal lain yang memiliki 

rtabel < 0,514 dinyatakan tidak valid adalah nomor 2, 8, 10, 14, dan 15. Uji 

validitas dapat dilihat pada lampiran 5. 

b) Reliabilitas Instrumen. 

Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Reliabilitas 

menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 1998:169).  
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Dalam penelitian ini, teknik uji reliabilitas dengan rumus alpha, 

( )
( ) ⎟
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Keterangan: 

11r  = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ  = jumlah varians butir 

2
tσ = varians total 

(Arikunto, 1998:191) 

Dari r11 hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan harga rtabel 

dengan taraf signifikansi 5%. Apabila r11 lebih besar dari rtabel maka instrumen 

tersebut dapat dikatakan reliabel. Untuk tingkat reliabilitas instrumen, setelah 

diadakan perhitungan butir-butir soal yang dipergunakan dalam penelitian ini 

mempunyai reliabilitas instrumen uji coba adalah r11 = 0,950 dan diperoleh 

rtabel = 0,514, pada n=15 dan dengan taraf signifikansi 5% yang berarti 

r11>rtabel maka instrumen reliabel dan dapat digunakan untuk mengambil data. 

Uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data adalah hasil penelitian/pencatatan baik berupa fakta/angka (Arikunto, 

1998:197). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah melalui beberapa 

metode diantaranya: 
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1. Metode Kuisioner atau angket 

Digunakan untuk mengetahui masalah yang dihadapi mahasiswa 

Pendidikan Geografi angkatan 2000 yang telah melaksanakan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL). Angket pengumpul data dalam penelitian ini 

terdiri dari  32 item pertanyaan yang digunakan untuk mengungkap masalah 

profesionalisme guru yang dihadapi oleh mahasiswa Pendidikan Geografi 

angkatan 2000 yang telah melaksanakan PPL. 

Item-item pertanyaan tersebut secara terperinci diuraikan sebagai berikut: 

a. Kompetensi dasar guru 

Untuk mengungkap variabel kompetensi dasar guru disediakan 21 

item. Di mana dalam variabel tersebut terdapat 5 sub variabel dengan item 

pertanyaan sebagai berikut: Penguasaan materi terdiri 2 item pertanyaan 

yaitu pertanyaan nomor 1 sampai nomor 2, Mengelola program belajar 

mengajar terdiri dari 6 item pertanyaan yaitu pertanyaan nomor 3 sampai 

nomor 8, Mengelola kelas terdiri dari 3 item pertanyaan yaitu pertanyaan 

nomor 9 sampai nomor 11, penggunaan media atau sumber belajar terdiri 

dari 6 item pertanyaan. Dari 6 item pertanyaan yaitu nomor 12 sampai 

nomor 17, dan menilai prestasi untuk kepentingan pelajaran terdiri dari 4 

item pertanyaan yaitu nomor 18 sampai nomor 21. 

b. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Untuk mengungkap variabel KBK disediakan 11 item pertanyaan, 

yaitu pertanyaan nomor 22 sampai nomor 32. Variabel Kurikulum 

Berbasis Kompetensi terdiri dari 5 sub variabel yaitu hal-hal yang baru 

dan hal yang sama dengan kurikulum sebelumnya ada 3 item yaitu nomor 
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22 sampai nomor 24, perbedaan kurikulum 1994 dengan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi ada 2 item yaitu nomor 25 sampai nomor 26, 

Komponen KBK ada 1 item yaitu nomor 27, penerapan pendekatan CTL 

ada 3 item yaitu nomor 28 sampai nomor 30, dan penerapan KBK di 

sekolah ada2 item yaitu nomor 31 sampai nomor 32. 

2. Metode Dokumentasi 

Digunakan untuk memperoleh data tentang mahasiswa Pendidikan 

Geografi angkatan 2000 yang telah melaksanakan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL). 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisa data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul 

kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan 

untuk menunjukan masalah yang telah dirumuskan. Adapun analisa data yang 

digunakan data adalah analisa deskriptif persentase. 

Untuk penelitian deskriptif dengan data kuantitatif ynag berwujud angka-

angka hasil perhitungan atau perngukuran dapat diproses dengan 2 cara, yaitu: 

1. Dijumlah, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh 

persentase, kadang-kadang pencarian persentase dimaksudkan untuk 

mengetahui status sesuatu yang dipresentasekan dan disajikan tetap berupa 

persentase atau setelah sampai persentase kemudian ditafsirkan dengan 

kalimat yang bersifat kualitatif. 
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2. Dijumlah, diklasifikasikan sehingga merupakan suatui susunan urut data 

(array) untuk selanjutnya dibuat tabel, baik yang hanya berhenti sampai tabel 

saja maupun yang diproses lebuh lanjut menjadi perhitungan pengambilan 

kesimpulan atau untuk kepentingan visualisasi datanya. 

Secara garis besar analisis data meliputi 3 langkah yaitu: 

a)  Persiapan 
 

b)  Tabulasi 

c)   Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian 

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah: 

1) Mengecek kelengkapan data. 

2) Menyusun tabulasi data kemudian memasukan jawaban sesuai skornya 

kedalam tabel. Besarnya skor yang diberikan untuk masing-masing 

alternatif jawaban yaitu: 

a)   Untuk jawaban a diberi skor 1 

b)   Untuk jawaban b diberi skor 2 

c)   Untuk jawaban c diberi skor 3 

d)   Untuk jawaban d diberi skor 4 

3) Menghitung jumlah jawaban untuk masing-masing butir pertanyaan sesuai 

kategori masing-masing, kemudian menjumlahkan skor per variabel dan 

seluruhnya. 

4) Setelah skor tersebut dijumlahkan baik per variabel untuk setiap 

pertanyaan maupun secara keseluruhan, kemudian dicari persentase 
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masing-masing dengan memasukan jumlah skor tersebut kedalam rumus 

persentase sebagai berikut: 

x100%
N
n

0
0 =   

Keterangan: 

N = jumlah seluruh nilai 

n = nilai seluruh nilai 

 (Ali, 1991:186) 

5) Menyusun tabel persentase setiap variabel dari hasil perhitungan rumus 

tersebut di atas dengan menggunakan kriteria penerapan. 

6) Menentukan kriteria penerapan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan 

hasil perhitungan persentase penerapan yang ada dalam daftar di atas, 

caranya dengan: 

a. Menentukan persentase terendah dan persentase tertinggi. 

Persentase terendah dicari dengan cara: 

%x100
 tertingginilaiskor x responden  xitem
 terendahnilaiskor x responden  xitem

∑ ∑
∑ ∑  

persentase terendah = 32 x 40 x 1 x 100% = 25% 
            32 x 40 x 4 

Persentase tertinggi dicari dengan cara: 

x100%
 tertingginilaiskor x responden  xitem
 tertingginilaiskor x responden  xitem

∑ ∑
∑ ∑  

Persentase tertinggi = 32 x 40 x 4  x 100% = 100% 
            32 x 40 x 4 
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b. Menentukan interval kelas dengan cara 

Interval kelas = 
idikehendak yang kelas

%terendah%tertinggi −  

     
     = 100% - 25% =18,75 
    `       4  

c. Berdasarkan perhitungan di atas maka kriteria yang digunakan 

adalah: 

Tabel 1 Kriteria Tingkat Masalah 
Kriteria Interval 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Rendah 

Sangat rendah 

81,26-100,0 
62,51-81,25 
43,76-62,50 
25,00-43,75 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Sampel 

Dalam penelitian ini populasinya adalah mahasiswa Pendidikan 

Geografi angkatan 2000 yang sudah melaksanakan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL). Menurut data dari UPT PPL Universitas Negeri Semarang 

bahwa mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 yang sudah 

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sejumlah 40 mahasiswa 

dengan rincian 8 mahasiswa dan 32 mahasiswi. 

Jumlah tersebut semuanya akan diambil sebagai sampel. Sehingga 

penelitian ini adalah penelitian populasi di mana sampel penelitian adalah 

seluruh populasi tanpa terkecuali yaitu mahasiswa Pendidikan Geografi 

angkatan 2000 yang sudah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arikunto (1998:108) di 

mana penelitian populasi dilaksanakan apabila peneliti ingin melihat semua 

liku-liku yang ada dalam populasi. Oleh karena itu subjeknya meliputi semua 

yang terdapat di dalam populasi atau disebut sensus. 

2. Deskripsi Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data tentang identifikasi 

masalah profesionalisme guru yang dihadapi oleh mahasiswa Pendidikan 
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Geografi angkatan 2000 yang sudah melaksanakan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL). Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode deskriptif 

persentase, dan selanjutnya ditentukan kriteria persentase yang digunakan 

dapat dilihat pada tabel 1di bagian depan. 

Secara keseluruhan hasil analisis identifikasi masalah profesionalisme 

guru pada mahasiswa yang sudah melaksanakan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) pada mahasiswa Pendidikan Geografi Angkatan 2000  

Universitas Negeri Semarang yang dianalisis dengan metode deskriptif 

persentase dapat dirangkum dalam tabel berikut ini: 
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Tabel  2 Hasil Analisis Deskriptif Persentase 

No Masalah Profesionalisme Guru Skor 
Ideal 

Skor 
Hasil 

% 
masalah 

Kriteria 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

Kompetensi Dasar Guru 

Penguasaan materi 

Mengelola PBM 

Mengelola kelas 

Penggunaan media/ sumber 

Menilai prestasi untuk kepentingan 

pelajaran 

Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Hal-hal yang baru dalam KBK dan 

hal yang sama dengan kurikulum 

sebelumnya. 

Perbedaan kurikulum 1994 dengan 

KBK 

Komponen KBK 

Penerapan Pendekatan CTL 

Penerapan KBK di sekolah 

 

320 

960 

480 

960 

640 

 

 

480 

 

 

320 

 

160 

480 

320 

 

205 

543 

254 

603 

361 

 

 

239 

 

 

201 

 

81 

304 

209 

 

 

64,06 

56,56 

52.92 

62,81 

56,41 

 

 

49,79 

 

 

62,81 

 

50,63 

63,33 

65,31 

 

Tinggi 

Rendah 

Rendah 

Tinggi 

Rendah 

 

 

Rendah 

 

 

Tinggi 

 

Rendah 

Tinggi 

Tinggi 

(sumber data yang diolah, lampiran 6) 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Tentang Profesionalisme Guru 

a. Variabel Kompetensi Dasar Guru 

Dari hasil deskriptif persentase dapat diketahui bahwa identifikasi 

masalah profesionalisme guru mengenai kompetensi dasar guru pada 

mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 yang sudah melaksanakan 

Praktik Pengalaman Lapangan ada 5 hal yang dijadikan sebagai sub variabel 

yaitu penguasaan materi, penggunaan media/sumber, mengelola proses 

belajar mengajar, menilai prestasi untuk kepentingan pelajaran, dan 

mengelola kelas. Akan lebih jelasnya akan dianalisis sebagai berikut: 

1) Penguasaan Materi 

Berdasarkan hasil penelitian seperti tertuang pada tabel dapat 

diketahui persentase penguasaan materi sebagai salah satu kompetensi 

dasar guru yang harus dikuasai oleh semua calon guru adalah sebesar 

64,06 % yang   termasuk dalam masalah yang tinggi. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 yang sudah 

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merasakan adanya 

masalah tentang penguasaan materi yang disampaikan saat mereka 

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Padahal nantinya  

mereka sebagai calon guru dituntut untuk mengembangkan profesinya 

yaitu sebagai guru yang salah satu tugas pokoknya adalah sebagai 
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pengajar yang menekankan pada penguasaan ilmu atau bahan yang akan 

diajarkan dan akan dikembangkan kepada anak didiknya. 

2) Mengelola Proses Belajar Mengajar 

Berdasarkan hasil penelitian seperti tertuang pada tabel dapat 

diketahui bahwa persentase mengelola proses belajar mengajar sebagai 

salah satu kompetensi dasar guru yang harus dikuasai oleh semua calon 

guru adalah sebesar 56,56% yang termasuk  dalam tingkat masalah yang 

rendah. 

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 

mahasiswa yang sudah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 

pada mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 dalam pengelolaan 

Proses Belajar Mengajar yang meliputi merumuskan tujuan 

pembelajaran, mengenal dan menggunakan prosedur pembelajaran yang 

tepat, melaksanakan program belajar mengajar, dan mengenal 

kemampuan anak didik tidak jadi masalah yang besar yaitu dalam 

penelitian ini termasuk dalam tingkat masalah yang rendah. Namun hal 

ini harus jadi perhatian yang penting bagi para calon guru di mana 

nantinya di lapangan akan benar-benar menjadi seorang guru yang 

mempunyai profesionaliosme guru yang mampu mengatasi segala 

tantangannya. Dalam salah satu fungsi guru dinyatakan bahwa guru 

sebagai pengelola proses pembelajaran di mana kelas merupakan suatu 
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organisasi yang semestinya harus dikelola dengan baik yang mengacu 

pada fungsi-fungsi administrasi yang sudah ada. 

3) Mengelola Kelas 

Berdasarkan hasil penelitian seperti tertuang pada tabel dapat 

diketahui bahwa persentase mengelola kelas sebagai salah satu 

kompetensi dasar guru yang harus dikuasai oleh semua calon guru adalah 

sebesar 52,92% yang termasuk dalam tingkat masalah yang rendah. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada mahasiswa 

Pendidikan Geografi angkatan 2000 dalam pengelolaan kelas dalam 

tingkat masalah yang rendah. Guru sebagai salah satu komponen dalam 

sistem pembelajaran di sekolah memiliki peran untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektif di kelas. Dalam perannya sebagai pengelola 

kelas, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan 

sekolah yang perlu diorganisasikan. Kelas harus diatur dan diawasi agar 

kegiatan-kegiatan belajar mengarah pada tujuan pembelajaran. 

Pengaturan dan pengawasan terhadap kelas sebagai lingkungan belajar 

turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan 

belajar yang baik. 

4) Penggunaan Media atau sumber 

Berdasarkan hasil penelitian seperti tertuang pada tabel dapat 

diketahui bahwa persentase penggunaan media atau sumber sebagai salah 
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satu kompetensi dasar guru yang harus dikuasai oleh semua calon guru 

adalah sebesar 62,81% yang termasuk dalam tingkat masalah yang tinggi. 

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa mahasiswa 

yang sudah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada 

mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 mengalami masalah 

dalam penggunaan media atau sumber pembelajaran. Padahal media atau 

sumber belajar merupakan alat bantu mengajar baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Pemilihan media harus diketahui dengan jelas dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran yang dilaksanakan. Dan pemilihan 

media hendaknya disesuaikan dengan metode mengajar yang digunakan, 

materi pelajaran, karena mengingat bahwa media merupakan kesatuan 

dari preses belajar mengajar. Semua calon guru diharapkan dapat 

membuat dan menciptakan media pembelajaran sehingga apabila lupa 

membawa media yang dibutuhkan saat mengajar para calon guru dapat 

membuatkan gambar ataupun media yang lain yang sederhana namun 

dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan fungsi 

guru sebagai fasilitator, di mana guru memberikan kemudahan dan sarana 

kepada siswa agar dapat aktif belajar menurut kemampuannya. 

5) Menilai Prestasi Untuk Kepentingan Pelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian tertuang pada tabel dapat diketahui 

bahwa persentase menilai prestasi untuk seperti kepentingan pelajaran 

sebagai salah satu kompetensi dasar guru yang harus dikuasai oleh semua 
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calon guru adalah sebesar 56,41% yang termasuk dalam tingkat masalah 

yang rendah. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa yang 

sudah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada 

mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 mengalami masalah 

dalam menilai untuk kepentingan pelajaran. Namun masih dalam tingkat 

yang rendah. Bahwa suatu penilaian atau evaluasi terhadap kepentingan 

pelajaran harus menentukan tujuan dari evaluasi tersebut, dengan 

mengumpulkan, mengorganisasikan dan menginterpretasikan bukti dari 

keberhasilan tujuan pengajaran. Dengan menggunakan interpretasi 

tersebut maka evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki pengajaran 

dan melaporkan kemajuan belajar siswa. Para calon guru diharapkan 

dapat melakukan proses pembuatan alat evaluasi yang harus 

memperhatikan kisi-kisi pembuatan tes, memperhatikan distribusi soal 

sesuai dengan tingkat kesukaran dan juga memperhatikan rumusan TIK 

yang telah dibuat. 

b.  Variabel Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Dari hasil analisis deskriptif persentase dapat diketahui bahwa 

identifikasi masalah profesionalisme guru tentang pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang sudah dilaksanakan oleh sebagian besar 

sekolah-sekolah dengan sub variabel sebagai berikut: 
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1) Hal yang baru dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi dan hal yang 

sama dengan kurikulum sebelumnya 

Berdasarkan hasil penelitian seperti tertuang pada tabel dapat 

diketahui bahwa persentase untuk sub variabel hal yang baru dalam 

Kurikulum Berbasis Kompetensi dan hal yang sama dengan kurikulum 

sebelumnya sebesar 49,79% yang termasuk dalam tingkat masalah 

yang rendah. 

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 

memberikan kepada guru tentang kompetensi-kompetensi apa yang 

baru dikembangkan oleh siswa, melalui pembelajarannya. Dalam 

KBK fokus pembelajaran di sekolah sudah bergeser dari guru dan apa 

yang harus mereka ajarkan kepada siswa dan apa yang mereka capai 

sebagai hasil belajar. Dalam setiap reformasi pendidikan selalu terjadi 

perubahan-perubahan kecil di dalam materi pembelajaran. Perubahan 

bila terjadi dalam hal urutan, penambahan, dan pengurangan materi. 

Dalam KBK, perubahan ini terjadi di dalam beberapa mata pelajaran. 

Namun, dalam KBK materi pada hakekatnya sama walaupun beberapa 

usaha dilakukan untuk mengurangi jumlah materi dan kurikulum 

selama ini dianggap selalu padat. 

2) Perbedaan kurikulum 1994 dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Berdasarkan hasil peneliltian seperti tertuang pada tabel dapat 

diketahui bahwa persentase untuk perbedaan Kurikulum Berbasis 
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Kompetensi adalah sebesar 62,81% yang termasuk dalam tingkat 

masalah yang tinggi. 

Bila dibandingkan dengan kurikulum 1994, maka penerapan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan berbagai perangkat, 

sebenarnya terjadi perubahan prinsip (kebiasaan) dari menerima 

barang yang sudah matang yaitu dalam kurikulum lama dan sekarang 

menjadi diberi kebebasan berkreasi untuk mengembangkan proses 

belajar mengajar yang tercermin dalam pengembangan silabus yaitu 

dalam KBK. Di samping itu pelaksana di lapangan juga harus 

mengubah pola pikir dari mengejar target kurikulum menjadi siswa 

mau melakukan sesuatu sebagai hasil belajar yang disebut kompetensi. 

3) Komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang tertuang pada tabel 

dapat diketahui bahwa persentase untuk komponen Kurikulum 

Berbasis Kompetensi adalah sebesar 50,63% yang termasuk dalam 

tingkat masalah yang rendah. 

Dalam kerangka Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) terdiri 

atas lima komponen, yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang 

merupakan kerangka inti yang memiliki empat komponen, yaitu 

Kurikulum dan Hasil Belajar (KHB), Penilaian Berbasis Kelas (PBK), 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dan Pengelolaan Kurikulum 

Berbasis Sekolah (PKBS). Para calon guru diharapkan dapat 
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memahami terhadap komponen tersebut di atas. Dalam setiap 

komponen sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga 

keberhasilan dari pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi juga 

tergantung apabila para guru dan calon guru memahami komponen 

tersebut. 

4) Penerapan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang tertuang pada tabel 

dapat diketahui bahwa persentase untuk penerapan Pendekatan CTL 

(Contextual Teaching and Learning) adalah sebesar 63,33% yang 

termasuk dalam tingkat masalah yang tinggi. 

Penerapan pendekatan kontekstual yang masih baru akan 

menjadi penghambat atau jadi masalah bagi para guru dan calon guru. 

Dalam pembelajaran lama di mana yang berorientasi pada target 

penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi dalam jangka 

pendek saja, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan 

persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Pendekatan kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep 

itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses 
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pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke 

siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan dari pada hasil. 

5) Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi di sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang tertuang pada tabel 

dapat diketahui bahwa persentase penerapan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi di sekolah adalah sebesar 65,31% yang termasuk dalam 

kriteria masalah yang tinggi . 

Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi di sekolah/ di 

lapangan pada tahun 2004 ini yang sudah mulai berlaku di setiap 

sekolahan yang pada saat mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 

2000 melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan belum diterapkan, 

maka ini akan menjadi suatu masalah yang perlu dipecahkan. Pada 

saat itu mereka belum melihat langsung penerapan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi di sekoalah latihan. Karena hanya pada beberapa 

sekolah saja yang menjadi sekolah percontohan untuk penerapan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

2. Masalah Yang Dominan Dalam Profesionalisme Guru 

Masalah yang dominan dalam profesionalisme guru yang dihadapi oleh 

mahasiswa yang telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada 

mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 dalam dua variabel yang diteliti 

masing-masing adalah sebagai berikut: 
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a. Pada variabel kompetensi dasar guru masalah yang dominan adalah 

penguasaan materi. Di mana sesuai dengan hasil penelitian menunjukan 

bahwa dalam hal penguasaan materi yang disampaikan saat Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) masih kurang memuaskan. Dalam deskripsi 

persentase ditunjukan sebesar 64,06 %, yang termasuk dalam tingkat masalah 

yang tinggi . 

Saat pelaksanaan pengajaran guru dituntut untuk menguasai bahan 

materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di samping itu juga harus ada 

bahan pemerkaya sebagai penunjang dalam pengajaran tersebut. Namun hal 

ini tidak terjadi dalam PPL yang mereka laksanakan. Praktikan merasa bahwa 

pengusaan materi masih sangat kurang dan masih terpancang pada buku 

sumber yang ada, dan bahan pengayaan sebagai penunjang juga dirasakan 

masih perlu ditingkatkan lagi. Praktikan melaksanakan PPL hanya sebagai 

formalitas saja dan belum ada rasa tanggung jawab yang tinggi. Bahan 

pengayaan sebagai penunjang harus dicarI praktikan bukan hanya yang 

didapat dari perkuliahan saja sehingga akan menambah pengetahuan yang 

akan diberikan kepada anak didiknya nanti di lapangan. 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas 

pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai calon 

guru yang nantinya disiapkan menjadi guru yang profesional harus 

memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan 

kesempatan belajar bagi siswanya serta memperbaiki kualitas pengajarannya. 
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Dalam hal ini penguasaan materi harus menjadi perhatian yang penting namun 

kompetensi-kompetensi yang lain juga harus dikuasai. 

Sesuai dengan tugas pokok profesi guru yaitu sebagai pengajar, 

pembimbing, dan sebagai administrator. Para calon guru dituntut untuk 

memiliki seperangkat pengetahuan dan ketrampilan teknis mengajar, di 

samping menguasai ilmu atau materi yang akan diajarkan. Serta hendaknya 

mampu mempergunakan pengetahuan teori belajar mengajar dan teori 

perkembangan, sehingga dapat menciptakan situasi yang memudahkan 

pelaksanaan proses belajar mengajar sekaligus memudahkan pencapaian 

tujuan yang diharapkan. 

b. Pada variabel KBK masalah profesionalisme guru yang dominan yang 

dihadapi oleh mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 dalam 

menghadapi pelaksanaan KBK adalah pada penerapan KBKi di sekolah 

latihan. Pada saat mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 

melaksanakan PPL di sekolah latihan sebagian besar belum diterapkan KBK. 

Padahal saat PPL merupakan kesempatan terbesar  bagi para calon guru untuk 

mencari pengalaman untuk diterapkan dalam menghadapi lapangan kerjanya 

nanti yaitu sebagai guru yang profesional. Penerapan KBK di sekolah latihan 

pada saat mereka melaksanakan PPL hanya diterapkan pada beberapa sekolah 

percontohan saja yang ditunjuk oleh pusat sebagai sekolah percontohan KBK. 

Sehingga pada umumnya mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2000 

beum dapat pengalaman langsung dari lapangan saat mereka PPL. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Masalah profesionalisme guru pada mahasiswa yang sudah melaksanakan 

PPL pada mahasiswa Pendidikan Geografi angakatan 2000 Universitas Negeri 

Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Kompetensi dasar guru yang terdiri dari 10 kompetensi namun yang jadi 

sub variabel meliputi 5 hal yaitu penguasaan materi (64,06%) dengan 

tingkat masalah yang tinggi, penggunaan media atau sumber (62,81%) 

dengan tingkat masalah yang tinggi, mengelola Proses Belajar Mengajar 

(56,56%) dengan tingkat masalah yang rendah, menilai prestasi siswa 

untuk kepentingan pelajaran (56,41%) dengan tingkat masalah yang 

rendah, dan mengelola kelas (52,92%) dengan tingkat masalah yang 

rendah. 

b. Pelaksanaan KBK dengan segala perbedaan dengan pelaksanaan kurikulum 

lama yaitu kurikulum 1994 dengan sub variabel sebagai berikut yang meliputi 

penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi di sekolah (65,31%) dengan 

tingkat masalah yang tinggi, penerapan pendekatan CTL (63,33%) dengan 

tingkat masalah yang tinggi, perbedaan kurikulum 1994 dengan Kurikulum 
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Berbasis Kompetensi (62,81%) dengan tingkat masalah yang tinggi, 

komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi (50,63%) dengan tingkat masalah 

yang rendah, dan hal yang baru dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(49,79%) dengan tingkat masalah yang rendah. 

2. Masalah yang paling dominan yang dihadapi oleh mahasiswa yang sudah 

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada mahasiswa 

Pendidikan Geografi angkatan 2000 Universitas Negeri Semarang dalam hal 

kompetensi guru adalah penguasaan materi sebesar 64,06 % termasuk tingkat 

masalah yang tinggi. Sedangkan untuk variabel Kurikulum Berbasis 

Kompetensi adalah penerapan KBK di sekolah sebesar 65,31 % termasuk 

masalah yang tinggi. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masalah yang paling dominan dalam 

variabel kompetensi dasar guru adalah penguasaan materi. Sedangkan dalam 

variabel KBK adalah penerapan KBK di sekolah. Maka upaya yang harus 

dilakukan secara bersama-sama  oleh para mahasiswa maupun dari pihak LPTK 

yaitu: 

1. Upaya yang dilakukan mahasiswa 

a. Mahasiswa Pendidikan Geografi sebagai calon guru harus meningkatkan 

pengetahuan dalam bidang studi yang mereka tekuni. Sumber yang 

dipakai antara lain buku teks, buku kurikulum, televisi, radio, jurnal, hasil 
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penelitian, penerbitan berkala (majalah, tabloid, koran), internet dan 

sebagainya. 

b. Para calon guru diharapkan dapat mengubah pola pikir dari guru 

konvensional menjadi guru yang kreatif dengan cara menyempurnakan 

model belajar-mengajar dengan menerapkan pendekatan kontekstual, dan 

juga menerapkan metode mengajar sesuai dengan KBK. 

2. Upaya yang dilakukan oleh LPTK 

Pihak LPTK harus menyiapkan para calon guru secara optimal dengan 

cara meningkatkan kualitas pengajaran baik yang berhubungan dengan materi 

kependidikan maupun materi yang menunjang bidang studi tersebut. Untuk 

meningkatkan kompetensi dasar guru serta mengatasi masalah pelaksanaan 

KBK yang sudah diberlakukan mulai tahun 2004 yang sangat berbeda dengan 

kurikulum lama yaitu kurikulum 1994.  

3. Penelitian ini hanya meneliti profesionalisme guru dalam hal kompetensi 

dasar guru yang masih mengambil 5 komponen dasar dari 10 kompetensi 

yang ada serta beberapa aspek dari pelaksanaan KBK, yang dipersepsikan 

oleh mahasiswa sebagai calon guru dan belum menyeluruh, sehingga perlu 

penelitian lebih lanjut mengenai kompetensi dasar guru yang lain, serta 

diperlukan pendapat tentang masalah profesionalisme guru dari pihak guru 

pamong dan dosen pembimbing PPL yang belum dapat dijadikan subjek 

penelitian.  
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