
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disadari peranan guru dalam sistem pendidikan merupakan pusat

aktivitas semua komponen-komponen pendidikan. Guru juga dipandang

sebagai potensi yang memiliki nilai/guna ekonomi relatif lama.

Produktivitas pendidikan nasional khususnya peningkatan mutu

pendidikan banyak tergantung pada seberapa jauh kontribusi yang

diberikan sumber daya ini melalui pelaksanaan tugas mereka sehari-hari.

Dalam Sasaran Pembangunan Jangka Panjang II dan Strategi

Pembangunan Pendidikan Nasional, secara rinci disebutkan 4 langkah

utama dalam pembangunan pendidikan, yakni sebagai berikut: "(1)

peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan, (2) peningkatan

relevansi pendidikan dengan pembangunan, (3) peningkatan kualitas

pendidikan, dan (4) peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan".

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta arus informasi yang begitu cepat,

semakin memposisikan proses pendidikan harus berorientasi pada mutu

atau kualitas, baik dalam proses maupun produk (hasil) pendidikan.

Pentingnya jaminan mutu dalam sektor pendidikan, dijelaskan secara

konseptual dan rinci oleh Djam'an Satori (2000: 4), yakni sebagai berikut:

Dalam lingkungan sistem pendidikan, tuntutan akan jaminan mutu
merupakan gejala wajar dan sepatutnya, karena penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas
publik. Setiap komponen pihak-pihak yang berkepentingan

 



terhadap pendidikan, baik orang tua, masyarakat, dunia kerja
maupun pemerintah, dalam peranan dan kapasitasnya masing-
masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu. Dari sudut pandang para pembuat
produk dan penyedia jasa (producer, service producer), mutu
dipandang sebagai derajat pencapaian spesifikasi rancangan yang
telah ditetapkan. Sedangkan dari sudut pandang pemakai, mutu
diukur dari kinerja produk, yaitu suatu kemampuan produk yang
memuaskan kebutuhannya.

Seiring dengan perannya yang strategis, keadaan guru-guru di

Indonesia masih menyimpan berbagai permasalahan yang secepatnya

perlu memperoleh perhatian serius. Tentang hal tersebut, Dedi Supriadi

(1998) menyebutkan empat permasalahan yang muncul dalam hal

administrasi dan manajemen guru-guru di Indonesia, yakni sebagai

berikut: "Persoalan profesi keguruan dapat dipandang dari berbagai sudut.

Dari kacamata administrasi dan manajemen kependidikan, ada empat

aspek penting; pengadaan, pengakatan, penempatan, dan pembinaan

guru".

Sisi birokrasi memandang guru sebagai kepanjangan tangan

pemerintah untuk menerapkan kebijakan politiknya melalui wahana

pendidikan. Dalam interaksi seperti hal ini, diciptakan suatu kondisi di

mana guru hanya bertugas menjalankan perintah atasan dengan penuh

loyalitas tanpa diberikan kebebasan berpendapat, mengembangkan

kreativitas, yang akhirnya tidak menutup kemungkinan melahirkan pola

pemikiran bahwa kriteria guru teladan itu salah satunya harus tunduk

terhadap perintah atasan. Di sini, mulai tergeser perhatian anak didik dari

guru. Dalam perspektifpendidikan nasional, guru sebagai bagian integral

dalam system persekolahan diposisikan sebagai peran sentral dalam

 



mengukur keberhasilan proses pendidikan. Sebagai penghargaan atas

pengakuan profesi penempatan tersebut, barangkali tidak ada salahnya,

tetapi ketika pendidikan dipandang gagal, maka gurulah yang menjadi

sasaran utamanya.

Dari perspektif kemanusiaan, guru diposisikan sebagai prototype

pribadi yang bemuansakan nilai-nilai kemanusiaan. Namun disisi lain,

persoalan kesejahteraan hidupnya belum diperhatikan sebagaimana

tuntutan peran sosial normatifnya. Kenyataan inilah sebenarnya yang

telah mewarnai nasib para guru di Indonesia, di mana tingkat

kesejahteraannya menempati peringkat terendah dibandingkan dengan

guru-guru di negara berkembang lainnya. Bahkan dalam perkembangan

kesejahteraan guru-guru di Indonesia, kesejahteraan guru terus

mengalami devisit (penurunan). Kenaikan gajih para guru hanyalah

berubah angka nominalnya, sedangkan daya belinya semakin menurun.

Dibandingkan dengan gajih guru pada tahun 1970-an, maka gajih guru

dewasa ini mengalami penurunan daya belinya sebesar 30%.

Profesi keguruan di Indonesia, menurut pengamatan penulis dapat

diposisikan ke dalam tiga permasalahan utama, yaitu masalah mutu

profesionalisme, standar kesejahteraan, dan aspek sirkulasi yang meliputi

permasalahan pengangkatan, penyebaran, dan pemerataan.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu

guru dilakukan baik oleh LPTK dalam bentuk preservice maupun oleh

Depdiknas dalam bentuk inservice melalui kegiatan pelatihan, penataran,

pemberdayaan system gugus, seperti Pusat Kegiatan Guru (PKG),

 



Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS),

dan masih banyak kegiatan lainnya.

Kondisi guru (pendidik) di Indonesia kini menggambarkan latar

belakang pendidikan yang beraneka ragam, antara lain disparitas (tidak

sejenis), ketersediaan guru daerah, terbatasnya kewenangan guru

mengajaryang dimiliki lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

(LPTK), dan masih banyak ditemukan adanya guru yang mengajar di luar

bidang keahliannya. Temuan itu sehubungan dengan pendapat S.

Nasution (1987: 160-161) tentang faktor-faktor yang memperlambat

pembaharuan dalam pengajaran di sekolah, antara lain:

1 Keengganan masyarakat yang mencurigai perubahan karena
anggapan bahwa pendidikan mereka terdahulu di sekolah baik,
dan khawatir kalau-kalau pembaharuan justru membawa
kerugian bagi anak-anak.

2. Para Penilik Sekolah dan Staf Kementrian Depdikbud tidak
semua memiliki pengetahuan yang mendalam tentang proses
belajar mengajar, mereka juga tidak mampu
mendemonstrasikan metode-metode baru.

3 Administrasi sistem pendidikan terlampau dipusatkan dalam
tangan pejabat-pejabat tertentu yang menjalankan
pembaharuan melalui saluran birokrasi.

4. Guru-guru cenderung mempertahankan praktek-praktek rutin.
5. Teori yang dibentuk berdasarkan penelitian, sering dalam

situasi laboratorium, jarang ada kaitannya dengan masalah-
masalah praktis dalam kelas.

6. Sekolah pada hakikatnya konservatif dan terutama melihat
tugasnya untuk menyampaikan kebudayaan masa lampau.

7. Ide-ide baru dalam kebanyakan aspek kehidupan biasanya
memakan waktu lama agarditerima secara umum, adakalanya
puluhan bahkan ratusan tahun lamanya.

Tentang gambaran dari penyebaran peningkatan mutu pendidikan

quru-guru sekolah dasar, telah dilakukan penelitian oleh Dedi Supriadi

(1998), sebagai berikut:

 



Statistik pendidikan mencatat bahwa pada tahun 1993/1994 guru
SD berjumlah sekitar 1,2 juta, sebagian besar yaitu 900 ribu belum
berkualifikasi D2. Jumlah guru SDyang telah mengikuti program D2
sampai dengan tahun 1993/1994 sekitar 200 ribu dengan harapan
seluruhnya lulus. Jadi masih ada 700 ribu guru yang belum
mengikuti program D2. Ini berarti jika setiap tahun jumlah peserta
program penyetaraan D2 bertambah 50 ribu guru SD, maka untuk
penyelesaian 900 ribu guru lainnya memerlukan waktu sekitar 14
tahun. Ini merupakan perjalanan waktu yang cukup panjang bagi
pembinaan mutu profesi guru dibandingkan dengan tuntutan
masyarakat yang maju begitu pesat.

Permasalahan di atas hanya menyangkut daya jangkau program

penyetaraan terhadap jumlah guru SD yang belum berkualifikasi

pendidikan D2. Bagaimana halnya dengan kualitas penyelenggaraan

program penyetaraan D2 tersebut?

Dewasa ini ada usaha yang sungguh-sungguh dari Ditjen

Dikdasmen bersama UT dan LPTK untuk memperbaiki mutu

penyelenggaraan D2. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas

program ini yang memang masih dirasa rendah.

Di samping itu, ada usaha untuk mulai mendeteksi sejauh manakah

hubungan program D2 dengan mutu pendidikan . Apakah meningkatnya

jumlah guru yang berkualifikasi D2 berjalan paralel dengan meningkatnya

mutu pendidikan terutama pada tataran sekolah? Upaya ini merupakan

kebutuhan dan sekaligus jawaban terhadap permintaan dari kalangan

DPR-RI dan dari lingkungan Depdikbud.

Upaya lain yang dilakukan sekarang ialah mengembangkan suatu

model yang memungkinkan pengalaman guru dapat dihargai dan

diakreditasi. Untuk itu, direktorat Dikgutentis Ditjen Dikdasmen

 



mengembangkan pedoman penyelenggaraan yang disebut Hasil Belajar

Melalui Pengalaman (HBMP).

Penyusunan HBMP dimaksudkan agar hasil akreditasi terhadap

pengalaman diperhitungkan dalam program penyetaraan yang diikuti oleh

guru. Pengalaman seminar, penataran, penelitian, karya tulis, dan Iain-Iain

bisa dihitung untuk menjadi kredit dalam menempuh D2. Penataran di

lingkungan Ditjen Dikdasmen dirancang agar materi dan jumlah jamnya

(sekitar 86 jam) dapat disetarakan dengan jumlah 2 kredit dalam

perkuliahan reguler. Dengan demikianguru tidak mesti menempuh semua

mata kuliah yang dituntut di program D2. Memang hal tersebut tidak

mudah mengingat jumlah guru yang sangat besar dan dalam lokasi yang

amat tersebar.

Dari uraian di atas, semakin memposisikan bahwa peningkatan

profesionalisme guru merupakan suatu kebutuhan yang amat mendesak

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Penulis memahami ada

dua alasan yang memposisikan pentingnya peningkatan profesionalisme

guru sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pertama, pengalaman mempengaruhi mutu penampilan guru dalam

mengajar. Studi dibeberapa negara melaporkan bahwa pengalaman guru

berkaitan dengan efektivitas mengajarnya. Pengalaman yang masih

efektif ada dalam rentangan 4-20 tahun. Kedua, demi efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan program penyetaraan. Misalnya, jika mereka

yang 6% ini diakreditasikan untuk langsung keD2 atau sebagian

 



pengalamannya diakreditasikan untuk D2, tentu saja masih selektif, maka

hal tersebut sudah mengurangi beban kuliah para guru SD tersebut.

Dalam kenyataan sehari-hari, banyak peluang yang dapat

diberdayakan untuk melakukan pembinaan dan peningkatan

profesionalisme guru-guru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

sebagai wadah perjuangan guru Indonesia, secara khusus telah

memberikan perhatiannya terhadap upaya peningkatan profesionalisme

guru-guru. Hal tersebut, sebagaimana dicantumkan dalam "Pokok-Pokok

Program Umum PGRI Masa Bakti XVIII (1998-2003), bahwa peningkatan

kemampuan profesional tenaga kependidikan, dilakukan dengan program

sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan dengan
menyelenggarakan latihan dan pendidikan untuk memperoleh
kecakapan khusus serta menyelenggarakan seminar,
lokakarya.saresehan, diskusi, penataran, dan Iain-Iain, secara
bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan, baik di luar
maupun di dalam organisasi.

2. Mengadakan dan mengedarkan penerbitan khusus bidang
profesi, keorganisasian, dan ketenagakerjaan.

3. Membantu pelaksanaan program penyetaraan Dll, Dill dan
lanjutan pendidikan guru tingkat perguruan tinggi serta
memperjuangkan dan mengusahakan beasiswa guru dan
peserta didik serta tugas belajar untuk guru di dalam dan atau
di luar negeri.

4. Menyelenggarakan studi banding kependidikan baik di dalam
maupun ke luar negeri.

Sebagai bagian dari sejarah Orde baru telah disadari bahwa

persepsi masyarakat terhadap PGRI lebih menilai pada sisi politiknya.

Padahal secara tegas dalam Anggaran Dasar PGRI Bab IV Pasal 4,

dinyatakan sebagai berikut:

 



PGRI adalah organisasi nasional yang bersifat: \ , «* ...
\\ S"^«> -
^ **•• • •••" •••

1. Unitaristiktanpa memandang perbedaan ijazah, tempafebekerja, __.,/
kedudukan, suku, jenis kelamin, agama, dan asal-usul.

2. Independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian
organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan
berbagai pihak, dan

3. Tidak berpolitik praktis yang tidak terikat dan atau mengikatkan
diri pada kekuatan organisasi sosial/politik manapun.

Berangkat dari dasar pemikiran dan dasar yuridis yang ada dalam

kebijakan PGRI, penulis memandang bahwa PGRI secara konseptual

memiliki peranan yang amat strategis ke arah peningkatan

profesionalisme guru-guru.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Program kerja PGRI sebagai wadah profesi guru-guru di Indonesia,

dalam program kerjanya meliputi berbagai program kerja. Dalam

penelitian ini akan merujuk pada program kerja bidang pendidikan/profesi.

Berbagai bidang kerja PGRI untuk meningkatkan profesionalisme

guru-guru, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu tenaga kependidikan, pengurus dan kader PGRI

serta anak lembaga melalui kegiatan:

a. Latihan dan pendidikan untuk memperoleh kecakapan khusus di

kalangan guru/tenaga kependidikan, baik jalur pendidikan sekolah

maupun jalur pendidikan luar sekolah, seperti:

- Proses belajar mengajar

- Perpustakaan

- Sumber belajar /laboratorium

 



- Bimbingan/penyuluhan

- Pramuka, PMR, PKS

- Olahraga, kesenian, rekreasi/studi wisata

- Bahasa Inggris

- Penelitian dan pembuatan karya ilmiah

- Penataran PAK bagi guru dan Kepala Sekolah

b. Menyelenggarakan seminar/simposium/diskusi/ceramah/lokakarya/

saresehan, dan Iain-Iain yang berkenaan dengan pembangunan

pendidikan dan kebudayaan, antara lain:

- Bahaya ecstasy di kalangan remaja sekarang

- Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

- Metoda Pembelajaran

- Link and Match dalam pendidikan secara infdormatoris

dilaksanakan

- Dalam rangka HUT PGRI, Hardiknas atau Peringatan Hari Besar

Nasional

- Lainnya di setiap jenjang kepengurusan

c. Memberikan motivasi dan pembinaan kepada para guru untuk

mengikuti program peningkatan kualifikasi profesional seperti Dll

untuk guru SD/MI, Dll untuk guru SLTP/Mts, serta membina

mereka yang telah menyelesaikan program tersebut.

- Berperan serta menyukseskan program wajib belajar pendidikan

dasar 9 tahun.

- Menyelenggarakan studi banding kependidikan

 



peserta didik serta tugas belajar untuk guru.

- Membina dan mengembangkan LPTK baik yang suOTfeana-l

maupun yang akan datang.

- Intensifikasi mekanisme kerja anak lembaga antara PDTK. I

PGRI dengan YPLP-PGRI termasuk pada jenjang kepengurusan

di DT.II dan Kecamatan.

Berangkat dari program kerja PGRI di bidang peningkatan

profesionalisme guru di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah: "Bagaimana peranan PGRI dalam meningkatkan

profesionalisme guru-guru sekolah dasar di kota Bandung?"

C. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan tentang peranan PGRI dalam meningkatkan

profesionalisme guru-guru sekolah dasar di kota Bandung, lebih lanjut

dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana garis-garis besar kebijakan program kerja PGRI?

a. Bagaimana isi program kerja PGRI dalam rangka meningkatkan

profesionalisme guru-guru sekolah dasar?

b. Bagaimana proses penyusunan kebijakan program kerja PGRI?

c. Forum apa yang dipakai dalam merumuskan kebijakan program

kerja PGRI?

d. Pihak mana saja yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan

program kerja PGRI?
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2. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan dan program kerja PGRI?

a. Strategi apa yang digunakan dalam melaksanakan program kerja

PGRI?

b. Teknik pengawasan apa yang digunakan dalam memonitor

pelaksanaan program kerja PGRI?

c. Teknik penilaian seperti apa yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan pelaksanaan program kerja PGRI?

3. Bagaimana analisis SWOT dalam perumusan dan pelaksanaan

kebijakan program kerja PGRI?

a. Kekuatan apa yang terkandung dalam proses perumusan dan

pelaksanaan kebijakan program kerja PGRI?

b. Kelemahan apa apa yang terkandung dalam proses perumusan

dan pelaksanaan kebijakan program kerja PGRI?

c. Peluang apa yang dapat dikembangkan dalam proses perumusan

dan pelaksanaan kebijakan program kerja PGRI?

d. Ancaman apa yang perlu diantasipasi dalam proses perumusan

dan pelaksanaan kebijakan program kerja PGRI?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukan analisis

penilaian secara ilmiah, obyektif, dan empiris tentang keberadaan PGRI

sebagai organisasi profesi guru di Indonesia, terutama dilihat dari aspek

peranannya dalam meningkatkan profesionalisasi guru. Dengan
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dihasilkannya aniisis tersebut, diharapkan dapat menjadi wacana baru di

masyarakat tentang keberadaan PGRI di era baru ini.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

a. Mendeskripsikan garis-garis besar kebijakan program kerja PGRI,

dengan aspek yang dianalisis seperti; (a) isi program kerja PGRI dalam

rangka meningkatkan profesionalisme guru-guru sekolah dasar, (b)

proses penyusunan kebijakan program kerja PGRI, (c) forum yang

dipakai dalam merumuskan kebijakan program kerja PGRI, dan (d)

pihak yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan program kerja

PGRI.

b. Mendeskripsikan pelaksanaan Kebijakan dan program kerja PGRI,

dengan aspek yang dianalisis seperti; (a) strategi yang digunakan

dalam melaksanakan program kerja PGRI, (b) teknik pengawasan

yang digunakan dalam memonitor pelaksanaan program kerja PGRI,

dan (c) teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

pelaksanaan program kerja PGRI.

c. Menganalisis kekuatan yang terkandung dalam proses perumusan dan

pelaksanaan kebijakan program kerja PGRI, kelemahan yang

terkandung dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan

program kerja PGRI, peluang yang dapat dikembangkan dalam proses

perumusan dan pelaksanaan kebijakan program kerja PGRI, dan

ancaman yang perlu diantasipasi dalam proses perumusan dan

pelaksanaan kebijakan program kerja PGRI.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Temuan-temuan secara ilmiah, obyektif, dan empiris tentang arah

dan kebijakan program kerja PGRI dalam meningkatkan profesionalisasi

guru, dapat dijadikan bahan diskusi bagi para pakar dan praktisi

pendidikan, serta aparat pemerintah dalam rangka otonomi daerah,

sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah dapat diwujudkan

secara maksimal.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan memiliki nilai aplikasi sebagai

berikut:

a. Menjadi masukan sumbangan pemikiran bagi pengurus PGRI Tingkat

II Kota Bandung dalam rangka meningkatkan program kerjanya di

bidang peningkatan profesionalisasi guru.

b. Menjadi masukan bagi pemerintah Daerah Tingkat II Kota Bandung,

dalam meningkatkan kerjasamanya dengan berbagai instansi yang

terkait dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

c. Memberikan kontribusi terhadap pendidikan khususnya Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sekaligus memberikan

peluang bagi para peneliti lain untuk melakukan penelitian replikatif

(pengulangan) maupun penelitian eksplikatif (periuasan).
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F. Paradigma Penelitian

Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan antara lain ditempuh

melalui pengembangan mutu para pendidiknya, karena pendidik

merupakan "the man behind the system/program" serta sebagai factor

kunci yang turut menentukan keberhasilan pendidikan. Dalam hal ini,

Oteng Sutisna (1987:103), mengemukakan bahwa:

Kualitas program pendidikan tidak hanya bergantung kepada
konsep-konsep program yang cerdas tetapi juga pada personil
pengajar yang mempunyai kesanggupan dan keinginan untuk
berprestasi. Tanpa personel yang cakap dan efektif, program
pendidikan yang dibangun di atas konsep-konsep yang cerdas
serta dirancang dengan teliti pun tidak dapat berhasil.
Dengan pemyataan tersebut, di lain pihak para guru atau tenaga

kependidikan lainnya harus memiliki rasa tanggung jawab untuk

meningkatkan kemampuan profesional sebagai pendidik, sebagaimana

dituntut £>leh Pasal 31 PP No.38 Tahun 1992, yang menyatakan:

"Tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan

kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa".

Kaitannya dengan profesionalisasi tenaga pendidik/pengajar,

menurut Fakry Gaffar (1987:159), disebutkan bahwa: "kinerja guru

terbagi ke dalam tiga bidang besar, yaitu: (1) content knowledge, (2)

behavioral skills, (3) human relations skill".

Dalam hal ini, Content knowledge berkaitan dengan penguasaan

materi pengetahuan yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kedua,

mengenai behavioral skills, berupa keterampilan perilaku yang harus

dimiliki oleh pengajar/pendidik yang berkaitan dengan penguasaan
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didaktis metodologis pengajaran arah apakah pendidikan yang bersifat

pedagoigis untuk pendidikan anak maupun andragogis untuk pendidikan

orang dewasa. Ketiga, human relations skills, adalah kemampuan

manusiawi untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan unsur

manusia yang terlibat dalam proses pendidikan yakni peserta didik,

pengajar, dan pimpinan lembaga pendidikan.

Untuk dimilikinya profesionalisme yang tinggi pada guru

memerlukan upaya pendidikan yang berkelanjutan. Makna pendidikan

berkelanjutan mengindikasikan bahwa peningkatan profesionalisme pada

guru-guru tidak hanya mengandalkan pada latar belakang pendidikan

formal saja, atau dengan kata lain tidak cukup dengan persyaratan pre

service training, tetapi harus didukung oleh berbagai upaya setelah ia

memangku jabatan guru, yakni dalam bentuk in-service training. .

Dalam hal ini, keberadaan PGRI sebagai wadah profesi guru

memiliki peranan yang strategis dalam memfasilitasi peningkatan

profesionalisme guru-guru, baik melalui pendidikan lanjutan dalam jalur

formal atau disebut juga sebagai peningkatan pengalaman pre-service

training, maupun dengan cara mengadakan berbagai kegiatan pembinaan

dalam bentuk in-service training, seperti lokakarya, seminar, pelatihan,

dan sebagainya. Tentang hal tersebut, dapat dipahami dalam Anggaran

Dasar PGRI Bab VII tentang Fungsi PGRI, yang salah satunya, adalah:

"memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinya untuk

meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, prestasi, dan

kerjasama".
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Dalam strategi dasar perjuangan PGRI dalam memasuki era baru

awal abad 21, disebutkan salah satu program prioritas PGRI adalah:

Peningkatan profesionalisme organisasi termasuk di dalamnya
peningkatan kualitas manajemen, kepemimpinan, dan kaderisasi,
administrasi dan keuangan, komunikasi, dan informasi.
Peningkatan kemandirian, dalam arti yang luas tidak hanya mandiri
dalam arti flnasial dan material, tetapi juga tekad, jiwa, semangat
kiprah, dan keberdayaan organisasi.

Dalam praktek pembinaan dan peningkatan profesionalisme

guru-guru tersebut, tidak selamanya PGRI langsung bertindak sebagai

pelaksana dari kegiatan in-service training, namun adakalanya PGRI

melakukan kerjasama dengan instansi lain yang relevan ke arah

peningkatan profesionalisme guru.

Dilihat dari perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM),

maka peran yang dapat dilakukan oleh PGRI dalam pengembangan

sumber daya pendidikan, yang dalam penelitian ini memfokuskan pada

peningkatan profesionalisme guru, dapat dilakukan dengan pola

kemitraan. Kemitraann dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

(MSDM), mengarah pada sebuah konsep di mana pengembangan sumber

daya manusia dilakukan dengan memberdayakan elemen-elemen

strategis dalam perusahaan atau institusi. Kaitannya dengan upaya

peningkatan profesionalisme guru, maka peran yang dapat dilakukan oleh

PGRI adalah dengan melakukan kerjasama (kemitraan) dengan berbagai

instansi, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Departemen

Pendidikan Nasional, serta kalangan LPTK atau Perguruan Tinggi lainnya.

Berangkat dari uraian di atas, alasan dilaksanakannya penelitian

ini, dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:
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