
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesi guru telah ditetapkan sebagai jabatan profesional. Oleh karena itu 

guru dituntut memiliki kompetensi tertentu, yang terukur dan teruji melalui 

prosedur tertentu. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa 

sebagai pendidik profesional, guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, 

baik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pada 

pendidikan menengah. Adapun profesional dimaknai sebagai pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sumber penghasilan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu 

atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

Keprofesionalan seorang guru dewasa ini memang telah menjadi tuntutan 

yang tidak bisa diabaikan lagi. Beberapa penelitian menunjukkan rendahnya 

tingkat profesionalitas guru di Indonesia. Penelitian Tillar (1995) menyebutkan 

bahwa pada tahun 1995-1996 dari sebanyak 2,17 juta guru SD, SLTP dan SLTA, 

hanya 27% yang memenuhi syarat. Dari 27% tersebut kemudian dirinci; 54% 

guru SD, 19% guru SLTP, dan sisanya guru SLTA. 

Masalah lain yang menjadi sorotan masyarakat tentang profesi guru adalah 

menyangkut pembinaan dan penempatan guru yang tidak sesuai bidang ilmu 

yang dikuasainya. Akibat dari kondisi ini, wajar jika pelaksanaan pendidikan di 

Indonesia dikatakan belum berhasil. 



Sebagai ujung tombak pelaksanaan program pendidikan, guru memiliki 

peran dan tanggung jawab yang sangat berat. Pemberian program sertifikasi guru 

tersebut menjadi sangat relevan mengingat sementara waktu ini penghargaan 

bagi profesi guru di Indonesia tergolong masih sangat rendah dibandingkan 

beberapa profesi lain, seperti dokter dan hakim. Adanya program sertifikasi  

menjadi harapan baru bagi para guru untuk meningkatkan taraf kesejahteraan 

hidupnya yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat profesionalitasnya. 

Walaupun harus juga diakui, banyak pula guru yang merasa dirugikan dengan 

kebijakan sertifikasi ini, terutama para guru yang menghadapi kendala mengikuti 

program sertifikasi karena keterbasan dan ketidaklengkapan administrasi. Oleh 

karena itu, pembenahan sistem pelaksanaan program sertifikasi harus dilakukan 

agar lebih berdaya guna (Depdiknas, 2004).  

Hal penting yang perlu disadari adalah bahwa sertifikasi merupakan sarana 

atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Tegasnya, 

sertifikasi adalah sarana menuju kualitas.  

Adapun indikator dari profesionalitas guru menurut Sanusi (1991: 36) 

sebagaimana dikutip oleh Martinis Yamin (2006: 21) meliputi tiga aspek sebagai 

berikut: 

1. Memiliki kemampuan profesi 

2. Memiliki kemampuan sosial 

3. Memiliki kemampuan personal 



Peningkatan karier seorang guru yang profesional ditentukan oleh 

kompetensi dan prestasi kerjanya. Dengan demikian maka kenaikan jenjang 

jabatan dan pangkat merupakan buah dari bertambahnya kompetensi dan prestasi 

kerja yang ditunjukkan dalam suatu kurun atau periode tertentu. 

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan dan memberlakukan UU No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah dan DPR juga telah 

mengesahkan dan memberlakukan undang-undang tentang guru dan dosen, 

termasuk di dalamnya tentang sertifikasi yang dijelaskan dalam PERMENDIKNAS 

No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Dengan lahirnya 

undang-undang tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Nasional mulai menyusun strategi untuk melakukan sertifikasi profesi bagi para 

guru di seluruh Indonesia.  

Tujuan dan latar belakang dari sertifikasi bagi guru adalah untuk 

meningkatkan profesionalitas para guru sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia sehingga lulusan lembaga pendidikan diharapkan 

menjadi lulusan yang mandiri, mampu menciptakan lapangan kerja, melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang tinggi, dan mampu bersaing di era global. 

Berikut beberapa alasan perlunya dilakukan sertifikasi pada profesi guru 

sebagaimana ditulis oleh Martinis Yamin (2006: 1) : 

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. 

2. Meningkatkan kesejahteraan dan jaminan finansial guru profesional.  

3. Terciptanya kualitas pendidikan yang baik. 



Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional merupakan bagian 

dari pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional yang pada pelaksanaannya 

memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang 

pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan dan pemerintah daerah. 

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru, maka perlu 

dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan 

pengakuan atas kedudukan guru dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, 

guru harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga 

memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. 

Demikian besar peranan seorang guru dalam menunjang keberhasilan 

pendidikan sehingga perlu kiranya mendapatkan perhatian yang cukup serius, 

terutama dari pemerintah. Dengan adanya perhatian yang serius pada guru, akan 

timbul sebuah ikatan emosional yang bisa meningkatkan kinerja dan 

produktifitas guru. Dengan kondisi yang demikian, maka tujuan dari pendidikan 

akan mudah untuk dicapai. Begitu pula sebaliknya, perhatian Pemerintah yang 

rendah akan menurunkan kinerja dan produktifitas guru yang akibatnya bisa 

menghambat pencapaian tujuan pendidikan. 

Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri sebagai salah satu lembaga pendidikan 

yang berada di bawah naungan Kementerian Agama juga mendapat perhatian 

yang sama dalam program sertifikasi guru.  



Seluruh rangkaian tahapan untuk mendapatkan sertifikat guru profesional 

telah ditempuh oleh para guru di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri sebagai 

upaya untuk memenuhi standar mutu guru profesional. Hanya saja, untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sertifikasi terhadap peningkatan kinerja 

guru, perlu dilakukan sebuah penelitian. 

Dari uraian diatas, penulis termotivasi melakukan suatu penelitian untuk 

mengetahui bagaimana profesionalitas guru di Madrasah Aliyah Negeri 

Wonogiri setelah mengikuti uji sertifikasi. Adapun judul skripsi yang penulis 

ajukan adalah “Perbedaan Kinerja Guru Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri 

antara Sebelum dan Sesudah Sertifikasi”. 

 
B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahfahaman dalam 

menginterprestasikan setiap istilah yang penulis gunakan, maka perlu adanya 

penegasan istilah-istilah berikut. 

1. Sertifikasi 

Menurut Yamin (2006 :  2), sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang 

diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Adapun 

menurut Masnur Muslih (2008), sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 

dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. 

2. Kinerja 

Kinerja atau dengan lebih spesifik disebut profesionalitas menurut Anwar 

Prabu Mangkunegara (2000: 67) sebagaimana dikutip pada www. wikipedia.com 



adalah “hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. (www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 10 Maret 2011). 

3. Guru 

Guru adalah seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), baik dari 

pemerintah maupun swasta untuk melakukan tugas, dan karena itu ia 

memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

di lembaga pendidikan/sekolah. Adapun menurut definisi yang dipublis oleh 

wikipedia, guru merujuk pada pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik. (www.wikipedia.com, diakses 10 Maret 2011). 

Berdasar tiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi adalah 

bentuk pengakuan pemerintah kepada pendidik, baik guru maupun dosen 

sebagai tenaga profesional. Guru atau dosen adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Adapun kinerja guru atau 

dosen memiliki pengertian hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang guru atau dosen dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

 
C. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut. "adakah perbedaan kinerja guru Madrasah 

Aliyah Negeri Wonogiri antara sebelum dan sesudah sertifikasi ditinjau dari 

aspek penguasaan kompetensi, penguasaan materi, penguasaan metode 

mengajar, dan perencanaan evaluasi?" 

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/


D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja guru 

Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri antara sebelum bersertifikasi dan sesudah 

bersertifikasi ditinjau dari aspek penguasaan kompetensi, penguasaan materi, 

penguasaan metode mengajar, dan penguasaan evaluasi. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagi Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan untuk meningkatkan prestasi madrasah. 

b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

meningkatkan kualitas kebijakan. 

c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan 

referensi untuk penelitian sejenis. 

 
E. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru di Madrasah 

Aliyah Negeri Wonogiri belum pernah dilakukan. Namun penelitian-penelitian 

tentang sertifikasi guru pernah dilakukan, diantaranya: 

1. Cahyo Gutomo (Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) 

dengan judul skripsi “Dampak Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan 

Profesionalitas Guru PAI di MA dan MTs Ali Maksum”. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah, guru-guru yang memperoleh sertifikasi guru dengan 

jalur portofolio tidak menunjukkan peningkatan kinerja, sedang guru-guru 

yang memperoleh sertifikasi dengan jalur PLPG menunjukkan peningkatan 

kinerja yang cukup signifikan. 



2. Toni Gunawan Rahmanto (Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2010) dengan judul skripsi “Hubungan antara Persepsi Guru 

terhadap Sertifikasi dengan Profesionalisme dalam Mengajar”. Hasil dari 

penilitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara persepsi guru 

terhadap sertifikasi dengan profesionalisme. 

3. Yudha Herfriteknika Inastralian (Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2009) dengan judul skripsi “Perbedaan Motivasi 

Mengajar pada Guru Beragama Islam yang Bersertifikasi Profesi dan Guru 

Beragama Islam yang Tidak Bersertifikasi Profesi di SMU Negeri Rayon 41 

Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan mengajar antara guru beragama Islam yang bersertifikasi profesi dan 

guru beragama Islam yang tidak bersertifikasi profesi. 

Dari beberapa judul penelitian yang telah penulis uraikan di atas, 

memang terdapat kemiripan judul dengan penilitian yang akan penulis lakukan. 

Hanya saja, belum ada penelitian dengan tema sama yang telah dilakukan 

Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Oleh karena itu, penelitian ini telah 

memenuhi unsur kebaharuan. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan peneliti, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 1998: 62). 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada perbedaan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri 

antara sebelum dan sesudah sertifikasi. 

Ha : Ada perbedaan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri antara 

sebelum dan sesudah sertifikasi. 



G. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian dan Pendekatan 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research) 

sebab data-data yang dikumpulkan diperoleh dari pengamatan di 

lapangan terhadap objek yang akan diteliti.  

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan 

perhitungan statistik sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. 

 
2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri 

mulai bulan Pebruari sampai dengan bulan April 2011. 

 
3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru bersertifikasi di 

Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri yang berjumlah 33 guru dan siswa 

Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri pada tahun pelajaran 2010/2011. 

b. Sampel 

Mengingat jumlah populasi guru bersertifikasi yang terbatas, yaitu  

hanya 33 guru maka penelitian ini mengambil subyek populasi tanpa 

mengambil sampel. Namun untuk siswa sampel diambil 20 siswa 

diantara 285 siswa. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah teknik purposive random sampling yaitu pengambilan sampel 

dilakukan dengan memberikan peluang yang sama pada semua individu 

untuk menjadi sampel.   



4.  Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Angket juga berarti  alat 

pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada 

responden untuk mendapat jawaban (Hadi, 2007: 178). Angket sering 

disebut juga kuesioner. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

angket untuk mengetahui tingkat kinerja guru bersertifikasi. Angket 

ditujukan kepada para siswa Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode tanya jawab untuk menyelidiki 

pengalaman, perasaan motif serta motivasi (Hadi, 2000: 136).  

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas 

terpimpin yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya pewawancara 

membawa garis besar tentang hal-hal yang akan. Metode wawancara 

dalam penelitian ini dipakai untuk mengambil data tentang guru di 

Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri setelah mengikuti uji sertifikasi guru. 

c. Dokumentasi 

Menurut Moleong (2008: 16) dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya. Data 

dokumentasi dalam penelitian ini adalah semua data terkait kinerja guru 

bersertifikat profesi yang diperoleh dari Madrasah Aliyah Negeri 

Wonogiri pada tahun pelajaran 2010/2011. 



d. Observasi 

Observasi menurut Marzuki (2002: 59) adalah memperhatikan 

sesuatu dengan menggunakan mata atau pengamatan yang meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dan menggunakan 

seluruh panca indera. Observasi atau pengamatan secara langsung 

dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri untuk memperoleh 

gambaran secara menyeluruh tentang kinerja guru-guru Madrasah Aliyah 

Negeri Wonogiri setelah mengikuti uji sertifikasi guru. Observasi 

dilakukan di dalam kelas dan di kantor guru. 

5.  Metode Analisis Data 

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah 

berikutnya adalah analisis untuk mendapatkan interprestasi dari data yang 

telah diperoleh. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus T-Test (Uji T) 

sebagai berikut : 

thit = 
𝑀𝑑

   𝑋𝑑 
2

𝑁(𝑁−1)

 

dimana, 

Md : Mean dari selisih antara sebelum dan setelah sertifikasi. 

Xd : Deviasi masing-masing subyek (d-Md) 

Xd
2 

: Jumlah kuadrat deviasi 

N : Jumlah sampel 



  Uji signifikan T-Test dilakukan dengan cara langsung dikonsultasikan 

pada tabel Distribusi t. Ketentuannya, bila thitung < dari ttabel, maka Ho 

diterima, dan Ha ditolak. Sebaliknya bila thitung  > dari ttabel, maka Ha 

diterima.  

 
G. Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran umum tentang laporan penelitian yang nanti akan 

dibuat, maka penulis menyusun dalam sistematika berikut. 

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang 

masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kajian pustaka, hipotesis, dan metode penelitian yang meliputi : jenis dan 

pendekatan penelitian, sumber data, subyek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Kajian Teoritik, bab ini membahas tentang pengertian 

profesionalisme guru, yang meliputi; penguasaan kompetensi, penguasaan 

materi, penguasaan metode, dan perencanaan evaluasi. Bab ini juga membahas 

tentang pengertian kinerja guru, yang meliputi; perencanaan pembelajaran, 

kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemampuan mengadakan hubungan 

antar pribadi. 

BAB III Hasil Penelitian, hasil penelitian berisi tentang gambaran 

umum Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri, letak geografis Madrasah Aliyah 

Negeri Wonogiri, dan hasil penelitian tentang kinerja guru-guru Madrasah 

Aliyah Negeri Wonogiri, baik sebelum bersertifikasi maupun setelah 

bersertifikasi.  



BAB IV Analisis Data, analisis data hasil penelitian berisi 

pembahasan secara rinci tentang guru-guru yang bersertifikasi dan kinerjanya 

setelah menerima sertifikat profesi berikut tunjangan profesinya. 

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan, implementasi hasil 

penelitian, saran, dan kata penutup. 


