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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Sertifikasi guru merupakan salah satu cara dalam dunia pendidikan 

untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke 

depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. 

Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia 

segera menjadi kenyataan seperti yang diharapkan. 

Semakin meningkat kualitas dan profesionalitas seorang guru, semakin 

baik pula kualitas negara tersebut. Itulah asumsi secara umum terhadap 

program pendidikan suatu negara. Pendidikan merupakan suatu upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat 

manusia melalui pendidikan diharapkan dapat tercapai peningkatan 

kehidupan manusia kearah yang lebih sempurna. Upaya-upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain, 

melakukan program sertifikasi guru. 

Mulyasa (2009: 17-22) bahwa sertifikasi guru adalah untuk 

mendapatkan guru yang baik dan professional, yang memiliki kompetensi 

untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan 

pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan 

zaman. Beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru 

yang dinilai kompeten secara professional: (1) mampu mengembangkan 

tanggung jawab yang baik; (2) mampu melaksanakan peran dan fungsinya 
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dengan tepat; (3) mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di 

sekolah; (4) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran 

di kelas. 

Prinsip-prinsip profesionalitas menurut UU No. 14/2005 Pasal 7 (1) 

antara lain: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (2) 

memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan dan akhlak mulia; (3) memiliki kualitas akademik dan latar 

belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi 

yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab 

atas pelaksanaan tugas profesionalitas; (6) memperoleh penghasilan yang 

ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar 

sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi 

yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas 

keprofesionalan guru. 

Gary dan Margaret mengemukakan bahwa guru yang efektif dan 

kompeten secara professional memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) 

memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, (2) 

kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran, (3) 

memiliki kemampuan memberikan umpan balik (feedback) dan penguatan 

(reinforcement), dan (4)  memiliki kemampuan untuk peningkatan diri. 

Kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif; antara lain: 
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kemampuan interpersonal untuk menunjukkan empati dan penghargaan 

kepada peserta didik, hubungan baik dengan peserta didik dengan tulus, 

menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar, menciptakan 

iklim untuk tumbuhnya kerjasama, melibatkan peserta didik dalam 

mengorganisasikan dan merencanakan pembelajaran, mendengarkan dan 

menghargai hak peserta didik untuk berbicara dalam setiap diskusi, dan 

meminimalkan bahkan mengeliminasi setiap permasalahan yang sering terjadi 

dalam pembelajaran. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat 

pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru 

dan dosen sebagai tenaga professional. Berdasarkan pengertian tersebut, 

sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan 

bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan 

pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru 

adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapakan 

penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat 

pendidik (Mulyasa, 2009: 34-35) 

Wijaya dkk (1991: 29) berpendapat bahwa guru adalah orang yang 

sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru 

betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus 



4 
 

 
 

mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas dan kriteria bagi 

seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan. Kewibawaan adalah sesuatu 

yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru. Guru yang mempunyai 

kewibawaan berarti mempunyai kesungguhan, suatu kekuatan, sesuatu yang 

dapat memberikan kesan dan pengaruh. 

Wijaya dan Rusyan (1991: 4) faktor-faktor yang harus diperhatikan 

dalam proses belajar-mengajar adalah faktor kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses belajar-mengajar dengan adanya interaksi antara guru 

dan siswa. Faktor tersebut harus dimiliki guru di dalam melaksanakan proses 

belajar-mengajar, sebab di dalam proses belajar-mengajar terdapat 

bermacam-macam perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh 

kemampuan guru dalam mengajar, pengetahuan yang dimilikinya, dan latar 

belakang pendidikannya. Seperti yang diungkapkan Moh. Surya, pengetahuan 

guru, baik tentang subjek materi, mengenai siswa maupun mengenai proses 

belajar-mengajar secara keseluruhan, menentukan hasil belajar siswa. Para 

siswa yang mengikuti pelajaran belum tentu dapat menangkap apa yang 

disampaikan oleh guru. Seringkali guru tidak memberikan respons terhadap 

tingkah laku siswa di dalam kelas. Hal ini seperti dijelaskan oleh S. Nasution 

kalau murid tidak memahami apa yang dikatakan atau disampaikan oleh guru, 

atau apabila guru tidak berkomunikasi dengan murid, maka besar 

kemungkinan murid tidak dapat menguasai mata pelajaran yang diajarkan 

guru. Bila hal ini terjadi pada siswa maka sedikit sekali kemungkinan siswa 

memperoleh prestasi yang diharapkan. Keberhasilan siswa belajar dapat 
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dipengaruhi oleh pihak siswa sendiri dan dari luar pihak siswa. Dari pihak 

siswa adalah bakat, motivasi belajar, ketekunan, waktu, dan kelengkapan 

sarana di rumah; sedangkan dari luar pihak siswa misalnya kemampuan guru 

yang baik, kondisi dan disiplin di sekolah, serta dorongan dan perhatian dari 

orang tua.    

Peranan sertifikasi menurut Fajar (2006: 8-10) yakni  guru atau dosen 

lebih memahami hak dan kewajibannya dalam (UU No. 14/2005 pasal 14 

ayat 1 antara lain: (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup 

minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) mendapatkan promosi dan 

penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) memperoleh 

perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; 

(4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (5) 

memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk 

menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (6) memiliki kebebasan dalam 

memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau 

sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, 

dan peraturan perundang-undangan; (7) memperoleh rasa aman dan jaminan 

keselamatan dalam melaksanakan tugas; (8) memiliki kebebasan untuk 

berserikat dalam organisasi profesi; (9) memiliki kesempatan untuk berperan 

dalam menentukan kebijakan pendidikan; (10) memperoleh kesempatan 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi; dan atau (11) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi 

dalam bidangnya. 
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Rohani dan Ahmadi (1991: 163-165) kemampuan guru mengajar 

merupakan dimensi paling utama untuk dilakukan penilaian monitoring. 

Aspek-aspek pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru mengajar sangat 

mempengaruhi kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian dan 

monitoring profil guru bisa dilakukan oleh guru sendiri atau oleh Kepala 

Sekolah. Dengan penilaian ini diharapkan ada usaha dari guru untuk selalu 

meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengajaran. 

Guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan mempunyai peran 

dan tanggung jawab yang berat untuk mensukseskan tujuan pendidikan 

nasional. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, 

khususnya yang diselenggarakan secara formal di lingkungan sekolah, guru 

juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama kaitannya dengan 

proses belajar mengajar (Mulyasa, 2007: 5). 

Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan, 

yaitu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga 

ke depannya semua guru diharapkan harus memiliki sertifikat sebagai lisensi 

atau ijin mengajar. Lewat program sertifikasi guru inilah upaya pemerintah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Keadaan kinerja guru bersertifikasi di SDN Sendangwungu 2 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora mulai ada peningkatan dilihat dari 

kinerjanya dibandingkan sebelum bersertifikasi. Guru dalam kegiatan belajar-

mengajar masih banyak menggunakan metode ceramah, pemberian tugas, dan 

masih kurang memenuhi jam mengajarnya, setelah bersertifikasi kinerja guru 
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mulai meningkat, baik aktif mempersiapkan bahan mengajar, memenuhi jam 

mengajar, sampai mulai mengembangkan metode bervariasi dalam kegiatan 

belajar-mengajar yang lebih baik lagi. 

Dari latar belakang masalah diatas, cukup menarik untuk dilakukan 

penelitian dengan judul “Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di SDN 

Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 

2011/2012”, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadi penafsiran yang kurang tepat atas judul 

penelitian di atas, perlu ditegaskan kata kunci sebagai berikut: 

1. Dampak yaitu Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif 

maupun positif) (Pusat Bahasa, 2008: 313). Dampak dapat diartikan 

sebagai pengaruh dari sesuatu yang dapat membuat seseorang menjadi 

berubah. (baik negatif maupun positif). Sedangkan pengaruh sendiri 

memiliki arti daya yang ada atau timbul dari suatu (orang atau benda) yag 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseoorang (kamus 

Besar bahasa Indonesia, 2005: 849) 

2. Sertifikasi 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen sebagai berikut : 

a. Pasal 1 butir 11 : “Sertifikasi yang dimaksud adalah proses pemberian 

sertifikat untuk guru dan Dosen” 
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b. Pasal 8 : “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional”. 

Sertifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sertifikasi guru 

dalam jabatan. Guru dalam jabatan ialah semua guru yang saat ini 

mengajar di sekolah sebagai guru, baik guru negeri maupun swasta 

(Sujanto, 2009: 6)  

3. Kinerja 

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Kinerja guru 

merupakan kemampuan kerja yang dicapai oleh seorang guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai seorang pengajar yang profesional. Kinerja 

yang dimaksud disini adalah kinerja dalam proses pembelajaran yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. 

Dari penegasan istilah diatas, dapat diambil suatu penegasan judul 

yaitu Dampak sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Sendangwungu 2 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora terhadap kemampuan kerjanya dalam 

proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis 

merumuskan masalah untuk dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah 
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“Adakah dampak Sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Sendangwungu 2 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2011/2012”? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai adalah untuk 

mengetahui dampak sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Sendangwungu 

2 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja guru SDN Sendangwungu 2 Kecamatan 

Banjarejo Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna baik yang bersifat 

teori maupun yang bersifat praktis bagi pembaca : 

Manfaat teoritis : 

1. Penelitian ini guna menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang 

pendidikan. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi guru dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik. 

Manfaat praktis : 

1. Memberi masukan bagi guru agar kualitas pembelajaran dapat dilakukan 

lebih optimal lagi, sebagai bahan informasi bagi semua guru terutama guru 

di SDN Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora  

2. Sebagai motivasi penulis dan pembaca untuk terus meningkatkan 

kemampuan diri, sehingga nantinya bisa menjadi pendidik yang 

professional dalam bidang yang digelutinya. 
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F. Kajian Pustaka 

Tinjauan kepustakaan merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian 

baik berbentuk buku, jurnal maupun majalah ilmiah. Adapun penelitian yang 

berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini 

antara lain: 

1. Sri Lestari (UIN Yogyakarta, 2010) dengan sekripsinya “Dampak 

Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru MTs N Mlinjon Filial Trucuk”. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Sertifikasi di MTs N 

Mlinjon Filial Trucuk Klaten dilaksanakan di bawah naungan Departemen 

Agama, (2) Sertifikasi berpengaruh terhadap kinerja guru MTs N Mlinjon 

Filial Trucuk Klaten. 

2. Firman Parlindungan (UNISMA, 2009) dengan skripsinya “Pengaruh 

Negatif Sertifikasi Guru Berbasis Portofolio Terhadap Kinerja Dan 

Kompetensi Guru”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) 

Pengaruh negatif sertifikasi guru berbasis portofolio terhadap kompetensi 

guru disebutkan: Menjadi sosok yang Certificate-Oriented, miskin 

keterampilan dan kreatifitas, degradasi semangat mengembangkan diri, 

merosotnya kompetensi profesi, (2) Cara mengantisipasi pengaruh negatif 

sertifikasi guru berbasis portofolio terhadap kinerja dan kompetensi guru 

menyebutkan: Mensosialisasikan dan meningkatkan pengawasan 

sertifikasi, meningkatkan suguhan Up Grading untuk para guru. 

3. Koes Hendratno (UMS, 2010) dengan skripsinya “Pengaruh Persepsi 

Sertifikasi Guru dan Kompetensi Guru Terhadap Motivasi Kerja Guru 
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Pada Guru SMA Negeri 2 Surakarta”. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa: terdapat pengaruh  persepsi  sertifikasi  guru  terhadap  motivasi  

kerja  guru,  pengaruh  kompetensi  pedagogik  guru  terhadap  motivasi  

kerja, pengaruh  persepsi  sertifikasi  guru  dan  kompetensi  guru  

terhadap motivasi kerja guru. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dampak 

Sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Sendangwungu 2 Kecamatan 

Banjarejo Kabupaten Blora, tempat serta penelitian ini belum pernah diteliti 

orang lain sebelumnya maka penelitian ini mencakup kriteria kebaruan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang prosedurnya menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati (Moloeng, 2007: 4) 

2. Subjek Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 134) yang terdiri atas obyek/subyek yang peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Apabila populasinya 

kurang dari 100, lebih baik mengambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Dalam penelitian ini populasinya adalah 

Guru SD Negeri Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora 

yang telah tersertifikasi dengan jumlah 4 orang. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat 

dikembangkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian 

ini metode yang digunakan adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni Pewawancara (yang 

mengajukan pertanyaan) kepada yang diwawancarai (Moleong, 2007: 

186). 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur yaitu wawancara yang pewawancara menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Moloeng, 2007: 

190). Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui dan 

memperoleh data langsung dari subyek penelitian berupa informasi 

yang berkaitan dengan kinerja guru SD Negeri Sendangwungu 2 

Kecamatan Banjarejo Kabuaten Blora yang telah tersertifikasi 

berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran di kelas maupun di luar 

kelas. Adakah perubahan kinerja guru ketika belum sertifikasi dengan 

setelah lulus sertifikasi. Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan 

wawancara secara langsung dengan Guru SDN Sendangwungu 2 yang 

telah lulus tersertifikasi berjumlah 4 orang da pihak terkait yang dapat 

dijadikan bahan sebagai penarikan hasil wawancara. 
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b. Observasi 

Ialah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau 

pengamatan yang meliputi kegiatan, pemusatan perhatian terhadap 

obyek menggunakan seluruh panca indera (Arikunto, 2006: 156). 

Observasi dilakukan terhadap kinerja guru yang berkaitan 

dengan penyusunan RPP, kegiatan pra pembelajaran (pengecekan 

kesiapan kelas dan apresiasi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi 

pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi dan 

penggunaan bahasa), penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

yang variabelnya berupa ctatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, 1998: 149). 

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan meneliti. Dokumen penelitian ini adalah, foto-foto 

kegiatan belajar mengajar, kegiatan didalam kelas maupun di luar kelas 

dan lain-lain. Hasil ini selanjutnya diorganisir sedemikian sehingga 

menjadi data pelengkap. 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 

dari obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah Guru SDN 

Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, kemudian 
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juga digunakan untuk memperoleh data-data yang lain yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan 

metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan data yang 

diperoleh untuk disimpulkan, data yang berupa deskriptif kalimat yang 

dikumpulkan lewat observasi dan wawancara, mencatat dokumen dan lain-

lain yang kemudian sudah disusun secara teratur, tetap merupakan susunan 

analisis akhir (Sutopo, 2000: 87) 

a. Tahapan pengklasifikasian yaitu pengelompokan dan pengumpulan 

beberapa data yang relevan dan data yang sama sekali tidak relevan 

sasaran dan fokus penelitian. 

b. Tahapan pengkategorian data ke dalam kelas yang sudah ditentukan 

sekaligus melakukan pengecekan kembali/peneliti terhadap absahnya data 

yang diperoleh. 

c. Setelah selesai melakukan pengklasifikasian dan pengkategorian baru 

kemudian memasuki tahapan interprestasi : interprestasi sebagai jawaban 

permasalahan dan mewujudkan rumusan kebenaran dalam penelitian 

sehingga mudah dicerna secara sistematis dan runtut. Sehingga akan 

mengetahui adakah dampak sertifikasi terhadap kinerja guru dalam hal 

proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran. 
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Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode analisis yang memeriksa 

fakta-fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu untuk kemudian dipakai 

sebagai bahan penarikan kesimpulan yang bersifat umum. 

Setelah itu data diinterprestasikan untuk memperoleh gambaran 

tentang Dampak Sertifikasi terhadap kinerja guru di SD Negeri 

Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun Ajaran 

2011/2012. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu 

gambaran/lukisan secara sistematis mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan obyek yang diteliti. 

I. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dan 

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara sistematis, 

penyusunan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Membahas tentang latar belakang, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Sertifikasi dan Kinerja Guru. Pada bab ini membahas : (a) 

Sertifikasi guru, membahas tentang 1) pengertian sertifikasi; 2) tujuan dan 

manfaat sertifikasi guru; 3) pelaksanaan sertifikasi guru; dan 4) materi yang 

diujikan dalam sertifikasi; (b) Kinerja Guru, membahas tentang 1) pengertian 

guru; 2) konsep kinerja guru; 3) tugas, peran dan fungsi guru; 4) kompetensi 
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guru; 5) indikator kinerja guru; dan 6) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru. 

BAB III Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di SD Negeri 

Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, membahas : (a) 

Gambaran umum SDN Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo Kabupaten 

Blora yang meliputi : 1) Sejarah berdirinya, 2) Letak geografis, 3) Struktur 

organisasi, 4) Keadaan guru dan siswa, 5) sarana dan prasarana. (b) 

Pelaksanaan sertifikasi guru SD Negeri Sendangwungu 2, (c) Kinerja guru 

SDN Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. (d) Faktor 

yang mempengaruhi kinerja guru di SDN Sendangwungu 2. 

BAB IV Analisis Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di SD 

Negeri Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun 

Ajaran 2011/2012. Pada bab ini memuat : (a) Pelaksanaan sertifikasi guru SD 

Negeri Sendangwungu 2, (b) Dampak sertifikasi terhadap kinerja guru di SD 

negeri Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo kabupaten Blora Tahun Ajaran 

2011/2012, (c) Faktor yang mempengaruhi kinerja guru di SD negeri 

Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun Ajaran 

2011/2012. 

BAB V Penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang 

didasarkan pada hasil penelitian kemudian saran-saran dilanjutkan dengan 

kata penutup. 

 

 




