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1 

CHARACTERISTICS OF NON-CIVIL SERVANT CERTIFIED TEACHER 
EDUCATORS 

(A Phenomenology Study of Secondary School NU 1 Wonosegoro Boyolali) 
 

SUPANTI. Q.100100088 
 

In this research study and describe: (1) characteristics (typical) non-civil 
service interaction master certified educator with colleagues and superiors in 
Junior High School NU 1 Wonosegoro; (2) characteristics (typical) non-civil 
service interaction certified teacher educators with students in teaching and 
learning activities in Junior High School NU 1 Wonosegoro; (3) characteristics 
(typical) non-civil service interaction master certified educator with the 
community at Junior High School NU 1 Wonosegoro. 

This type of research is a qualitative phenomenological qualitative 
approach. Implementation research in Junior High School NU 1 Wonosegoro. 
Informant is the principal, teachers, parents and students. The validity of the 
source data using triangulation techniques and methods. 

The conclusions of this research are: (1) the proximity of the non-civil 
servant teachers interactiob certified educators with colleagues and superiors in 
Junior High School is also characterized by the habit of laughter off. The 
impression is actually less appropriate when done at run time profession and place 
of formal education institutions indicated the familiarity between teachers so 
impressed forgetting qualifications have been obtained in a teacher certification 
program; (2) non-civil servant teachers' interaction with students of certified 
teachers in the teaching and learning activities in Junior High School teacher 
found is saying loud and tend to be rude to students, kicked the boys, ask students 
to buy cigarettes, embracing female students, providing advice, and impose 
penalties; (3) the characteristics of non-civil servant teachers interakasi certified 
educator with a community in Junior High School, is the presence of the teacher 
to the residents to lead Tahlilan pickles and religious activities, establish 
harmonious cooperation with parents and the community. 
 
Keywords: characteristics, non-civil servant teachers, certified teachers 
 

Pendahuluan 

Karakteristik guru SMP NU 1 Wonosegoro, idealnya mencerminkan 

karakteristik yang memiliki nuansi religius Islam. Namun pada kenyataannya ada 

beberapa guru yang tidak mencerminkan karakteristik guru yang mengajar di 

sebuah lembaga pendidikan dalam yayasan Islam, misalnya; kurang disiplin, 

mendahulukan kepentingan diri sendiri, tidak mempunyai komitmen yang kuat 

dalam membina kerjasama tim, dan lain sebagainya. Mr. X (identitas disamarkan) 

sebagai salah satu guru di SMP NU 1 Wonosegoro, dalam mengajar 
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berkarakteristik kurang baik di hadapan siswa. Beliau dalam mengajar tidak 

pernah lepas dari kebiasaan merokok di depan kelas. Sambil menerangkan dan 

menulis di whiteboard, beliau tetap merokok. Hal ini tentu bukan merupakan 

keteladanan yang baik bagi anak didiknya. Kemudian ada lagi karakteristik guru 

yang dalam bertutur katanya kasar. Bukan tidak sopan atau tidak senonoh, hanya 

saja ucapan yang sepantasnya tidak didengar dari seorang guru, diperdengarkan 

dilingkungan sekolah, seperti misalnya kata “wedhus-i”, “semprul”, “minggato” 

dan ucapan-ucapan lainnya. Apalagi bila dalam belajar mengajar, dimana seorang 

guru terpancing sehingga emosi, maka karakteristik guru ada yang spontan 

melakukan tindakan kekerasan. 

Guru yang mengajar di SMP NU 1 Wonosegoro sampai saat penelitian ini 

berlangsung sebanyak 22 guru. Guru yang tercatat sebagai guru PNS sebanyak 2 

orang sedangkan sisanya 20 orang. Guru SMP NU 1 Wonosegoro juga mengikuti 

program sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun guru 

yang bersertifikasi sebanyak 8 orang, 2 diantaranya Guru PNS dan 6 lainnya guru 

non PNS. 

Karakteristik-karakteristik sebagaimana diuraikan di atas, bertolak 

belakang dengan program sertifikasi guru yang dikembangkan pemerintah. Tujuan 

sertifikasi guru adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan 

tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, 

mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional (Arikunto, 2008: 239). 

Pada sisi yang lain guru sebagai figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang, 

kehadiran guru ditengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, tanpa ada 

guru atau seseorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan 

berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, agama. 

Di Indonesia guru yang telah diangkat dan dilantik sebagai pegawai 

pemerintah sering dikenal sebagai guru PNS. Sedangkan yang belum diangkat 

sebagai pegawai pemerintah dikenal dengan istilah guru non PNS. Karakateristik 

yang membedakan terletap pada NIP atau Nomor Induk Pegawai, bagi yang telah 

berstatus pegawai negeri, akan diberikan Nomor Induk Pegawai. Perbedaan lain 

antara guru PNS dengan Non PNS adalah terletak pada kesejahteraan yang 
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diterima guru PNS maupun Non PNS. Guru PNS untuk kesejahteraan sepenuhnya 

ditanggung oleh pemerintah sedangkan guru Non PNS hanya sebagian yang 

ditanggung oleh pemerintah. 

Pada aspek karakteristik, tidak ada perbedaan khusus antara guru PNS 

dengan Non PNS. Apabila terdapat perbedaan karakteristik antara guru PNS 

dengan Non PNS, disebabkan oleh kepribadian guru yang bersangkutan. 

Kepribadian pada prinsipnya adalah susunan atau kesatuan aspek karakteristik 

behavioral (perbuatan nyata). Aspek-aspek ini berkaitan secara fungsional dalam 

diri individu, sehingga membuatnya bertingkah laku secara khas dan tetap. 

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

karakteristik guru non PNS, dengan judul penelitian “Karakteristik Guru Non 

PNS Bersertifikasi Pendidik (Suatu Kajian Fenomologi  SMP NU 1 Wonosegoro 

Boyolali)”. 

Fokus dalam penelitian ini adalah, “Karakteristik Guru Non PNS 

Bersertifikasi Pendidik (Suatu Kajian Fenomologi  SMP NU 1 Wonosegoro 

Boyolali)”. Fokus tersebut kemudian dirinci menjadi: 1) Bagaimanakah 

karakteristik interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik dengan teman 

sejawat dan atasan di SMP NU 1 Wonosegoro?; 2) Bagaimanakah karakteristik 

interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik dengan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar di SMP NU 1 Wonosegoro?; dan 3) Bagaimanakah karakteristik 

interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik dengan kemasyarakatan  di SMP 

NU 1 Wonosegoro? 

Secara teoritis manfaat penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

tentang: 1) Karakteristik interaksi guru non PNS bersertifikasi pendidik dengan 

teman sejawat dan atasan; 2) Karakteristik interaksi guru non PNS bersertifikasi 

pendidik dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar; dan 3) Karakteristik 

interaksi guru non PNS bersertifikasi pendidik dengan kemasyarakatan. 

Sedangkan manfaat praktisnya adalah: 1) bagi Kepala Sekolah, sebagai masukan 

dalam pelaksanaan mengendalikan dan mengarahkan interaksi guru dengan siswa, 

teman sejawat, dan masyarakat; 2) bagi Guru, sebagai wacana dalam menjalankan 

tugas membimbing, mengajar, dan melatih anak didik mencapai kedewasaan; dan 
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3) bagi Peneliti, sebagai kontribusi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang 

ideal dalam berinteraksi dengan siswa, guru dan kepala sekolah. 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. Yamin (2007: 47) mendefinisikan guru sebagai 

figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang, kehadiran guru ditengah-tengah 

kehidupan manusia sangat penting, tanpa ada guru atau seseorang yang dapat 

ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan 

memiliki budaya, norma, agama. 

Menurut Aqib & Rohmanto (2007: 145) guru dalam Undang-undang Guru 

dan Dosen (pasal 1 ayat 1)  adalah pendidik profesional dan tugas utama 

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

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Kata karakteristik menunjukkan manusia dalam aksinya, berkaitan dengan 

semua aktiitas manusia secara fisik, berupa interaksi manusia dengan sesamanya 

ataupun dengan lingkungan fisiknya. Di sisi lain, desain arsitektur akan 

menghasilkan suatu bentuk fisik yang bisa dilihat dan bisa dipegang. Karena itu, 

hasil desain arsitektur dapat menjadi salah satu fasilitator terjadinya karakteristik, 

namun juga bisa menjadi penghalang terjadinya karakteristik (Laurens, 2005: 1). 

Guru berada di front terdepan pendidikan yang berhadapan secara 

langsung dengan peserta didik melalui proses interaksi instruksional sebagai 

wahana proses pembelajaran siswa dalam nuansa pendidikan. Dalam proses itu 

terjadi suatu eksperensial, yaitu diperolehnya pengalaman belajar siswa untuk 

memperoleh perubahan karakteristik ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penentu kualitas proses dan 

hasil pendidikan terletak pada kinerja karakteristik mengajar para guru. 

Karakteristik mengajar guru yang diwujudkan dalam interaksi pengajaran 

menimbulkan karakteristik belajar siswa, yang pada gilirannya akan menghasilkan 

karakteristik belajar siswa, yang pada gilirannya akan menghasilkan hasil belajar 
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para siswa. Dalam konteks ini terjadi keterkaitan timbal balik antara karakteristik 

mengajar, interaksi pengajaran, karakteristik belajar, dan hasil belajar (Surya, 

2004: 9) 

Menurut Kartadinata (dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, 2007: 73) 

karakteristik guru yang efektif dalam adegan pendidikan pada jenjang sekolah 

dasar, guru merupakan figur kunci dalam pengembangan layanan bimbingan. 

Implementasi bimbingan di sekolah dapat diartikan identik dengan mengajar yang 

baik terutama jika guru memainkan peran yang krusial dalam mengembangkan 

lingkungan kondusif bagi perkembangan peserta didik. Oleh karena itu 

pemahaman tentang peran dan fungsi guru sekolah dalam bimbingan, ada baiknya 

diawali dengan pemahaman akan karakteristik guru yang efektif. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007, 

sertifikasi bagi guru dalam Jabatan Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidikn untuk guru. Sertifikasi bagi guru pra jabatan dilakukan melalui 

pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri 

dengan uji kompetensi. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007, yakni dilakukan 

dalam bentuk portofolio. Tujuan sertifikasi guru yaitu untuk menentukan 

kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, 

meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan 

pendidikan nasional (Arikunto, 2008: 239). 

Sertifikasi guru ada dua jalur, yakni sertifikasi guru prajabatan dan 

sertifikasi guru dalam jabatan. Guru prajabatan adalah lulusan S1 atau D4 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau non-LPTK yang 

berminat dan ingin menjadi guru, di mana guru belum mengajar pada satuan 

pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun 

masyarakat (Kunandar, 2007: 85). 

Guru non Pegawai Negeri Sipil adalah guru yang tidak menjadi bagian 

dari guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Istilah PNS sendiri merupakan identitas 

bagi orang menjadi pegawai pemerintah sipil, yang kemudian diberikan Nomor 
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Induk Pegawai (NIP). Guru Non PNS artinya guru yang tidak tercatat sebagai 

pegawai pemerintah dan tidak memiliki NIP. 

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang guru non 

pegawai negeri sipil, yaitu (Azami, 2009, 4). 

1) Melaksanakan tugas mengajar, melatih, membimbing dan unsur pendidikan 

lainnya kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

2) Melaksanakan tugas-tugas administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

3) Mematuhi segala ketentuan yang berlaku disekolah tempat tugasnya. 

4) Mematuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). 

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005, bagi non 

pegawai negeri sipil yang berusia paling tinggi 46 tahun dan telah bekerja selama 

20 tahun atau lebih dapat diangkat menjadi calon guru tetap setelah melalui 

seleksi administratif, disiplin, integritas, kesehatan dan kompetisi. Selanjutnya 

guru non pegawai negeri sipil yang telah bekerja kurang dari 20 tahun 

peengangkatan menjadi calon guru tetap selain seleksi administratif, disiplin, 

integritas, kesehatan dan kompetensi. Bagi guru tersebut diwajibkan mengisi atau 

menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tentang tata 

pemerintahan/kepemerintahan yang baik antar sesama guru non pegawai negeri 

sipil yang pelaksanaannya dilaksanakan terpisah dengan pelamar umum (Jaya, 

2005). 

Penelitian serupa sudah pernah dilakukan peneliti asing. Berikut beberapa 

peneliti asing yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Karen Van Petegem, Bert P.M. Creemers, Yves Rosseel, Antonia Aelterman. 

2006. Relationships Between Teacher Characteristics, Interpersonal Teacher 

Behaviour and Teacher Wellbeing. Journal of Classroom Interaction. 

Petegem dkk meneliti tentang hubungan antara karakteristik guru, 

karakteristik interpersonal guru, dan kesejahteraan guru. Tujuan penelitian 

petegem dkk, adalah untuk mengukur sejauh mana hubungan antara 

karakteristik guru formal, pengalaman hubungan interpersonal guru di kelas, 

dan bagaimana pandangan guru terhadap kesejahteraannya. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kuantitatif dengan alat analisis LISREL. Responden 
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yang diteliti berjumlah 260 dengan spesifikasi 41 persen laki-laki dan 59 

persen perempuan. Berdasarkan hasil penelitian disampaikan bahwa ruang 

kelas merupakan mikrosistem yang ditandai dengan banyak hubungan 

interpersonal. Hubungan ini dipahami secara berbeda oleh guru dan juga oleh 

para siswa. Penelitian ini menguji hubungan antara karakteristik guru formal, 

persepsi guru mengenai karakteristik interpersonal guru dan kesejahteraan 

guru. Jenis kelamin Guru memiliki pengaruh pada bagaimana ia memandang 

penerimaan-pertentangan karakteristik interpersonal di dalam kelas. Guru laki-

laki dan anak-anak dapat mendekatkan situasi untuk bekerja sama dengan tipe 

karakteristik interpersonal guru. Guru laki-laki tanpa tugas mengamankan dan 

guru tanpa tugas mengamankan yang memiliki anak-anak memandang mereka 

sendiri yang berkarakteristik suka membantu dan suka berteman dibandingkan 

dengan kolega-koleganya yang mempunyai tugas pengamanan. Selanjutnya 

lamanya pengalaman mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan guru. 

2. Syed Shafqat Ali Shah, PhD, 2009. Impact Of Teacher’s Behaviour  On The 

Academic Achievement  Of University Students. Pakistan: Journal of College 

Teaching & Learning – January/February 2009. Secara umum kesimpulan 

penelitian ini adalah guru merasa bangga menjadi guru, mereka 

menyesuaikan diri sendiri dengan situasi dan kondisi yang berlaku, dan 

mereka menggunakan teknik motivasi yang berbeda untuk mengajar. Siswa 

juga merasa puas dengan karakteristik positif guru mereka. Terdapat 

hubungan antara karakteristik guru dan prestasi akademis yang menunjukkan 

korelasi signifikan dan sangat positif. 

3. Francis A. Adesoji dan A. G. Babatunde. 2005. Expressive Teaching 

Behaviour: Bridging The Gender Gulf In Secondary School Chemistry 

Achievement. Penelitian ini menyajikan dan membahas hasil penelitian yang 

dilakukan untuk mengajukan solusi atas perbedaan yang diamati dalam 

prestasi kimia siswa dan siswi. Dengan menggunakan karakteristik mengajar 

ekspresif, kinerja siswa perempuan tidak berbeda nyata dari siswa laki-laki. 

Oleh karena itu, penggunaan karakteristik mengajar ekspresif oleh guru 

dianjurkan untuk pengajaran kimia, khususnya pada tingkat SMP. Guna 
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berkomunikasi dengan siswa secara efektif dan membangkitkan minat mereka, 

seorang guru kimia harus mengembangkan karakteristik mengajar ekspresif 

dengan mempertahankan kontak mata dengan siswa, berbicara cukup keras 

dan menciptakan kesempatan untuk relaksasi dengan tersenyum atau lelucon 

berkala, tetapi tidak monoton. Ada juga kebutuhan untuk Departemen 

Pendidikan dan lembaga terorganisir, misalnya Sains Persatuan Guru (Science 

Teachers Association/ STAN) untuk menyelenggarakan lokakarya pelatihan 

dan seminar bagi guru kimia pada penggunaan yang tepat dari karakteristik 

mengajar ekspresif selama pengajaran di kelas. Selain itu, lembaga dalam 

menjalankan program Pendidikan Guru harus melatih hasil seminarnya untuk 

mengembangkan karakteristik mengajar ekspresif. 

4. Jean Bourdon, Markus Frolich, dan Katharina Michaelowa. 2007. Teacher 

Shortages, Teacher Contracts And Their Impact On Education In Africa. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan atau 

kegagalan program guru kontrak dalam hal kinerja siswa tergantung pada 

implementasi yang cermat dari sistem. Meskipun membayar lebih rendah dan 

kondisi kerja yang merugikan, efek insentif mungkin positif, terutama jika 

guru secara langsung terlibat oleh orang tua atau masyarakat setempat. Dalam 

hal ini mereka akan merasakan pengakuan dari upaya mereka dan mereka juga 

dapat langsung bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. 

5. Dandan Chen. 2011. School-Based Management, School Decision-Making 

and Education Outcomes in Indonesian Primary Schools. Temuan penelitian 

ini menunjukkan lebih dari secara ad hoc, sekolah merekrut guru non PNS 

sebagai kompensasi atas jumlah yang lebih kecil (relatif) dari guru PNS di 

sekolah. Lebih penting lagi, guru non PNS berkontribusi secara signifikan 

terhadap belajar siswa. Peneliti berpendapat bahwa kontribusi ini tidak 

mungkin karena jumlah persentase guru sebagai pengurangan rasio murid dari 

20:1 (tanpa guru non PNS) sampai 15:1 (dengan guru PNS) tidak dapat 

memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang peningkatan hasil belajar 

didasarkan pada sejumlah besar pengalaman internasional. Sebaliknya, guru 

non PNS mungkin memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan guru 
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PNS saat ini: mereka umumnya lebih muda, dan banyak diantaranya baru 

lulus dari perguruan tinggi, dan dengan pengetahuan yang diperbarui. Mereka 

mungkin juga lebih termotivasi untuk mendapatkan "jaminan kerja". Hipotesis 

ini masih harus diuji. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 

lapangan (field research) yaitu mengadakan penelitian pada SMP NU 1 

Wonosegoro. Aspek yang dikaji adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan 

karakteristik guru non PNS bersertifikasi pendidik. 

Penelitian ini berlokasi di SMP NU 1 Wonosegoro yang berada di 

Kecamatan Wonosegoro. Keunikan lokasi penelitian ini adalah SMP NU 1 

Wonosegoro merupakan SMU yang memiliki peminat peserta didik yang cukup 

besar. Beberapa sekolah swasta yang ada di Wonosegoro, SMP NU 1 

Wonosegoro merupakan SMP paling tua dan masih tetap eksis sampai sekarang, 

bahkan saat ini telah mengembangkan diri dengan menambah Program Pembinaan 

Siswa yang berlaku kepada semua siswa yang dilaksanakan di luar jam sekolah. 

Program ini merupakan satu satunya program yang diselenggarakan oleh SMP 

NU 1 Wonosegoro  dan ada hasil kegiatan dari pembinaan yang diperoleh dalam 

bentuk outcame bagi sekolah, yaitu group khasidah. Dari sisi peserta didik, hingga 

saat ini jumlah siswa yang ditampung SMP NU 1 Wonosegoro, cukup banyak 

yakni 8 kelas, dengan jumlah siswa sebanyak 200 siswa. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, 

yaitu: a) Data primer. Data primer merupakan data utama yang digunakan sebagai 

pembahasan dalam penelitian. Data primer ini berupa foto, arsip, dan wawancara 

penanganan pembelajaran pada anak yang ditinggal merantau orang tua di SMP 

NU 1 Wonosegoro Kecamatan Wonosegoro; dan b) Data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, untuk melengkapi dan 

menunjang kelengkapan baik teoritis maupun data penunjang penelitian lainnya 

seperti gambaran umum sekolah, data tenaga kependidikan meliputi kepala 

sekolah, guru, staf, dan karyawan, data kesiswaan, data prestasi belajar siswa, dan 
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data sarana prasarana pendidikan. Data dapat berupa arsip dan dokumen, serta 

foto. 

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah, guru, orangtua siswa 

dan siswa. Penentuan Kepala sekolah dan guru sebagai informan adalah untuk 

memperoleh informasi fenomena karakteristik guru. Secara khusus informasi 

karakteristik guru tersebut adalah Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Guru BK, 

dan Guru Mapel. Informan siswa sebagai sumber informasi fakta karakteristik 

guru dalam berinteraksi dengan siswa. Wali murid, ditentukan sebagai informan 

untuk karakteristik hubungan sosial guru dengan masyarakat. 

Pada tahap pengumpulan data, perspektif fenomenologi untuk memperoleh 

first order underdstanding adalah: Pertama, meminta peneliti aliran ini untuk 

menanyakan kepada pihak yang diteliti guna mendapatkan penjelasan yang benar 

terkait dengan; (1) bagaimana struktur SMP NU 1 Wonosegoro?; (2) siapakah 

pelaku dalam interaksi bidang kerja di SMP NU 1 Wonosegoro?; (3) apakah 

implementasi dalam melaksanakan prinsip etika keguruan berkarakteristik di SMP 

NU 1 Wonosegoro?. 

Kedua, informasi-informasi itu belum cukup bagi peneliti, maka 

selanjutnya peneliti harus menanyakan lebih lanjut; (1) bagaimana interaksi guru 

yang kurang baik dalam berkarakteristik?; (2) bagaimanakah sebaiknya interaksi 

guru dan teman sejawat?, apakah ada keterkaitan itensitas interaksi guru? dan (3) 

bagaimana pula guru meyelaraskan antara kepentingan pribadi dengan 

kepentingan profesional kepada rekan sejawat dalam melaksanakan misi tugas 

kependidikan tersebut? 

First order underdstanding, jika pihak yang diteliti itu mengatakan 

karakteristik guru non PNS bersertifikasi pendidik, maka informasi tersebut belum 

cukup bagi peneliti. Peneliti harus menanyakan kembali bagaimana hubungan 

guru dengan sesama guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan anak didik, 

dan guru dengan lingkungan? dan bagaimana guru melaksanakan arahan serta 

petunjuk berupa tuntutan akan kepatuhan dari pimpinan?. Begitu juga informasi 

dari informan bahwa karakteristik guru terhadap rekan guru harus positif, jadi 

yang sudah sepakati dijalankan.  
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Ketiga, informasi-informasi itu belum cukup untuk menjawab 

permasalahan penelitian ini, kemudian peneliti berkewajiban untuk melakukan 

rekonstruksi dan interpretasi agar informasi yang satu dapat dijelaskan dalam 

pertaliannya dengan informasi yang lain sehingga akan diperoleh suatu makna 

yang baru. Makna yang baru inilah yang disebut second order understanding 

dalam fenomenologi atau objektivasi menurut pemahaman Berger. 

Data karakteristik dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

observasi, data nilai dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

dokumentasi, dan data yang berupa informasi kualitatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara. 

Dalam proses analisis data penelitian kualitatif terdapat tiga komponen 

utama yang saling berkaitan, saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan yaitu 

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, verifikasi. 

Dalam menguji keabsahan data, digunakan teknik member chek dan teknik 

trianggulasi yaitu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan memeriksa, 

memilih dan mengklasifikasikan berdasarkan sub-sub pokok bahasan. Selanjutnya 

data yang ada di cek kelengkapannya, akurasi, dan tingkat kepercayaan (validitas). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Temuan hasil penelitian ini adalah 1) Karakteristik interaksi Guru Non 

PNS Bersertifikasi Pendidik dengan teman sejawat dan atasan di SMP NU 1 

Wonosegoro: a) Bicara kotor; b) Tertawa lepas; c) Merangkul guru; d) Boncengan 

berpegangan; e) Meninggalkan sampah makan dimeja guru; f) Meninggalkan 

sampah abu rokok yang berserakan di ruang guru; dan g) Tidak peduli dengan 

guru yang lain. 2) Karakteristik interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik 

dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di SMP NU 1 Wonosegoro:            

a) Bicara kasar kepada siswa; b) Menyepak siswa; c) Menyuruh siswa 

membelikan rokok; c) Merangkul siswa perempuan; d) Memberikan nasehat; dan 

e) Memberikan hukuman. 3) Karakteristik interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi 

Pendidik dengan kemasyarakatan  di SMP NU 1 Wonosegoro: a) Memimpin 

Tahlilan dan kegiatan keagamaan; b) Menjalin kerja sama yang harmonis dengan 
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orang tua dan masyarakat; c) Tidak menghormati kehadiran orang tua siswa di 

sekolah; d) Membiarkan orang tua kebingungan ketika berkunjung ke sekolah; 

dan e) Naik kendaraan bermotor dengan mengebut. 

1. Karakteristik (Ciri Khas) Interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik 

dengan Teman Sejawat dan Atasan di SMP 

Ketika nama Guru disebut, yang tergambar adalah sosok tokoh, sosok 

teladan, sosok panutan, sosok serba bisa, sosok pamomong, sosok orang 

disiplin, sosok orang kharismatik, dan sejumlah sosok yang lain, yang intinya 

adalah taladan dan panutan. Sebagai pendidik dalam hal ini guru diperlukan 

mengetahui, memahami dan melakukan tindakan yang sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia.  

Sebagai seorang profesi tentunya memerlukan komunikasi dalam 

menjalankan profesinya itu. Berkomunikasi dengan teman sejawat 

dimaksudkan untuk saling tukar pengalaman dan dapat dijadikan 

benchmarking dalam melaksanakan tugas pokok. Sedangkan komunitas ilmiah 

lainnya dapat berhubungan melalui berbagai media, misalnya internet, surat 

kabar, jurnal atau bentuk informasi lainnya. 

Berperilaku yang mencerminkan suatu ketakwaan yaitu menjalankan 

segala larangan yang atur menurut keyakinan agamanya dan menjauhi yang 

kira-kira menimbulkan atau suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai agamanya. 

Berperilaku yang mencerminkan suatu akhlak yang mulia, yang dapat 

diperlihatkan mulai dari cara bicara. Bahasa yang keluar dari mulutnya adalah 

kata-kata indah, selama ada kata-kata dan kalimat yang baik disampaikan 

dengan baik. Hubungan dengan teman sejawat dan peserta didik dijaga dengan 

baik tutut kata dan perbuatannya, sehingga tidak ada kata-kata kasar dan tidak 

ada yang tersinggung sampai sakit hati. 

Karakteristik guru non PNS bersertifikasi pendidik dalam berinteraksi 

dengan teman sejawat dan atasan di SMP dengan menjaga komunikasi yang 

jelas, tegas dan sopan. Interaksi guru non PNS bersertifikasi pendidik dengan 

teman sejawat dan atasan di SMP maka hendaknya jangan merangkul guru 

saat di kantor dan jangan saat berboncengan sambil berpegangan. 
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Karakteristik guru non PNS bersertifikasi pendidik dalam berinteraksi dengan 

teman sejawat dan atasan di SMP maka hendaknya jangan meninggalkan 

sampah makan dimeja guru dan abu rokok sembarangan. Guru hendaknya 

jangan bersikap tidak peduli dengan guru yang lain. 

2. Karakteristik (Ciri Khas) Interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik 

dengan Siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 

Guru menghargai peserta didik dengan tidak melihat unsur atau latar 

belakang agama yang dianut. Peserta didik yang ada di salah satu sekolah 

tersebut beragam menganut agama yang diyakininya. Sikap guru selayaknya 

menghargai keadaan tersebut dan tidak berpengaruh terhadap perlakuan  

dalam memberikan pelayanan pelajaran, bimbingan, ataupun bentuk 

konsultasi apapun yang menyangkut proses belajar dan mengajar di sekolah. 

Norma hukum yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

berkedudukan mengikat terhadap seluruh aspek kehidupan sehingga semua 

warga negara di dalamnya harus tunduk dan taat. Tanpa adanya deskriminasi 

terhadap peserta didik maka peserta didik termasuk sivitas akademika dalam 

sekolah diberlakukan sama dimuka hukum, tanpa pengecualian. Suatu pasal 

hukum yang mengatur kehidupan warga negara tidaklah berbeda dengan orang 

lain yang karena kedudukan, harkat, martabat, dan kekayaan yang dimiliki 

oleh seseorang.  

Hukum yang dimaksud dapat diterjemahkan sebagai hukum perdata, 

pidana,  dan peraturan perundang-undangan.  Secara khusus  kehidupan yang 

berlangsung dalam masyarakat tertentu adalah tumbuh dan berkembangnya 

hukum adat, yang mengatur tata cara masyarakat tertentu dan disepakati, 

dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat tertentu. Hukum adat merupakan 

hukum tidak tertulis dan tidak dikodifikasi oleh masyarakat tersebut tetapi 

keberadaannya tetap diakui, oleh karena itu perlu memelihara, dan 

menghormatinya. Impelementasi di sekolah dapat dilaksanakan dengan tata 

tertib, yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah yang ada di 

dalamnya. 
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Karakteristik guru non PNS bersertifikasi pendidik berinteraksi dengan 

siswa menghindarkan diri dari bicara kasar kepada siswa dan tidak berlaku 

kasar secara fisik kepada siswa. Guru hendaknya jangan menyuruh siswa 

untuk membelikan rokok. Interaksi guru non PNS bersertifikasi pendidik 

dengan siswa tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap 

negative atau tidak senonoh. Tipe guru yang suka menyuruh siswa 

membelikan rokok termasuk tipe guru otoriter yang tidak bertanggung jawab. 

Guru cenderung menggunakan kewenangan kepada siswa agar dibelikan 

rokok namun guru juga tidak bertanggung jawab terhadap dampak siswa 

membeli rokok. 

3. Karakteristik (Ciri Khas) Interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik 

dengan Kemasyarakatan di SMP 

Suatu kewajiban sebagai masyarakat pendidikan di mana para pendidik 

harus menjadi teladan bagi semua warga di dalamnya yakni berperilaku  jujur, 

tegas dan manusiawi. Langkah tersebut tidak hanya untuk kepentingan dengan 

teman sejawat guru melainkan dengan peserta didik. Guru sebagai pendidik 

tentu akan dikenang oleh peserta didiknya kelak di mana guru menjadi 

teladan, bersahaja, tanpa meninggalkan wibawa. Suatu hal yang wajar dan 

memang jadi kewajiban kalau peserta didik akan mengingat guru dan 

menghormatinya sepanjang jaman. Guru menjadi orang tua kedua setelah 

orang  tua di rumah. Sehingga tugas dan tanggung jawab guru menjadi cukup 

berat, harus mempertanggungjawabkan keadaan, kesehatan, keselamatan 

peserta diri selama di sekolah. 

Kepercayaan masyarakat kepada pendidikan atau guru ini masih 

melekat sampai saat ini, masyarakat menganggap bahwa guru serba bisa, serba 

tahu, dan serba terampil oleh karena itu kesempatan ini jangan disia-siakan.  

Guru selalu eksis di masyarakat dan karena kepercayaannya itu maka guru 

selalu dipandang positif sehingga kalau ada peringatan, hajatan, atau bentuk 

kegiatan seperti ”pilkada, atau pemilu” sudah dipastikan terpilih menjadi 

panitia.  Tinggalah guru menyadari, menjaga, memelihara di mana semua itu 

adalah keteladanan yang melekat pada seluruh komponen masyarakat. 
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Memiliki kemampuan untuk menampilkan diri sebagai pendidik yang 

mantap dan stabil menghadapi segala rintangan, tantangan, ancaman dan 

gangguan dari lingkungan sekitarnya baik di lingkungan sekolah maupun 

dalam kehidupan bermasyarakat. Kemampuan ini pula untuk menghadapi 

suatu pengambilan keputusan dengan mengambil segala resiko baik resiko 

yang bersifat positif dan menekan resiko yang negatif.  

Kepribadian yang mantap dapat ditunjukkan terutama dalam 

pengambilan keputusan di sekolah, suara dan pendapat sangat diperhitungkan 

sekali, baik secara lisan maupun bentuk apapun, tidak sekadar asal bunyi dan 

tidak untuk mencari muka.  Teguh pada pendirian dengan segala perhitungan 

yang matang, tetapi tetap menghormati suara pendapat orang lain dan 

memberikan loyalitas untuk kepentingan organisasi. Lebih dari itu pribadi 

yang mantap dan stabil tetap memperhatikan dan mengutamakan tugas pokok 

dan fungsi yang diemban dan telah  ditentukan. 

Karakteristik guru non PNS bersertifikasi pendidik dalam berinteraksi 

dengan masyarakat adalah dengan aktif mengikuti kegiatan masyarakat dan 

guru dapat menjalin kerja sama yang harmonis dengan orang tua dan 

masyarakat. Guru dalam berinteraksi dengan masyarakat maka guru 

menghormati kehadiran orang tua siswa di sekolah. Jika guru non PNS 

bersertifikasi pendidik berinteraksi dengan masyarakat, maka guru jangan 

membiarkan orang tua yang kebingungan ketika berkunjung ke sekolah. Guru 

yang berinteraksi dengan masyarakat jangan berkarakteristik naik kendaraan 

bermotor dengan mengebut. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan di 

atas adalah:  

1. Karakteristik (Ciri Khas) Interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik 

dengan Teman Sejawat dan Atasan di SMP. 

Interaksi guru non PNS bersertifikasi pendidik dengan teman sejawat 

dan atasan di SMP berlangsung sebagai interaksi hubungan biasa sehingga 
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kadangkala terlontar kata-kata negatif. Hal ini menjadi ciri sebagai identitas 

kedekatan interaksi yang terjadi antara Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik 

dengan teman sejawat dan atasan yang ditemukan di SMP NU 1 Wonosegoro. 

Kedekatan dalam Interakasi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik dengan 

teman sejawat dan atasan di SMP juga ditengarai dengan kebiasaan bercanda 

yang berlebihan. Kesan yang sebenarnya kurang pantas manakala dilakukan 

pada saat menjalankan profesi dan ditempat lembaga pendidikan formal 

tersebut menunjukkan adanya keakraban antar guru sehingga terkesan 

melupakan kualifikasi yang telah diperoleh dalam program sertifikasi guru. 

Ada lagi karakter yang ditemukan adalah fenomena salah seorang guru 

yang melakukan perbuatan tidak pantas kepada guru lainnya. Kejadian ini 

terjadi manakala ada diskusi ringan dimana guru laki-laki tanpa sadar 

meletakkan tangan pada bahu guru lawan jenis, kemudian berpegangan tangan 

saat berboncengan, meninggalkan sampah makan dimeja guru, Meninggalkan 

sampah abu rokok yang berserakan di ruang guru, dan ada juga yang tidak 

peduli dengan guru yang lain. 

2. Karakteristik (Ciri Khas) Interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik 

dengan Siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar di SMP. 

Interaksi guru non PNS bersertifikasi pendidik dengan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar di SMP yang ditemukan adalah guru berkata keras 

dan cenderung kasar kepada siswa, berlaku kasar secara fisik kepada siswa 

laki-laki, minta tolong siswa untuk membelikan rokok, melakukan perbuatan 

tidak pantas kepada siswa perempuan, memberikan nasehat, dan memberikan 

hukuman 

3. Karakteristik (Ciri Khas) Interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik 

dengan Kemasyarakatan di SMP. 

Karakteristik interakasi guru non PNS bersertifikasi pendidik dengan 

kemasyarakatan di SMP, adalah kehadiran guru ke acar warga untuk 

memimpin Tahlilan dan kegiatan keagamaan, menjalin kerja sama yang 

harmonis dengan orang tua dan masyarakat. Ada kejadian lain tentang 

karakteristik guru yang dipersepsikan tidak menghormati kehadiran orang tua 
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siswa di sekolah, membiarkan orang tua kebingungan ketika berkunjung ke 

sekolah, serta oknum guru yang suka mengebut pada saat naik kendaraan 

bermotor. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kepala sekolah 

Hendaknya kepala sekolah selalu melakukan pengawasan dan pembenahan 

terhadap interaksi internal guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah dan 

guru dengan siswa secara masiv. 

2. Guru 

Hendaknya guru menjaga kedekatan hubungan kerja dengan rekan sejawat 

dengan tidak berbuat karakteristik-karakteristik yang dapat menurunkan citra 

guru, khususnya guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik 

3. Siswa 

Hendaknya siswa senantiasa patuh kepada guru, namun juga kritis terhadap 

karakteristik guru dalam interaksi belajar mengajar, sehingga bila ada 

karakteristik yang kurang pantas disampaikan kepada kepala sekolah agar 

tidak menimbulkan kesan negatif tentang sekolah yang bersangkutan. 

4. Masyarakat 

Hendaknya masyakarat tetap aktif dan kritis terhadap kegiatan guru dalam 

berinteraksi dengan siswa, sehingga bila ada karakteristik negatif guru dapat 

diminimalkan dan kualitas pendidikan dapat senantiasa ditingkatkan. 
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