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ABSTRAK 

Nur  Chusni. Q 100 080 288. “Efektifitas Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada 

Peningkatan  Kompetensi Guru  Studi Situs SMP Muhammadiyah 4 Surakarta” . 

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 

 

Tujuan  penelitian ini adalah 1) Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan 

Sertifikasi guru dalam jabatan guru-guru SMP  Muhammadiyah 4  Surakarta 2) 

Untuk mengetahui Kompetensi Guru, pada Guru SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta 3) Untuk mengetahui efektifitas sertifikasi guru dalam jabatan pada 

peningkatan kompetensi Paedadagogi, Kepribadian, Sosial, maupun Profesional, 

Guru SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

Penelitian ini termasuk penelitian  kualitatif di mana data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar dan bukan angka, penelitian ini mengambil lokasi di 

SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, dengan subyek penelitiannya adalah Kepala 

Sekolah, Guru-guru yang sudah disertifikasi, maupun belum disertifikasi, metode 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian 

teknik analisisnya  dengan tiga komponen yang saling berkaitan, berinteraksi, 

tidak dapat dipisahkan, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil  penelitian disimpulkan bahwa 1) Sertifikasi Guru Dalam 

Jabatan merupakan amanah UU, yang harus dilaksanakan oleh semua guru 

walaupun pelaksanaannya bertahap sesuai dengan pertimbangan masa kerja, yang 

diharapkan oleh para guru justru sertifikasi melalui PLPG 2). Kompetensi Guru 

Profesional, Paedagogi, Kepribadian dan sosial, merupakan indikator kinerja guru, 

sehingga guru telah tersertifikasi diharapkan ada peningkatan dalam kompetensi 

guru tersebut, 3) Sertifikasi guru dalam jabatan meningkatkan kompetensi guru, 

para guru yang sudah tersertifikasi, menambah fasilitas mengajar secara pribadi 

dan sebagian besar melanjutkan ke jenjang pendidikan S2. 

 

Kata kunci  : efektifitas sertifikasi guru, peningkatan kompetensi guru  
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ABSTRACT 

 

Nur  Chusni. Q 100 08 0288. “Effectiveness of Teacher Certification Regarding 

the Position on the Improvement of Teacher’s Competence Site Study 

Muhammadiyah 4 Surakarta Junior High School”. Post-Graduade Program 

Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 

 

The objectives of this research are 1) To get a description of teacher’s 

certification implementation in Muhammadiyah 4  Surakarta Junior High School’s 

teacher’s position 2) to know the teacher’s competence on Muhammadiyah 4 

Sutrakarta Junior High School’s teacher 3) To know the effectiveness of teacher 

certification regarding the position on the improvement of either Pedagogic, 

Personal, Social, and Professional competence on Muhammadiyah 4 Surakarta 

Junior High School. 

This research is qualitative where the collected data takes form as words, 

pictures and not number instead, this research takes place in Muhammadiyah 4 

Surakarta Junior High School, whose research subjects are the Headmaster, 

Certificated Teachers, either uncertificated one, the data collecting methods are 

through interview, observation, and documentation, then the analysis techniques 

using three components which are related, interact, and inseparable to each other, 

they are data reduction, data service, conclusion making. 

Based on the result of research it’s concluded that 1) Teacher Certification 

Regarding the Position is an instruction of law, which must be done by all teacher 

though the implementation is step by step according to the consideration of work 

period, the one which is expected by the teachers are certification through PLPG 

instead 2). Teacher’s Competence in Professional, Pedagogic, Personality and 

social, is an indicator of teacher’s work, so that certificated teachers are expected 

to have an improvement in those teacher’s competence, 3) Teacher certification 

regarding the position improves teacher’s competence, teachers who have been 

certificated, add learning facilities personally and most of them continue to 

magister education level. 

 

Keywords: teacher’s certification, improvement of teacher’s competence  
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia dalam mewujudkan masyarakat untuk mengembangkan diri baik 

yang berkenaan dengan aspek jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Upaya tersebut harus selalu 

ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan adanya keterpaduan dari 

semua komponen pendidikan yang berkaitan. Komponen-komponen tersebut 

antara lain: pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana. 

Pendidikan merupakan titik tolak dari perwujudan generasi muda 

untuk siap bersaing di era globalisasi dan tuntutan jaman. Masalah pendidikan 

perlu mendapatkan perhatian khususnya di Negara Indonesia yaitu dengan 

dirumuskannya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam pasal 3 di jelaskan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi : 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. 
 

Menurut Sardiman (2001: 125) mengemukakan “guru adalah salah satu 

komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan 

dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di dalam 

bidang pembangunan”. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur 

di bidang kependidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan 

kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat 

yang semakin berkembang. Dalam hal ini guru tidak semata-mata sebagai 

pengajar yang melakukan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai 

pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing 

yang memberikan pengarahan dan menentukan siswa dalam belajar. 
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Kelengkapan dari jumlah tenaga pengajar, dan kualitas dari guru tersebut akan 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, yang berujung pada 

peningkatan mutu pendidikan.  

Tugas pokok guru tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan belajar 

mengajar serta tugas-tugas guru dalam kelembagaan merupakan bentuk 

kinerja guru. Apabila kinerja guru meningkat, maka berpengaruh pada 

peningkatan kualitas keluaran atau output-nya. Oleh karena itu perlu 

dukungan dari berbagai pihak sekolah untuk meningkatkan kinerja guru. 

Menurut Undang-undang (UU) N0. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (2007:3) kinerja guru adalah kemampuan dasar guru yang 

menggambarkan kompetensi dan profesionalisasi. Kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru ada empat yaitu kompetensi paedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Oleh 

karena itu, seorang guru harus dapat mengimplementasikan keempat 

kompetensi tersebut dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai. 

Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-

nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan 

berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan 

seseorang menjadi kompeten. Artinya kompetensi seorang tersebut dapat 

berupa pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan 

sesuatu. Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan 

indikatornya dapat diukur dan diamati. 

Menurut Trianto dan Tutik (2007: 63) mengungkapkan bahwa 

Kompetensi paedagogik yaitu kompetensi para guru dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dari pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian guru 

yang mantap, stabil, berakhlak mulia, berwibawa dan menjadi teladan bagi 

peserta didiknya. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan 

materi pengajaran secara luas dan mendalam. Sedangkan kompetensi sosial 

adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dan efisien dengan peserta didik, guru lain, dan masyarakat sekitar. 
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Secara ideal guru yang diharapkan adalah guru yang memiliki 

keberdayaan untuk mampu mewujudkan kinerja guru dalam melaksanakan 

fungsi dan peranannya secara profesional. Perwujudan tersebut tercermin 

melalui keunggulannya dalam mengajar. Hubungan dengan siswa, hubungan 

dengan sesama guru, hubungan dengan pihak lain, sikap dan ketrampilan 

profesionalnya. 

Berdasarkan keputusan Mendikbud RI Nomor 025/0/1995, tentang 

petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, 

mengistilahkan kinerja guru sebagai prestasi kerja guru dalam bidang 

tugasnya. Lebih lanjut dalam keputusan tersebut, bahwa guru wajib 

melaksanakan tugasnya sebagai berikut: (1) menyusun program pengajaran, 

(2) menyajikan program pengajaran, (3) mengevaluasi hasil belajar,  

(4) menganalisis hasil evaluasi belajar, (5) menyusun dan melaksanakan 

program perbaikan dan pengayaan, (6) membuat karya ilmiah dalam bidang 

pendidikan, (7) mengembangkan kurikulum, (8) mengikuti kegiatan ilmiah, 

seminar, lokakarya ataupun kegiatan kelompok guru bidang studi. 

Program sertifikasi ternyata cukup ampuh untuk membangkitkan 

profesionalisme guru. Hal itu dapat dilihat dari maraknya kegiatan seminar, 

lokakarya, symposium maupun sampai diklat pelatihan yang banyak dihadiri 

atau diikuti oleh guru baik dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas 

swasta dan negeri. Dulu sebelum adanya program sertifikasi diselenggarakan 

pemerintah, sangat jarang guru yang antusias untuk melakukan kegiatan itu, 

dan sekarang banyak guru yang semangat untuk meneruskan jenjang 

pendidikan dengan mengikuti program penyertaan. Diharapkan dengan 

antusiasme melakukan kegiatan, guru menjadi lebih profesional. Karena 

dengan guru mengikuti program penyertaan dan kegiatan ilmiah, akan 

meningkatkan intelektualitas dalam mengajarkan anak didiknya.  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, pasal 1 (2007:3) dijelaskan bahwa “Sertifikasi adalah 

proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen”. Sertifikat ini 

diberikan kepada guru yang memenuhi standar profesional guru. Standar 

profesional guru tercermin dari uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan 

dalam bentuk penulisan portofolio. Pelaksanaan uji kompetensi guru adalah 
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untuk menilai kemampuan minimal yang harus dimiliki guru agar dapat 

melaksanakan tugas seorang guru dengan baik, dan diharapkan kinerja 

seorang guru juga akan meningkat dengan adanya pelaksanaan uji sertifikasi 

ini. Seorang guru harus menyelesaikan sepuluh item penilaian untuk dapat 

lulus sertifikasi di antaranya yaitu kualifikasi akademik, pendidikan dan 

pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan 

profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi, di bidang 

kependidikan dan sosial, penghargaan yang relevan dengan pendidikan 

(Depdiknas, 2007: 2). 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan Sertifikasi guru dalam jabatan 

guru-guru SMP  Muhammadiyah 4  Surakarta. 

2. Untuk mengetahui efektifitas sertifikasi guru dalam jabatan pada 

peningkatan kompetensi Paedagogi, Kepribadian, Sosial, maupun 

Profesional, guru SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Guru dan Peranannya 

Guru secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik (Anwar Q & Sagala S, 2004: 120). 

Menurut Manan dalam Mulyasa (2005: 15) sedikitnya ada 19 peran 

guru yaitu sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, 

pembaharu, model,  teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreatifitas, 

pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, 

aktor, emansipator, evaluator, pengawet dan kulminator. Sedangkan menurut 

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 

peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, 

penilai dan pengevaluasi dari peserta didik. 

Pengertian profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka (to 

profess artinya menyatakan), yang menyatakan bahwa seseorang itu 

mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut 

merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu (Sahertian, 1994: 26). 
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Pengertian profesi menurut Hornby dalam Roestiyah (1982: 176) “occupation 

is one requiring, advanced educational and special training“. Profesi adalah 

suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut dan latihan khusus. 

Sutisna (1983: 302) mengemukakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan 

yang meminta pendidikan tertentu dalam liberal arts atau science dan biasanya 

meliputi pekerjaan mental, seperti: mengajar, pekerja sosial, pengarang dan 

seterusnya terutama kedokteran, hukum atau teologi. 

Guru sebagai profesi, bukan lagi dianggap sebagai pekerjaan biasa, 

tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keahlian tertentu 

yang tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Guru mengemban tugas 

sebagaimana dinyatakan dalam Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional 

Tahun 2003, dalam pasal 39 ayat 1. Tenaga kependidikan bertugas 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan 

pelayanan teknis untuk menunjang proses  pendidikan pada satuan pendidikan. 

Sedangkan ayat 2 berbunyi pendidik merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 

Di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pasal 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional 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. Pengakuan guru sebagai 

tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.      

B. Sertifikasi Guru 

Sertifikasi berasal dari kata certification yang berarti diploma atau 

pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu 

jabatan profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti 

kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan 

tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut 

(Depdiknas, 2003). 

Dalam Undang-undang No. 14/2005 pasal 2, disebutkan bahwa 

pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi 
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pendidik. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik 

diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan 

tenaga kependidikan yang terakreditasi. 

Menurut Samani (2006: 8) sertifikat pendidik adalah bukti formal dari 

pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan 

kompetensi minimal sebagai guru. Sedangkan menurut Trianto dan Tutik 

(2007: 9) Sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu 

lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti 

formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan 

minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran. 

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 (Mulyasa, 2007: 

34). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi pendidik adalah 

suatu bukti pengakuan sebagai tenaga profesional yang telah dimiliki oleh 

seorang pendidik dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan 

pendidikan tertentu, setelah yang bersangkutan menempuh uji kompetensi 

yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi. 

Menurut Wibowo dalam Mulyasa (2007: 35) mengungkapkan bahwa 

tujuan sertifikasi guru adalah: (1) melindungi profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan, (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak 

kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan, (3) 

membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan 

menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap 

pelamar yang kompeten, (4) membangun citra masyarakat terhadap profesi 

pendidik dan tenaga kependidikan, (5) memberikan solusi dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Sedangkan menurut 

Departemen Pendidikan Nasional mengungkapkan bahwa tujuan sertifikasi 

guru adalah: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas 

sebagai agen pembelajaran, (2) meningkatkan profesionalisme guru, (3) 

meningkatkan proses dan hasil pendidikan, (4) mempercepat terwujudnya 

tujuan pendidikan nasional. 
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Manfaat sertifikasi pendidik dan kependidikan menurut Mulyasa 

(2007: 35) yaitu untuk pengawasan dan penjaminan mutu tenaga kependidikan 

dalam rangka pengembangan kompetensi, pengembangan karir tenaga 

kependidikan secara berkelanjutan dan peningkatan program pelatihan yang 

lebih bermutu. 

Pengujian sertifikasi terutama pengujian dengan portofolio dilakukan 

dengan dua tahapan, yaitu harus menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang 

dipadukan dengan self appraisal, portofolio dan dilengkapi dengan 

peerappraisal. Adapun materi tes tertulis dan tes kinerja, portofolio dan 

peerappraisal didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sesuai 

dengan tuntutan minimal sebagai agen pembelajaran. 

Menurut Trianto dan Tutik (2007: 83), mekanisme pengujian 

sertifikasi guru mengikuti tiga alur yaitu: (1) para guru harus memenuhi 

persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dan baru menempuh ujian tulis; 

(2) jika lulus dalam ujian tertulis, guru diwajibkan mengikuti uji kinerja; (3) 

guru wajib mencatat dan mengumpulkan semua aktivitas yang dilakukan baik 

saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran dalam bentuk portofolio.  

C. Kompetensi Guru 

Guru professional disamping mereka berkualifikasi akademik juga 

dituntut untuk memiliki kompetensi artinya memiliki pengetahuan 

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasainya 

dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam tugas keprofesionalan. Ada 

tiga tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas yang 

diembannya yaitu: tantangan bidang pengelolaan kurikulum, bidang 

pembelajaran dan bidang penilaian. 

Menurut Muhibbin  Syah (2000: 30):  

Kompetensi adalah kemampuan kecakapan, keadaan berwenang atau 

memenuhi syarat menurut ketentuan-ketentuan hukum. Selanjutnya 

masih menurut Syah dikemukakan bahwa kompetensi guru adalah 

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya secara 

bertanggung jawab dan layak.  
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Kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang 

seyogianya  dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa 

kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau 

ditunjukkan. Mengacu pada pengertian kompetensi di atas, maka dalam hal ini 

kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang 

seyogyanya dapat dilakukan seseorang guru dalam melaksanakan 

pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat 

ditunjukkan. 

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kompetensi 

guru dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan 

atau keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang profesional.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini 

juga dikatakan penelitian kualitatif karena penelitian menggunakan latar 

belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

B. Desain Penelitian 

Strategi yang dipakai adalah menggunakan perspektif fenomenologi. 

Fenomenologi memandang perilaku manusia, yang dikatakan dan dilakukan 

adalah sebagai produk bagaimana orang melakukan tafsir terhadap dunia 

mereka sendiri/pemahaman empatik (Sarjono, 2006: 51). Perspektif 

fenomenologi adalah cara pendekatan untuk memperoleh pengetahuan tentang 

sesuatu sebagaimana tampilannya dan menjadi pengalaman kesadaran kita. 

Metode yang digunakan dalam tahapan fenomenologi terdiri atas tahap intuisi, 

analisis serta deskripsi, yang hasil keseluruhannya merupakan deskripsi 

fenomenologis. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, 

lokasinya di jalan A. Yani Tempurejo RT 05 RW 11 Sumber Banjarsari 

Surakarta,   alasan penetapan lokasi penelitian adalah: 
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1. Sebagai amal usaha Muhammadiyah. 

2. Sudah terakreditasi A. 

3. Sekolah lokasi pinggir namun prestasi sebagaimana sekolah kota. 

Kehadiran peneliti yang dimaksud adalah kehadiran dalam lapangan 

penelitian untuk mengumpulkan data, dokumentasi di SMP Muhammadiyah 4  

Surakarta baik dalam rangka observasi maupun wawancara. Kehadiran di 

sekolah tersebut dapat bersifat rutin maupun incidental dalam pengertian 

sewaktu memerlukan data maka peneliti terjun ke lapangan. Sebelum terjun ke 

lapangan, peneliti terlebih dahulu menetapkan target responden yang akan 

diwawancarai maupun data yang hendak dicari. 

D. Data 

Data adalah tulisan-tulisan atau catatan-catatan mengenai segala 

sesuatu yang didengar, dilihat, dialami dan bahkan yang dipikirkan oleh 

peneliti selama kegiatan pengumpulan data dan merefleksikan kegiatan 

tersebut ke dalam etnografi. Lofland (dalam Moleong, 2006: 157). Sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data-data mengenai Sertifikasi guru dalam jabatan 

pada guru-guru SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 

E. Sumber Data 

Setelah melakukan kegiatan pra-survei, sebagai kegiatan pendahuluan 

penelitian, peneliti menetapkan pihak-pihak yang menjadi subjek informasi 

yang meliputi key information dan informasi guna kepentingan penelitian ini. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1.  Informan kunci (key informan), informan awal dipilih secara purposive 

(purposive sampling), sedangkan informan selanjutnya ditentukan dengan 

cara snowball sampling, yaitu dipilih secara bergilir sampai menunjukkan 

tingkat kejenuhan informasi. Informasi kunci adalah Kepala dan Guru 

yang sudah disertifikasi, selanjutnya sebagai informan pelengkap adalah 

guru, siswa tenaga administrasi sekolah, 

2. Tempat dan peristiwa, dimana peneliti memperoleh data antara lain 

meliputi efektifitas guru yang sudah disertifikasi dalam melaksanakan 

tugas pengajaran. 
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3. Dokumen, antara lain meliputi daftar guru dan jadwal mengajar. Data ini 

dipergunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan 

terhadap tempat dan peristiwa. 

F. Nara Sumber 

Dalam penelitian kualitatif, informan tidak disebut sebagai subjek 

penelitian, karena sumber data menyangkut orang mempunyai kedudukan 

yang sama antara yang diteliti dan peneliti. Dalam penelitian ini melibatkan 

orang yang berperan sebagai orang kunci (key informan) atau orang yang 

berkompeten. Dalam hal ini adalah Kepala Sekolah. Dan sebagai informan 

pelengkap adalah guru, tenaga administrasi sekolah, anggota komite sekolah 

dan tokoh masyarakat di lingkungan sekolah. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu 

proses memasuki lokasi penelitian (getting in), ketika berada di lokasi 

penelitian (getting along) dan tahap pengumpulan data (logging in data). 

H. Teknik Analisis Data 

Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan 

yang dijelaskan Miles dan Huberman (2007: 22) yang terdiri dari tiga tahapan 

yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification), biasa 

dikenal dengan model analisis interaktif (interactive model of analysis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Model Analisis Interaktif (Sumber Miles dan Huberman, 2007: 20) 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

Data 

Reduksi 

Data 
Kesimpulan-

kesimpulan: 

Penarikan/Verifikasi 



11 

 

Dalam pengambilan kesimpulan perlu diverifikasi dengan melakukan 

aktivitas ulangan untuk tujuan agar lebih mantap, dengan penelusuran data 

kembali, dengan mengembangkan ketelitian misalnya mengembangkan 

konsensus antar subyek. Pada prinsipnya harus dilakukan pengujian validitas 

data agar simpulan penelitian menjadi bisa dipercaya. 

I. Keabsahan Data 

Untuk memeriksa keabsahan data yang meliputi tingkat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), 

dan kepastian (confirmability) dari hasil penelitian ini, peneliti melakukan 

kegiatan peer debriefing, triangulasi dan member check, serta melakukan 

seminar secara terbuka dengan mengundang teman sejawat dan dosen 

pembimbing. 

Berdasarkan uraian di atas, cara yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mendeskripsikan dan meminta pertimbangan dosen pembimbing untuk 

menilai dan mengoreksi serta member saran perbaikan. Namun demikian 

sebelum pada proses audit trail peneliti terlebih dahulu menyiapkan bahan 

yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penelitian seperti rancangan 

instrument, deskripsi data, hasil interpretasi data, simpulan sementara dan 

rambu-rambu kegiatan yang dilakukan untuk penelitian, baik dalam tahap 

orientasi, eksplorasi maupun pengambilan kesimpulan dan verifikasi. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti kemudian melakukan 

kegiatan triangulasi dan member check. Triangulasi adalah salah satu cara 

yang paling sering digunakan untuk mengukur validitas data, yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data berguna sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini digunakan 

triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data. 

Triangulasi sumber data membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. 

 

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 

A. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Guru SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 

Sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang Pendidikan No 22/2003, 

salah satu pasal dalam Undang-undang Guru dan Dosen no 14 tahun 2005, PP 
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no 19 tahun 2005 tentang standard pendidikan nasional dan Peraturan 

Mendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. 

Dalam Panduan Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Mendiknas, target 

guru yang harus mengikuti program sertifikasi adalah guru-guru bergelar S1 

atau D4.  Guru-guru tersebut berhak untuk menjalani proses sertifikasi dengan 

tahapan, yaitu menyerahkan berkas-berkas terkait dalam uji portfolio.  Jika 

seorang guru lulus uji ini, maka dia berhak memperoleh sertifikat pendidik.  

Apabila tidak lulus, maka diberi kesempatan memperbaiki portfolio, dan jika 

dalam uji yang kedua pun gagal, guru harus mengikuti Diklat Profesi Guru 

(PLPG) dengan kelulusan berdasarkan hasil ujian akhir.  Jika guru berhasil 

lulus dalam ujian akhir Diklat, maka dirinya berhak atas sertifikat pendidikan.  

Bagi yang tidak lulus ujian Diklat dapat mengulangnya sebanyak 2 kali ujian, 

dan seandainya tetap tidak lulus, maka kasusnya dikembalikan kepada Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota.  Pengembalian ini tidak jelas apakah pihak 

Diknas diberi wewenang penuh untuk memecat guru bersangkutan atau 

memberikan training. 

Definisi sertifikasi guru harus diperjelas dengan membuat batasan 

berdasarkan waktu, cakupan wilayah dan type sertifikasi. Ada dua jenis 

sertifikasi yang bisa dikeluarkan berdasarkan periodenya, yaitu sertifikasi 

yang berlaku seumur hidup atau sertifikasi dalam masa waktu tertentu, 

misalnya 10 tahunan.  Seorang guru yang mulai bekerja pada usia 23 tahun  

dan akan pensiun pada usia 60 tahun, maka dia akan mengalami setidaknya 3 

kali masa pembaruan sertifikasi.  Selang waktu pembaruan bisa saja 5 tahun 

tetapi mengingat penghematan biaya, maka 10 tahun lebih ideal. 

Sertifikat juga harus dibedakan antara sertifikat untuk guru TK, guru 

SD, SMP, SMA, SMK, MA, MTs, MI, dan SLB.  Sehingga pemegang 

sertifikat guru SD hanya boleh mengajar di SD, dan pemegang sertifikat guru 

SMA hanya boleh mengajar di SMA atau sekolah yang sederajat.  Pemilik 

sertifikat ganda tidak diakui.  Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan 

spesifikasi dan sekaligus memberikan kesempatan kepada guru bersangkutan 

untuk lebih serius mendalami dan mengenali lingkungan kerjanya. 

Bagi guru-guru bersertifikat regional yang diperlukan untuk membantu 

pendidikan di daerah pedalaman dan daerah yang tertinggal maka diperlukan 
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surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan.  Guru-guru ini 

harus mengikuti training untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi 

tempat mengajarnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat.  Oleh 

karenanya setiap provinsi atau kabupaten harus memiliki Pusat Pelatihan 

Guru, yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan lembaga 

pendidikan tinggi.  

Proses sertifikasi 

Pelaksanaan sertifikasi yang saat ini diberlakukan dengan fokus 

kepada guru SD/SMP dan guru senior yang mendekati usia pension, akan 

membutuhkan waktu dan menghabiskan biaya yang cukup besar sekaligus 

mementahkan ijazah pengakuan guru yang diperoleh oleh lulusan sekolah 

guru atau fakultas pendidikan. Oleh karenanya sertifikasi harus dilaksanakan 

dengan beberapa kategori, yaitu: 

Guru-guru yang merupakan lulusan IKIP atau institusi pendidikan 

lainnya yang sederajat dan telah mengikuti program keguruan, berhak atas 

sertifikat guru, tanpa harus menjalani uji portfolio. Usulan ini sebagai 

penghargaan terhadap ijazah kependidikannya yang sudah sejalan dengan 

profesi guru. Sertifikat otomatis ini juga diberikan kepada lulusan baru yang 

menjadi guru muda, dengan syarat selama menjadi mahasiswa, dia telah 

mengikuti praktek kerja di sebuah sekolah selama 2 hingga 3 bulan dan 

memenuhi jumlah kredit menjadi guru. 

Guru-guru yang merupakan lulusan PT Non kependidikan, maka 

sertifikat dapat diperoleh setelah yang bersangkutan mengikuti training 

tentang kepengajaran dan kependidikan yang belum didapatkannya selama 

menjadi mahasiswa. Dan apabila yang bersangkutan telah mengikuti training 

serupa sebelumnya yang dibuktikan melalui uji portfolio, maka dia dapat 

diberi sertifikat guru.  Apabila guru-guru ini telah memiliki AKTA 4 maka 

secara otomatis pula dia berhak atas sertifikat guru. 

Guru-guru yang belum memegang gelar sarjana harus ditangani secara 

serius oleh pemerintah.  Guru-guru ini harus mengikuti program extension di 

LPTK yang ditunjuk, mengikuti sejumlah kuliah dengan kurikulum dan 

standar kredit yang sudah ditetapkan, sehingga memperoleh gelar sarjana.  

Selanjutnya sertifikat dapat diberikan. 
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Guru-guru senior yang dalam jangka waktu 10 tahun belum pernah 

mengikuti training penyegaran sebagai guru, diharuskan mengikuti training 

singkat sebelum memperoleh sertifikat guru.  Kategori guru senior adalah 40 

tahun ke atas. 

Pelaksanaan sertifikasi guru SMP Muhammadiyah 4 Surakarta ada 

yang melalui portofolio dan ada yang PLPG, jarak pelakasanaan sertifikasi 

samapai memperolah sertifikat pendidik rata-rata satu semester. 

B. Efektifitas Sertifikasi Guru dalam jabatan pada peningkatan kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional,  dan sosial  

Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. 

1. Kompetensi Pedagogik 

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen  dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik”. Dalam Standar Nasional 

Pendidikan pasal 28 ayat 3 butir a dalam Mulyasa (2007: 75) dikemukakan 

bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk 

mengelola dan melaksanakan kegiatan pembelajaran peserta didik. 

2. Kompetensi Kepribadian 

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, 

memiliki   karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan pengembangan sumber daya manusia.  Kepribadian yang 

mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik 

terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil 

sebagai sosok yang patut “digugu” (ditaati nasehat / ucapan / perintahnya) 

dan “ditiru” (dicontoh sikap dan perilakunya). Kepribadian guru 
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merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Dalam 

Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3 butir b dalam Mulyasa (2007: 

117) dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan kepribadian yang mantap, dewasa, stabil, arif dan berwibawa, 

dapat menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia. 

3. Kompetensi Profesional  

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam”. Standar Nasional Pendidikan pasal 

28 ayat 3 butir c dalam Mulyasa (2007: 135) mengemukakan kompetensi 

profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik 

dengan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar 

Nasional Pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional 

adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran yang akan disampaikan 

kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Kompetensi Sosial 

Guru yang efektif adalah guru yang 2005 tentang Guru dan Dosen 

kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, 

orang tua / wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”. Standar Nasional 

Pendidikan pasal 28 ayat 3 butir d dalam Mulyasa (2007: 173) 

mengemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif. 

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa kompetensi sosial 

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru sebagai bagian dari 

anggota masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dengan peserta didik, sesama guru, orang tua peserta didik dan masyarakat 

luas. 

Efektifitas adalah hasil yang diperoleh setelah melalui beberapa 

perjalanan atau beberapa alternatif yang ditempuh, dalam hal ini sertifikasi 

merupakan kewajiban yang dibebankan kepada Guru yang memenuhi 

syarat administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga 
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dengan sertifikasi diharapkan ada peningkatan dalam pada kompetensi 

guru, baik kompetensi, paedagogi, profesional, kepribadian maupun sosial. 

Dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi diketahui bahwa 

para guru SMP Muhammadiyah 4 Surakarta yang sudah tersertifikasi dan 

sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, menunjukkan adanya kinerja lebih 

baik, hal ini ditandai dengan penenambah fasilitas pembelajaran, sehingga 

menambah motivasi belajar siswa, dan juga mereka para guru yang umurnya 

relatif masih muda, melanjutkan studi S2., hal ini menunjukkan efektifitas 

sertifikasi guru dalam jabatan pada peningkatan kompetensi pedagogik, 

kepribadian, professional dan sosial.  

Hasil pembahasan tersebut dikuatkan dengan penelitian terdahulu 

oleh, Burke, Kare Teacher Certification Exams: What Are The Predictors Of 

Success?  

The result whether SAT test and AT3-W can offer students with high 

achievement in the university test is not really conclusive. Further 

research is required to determine the prediction score of the test 

component for the success of the classroom teacher. The strong 

teacher education program is very important for the development of 

strong school success. Each public school student should have highly-

qualified teacher. The test variable explained in this research is not 

the only factor in determining who will pass the teacher certification 

test, but it is an instrument to set standard for teacher and prospective 

university. (Hasil apakah tes SAT dan AT3-W dapat memberikan 

orang berprestasi dalam tes ke perguruan tinggi tidaklah konklusif. 

Riset selanjutnya dibutuhkan untuk menentukan nilai prediksi dari 

komponen tes untuk keberhasilan guru kelas. Program pendidikan 

guru yang kuat penting untuk pembentukan keberhasilan sekolah.  

Setiap siswa sekolah umum harus memiliki guru berkualitas tinggi. 

Variabel yang dijelaskan dalam riset ini bukanlah satu-satunya faktor 

dalam menentukan siapa yang akan lulus ujian sertifikasi guru, tapi 

mereka adalah alat untuk menetapkan standar untuk para guru dan PT 

yang prospektif). 

 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan merupankan amanah UU, yang harus 

dilaksanakan oleh semua guru walaupun pelaksanaannya bertahap sesuai 

dengan pertimbangan masa kerja,  

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Ptqa3TbWk63nn5Kx95uXxjL6srUqxpbBIrq2eSa%2bwrk%2b4p7Q4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLuorlC2qrRQsaa1PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7eeTepIzf3btZzJzfhrunt0%2buq7BJtpzkh%2fDj34y73POE6srjkPIA&hid=15
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Ptqa3TbWk63nn5Kx95uXxjL6srUqxpbBIrq2eSa%2bwrk%2b4p7Q4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLuorlC2qrRQsaa1PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7eeTepIzf3btZzJzfhrunt0%2buq7BJtpzkh%2fDj34y73POE6srjkPIA&hid=15
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2. Kompetensi Guru Profesional, Paedagogi, Kepribadian dan sosial, 

merupakan indikator kinerja guru, sehingga guru telah tersertifikasi 

diharapkan ada peningkatan dalam kompetensi guru tersebut. 

3. Efektifitas Sertifikasi guru dalam jabatan meningkatkan kompetensi guru, 

para guru yang sudah tersertifikasi, menambah fasilitas mengajar secara 

pribadi dan sebagaian besar melanjutkan ke jenjang pendidikan S2. 

B. Saran  

1. Sertifikasi guru merupakan kewajiban bagi semua guru, maka perlu 

motivasi yang dilembagakan, dalam bentuk-bentuk diskusi atau pelatihan-

pelatihan baik oleh sekolah, maupun oleh instansi yang terkait. 

2. Kompetensi guru, segai perwujudan atau konsekuensi seorang guru maka 

perlunya pemahaman-pemahaman kompotensi secara detail, supaya sama 

dalam memahami hakekat kompetensi guru. 

3. Efektifitas sertifikasi guru dalam jabatan, perlunya berlomba dalam 

kebaikan atau komitmen, loyalitas  guru untuk selalu meningkatkan 

kinerja kerena tuntutan  dan perubahan zaman semakin cepat.  
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