
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 dijelaskan 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 bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. 
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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. 

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. 

Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan 

merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat 

umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. 

Dalam meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja 

guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan 
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penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu 

pendidikan yang baik menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja yang 

ditunjukkan guru. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan 

spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki setiap 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 
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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. 

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. 
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Kinerja guru dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan pendidikan. 

Hal ini disebabkan karena keberadaan guru sangat berpengaruh terhadap 

semua sumber pendidikan seperti sarana dan prasarana, biaya, teknologi 

informasi, siswa dan orang tua siswa. Semua dapat berfungsi dengan baik 

apabila guru memiliki kemampuan yang baik pula dalam menggunakan 

sumber daya yang ada. Menurut Usman (2005: 15) mengungkapkan bahwa 

“guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 

khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan 

fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal”. 

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 
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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 

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). 

Guru yang tersertifikasi telah dianggap memiliki kompetensi minimal 

yang dipersyaratkan sebagai guru yang profesional, dan akan mendapat 

tambahan tunjangan profesi sebesar 100% dari gaji pokok. Dengan tambahan 

tunjangan tersebut diharapkan guru dapat lebih profesional, lebih inovatif, 

kreatif, dan produktif. Semakin baiknya kesejahteraan guru, maka dalam 

melaksanakan pembelajaran, guru akan lebih fokus dalam mentransfer materi 

pelajaran kepada anak didiknya. Guru tidak lagi memikirkan mencari 

penghasilan tambahan di luar profesi guru untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka berimbas pada berbagai bentuk 
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tuntutan penyesuaian yang dilakukan oleh guru-guru untuk mendapatkan 

sertifikat pendidik. Penyesuaian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja 

guru. 

Program sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk 

mengidentifikasi guru-guru berkualitas. Guru yang berkualitas terbukti dari 

hasil sertifikasi dijadikan dasar untuk memberikan tunjangan profesi. Guru 

yang memperoleh tunjangan profesi dikategorikan sebagai guru yang 

profesional. Diharapkan dengan adanya tunjangan profesi pendidik ini kinerja 

guru kian meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap 

mutu pendidikan. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan kompetensi guru 

sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang sudah 

ditetapkan. Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan 

kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam mengelola proses 

pembelajaran dapat meningkat. Kualitas pembelajaran yang meningkat 

diharapkan akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan prestasi hasil 

belajar siswa.   

Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu 

tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu ada kesadaran pemahaman dari semua 

pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Demikian kalau 

guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan 

profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah 

memiliki kompetensi sebagaimana diisyaratkan dalam standar kompetensi 

guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya 
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kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan 

mencari jalan lain guna memperoleh sertifikasi profesi kecuali 

mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, 

yaitu meningkatnya kualitas guru. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

ingin meneliti dengan judul “EFEKTIFITAS SERTIFIKASI GURU 

DALAM JABATAN PADA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU 

STUDI SITUS DI SMP MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA”. 

 

B.  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian, pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik pelaksanaan Sertifiksi Guru  dalam Jabatan, 

guru SMP Muhammadiyah 4 Surakarta?  

2. Bagaimana karakteristik kompetensi guru baik paedagogi, profesional, 

kepribadian dan sosial? 

3. Bagaimana  efektifitas  sertifikasi guru dalam jabatan pada peningkatan 

kompetensi guru? 

Adapun sub fokus penelitiannya adalah: 

1. Bagaimana karakteristik pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, pada 

guru SMP Muhammadiyah 4 Surakarta? 

2. Bagaimana efektifitas sertifikasi guru dalam jabatan pada peningkatan 

kompetensi  paedagogi, profesional, kepribadian dan sosial? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

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. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat instansi 

maupun lembaga yang terkait: 

1.  Bagi SMP Muhammadiyah 4 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan 

kebijakan-kebijakan pengembangan. 

b. Sebagai bahan rujukan guru dalam melaksanakan kewajiban. 

2.  Bagi Departemen Pendidikan Nasional 

a. Bahan masukan  sekaligus menjadi pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan selanjutnya. 

b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. 

 

E.   Daftar Istilah 

1. Efektifitas 

Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih 

tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan 
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menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga 

diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-

tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat 

selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara 

tersebut adalah benar atau efektif. 

2. Sertifikasi Guru dalam Jabatan  

Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi 

guru. Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku sepanjang yang 

bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Sertifikat pendidik ditandai dengan satu nomor 

registrasi guru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. 

Sertifikat diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji 

kompetensi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Dalam Panduan Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Mendiknas, 

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 

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 
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kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.  Pengembalian ini tidak jelas 

apakah pihak Diknas diberi wewenang penuh untuk memecat guru 

bersangkutan atau memberikan training.  

3. Kompetensi guru 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan  

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

b. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

c. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran 

secara meluas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi 

kurikulum mata pelajaran sekolah dan substansi keilmuan yang 

menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan 

metodologi keilmuan.  

d. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar. 


