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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja guru merupakan elemen penting dalam pendidikan, selain itu juga 

merupakan penentu tinggi rendahnya kualitas pendidikan. Kinerja guru dilakukan 

oleh guru dalam melaksanakan tugas seorang guru sebagai pendidik. Kualitas 

kinerja guru sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan dikarenakan guru 

merupakan sosok yang paling sering berinteraksi secara langsung dengan siswa 

pada saat proses pembelajaran.  

Guru merupakan komponen penting dalam dunia pendidikan, oleh 

karenanya perhatian yang lebih perlu diberikan agar dapat menciptakan guru yang 

berkualitas sehingga hal tersebut dapat menunjang kinerja guru. Guru juga 

memegang peran penting  dalam dunia pendidikan khususnya dalam bidang 

formal disekolah,guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama 

dalam hal proses belajar mengajar yang biasa dilaksanakan di sekolah. 

Keberhasilan kinerja yang ditunjukan guru dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitarnya. Oleh karena itu lingkungan sekitar khususnya dalam hal ini pihak 

sekolah semisal kepala sekolah yang mampu memotivasi serta memberdayakan 

guru agar tercipta kinerja yang baik serta mampu berperan sebagai guru yang 

professional disamping guru itu sendiri yang mampu meningkatkan kualitas 

kerjanya sendiri. 
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Bahasa jawa yang merupakan bahasa sehari-hari bagi warga Solo dan 

sekitarnya membuat pelajaran bahasa jawa dipandang sebelah mata oleh peserta 

didik. Maka menjadi tugas guru untuk mempunyai kompetensi dan kualitas yang 

tinggi sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pula kinerja guru dalam 

mengajar. Hal tersebut bertujuan untuk menghadapi era globalisasi  masyarakat 

Indonesia dituntut memiliki generasi muda yang berkualitas, cerdas serta mampu 

menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Oleh karenanya guru sendiri 

dituntut memiliki kinerja yang tinggi sehingga dengan kinerja yang tinggi mampu 

meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

Guru merupakan sosok yang mengemban tanggung jawab dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti yang telah disebutkan dalam UU 

No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman,bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dijelaskan dalam 

Pendidikan Nasional, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa akan tetapi juga bertujuan untuk membentuk watak dan 

kepribadian peserta didik sehingga membuat tugas guru menjadi lebih berat. 

 Guru juga mempunyai tugas mendidik peserta didik sesuai norma-norma 

dan nilai yang sesuai dengan agama. Guru harus mempunyai moral dan 
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kepribadian yang baik dikarenakan guru menjadi teladan bagi peserta didiknya 

dan dalam masyarakat guru juga merupakan sosok yang pantas diteladani. 

 Guru juga memiliki peran yang bertujuan untuk membangun bangsa lewat 

dunia pendidikan,oleh karenanya perlu adanya guru yang berkualitas dan 

mempunyai kompetensi yang baik didalamnya. Pada perkembangannya banyak 

ditemukan guru yang kurang bertanggung jawab sehingga seringkali 

menimbulkan masalah baik bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat. Hal tersebut 

berdampak pada mutu pendidikan yang bisa dikatakan rendah. Dikarenakan 

subjek dari pendidikan yaitu guru dan murid belum mempunyai wawasan 

intelektual yang tinggi. Seorang murid akan mempunyai kualitas intelektual yang 

rendah apabila guru sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar juga 

mempunyai kualitas intelektual yang rendah pula. 

 Rendahnya kualitas intelektual yang dimiliki guru diasumsikan oleh 

banyak orang dikarenakan minimnya penghasilan yang diterima oleh guru setiap 

bulannya dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga untuk bisa 

menambah pengetahuan dan informasi lewat berbagai media kurang mampu 

dilakukan karena untuk mencukupi kebutuhan,guru tidak cukup dengan 

penghasilan yang minim. Berdasarkan dari hal tersebut maka dibuatlah Undang-

Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana di dalamnya 

disebutkan bahwa setiap guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan 

hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Namun untuk memperoleh 

penghasilan yang lebih itu tidaklah mudah, karena hal tersebut hanya diberikan 

kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh 
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penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat. 

Berbagai cara yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan 

profesionalismenya salah satunya dengan menempuh program sertifikasi guru. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi profesionl adalah dengan cara 

sertifikasi guru. Sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian 

pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan 

pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (UU RI nomor 14 tahun 2005).  

Pemerintah sendiri melaksanakan sertifikasi jabatan sebagaimana telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 18 tahun 2007 

yang bertujuan guna membuat sistem pembelajaran dalam dunia pendidikan 

khususnya dapat berjalan dengan maksimal dimana salah satu faktor didalam 

sistem pendidikan itu sendiri adalah guru. Peserta guru sertifikasi harus memenuhi 

syarat seperti yang telah tercantum dalam PP RI no 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 1 

dan 2 yaitu memenuhi kualifikasi akademik pendidikan formal minimum diploma 

empat (D-IV) atau sarjana (S1), dan memenuhi standar kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, oleh karena itu jabatan guru pada saat ini tidak bisa dipegang oleh 

sembarang orang yang belum memenuhi kriteria seperti yang telah dijelaskan 

dalam PP RI no 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 1-2 (Samani, 2006). 

Guru perlu memiliki sertifikasi guna menunjang proses belajar mengajar 

dilihat dari tingkat profesionalitasnya. Sertifikasi juga dapat menimbulkan rasa 

bahagia bagi guru yang kelak akan mendapatkannya, hal tersebut dimaksudkan 
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agar guru yang kemudian telah tersertifikasi dapat meningkatkan kualitas  proses 

belajar mengajar serta diharakan dapat meningkatkan keprofesionalan guru itu 

sendiri. 

 Kesuksesan para guru tersebut seringkali tidak diikuti dengan 

keprofessionalan dalam mengajar, malah terkadang para guru yang telah lulus 

sertifikasi kurang rajin dalam mengajar, hal ini dikarenakan mereka telah 

mempunyai gaji yang cukup sehingga mulai jarang untuk bekerja. Selain itu 

sekarang banyak dijumpai guru yang kurang profesional, hal tersebut dapat dilihat 

dari perilaku guru yang kurang pas semisal membolos pada jam pelajaran, jadwal 

mengajar dari guru yang tidak terencana,malas ketika hendak mengajar. Perilaku-

perilkau tersebut menunjukkan kualitas guru yang rendah. Sementara guru yang 

berkualitas dilihat dari undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

dan peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan 

pasal 28 disebutkan bahwa guru yang berkualitas harus memiliki empat 

kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial.  

Peran guru semakin penting dalam peningkatan di dunia pendidikan,maka 

perlu juga agar guru mendapatkan kepuasan kerjanya sehingga hal tersebut akan 

berdampak baik bagi prestasi kerja,displin kerja dan kualitas kerja sehinggga akan 

menjadikan kinerja guru menjadi lebih baik. Sementara itu kompetensi yang baik 

akan berjalan seiring dengan kualitas guru yang baik pula. Kompetensi dapat 

diggolongkan menjadi tiga bagian, yakni Kompetensi Individu, Kompetensi 

Kelompok, dan Kompetensi Inti Organisasi. Selain itu kompetensi juga 
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merupakan kombinasi yang kompleks antara pengetahuan, sikap, keterampilan 

dan nilai-nilai yang ditunjukkan dalam konteks pelaksanaan tugas. Oleh 

karenanya seperti yang telah disebutkan bahwa ketika guru memliki kompetensi 

yang baik maka seiring dengan hal tersebut kualitas guru juga akan baik. Menurut 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas, 2003 pasal 35 ayat 1), 

mengemukakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, 

kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana. 

Sekarang fungsi guru sendiri lebih komplek sehingga menuntut guru agar 

memiliki standar kompetensi dan professional. Kompetensi guru lebih bersifat 

personal dan komplek serta merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan 

potensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dimiliki 

seorang guru yang terkait dengan profesinya yang dapat dipresentasikan dalam 

amalan dan kinerja guru dalam mengelola pembelajaran di sekolah. Kompetensi 

ini digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualifikasi dan profesionalitas 

guru pada suatu jenjang dan jenis pendidikan (Depdiknas, 2004). 

Guru yang mempunyai kepribadian baik menjadi teladan bagi peserta 

didiknya sebagaimana pepatah jawa yang menyebutkan bahwa guru itu adalah 

digugu lan ditiru maka guru dituntut untuk memposisikan dirinya agar dapat 

memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya, dimana guru yang baik 

adalah yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga peserta didiknya merasa nyaman menuntut ilmu dengannya. Guru dalam 

hal ini guru bahasa jawa juga dituntut mempunyai metode pembelajaran yang 
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tidak membosankan dikarenakan pelajaran bahasa jawa sendiri cenderung tidak 

terlalu diminati oleh peserta didik. 

Kajian yang dilakukan berbagai pihak terkait dengan sertifikasi 

sebenarnya menegaskan bahwa terdapat harapan yang besar pula baik dari 

masyarakat maupun pemerintah terhadap kualitas pendidikan di Indonesia melalui 

program tersebut. Terlebih lagi bagi guru yang mengajarkan bahasa jawa yang 

merupakan bahasa sehari-hari bagi warga Surakarta dan sekitarnya agar lebih 

banyak mendapatkan kesempatan untuk pengembangan diri. Namun kajian yang 

dilakukan selama ini dirasa belum mendapat hasil yang maksimal. Oleh sebab itu 

dikarenakan fenomena yang terjadi di masyarakat mengindikasikan adanya 

ketidaksesuaian antara kinerja guru dengan tujuan pemberian sertifikasi , maka 

muncul suatu permasalahan penelitian yaitu apakah ada perbedaan kinerja antara 

guru bersertifikasi dengan guru non-sertifikasi? Oleh karena itu, penulis 

mengambil judul ”Perbedaan Kinerja antara Guru ber-sertifikasi dengan Guru 

NonSertifikasi se Surakarta” 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :  

Mengetahui perbedaan kinerja guru yang bersertifikasi dengan guru yang 

belum bersertifikasi 

C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat : 

1. Bagi MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), dengan hasil penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan dan mengevaluasi 
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kinerja guru, mengingat kualitas mengajar guru memiliki peran yang 

penting dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

pandangan untuk dapat meningkatkan kualitas dalam mengajar. 

3. Memberi informasi tentang kondisi kinerja guru yang telah ter-sertifikasi 

dan guru yang belum ter-sertifikasi. 

 


