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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. 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. Oleh karenanya 

guru sendiri dituntut memiliki kinerja yang tinggi sehingga dengan kinerja yang 

tinggi mampu meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia. 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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kinerja guru 

yang bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, sehingga penulis 

mengajukan hipotesis ada perbedaan kinerja pada guru yang telah bersertifikasi 

dengan yang belum bersertifikasi. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah anggota MGMP bahasa jawa tingkat 

SMP di Kota Surakarta, yang hadir berjumlah 60 guru, dimana 36 guru telah 

tersertifikasi dan 24 guru belum tersertifikasi. Teknik pengambilan sampel dengan 

insidental sampling. Alat ukur yang digunakan untuk mengungkap variabel-

variabel penelitian menggunakan skala kinerja sedangkan teknik analisis data 

menggunakan uji t independent sample t-test. 

 Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh t sebesar -0,319 dengan p = 

0,751 (p < 0,05). Hal tersebut berarti tidak ada perbedaaan kinerja antara guru 

yang sudah tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi. Artinya hipotesis 

yang diajukan ditolak, dimana rerata rerata perbedaan sebesar 154,47 untuk guru 

yang telah tersertifikasi dan 152,96 untuk guru yang belum tersertifikasi. Rerata 

hipotetik variabel kinerja diperoleh rerata empirik (RE) sebesar 153,87 dan untuk 

rerata hipotetik sebesar 117,5. Hal tersebut berarti kinerja tergolong tinggi. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja antara guru yang telah 

tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi. 

Kata kunci: kinerja,sertifikasi,non-sertifikasi 
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PENDAHULUAN 

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 adalah profesi, predikat 

itu diraih setelah diputuskannya UU 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru 

dan dosen. Akan tetapi, predikat 

yang disandang hanya bisa dimiliki 

oleh mereka yang lulus sertifikasi. 

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).  

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. Oleh karenanya 

guru sendiri dituntut memiliki 

kinerja yang tinggi sehingga dengan 

kinerja yang tinggi mampu 

meningkatkan kualitas sumber daya 

yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

Atas dasar penjelasan  tersebut, 

penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu, “Apakah ada 

perbedaan kinerja antara guru yang 

bersertifikasi dengan guru yang 

belum bersertifikasi?” Berdasarkan 

rumusan masalah terebut maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perbedaan 

kinerja antara guru yang telah 

bersertifikasi dengan yang belum 

bersertifikasi di kota Surakarta”. 

Berdasar latar belakang yang 

telah diuraikan diatas maka 

penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk mengetahui perbedaan tingkat 

kinerja guru yang telah bersertifikasi 

dengan yang belum bersertifikasi.  

LANDASAN TEORI 

Kinerja menurut bahasa bisa 

diartikan sebagai prestasi yang 

nampak sebagai bentuk keberhasilan 

kerja pada diri seseorang. Menurut 

Whitmore (Uno&Lamatenggo, 

2012), kinerja adalah pelaksanaan 

fungsi-fungsi yang dituntut dari 

seseorang. Menurut Hamzah (2012) 

aspek kinerja yang dapat 

meningkatkan kemampuan dalam 

proses belajar mengajar, diantaranya 

:  

1. Kemampuan merencanakan 

belajar mengajar 

Kemampuan ini meliputi: 

a. Menguasai garis-garis besar 

penyelenggaraan pendidikan 

b. Menyesuaikan analisa materi 

pelajaran 

c. Menyusun program semester 

d. Menyusun program atau 

pembelajaran 

2. Kemampuan melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar 

Kemampuan ini meliputi: 

a. Membuka pembelajaran 
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b. Proses pembelajaran 

c. Penutupan pembelajaran 

3. Kemampuan mengevaluasi 

Kemampuan ini meliputi: 

a. Evaluasi hasil proses belajar 

b. Evaluasi pembelajaran 

c. Laporan hasil evaluasi 

Risma & Sukanti (2012) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru adalah : 

1. Faktor personal atau indvidual, 

meliputi unsur pengetahuan, 

ketrampilan, kemampuan, 

kepercayaan diri, motivasi dan 

komitmen yang dimiliki oleh tiap 

individu guru, 

2. Faktor kepemimpinan, memiliki 

aspek kualitas manajer dan tim 

leader dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan,dan dukungan 

kerja kepada guru, 

3. Faktor tim, meliputi dukungan dan 

semangat yang diberikan oleh rekan 

dalam satu tim, kepercayaan 

terhadap sesame anggota tim, 

kekompakan dan keeratan anggota 

tim, 

4. Faktor sistem, meliputi sistem 

kerja, fasilitas kerja yang diberikan 

oleh pimpinan sekolah, proses 

organisasi (sekolah) dan kultur kerja 

dalam organisasi (sekolah), 

5. Faktor kontekstual (situasional). 

Meliputi tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal (sertifikasi 

guru) dan internal (motivasi kerja 

guru). 

Menurut Sardiman (2006) guru 

adalah salah satu komponen 

manusiawi dalam proses belajar 

mengajar yang turut berperan dalam 

usaha pembentukan sumber daya 

manusia yang potensial di bidang 

pembangunan. Sertifikasi adalah 

proses uji kompetensi yang 

dirancang untuk mengukapkan 

penguasaan kompetensi seseorang 

sebagai landasan pemberian sertifikat 

pendidik (Mulyasa, 2007). Menurut 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen, 

sertifikasi  adalah proses pemberian 

sertifikat pendidik untuk guru dan 

dosen. Berdasarkan uraian diatas 

disimpulkan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru yakni faktor intrinsik adalah 

faktor yang berasal dari personal atau 

individu dan faktor ekstrinsik  adalah 

faktor yang berasal dari luar 

diantaranya yang mempengaruhi 

kinerja adalah dari segi 

kepemimpinan, tim, sistem, dan 

konstektual. Sertifikasi sendiri 

merupakan faktor yang berasal dari 

luar yang diberikan oleh instansi 

dengan harapan mampu menunjang 

kinerja yang dimiliki oleh seorang 

guru. 

Guru dituntut memiliki syarat 

khusus dan menguasai tentang 

pendidikan dan pengajaran. Salah 

satu kemampuan yang harus dimilki 

oleh guru (Hamzah, 2012) adalah 

kemampuan merencanakan, 

melaksanakan serta mengevaluasi  

proses belajar mengajar. Sertifikasi 

guru merupakan upaya pemerintah 

yang sebenarnya tidak sekedar untuk 

meningkatkan kesejahteraan guru 

tetapi juga bermaksud untuk 

meningkatkan kompetensi yang 

dimiliki oleh guru sebagai pendidik, 

mediator, fasilitator pendidikan, dan 

juga kinerja guru serta diharapkan 

memberikan pengaruh yang besar 

terhadap dunia pendidikan untuk 

menuju kearah yang lebih baik dan 

berkualitas. Berdasarkan dari 

tinjauan teori, maka dapat diambil 

suatu hipotesis yaitu : Ada perbedaan 

kinerja antara guru yang telah 
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bersertifikasi dengan guru yang 

belum bersertifikasi. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah Guru Sekolah Menengah 

Pertama Anggota Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kota 

Surakarta yang berjumlah 60 guru 

yang telah sertifikasi dan yang belum 

sertifikasi. 

Pengambilan  sampel 

dilakukan dengan insidental 

sampling, yaitu secara kebetulan 

dengan tidak menggunakan 

perencanaan tertentu dimana siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui tersebut 

cocok sebagai sumber data (Sugiono, 

2010). 

Metode pengumpulan data 

yang akan dipakai dalam penelitian 

ini adalah skala kinerja. Metode yang 

digunakan adalah analisis statistik 

parametrik yaitu dengan Uji t 

Independent Sample t-test. Analisis 

data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan bantuan komputer 

program SPSS 19.0 for windows. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil 

perhitungan teknik analisis diperoleh 

nilai uji-t sebesar 0,751. Artinya 

tidak ada perbedaan kinerja antara 

guru yang telah bersertifikasi dengan 

yang belum bersertifikasi. Hal ini 

berarti hipotesis yang diajukan 

ditolak. 

Melihat dari aspek kinerja 

(Hamzah, 2012) yaitu merencanakan 

pembelajaran, hal tersebut 

menjadikan tidak adanya perbedaan 

kinerja untuk guru yang sudah 

sertifikasi atupun yang belum. 

Adapun indikatornya adalah 

mengerti akan garis besar 

penyelenggara pendidikan. 

Selanjutnya mampu menyesuaikan 

analisa materi pelajaran, sehingga 

terlepas dari status yang yang 

dimiliki setiap guru memang harus 

menyesuaikan analisa materi 

pelajaran sesuai dengan kurikulum 

yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah serta menyusun program 

pembelajaran.  

Aspek selanjutnya adalah 

melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Adapun indikatornya 

adalah membuka pembelajaran, 

proses dari pembelajaran itu sendiri 

dan penutupan pembelajaran. Aspek 

ketiga adalah kemampuan 

mengevaluasi, dimana indikator dari 

kemampuan mengevaluasi adalah 

evaluasi hasil proses belajar, evaluasi 

pembelajaran serta memberikan 

laporan hasil evaluasi. 

Berdasarkan data yang ada 

diketahui kinerja menunjukkan 

katagori tinggi. Artinya, kinerja yang 

dimiliki oleh guru baik yang sudah 

sertifikasi maupun yang belum 

sertifikasi baik. Hal tersebut juga 

didukung oleh hasil wawancara 

dengan guru yang menyebutkan 

bahwa : 

“saya tidak terlalu melihat 

adanya perbedaan yang jelas antara 

guru yang sudah lulus sertifikasi 

maupun guru yang belum lulus 

sertifikasi. Dengan demikian,bisa 

dibilang tidak adanya jaminan bahwa 

status sertifikasi yang dimiliki oleh 

guru mampu membuat kinerja 
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mereka menjadi lebih baik atau 

sebaliknya” (HM, guru bahasa jawa). 

Selain itu terdapat juga nilai-

nilai yang terkandung dalam budaya 

jawa sendiri seperti “narimo” yang 

mengajarkan untuk selalu bisa 

menerima keadaan sehingga hal 

tersebut juga menjadikan tidak 

terdapatnya perbedaan kinerja yang 

dimilki oleh guru baik yang sudah 

sertifikasi maupun yang belum 

sertifikasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Tidak ada perbedaan kinerja 

anatara guru yang telah tersertifikasi 

dengan guru yang belum 

tersertifikasi. Artinya hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

pembahasan dan kesimpulan yang 

diperoleh penulis selama 

pelaksanaan penelitian, maka penulis 

memberikan sumbangan saran  yang 

diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:  

1. Bagi MGMP (Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran) khususnya mata 

pelajaran bahasa jawa, 

diharapkan dari hasil ini MGMP 

bahasa jawa sendiri lebih 

memberikan kontribusi bagi guru 

bahasa jawa karena guru akan 

lebih merasa nyaman apabila 

didukung sepenuhnya oleh pihak-

pihak yang terkait dalam proses 

pembelajaran dan diharapkan 

menjadi evaluasi dikarenakan 

kinerja guru tidak memilik 

perbedaan jika dilihat dari status 

sertifikasi yang dimilki.  

2. Bagi guru baik yang telah 

disertifikasi maupun yang belum 

diharapkan selalu dapat 

meningkatkan profesionalisme 

dalam mengajar, diharapkan 

mampu selalu meningkatkan 

kinerja dalam mengemban tugas 

dan tanggung jawab sebagai 

pencerdas kehidupan bangsa 

untuk dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya yang 

akan melakukan penelitian 

dengan tema yang sejenis atau 

yang berkaitan dengan tema 

kinerja diharapkan dapat 

mengungkap lebih dalam lagi 

mengenai kinerja. Diharapkan 

peneliti selanjutnya mampu 

mengkaji ulang lebih dalam 

sehingga status sertifikasi dapat 

mempengaruhi kinerja guru, 

mampu mencari hal-hal yang 

memuaskan sehingga tercapai 

kinerja yang optimal. Penulis 

berharap semoga dari penelitian 

yang dilakukan ini dapat 

memberi sumbangsi dan manfaat, 

sebagai pengayaan atau 

sumbangan teori bagi peneliti 

selanjutnya, serta kekurangan 

yang ada pada penelitian ini 

dapat dijadikan pelajaran 

sehingga dapat mengoptimalkan 

pada penelitian yang selanjutnya. 
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