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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia tidak selamanya dalam keadaan stabil, manusia lebih 

membutuhkan kestabilan hidup karena kebahagian manusia terletak dalam 

jiwanya sendiri, untuk melepaskan diri dari derita hidup yang terus menerus maka 

diperlukan pikiran yang terbimbing dan benar. Disinilah kekuatan berfikir secara 

jelas terwujud dan menunjukkan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. 

Optimis memberikan kemampuan pada manusia untuk melihat warna kehidupan 

menjadi lebih indah, karena ia memiliki kemampuan untuk mengamati semua hal 

dengan suatu sinar dan kekuatan baru. Sikap optimis haruslah menjadi bagian dari 

kehidupan manusia karena sikap optimis memiliki pengaruh langsung terhadap 

kebahagian individu dan optimisme tidak akan pernah terlepas dari kehidupan 

manusia. 

Pembelajaran bahasa Jawa sebagai salah mata pelajaran muatan lokal lebih 

bermakna dan menarik. Harapan masyarakat terhadap pembelajaran bahasa Jawa 

agar melalui pelajaran bahasa Jawa dapat lebih mengangkat nilai adi 4 luhung 

yang ada dalam tata kehidupan Jawa, seperti toleransi, kasih sayang, gotong 

royong, andhap asor, kemanusiaan, nilai hormat, tahu berterima kasih, dan 

lainnya. Lewat bahasa Jawa itu pula, diharapkan akan dapat diangkat kembali 

nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa ini. Guru bukanlah seorang tukang 

dan perkerjaan ”sambilan”, tetapi seorang intelektual yang harus menyesuaikan 
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diri dengan situasi dan persoalan yang dihadapi. Apabila pendidikan di Indonesia 

ini ingin maju dan berhasil, maka memang para guru, yang menjadi ujung 

tombaknya harus sungguh profesional, baik dalam bidang keahliannya 

(kompetensi), dalam bidang pendampingan, dan dalam kehidupannya yang dapat 

dicontoh oleh sisiwa. Persoalan yang dihadapi yaitu adalah status sertifikasi yang 

membedakan guru, dimana yang kita tahu bahwasanya seorang guru adalah pakar 

pendidik bagi siswanya. Tentunya guru yang bersertifikasi memiliki optimisme 

masa depan, dibandingkan dengan guru yang belum bersertifikasi dikarenakan 

dengan status sertifikasi berpengaruh pada kesejahteraan guru dengan tunjangan 

yang diberikan oleh Pemerintah. 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan 

dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan pada guru dan dosen 

sebagai tenaga profesional. Menurut UU 14 tahun 2005, pasal 8 adalah guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmanidan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidik nasional. 

Kualifikasi akademik dimaksud sebagaimana pasal 9 adalah melalui pendidikan 

tinggi program sarjana atau program diploma empat. Demikian juga kualifikasi 

guru dapat dilihat pada PP 19 Tahun 2005. Pasal 29 (ayat 1-6) profesi guru untuk 

PAUD sampai tingkat SMA sederajat harus diploma empat (D-IV) atau sarjana 

(S-1). Guru profesional disamping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut 

memiliki kompetensi, artinya memeiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalnnya. 
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Sertifikasi guru juga telah memberi dampak lain yang bersifat positif 

maupun negatif. Sertifikasi memberi peluang kepada dosen untuk menjadi panitia, 

asesor, atay instruktur PLPG yang memberikan penghasilan tambahan. Berbagai 

lembaga terdorong menyelenggarakan seminar komersial yang melibatkan pihak 

lain sebagai narasumber. Sertifikasi telah memunculkan jasa pembuatan dokumen 

dan penyusunan portofolio. Ketentuan mengajar 24 jam pelajaran per minggu 

menyebabkan banyak guru mencari tambahan jam mengajar di sekolah tempatnya 

mengajar atau sekolah lain, sertifikasi juga dapat menimbulkan kecemburuan 

sosial diantara guru (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2007) Rambu-Rambu 

Pelaksanaan PLPG). 

 Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional 

pada tahun 2007 akan melaksanakan sertifikasi guru-guru secara bertahap dari 2,7 

juta guru PNS di Indonesia. Sertifikasi pada dasarnya adalah program untuk 

peningkatan kualitas guru yang disertai dengan upaya-upaya peningkatan 

kesejahteraan. Ini didasarkan pada undang-undang guru dan dosen tahun 2005 

lalu. Dengan proses program sertifikasi yang telah berjalan, diharapkan guru harus 

memiliki kualitas akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian,pedagogis, profesional 

dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan 

dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui 

pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian 

sertifikasi. Kebijakan meningkatkan kesejahteraan guru merupakan langkah mulia 

negara, karena menyadari arti penting fungsi pahlawan tanpa jasa ini. Mereka 
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bekerja untuk mendidik generasi penerus bangsa. Menyiapkan tenaga baru yang 

cerdas dan pintar. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen menyatakan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh UU 14 Tahun 

2005, pasal 11 (ayat 2) yaitu; perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan 

tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.  

Sikap optimisme haruslah menjadi bagian dari setiap guru atau seorang 

pendidik, karena sikap optimis memiliki pengaruh langsung terhadap kebahagiaan 

individu dan optimisme tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kesehariannya, 

terlebih dalam proses sertifikasi yang menuntut seorang guru bekerja lebih 

memberikan kualitas dalam kegiatan belajar mengajarnya. Goleman (Ghufon & 

Rini, 2010) melihat optimisme melalui sudut pandang kecerdasan emosional, 

yakni suatu pertahanan diri pada seorang agar jangan sampai terjatuh dalam masa 

kebodohan, putus asa, dan depresi bila menghadapi kesulitan. Lebih lanjut Scheir 

dan Carver (Ghufron & Rini, 2010) menyatakan bahwa optimisme dapat 

dipastikan membawa individu kearah kebaikan kesehatan karena adanya 

keinginan untuk mengarah yang lebih baik. 

Seligman (1991) menyatakan optimisme adalah suatu pandangan secara 

menyeluruh, melihat hal yang baik, berpikir positif, dan mudah memberikan 

makna bagi diri. Individu yang optimis mampu menghasilkan sesuatu yang lebih 

baik dari yang telah lalu, tidak takut pada kegagalan, dan berusaha untuk tetap 
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bangkit mencoba kembali bila gagal. Optimisme mendorong individu untuk selalu 

berpikir bahwa sesuatu yang terjadi adalah hal yang terbaik bagi dirinya. Hal ini 

yang membedakan dirinya dengan orang lain. 

Optimisme masa depan merupakan kecenderungan untuk memandang 

segala sesuatu dari segi dan kondisi yang baik, serta mengharapkan hasil yang 

paling memuaskan (Saphiro, 1997). Scheir & Carver (2002) menjelaskan bahwa 

individu yang optimis adalah individu yang mengharapkan hal-hal yang baik 

terjadi kepada mereka, sedangkan individu yang pesimis cenderung 

mengharapkan hal-hal buruk terjadi kepada mereka. 

Pada kenyataannya seseorang yang memiliki permasalahan dalam 

hidupnya, ada yang mampu menyelesaikan dengan baik, namun ada juga yang 

belum bisa menyelesaikan dengan baik. Bagi seseorang yang tidak mampu 

menyelesaikan permasalahannya dengan baik, pasti juga berpengaruh terhadap 

apapun yang dilakukannya. Hal tersebut mempengaruhi sikap optimisme masa 

depan pada pekerjaannya atas permasalahan yang dihadapi. Dilihat dari 

permasalahan guru yang dihadapi sekarang, bahwasannya guru memiliki porsi 

yang sama dalam pekerjaannya, akan tetapi yang membedakan kini adalah status 

sertifikasi yang membuat perbedaan yang signifikan. Masalah gaji serta jenjang 

karir yang dirasa lebih diuntungkan oleh guru yang telah bersertifikasi, sebaliknya 

pada guru yang belum besertifikasi mereka masih memerlukan waktu tambahan 

untuk mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhannya 

kesehariannya. Keberhasilan seseorang di masa depan akan diperoleh bila 

seseorang memiliki optimisme dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan 
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masa depan yang lebih baik. Orang-orang yang memiliki pola pikir optimis dalam 

hidupnya akan memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan pekerjaannya 

sehari-hari, mereka juga cenderung lebih berbahagia dalam menjalani kehidupan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu: “Apakah ada perbedaan optimisme masa depan antara guru yang 

bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi di Surakarta?. Masalah sertifikasi 

merupakan salah satu hal yang mempengaruhi optimisme masa depan guru yang 

bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi pada uji kompetensi guru, yang 

mengacu pada UU nomor 14 2005. Adapun judul penelitian ini adalah  

“Perbedaan Optimisme Masa Depan Pada Guru Yang Telah Bersertifikasi dan 

Belum Bersertifikasi di Surakarta”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu ntuk 

mengetahui perbedaan optimisme masa depan guru yang bersertifikasi dan guru 

yang belum bersertifikasi 

 

C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

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

diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan dan Sebagai bentuk 

informasi agar guru yang belum bersertifikasi mampu mengoptimalkan segala 

bentuk kompetensinya untuk mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan 

selalu melaksanakan tugas keprofesionalannya, dengan harapan selalu optimis 

dalam menghadapi masalah yang dihadapi 

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

guru yang belum ter-sertifikasi 


