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Abstraksi. Optimisme masa depan merupakan kecenderungan untuk 

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

hasil yang paling memuaskan. Pembelajaran bahasa Jawa sebagai salah mata 

pelajaran muatan lokal lebih bermakna dan menarik. . Maka menjadi tugas guru 

untuk mempunyai kompetensi dan kualitas yang tinggi sehingga hal tersebut dapat 

meningkatkan pula optimisme masa depan. Oleh karenanya guru sendiri dituntut 

memiliki optimisme masa depan yang tinggi sehingga dengan optimisme 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 optimisme 

masa depan pada guru bahasa jawa yang bersertifikasi dan yang belum 

bersertifikasi, sehingga penulis mengajukan hipotesis “ada perbedaan optimisme 

masa depan guru bahasa jawa yang telah bersertifikasi dan yang belum 

bersertifikasi”. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah guru bahasa jawa smp Surakarta yang 

tergabung dalam MGMP Bahasa Jawa di Surakarta, dengan jumlah 60 guru Bahasa Jawa 

yang diantaranya 36 guru yang telah bersertifikasi dan 24 yang belum bersertifikasi. 

Teknik pengambilan sampel dengan insidental sampling.  Alat ukur yang digunakan 

untuk mengungkap variabel-variabel penelitian menggunakan skala optimisme masa 

depan. 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. 

Berdasar perhitungan Uji t (t-test) menunjukkan nilai sebesar -0,049 

dengan p > 0,05 (p = 0,961). Hal tersebut berarti tidak terdapat perbedaan 

optimisme masa depan anatara guru yang telah tersertifikasi dengan guru yang 

belum tersertifikasi Rerata perbedaan optimisme masa depan untuk guru yang 

telah tersertifikasi adalah sebesar 180,89 dan untuk guru yang belum tersertifikasi 

sebesar 181,12. Hasil analisis optimisme masa depan diketahui rerata empirik 

(RE) sebesar 180,98 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 135 yang berarti optimisme 

masa depan pada subjek tergolong tinggi. 

 
Kata kunci: optimisme masa depan, optimisme, sertifikasi guru 
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PENDAHULUAN 

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 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. 

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 

optimis 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 
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untuk mencari pekerjaan sampingan 

untuk mencukupi kebutuhannya 

kesehariannya. 

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 

antara Guru Yang Telah 

Bersertifikasi dan Belum 

Bersertifikasi di Surakarta 

Berdasarkan latar belakang 

penelitian ini mempunyai tujuan, 

yaitu : 

Untuk mengetahui perbedaan 

optimisme masa depan guru bahasa 

jawa yang bersertifikasi dan guru 

yang belum bersertifikasi. 

 

LANDASAN TEORI 

 Goleman (2002) mengatakan 

bahwa optimisme masa depan adalah 

harapan kuat terhadap segala sesuatu 

yang terdapat dalam kehidupan akan 

mampu teratasi dengan baik 

walaupun ditimpa banyak masalah 

frustasi. Optimisme merupakan sikap 

yang menopang individu agar tidak 

terjatuh dalam kemasabodohan, 

keputusasaan ataupun mengalami 

depresi ketika individu tersebut 

dihadapkan pada kesulitan. 

Seseorang berpikir bila 

menghadapi permasalahan atau 

persoalan. Tujuan berpikiradalah 

memecahkan masalah tersebut. 

Karena itu sering dikemukakan 

bahwa berpikiritu adalah merupakan 

aktivitas psikis yang iniensional, 

berpikir tentang sesuatu. 

Dalampemeeahan masalah tersebut 

orang memungkinkankan satu hal 

yang lain hingga dapatmendapatkan 

pemecahannya (Walgito, 1997)  

Dalam berpikir ini, seseorang 

bisamemunculkan suatu optimisme 

dalam dirinya. 

 

Aspek-aspek Optimisme 

Seligman (dalam Kurniawati, 

2000) mendeskripsikan individu-

individu yang memiliki sifat optimis 

akan terlihat pada aspek-aspek 

tertentu seperti di bawah ini : 

1.      Permanent adalah individu selalu 

menampilkan sikap hidup ke arah 

kematangan dan akan berubah sedikit 

saja dari biasanya dan ini tidak 

bersifat lama. Hal inimerupakan gaya 

penjelasan masalah yang berkaitan 

dengan waktu, yaitu temporer dan 

permanen. Orang yang pesimis akan 

menjelaskan kegagalan atau kejadian 

yang menekan dengan cara 

menghadapi peristiwa yang tidak 

menyenangkan dengan kata-kata 

"selalu", dan "tidak pernah", 

sebaliknya orang yang optimis akan 

melihat peristiwa yang tidak 

menyenangkan sebagai sesuatu yang 

terjadi secara temporer, yang terjadi 

dengan kata-kata "kadang-kadang", 

dan melihat sesuatu yang 

menyenangkan sebagai sesuatu yang 

permanen atau tetap. 

2.      Pervasive artinya gaya 

penjelasan yang berkaitan dengan 

dimensi ruang lingkup, yang 

dibedakan menjadikan spesifik dan 

universal. orang yang pesimis akan 

mengungkap pola pikir dalam 

menghadapi peristiwa yang tidak 
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menyenangkan dengan cara 

universal. Orang yang pesimis akan 

mengungkap pola pikir dalam 

menghadapi peristiwa yang tidak 

menyenangkan dengan cara 

universal, sedangkan orang yang 

optimis dengan cara spesifik. Dalam 

menghadapi peristiwa yang 

menyenangkan, orang yang 

optimismelihatnya secara universal 

atau keseluruhan, sedangkan orang 

yang pesimis memandang peristiwa 

menyenangkan disebabkan oleh 

faktor-faktor tertentu. 

3.      Personalization meruapakan 

gaya penjelasan yang berkaitan 

dengan sumber penyebab dan 

dibedakan menjadi internal dan 

eksternal. Orang yang optimis 

memandang masalah-masalah yang 

menekan dari sisi masalah 

lingkungan (eksternal) dan 

memandang peristiwa yang 

menyenangkan berasaldari dalam 

dirinya (internal). Sebaliknya, orang 

yang pesimis memandang masalah – 

masalah yang menekan bersumber 

dan dalam dirinya (internal) dan 

menganggap keberhasilan sebagai 

akibat dari situasi diluar dirinya 

(eksternal). 

Berikut ini adalah kutipan dari 

Muslich (2007:2) ada beberapa pasal 

yang tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen sebagai berikut : 

a. Pasal 1 butir 11 : 

Sertifikasi adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik 

kepada guru dan dosen. 

b. Pasal 8 : 

Guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, 

sertifikasi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan 

indonesia. 

c. Pasal 16 : 

Guru yang memiliki sertifikat 

pendidik memperoleh 

tunjangan. 

Muslich (2007) mengatakan 

bahwa dengan sertifikasi diharapkan 

guru menjadi pendidik profesional, 

yaitu berkompetensi sebagai agen 

pembelajaran yang dibuktikan 

dengan pemilikan sertifikat 

pendidikan setelah dinyatakan lulus 

uji kompetensi. Oleh karena itu, 

lewat sertifikasi ini diharapkan guru 

menjadi pendidik yang profesional, 

yaitu yang berpendidikan minimal S-

1/D-4 dan berkompetensi sebagai 

agen pembelajaran yang dibuktikan 

dengan sertifikat pendidik setelah 

dinyatakan lulus uji kompetensi. 

Atas profesinya itu, guru brhak 

menerima imbalan berupa tunjangan 

profesi dari pemerintah sebesar satu 

kali gaji pokok. 

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.Goleman (dalam 

Ghufron & Rini,2010) melihat 

optimisme melalui sudut pandang 

kecerdasan emosional, yakni suatu 

pertahanan diri pada seseorang agar 

jangan sampai terjatuh dalam masa 

kebodohan, putus asa, dan depresi 

bila menghadapi kesulitan. 
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Sebagai teladan serta pekerja 

pendidik yang diharapkan nantinya, 

seorang guru diharuskan memiliki 

sikap optimis masa depan yang baik 

dan berpikir positif. Seorang 

pendidik juga harus memiliki standar 

pendidikan nasional yang ditetapkan 

Pemerintah dalam meningkatkan 

mutu guru yang disertai  dengan 

peningkatan kesejahteraan. Oleh 

karena itu sebagai pekerja pendidik 

dalam hal ini seorang guru mampu 

bersikap profesional dalam dunia 

pekerjaannya, serta bersikap optimis 

dalam memembangun masa depan 

yang diharapkan. 

Hipotesis adalah kesimpulan 

sementara yang harus dibuktikan 

kebenarannya melalui operasional 

suatu penelitian. Hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: Ada perbedaan 

antara optimisme masa depan pada 

guru bahasa jawa yang bersertifikasi 

dan yang non-sertifikasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian (Arikunto, 2006). 

Penelitian dengan populasi dilakukan 

apabila peneliti ingin melihat 

keadaan populasi secara menyeluruh. 

Apabila subyek penelitian dalam 

jumlah yang besar atau banyak maka 

penelitian populasi secara 

menyeluruh akan sulit untuk 

dilakukan. Adapun populasi yang 

menjadi objek dalam penelitian ini 

adalah Guru mata pelajaran Bahasa 

Jawa yang berjumlah 60 orang. 

Pengambilan sampel menggunakan 

insidental sampling, sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah anggota MGMP Bahasa Jawa 

tingkat SMP se Surakarta, dimana 

anggota MGMP mempunyai status 

telah bersertifikasi dan belum 

bersertifikasi. Teknik sampling yang 

digunakan yaitu Incidental sampling, 

yakni teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan/insidental 

bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber 

data (Sugiyono, 2010).  Penentuan 

sampel ditentukan pada saat 

pertemuan guru MGMP  Bahasa 

Jawa. Adapun jumlah sampelnya 

yakni 60 guru, terdapat 36 yang telah 

bersertifikasi dan 24 yang belum 

bersertifikasi. 

 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 

Berdasar perhitungan Uji t (t-

test) menunjukkan nilai sebesar -

0,049 dengan p = 0,961( p > 0,05) . 

Hal tersebut berarti tidak ada 

perbedaan optimisme masa depan 

antara guru yang telah tersertifikasi 

dengan guru yang belum 

tersertifikasi. Artinya hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti ditolak. Hal ini 

terkait dengan peran guru dalam 

membangun kompetensi untuk 

mengajar anak didik. Guru perlu 

melakukan beberapa usaha yang 

dilakukan untuk membangun 

kompetensi : Pertama, guru harus 

memiliki rasa tidak puas dengan 

keadaan atau dengan apa yang telah 

diperoleh, terutama sekali dalam 

bidang usaha mengajar. Kedua, guru 

harus dapat memahami anak sebagai 

pribadi yang unik, yang satu sama 
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lain memiliki kekuatan dan 

kecerdasannya masing-masing. 

Ketiga, sebagai guru dituntut untuk 

menjadi pribadi yang fleksibel dan 

terbuka. Fleksibel menghadapi 

situasi yang selalu maju dalam dunia 

pendidikan. Keempat, guru harus 

merasa terpanggil untuk menekuni 

profesinya sebagai guru, dan bukan 

pekerjaan ”sambilan” (Suparno, 

2004). 

 Rasa terpanggil dengan 

profesi guru, David Hansen dalam 

bukunya The Call to Teach (1995), 

mengungkapkan bahwa menjadi guru 

adalah panggilan hidup. Menurutnya, 

ada dua segi dalam panggilan, yaitu : 

Pekerjaan itu membantu 

mengembangkan orang lain (ada 

unsur sosial), dan pekerjaan itu juga 

mengembangkan dan memenuhi diri 

kita sebagai pribadi (Suparno,2004). 

Jelas pekerjaan guru terlibat dengan 

suatu pekerjaan yang mempunyai arti 

dan nilai sosial, yaitu berguna bagi 

perkembangan orang lain. Dalam 

pekerjaan guru, sangat jelas bahwa 

mereka melakukan sesuatu pekerjaan 

yang berguna bagi perkembangan 

hidup anak-anak, di lingkungan 

sekolah dan bahkan menyarakat 

dimana mereka tinggal. Dengan 

menjalankan tugas sebagai guru yang 

baik, dengan membantu anak-anak 

berkembang dalam semua aspek 

kehidupan, seorang guru semakin 

merasa hidup berarti, semakin 

menemukan identitas dirinya, 

semakin merasakan kepuasan batin 

yang mendalam (Suparno,2004).  

Berdasar hasil tersebut dilihat 

aspek menurut Seligman (dalam 

Kurniawati, 2000) mendeskripsikan 

individu-individu yang memiliki sifat 

optimis, aspek yang pertama, 

permanent bahwasanya tidak ada 

perbedaan kematangan pada guru 

yang bersertifikasi dan yang belum 

bersertifikasi, adapun kematangan 

yang dikmaksud antara lain 

mempunyai harapan untuk maju, 

mempunyai keyakinan untuk maju, 

tidak mudah menyerah, dan 

mempunyai semangat untuk 

berkembang. Selanjutnya dari aspek 

pervasive bahwasanya guru yang 

bersertifikasi dan yang belum 

bersertifikasi dalam menghadapi 

peristiwa yang menyenangkan 

melihatnya secara universal atau 

keseluruhan. Hal yang dimaksud 

adalah guru yang bersertifikasi dan 

yang belum bersertifikasi mampu 

mengelola masalah yang dihadapi 

dan mempu berfikir rasional. Aspek 

selanjutnya yaitu personalization 

bahwasanya guru yang bersertifikasi 

dan yang belum bersertifikasi 

memandang masalah-masalah yang 

menekan dari sisi masalah 

lingkungan (eksternal) dan 

memandang peristiwa yang 

menyenangkan dari dalam dirinya 

(internal). Hal tersebut bahwasannya 

guru yang bersertifikasi dan yang 

belum bersertifikasi percaya dengan 

kemampuan sendiri. 

Berdasarkan data yang ada 

diketahui optimisme masa depan 

menunjukkan katagori tinggi. 

Artinya, optimisme masa depan yang 

dimiliki oleh guru baik yang sudah 

sertifikasi maupun yang belum 

sertifikasi baik. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa status 

sertifikasi tidak mempengaruhi 

optimisme masa depan seorang guru 

sehingga hal tersebut menjadikan 

tidak adanya perbedaan optimisme 

masa depan pada guru yang sudah 

sertifikasi maupun guru yang belum 

sertifikasi. 
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 Berdasarkan uraian diatas 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan optimisme masa depan 

pada guru yang bersertifikasi dan 

yang belum bersertifikasi. Hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini ditolak. 

 

KESIMPULAN 

Tidak ada perbedaan  

optimisme masa depan pada guru  

yang bersertifikasi dan yang belum 

bersertifikasi. Berdasarkan data yang 

ada diketahui optimisme masa depan 

pada guru yang bersertifikasi dan 

yang belum bersertifikasi 

menunjukkan katagori tinggi 
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