
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pendidikan, antara lain : guru,siswa, sarana, dan prasarana, lingkungan 

pendidikan, kurikulum. Dari beberapa faktor tersebut, guru dalam kegiatan proses 

pembelajaran di sekolah menempati kedudukan yang sangat penting dan tanpa 

mengabaikan faktor penunjang yang lain, guru sebagai subjek pendidikan sangat 

menentukan keberhasilan pendidikan itu senfiri. Studi yang dilakukan Heyneman 

& Loxley pada tahun 1983 di 29 negara menemukan bahwa diantara berbagai 

masukan (input) yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh 

prestasi belajar siswa ) sepertiganya ditentukan oleh guru. Peranan guru makin 

penting lagi di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana dialami 

oleh negara-negara sedang berkembang. Selengkapnya hasil studi itu adalah : di 

16 negara sedang berkembang guru memberi kontribusi terhadap prestasi belajar 

sebesar 34% , sedangkan manajemen 22% , waktu belajar 18% , dan sarana fisik 

26%. Di 13 negara industri, kontribusi guru adalah 36% manajemen 23%,  waktu 

belajar 22% , dan sarana fisik 19% ( Supriadi dalam S. Eko Putro W, Jurnal 

Pengaruh kinerja Guru terhadap Motivasi Belajar siswa, 2012 ). Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Sudjana (2002) menunjukkan bahwa 76,6% hasil belajar 

siswa dipengaruhi oleh kinerja guru, dengan rincian : kemampuan guru mengajar 

memberikan sumbangan 32,43%, penguasaan materi pelajaran memberikan 
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sumbangan 32,38% dan sikap guru terhadap mata pelajaran memberikan 

sumbangan 8,60%. 

Guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan. Meskipun 

fasilitas pendidikannya lengkap dan canggih, namun bila tidak ditunjang oleh 

keberadaan guru yang berkualitas, mustahil akan menimbullkan proses belajar dan 

pembelajaran yang maksimal (Utami, dalam dalam S. Eko Putro W, Jurnal 

Pengaruh kinerja Guru terhadap Motivasi Belajar siswa, 2012). Guru sebagai 

pelaksana pendidikan nasional merupakan faktor kunci.  

Kinerja guru di Kota Magelang menuai kritikan pedas dari Wali Kota 

Magelang, Sigit Widyonindito. Sigit menyebut para guru tidak disiplin dalam 

menjalankan tugas sebagai pendidik. "Sudah dapa tgaji dan sertifikasi, namun 

masih saja datang terlambat. Seharusnya kinerja juga harus lebih baik," ucap Sigit 

saat melantik 31 kepala SD, SMP, SMA dan SMK di Pendopo Pengabdian 

komplek rumah dinas Wali Kota, Selasa (22/10/2013).  Sigit bisa mengatakan 

demikian karena dirinya mengaku sering mendapati guru datang terlambat ketika 

melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sekolah-sekolah baik negeri maupun 

swasta di Kota Gethukini."Saya tahu sendiri ada guru yang tidak disiplin.Datang 

lebih dari jam tujuh pagi, ada yang datang jam 07.20 ada yang 07.25 dengan 

alasan rumahnya jauh," jelas mantan kepala DPU Kota Magelang itu.Sigit 

berharap kedepan tidak ada lagi guru yang bermental tidak disiplin. Sebab, 

perbuatan tersebut dapat merugikan para murid. Menurutnya, kemajuan 

pendidikan dan siswa berada di tangan para guru."Jangan sampai anak-anak 

terlantar karena ketidak disiplinan para guru," ujarnya. Pihaknya pun meminta 



3 
 

kepada kepala sekolah dan Dinas Pendidikan untuk lebih peduli dalam 

memperhatikan dan mengontrol kinerja insan pendidikan di Kota Magelang. 

(Magelang,kompas.com) 

Peningkatan belajar siswa dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran 

dikelas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa harus 

berlangsung dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sendupardana (dalam S. Eko Putro W, Jurnal Pengaruh kinerja 

Guru terhadap Motivasi Belajar siswa, 2012 ) menunjukkan bahwa kualitas 

pembelajaran menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran memberikan kontribusi 

21% terhadap hasil belajar. 

Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila didukung oleh 

guru yang mempunyai kompetensi dan kinerja yang tinggi karena guru merupakan 

ujung tombak dan pelaksana terdepan pendidikan anak-anak di sekolah, dan 

sebagai pengemban kurikulum. Guru yang mempunyai kriteria yang baik akan 

mampu menumbuhkan semangat dan motivasi belajar siswa yang lebih baik, yang 

pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Harapan seseorang terbentuk melalui belajar dan selalu mengandung 

standar keunggulan. Standar tersebut mungkin berasal dari tuntutan orang lain 

atau lingkungan tempat seseorang dibesarkan. Kinerja guru dalam kelas 

merupakan faktor yang dominan dalam menentukan motivasi belajar siswa serta 

kualitas pembelajaran. Artinya,kalau guru yang terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran mempunyai kinerja yang bagus, akan mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran, begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dipahami karena guru yang 
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mempunyai kinerja bagus dalam kelas akan mampu menjelaskan pelajaran dengan 

baik, mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan baik, mampu 

menggunakan media pembelajaran dengan baik, mampu membimbing dan 

mengarahkan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa akan memiliki semangat 

dan motivasi dalam belajar, senang dengan kegiatan pembelajaran yang diikuti, 

dan merasa mudah memahami materi yang disajikan oleh gutu.  

Pada 14 Maret 2013, Bank Dunia meluncurkan publikasi: ”Spending More 

or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia”. Publikasi itu 

menunjukkan, para guru yang telah memperoleh sertifikasi dan yang belum 

ternyata menunjukkan prestasi yang relatif  sama. Program sertifikasi guru yang 

diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama beberapa tahun 

terakhir ternyata tidak memberi dampak perbaikan terhadap mutu pendidikan 

nasional. Padahal, penyelenggaraannya telah menguras sekitar dua pertiga dari 

total anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen APBN (Kompas,hal 68) 

Pada 2010, sebagai contoh, biaya sertifikasi mencapai Rp 110 triliun. 

Kesimpulan Bank Dunia itu diperoleh setelah meneliti sejak 2009 di 240 SD 

negeri dan 120 SMP di seluruh Indonesia, dengan melibatkan 39.531 siswa. Hasil 

tes antara siswa yang diajar guru yang bersertifikasi dan yang tidak untuk 

Matematika, Bahasa Indonesia, serta IPA dan Bahasa Inggris diperbandingkan. 

Hasilnya, tidak terdapat pengaruh program sertifikasi guru terhadap hasil belajar 

siswa, baik di SD maupun SMP.Program ini sesungguhnya tuntutan yang 

diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang 

mewajibkan seluruh guru disertifikasi dan diharapkan tuntas sebelum 2015. 
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Upaya ini semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan 

profesional guru, yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan mutu 

pendidikan nasional secara keseluruhan. Sejak 2005, guru-guru telah diseleksi 

untuk mengikuti program sertifikasi berdasarkan kualifikasi akademik, senioritas, 

dan golongan kepangkatan, seperti harus berpendidikan S-1 dan jumlah jam 

mengajar 24 jam per minggu. Indikator ini digunakan untuk memperhatikan 

kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan emosional mereka. Sejak itu, 

sekitar 2 juta guru telah disertifikasi, baik melalui penilaian portofolio 

pengalaman kerja dan pelatihan yang telah diperoleh ataupun melalui pendidikan 

dan latihan profesi guru (PLPG) selama 90 jam. Para guru yang telah lulus disebut 

guru bersertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar gaji pokok 

yang diterima setiap bulannya. Pemerintah telah mencanangkan, pada 2015 hanya 

guru yang bersertifikasi yang diperbolehkan mengajar (kompas.com). 

(Jakarta,kompas.com)”,Program sertifikasi guru oleh pemerintah belum 

meningkatkan prestasi guru dan siswa secara signifikan. Sertifikasi guru hanya 

efektif meningkatkan minat kaum muda memilih pendidikan sebagai calon guru. 

Demikian kajian Bank Dunia terhadap pelaksanaan sertifikasi guru tahun 

2009,2011, dan 2012 yang dipaparkan Mae Chu Chang, Head of Human 

Development sector Indonesia, pada pertemuan organisasi guru ASEAN di 

Denpasar.Penelitian di 240 SD dan 120 SMP meliputi 3000 guru dan 90.000 

siswa. Mae menjelaskan, penelitian dengan melihat pencapaian 2009 saat proses 

sertifikasi tahap awal,tahun 2011 (tahap pertengahan), dan tahun 2012 di tahap 

akhir. Bank Dunia juga mendesain penelitian melalui video situasi pembelajaran 
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di kelas “Sertifikasi guru yang semestinya meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas guru agar terjadi peningkatan kualitas pendidikan di kelas dan sekolah 

ternyata tak berjalan seperti yang diharapkan. Prestasi siswa tak meningkat 

signifikan,”jelas Mae, ketika itu.  

Menanggapi kajian Bank Dunia,Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan 

Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo di Jakarta,Minggu (16/12), menjelaskan 

sertifikasi baru langkah awal untuk pengakuan guru profesional. “jika tanpa 

diiringi sistem peningkatan profesionalisme guru yang berkesinambungan, tentu 

saja sertifikasi guru tak berdampak apa-apa. Sayangnya,pemerintah dan 

pemerintah daerah belum mampu membangun sistem peningkatan 

profesionalisme yang berkelanjutan bagi tiap guru,”kata dia. Menurut Mae, 

sertifikasi tak mengubah praktik mengajar dan tingkah laku guru.”perubahan yang 

dilakukan pemerintah untuk membayar lebih guru tak diterjemahkan dalam hasil 

belajar yang bagus,”tuturnya. Dampak utama justru lebih banyak calon mahasiswa 

pendidikan guru. Kemampuan mereka juga lebih baik. Secara terpisah Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, sudah menerima dan 

mempelajari laporan Bank Dunia. Pemerintah telah memiliki program 

profesionalisasi guru lewat berbagai cara (Jakarta,Kompas.com). 

Tujuan utama dari pemberian sertifikat pendidik pada guru-guru pada 

hakekatnya untuk meningkatkan kinerja guru agar mampu melaksanakan tugas 

mengajar sesuai dengan kompetensinya. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia 

semakin meningkat persoalannya adalah apakah guru-guru yang telah memiliki 
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sertifikasi pendidik yang sekaligus mendapat tunjangan pendidik sesuai peraturan 

diamanahkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. 

Dalam praktik nampaknya masih banyak ditentukan beberapa opini yang 

berkembang dimasyarakat bahwa pemberian sertifikat pendidik tersebut masih 

jauh dari yang diharapkan. Atau dengan kata lain kualitas kinerja guru yang 

bersertifikat masih rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya 

mutu kinerja guru yang bersertifikat tersebut. Yaitu antara lain dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : (1) belum tegasnya penerapan sanksi pada guru yang 

bersertifikat. (2) rendahnya komitmen guru dalam mendidik dan mengajar. (3) 

rendahnya komitmen guru dalam menjalankan profesi secara profesional. (4) 

rendahnya nilai-nilai kepribadian yang dimiliki guru. (5) rendahnya kemampuan 

guru dalam sosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekolah. (6) tempat 

tinggal guru terlalu jauh dengan lembaga sekolah tempat kerja dan (7) system 

evaluasi yang digunakan asesor hanya mendasarkan pada bukti dokumentasi 

tertulis.tanpa melakukan uji kepatuhan dan praktik yang sehat di lapangan dimana 

guru menjalankan tugas profesinya. 

Masalah yang timbul lainnya adalah adanya wacana publik yang 

menyatakan bahwa masih banyaknya guru yang kurang memenuhi kualifikasi 

mengajar dan kinerja kurang memadai. Dimana dalam prakteknya masih tetap 

menerima pembayaran tunjungan fungsional yang sama dengan kualifikasi guru 

yang memenuhi kinerja yang memadai. Djoko Kustono menyebutkan bahwa 

kualitas guru di Indonesia masih tergolong relative rendah. Hal ini antara lain 

disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal terutama bila 
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mengacu pada amanat UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(UUGD), dan PP RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas pada tahun 

2005 menunjukkan terdapat 1.646.050 (69,45%) guru SD,SMP,SMA,SMK dan 

SLB yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Kualifikasi guru 

dimaksud masing-masing sebagai berikut : guru TK terdapat 91,54%. SD terdapat 

90,98%. SMP terdapat 48,05% dan SMA terdapat 28,84% yang belum memiliki 

kualifikasi pendidikan S1/D4. 

Dari beberapa hasil kajian penelitian. Sedikitnya terdapat tujuh indikator 

yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya 

mengajar. Yaitu : (1) rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran. (2) 

kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas. (3) rendahnya kemampuan 

melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan kelas. (4) rendahnya motivasi 

berprestasi. (5) kurang disiplin. (6) rendahnya komitmen profesi, dan (7) 

rendahnya kemampuan manajemen waktu. 

Penilaian kinerja Guru pada hakekatnya adalah merupakan suatu proses 

kegiatan evaluasi atau pengujian secara sistematis yang berisi tentang metode dan 

prosedur audit atas laporan kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya 

sebagai pendidik dan untuk mendapatkan informasi secara obyektif dalam semua 

hal yang menghubungkan dengan asersi tentang kejadian – kejadian kegiatan 

kompetensi pendidik (guru) serta menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-

kompetensi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Ngadiran 
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Setiawan,2007). Pihak –pihak yang berkepentingan tersebut antara lain adalah 

pihak internal guru yang bersangkutan pihak lembaga sekolah dimana guru 

bertugas. Pihak pengguna atau masyarakat dan pihak Departemen Pendidikan 

Nasional serta Pemerintah Daerah Setempat. Sertifikat pendidik adalah 

merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan 

dosen sebagai tenaga profesional (UU No. 14 Tahun 2005). Guru sebagai tenaga 

profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh 

seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, Kompetensi dan sertifikat 

pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan 

tertentu. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program 

sarjana atau program diploma empat kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogic, Kompetensi kepribadian, Kompetensi sosial, kompetensi profesional. 

Tujuan utama dari pemberian sertifikat pendidik pada guru-guru pada hakekatnya 

adalah untuk meningkatkan kinerja guru agar mampu melaksanakan tugas 

mengajar sesuai dengan kompetensinya, sehingga mutu pendidikan di Indonesia 

semakin meningkat.  

Melalui berbagai jenis penilaian kinerja yang ada, hasilnya adalah guru 

masih belum mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Seperti disampaikan 

Sudarman (dalam Hesti Sadtyadi, Badrun Kartowagiran, jurnal Pengembangan 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru, 2014) bahwa salah satu ciri krisis pendidikan 

di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (work performance) 

yang mewadai. Salah satu yang menjadi sebab, karena penilaian kinerja guru 

terbatas dalam substansi tertentu saja, sehingga guru hanya mempersiapkan dan 
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melakukan perbaikan berdasarkan substansi atau komponen tertentu. Keadaan ini 

sesuai dengan kondisi realita yang ada. Penelitian yang dilakukan Wagiran (dalam 

Hesti Sadtyadi, Badrun Kartowagiran, jurnal Pengembangan Instrumen Penilaian 

Kinerja Guru, 2014), dalam hal ini kinerja guru diukur melalui hasil kerja guru, 

diantaranya melalui subkomponen tugas pokok dan fungsi guru yang dijabarkan 

dalam bidang tugas mengajar, mendidik, membimbing, dan melatih. Hal ini dapat 

digunakan dalam melihat kinerja berdasarkan komponennya. Tsang (dalam Hesti 

Sadtyadi, Badrun Kartowagiran, jurnal Pengembangan Instrumen Penilaian 

Kinerja Guru, 2014) dalam penelitiannya mempergunakan rubrik untuk 

pengamatan dan untuk menilai kinerja guru baru dengan berbagai latar belakang. 

Komponen dalam penelitian ini mempergunakan komponen dan subkomponen 

tugas guru dalam pembelajaran, sehingga berdasarkan penilaiannya dapat 

dihasilkan penilaian kinerja berdasarkan komponennya.  

Yamin dan Maisah (dalam Hesti Sadtyadi, Badrun Kartowagiran, jurnal 

Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja Guru, 2014), mengatakan idealnya 

penilaian kinerja guru berdasarkan kinerja aktual yaitu berdasarkan komponen 

komponen pokok melalui analisis pekerjaannya. Demikian halnya disampaikan 

Saud (dalam Hesti Sadtyadi, Badrun Kartowagiran, jurnal Pengembangan 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru, 2014) yang mengatakan bahwa kinerja profesi 

aktual, dalam penampilan proses belajar mengajar, minimal terdiri dari 

merencanakan, melaksanakan, menilai dan menguasai proses belajar mengajar.  

Frediksson (dalam Hesti Sadtyadi, Badrun Kartowagiran, jurnal 

Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja Guru, 2014) memberikan saran 
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bahwa dalam mendefinisikan dimensi kualitas kerja guru, tidak seharusnya dilihat 

dari segi kemampuan dalam perilaku secara sempit, tetapi lebih dalam hal 

pekerjaannya. Kualitas guru harus dianggap sebagai sebuah konsep menyeluruh, 

yaitu sebagai kualitas yang menyeluruh, dan bukan hanya bagian dari perilaku 

terukur secara terpisah, yang berkembang secara mandiri dalam satu bagian. 

Terintegrasinya seluruh kemampuan dari dimensi kualitas guru dapat menandai 

guru yang memiliki kinerja luar biasa. Guru dikatakan memiliki kualitas dalam 

kinerjanya jika memiliki kecakapan dalam mengajar, dalam melatih serta 

memiliki pengalaman. Guru dalam hal ini profesional dalam pekerjaannya. 

Pendapat tersebut lebih mempertegas bahwa dalam melihat kinerja guru tidak 

seharunya hanya melalui salah satu komponen saja, tetapi seharunya dilakukan 

dengan melihat secara menyeluruh komponen yang menjadi tugas guru yang 

tergabung dalam tugas pokok dan fungsi guru sebagai kinerja guru.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah yang didapat antara lain : 

1. Menurunnya tingkat motivasi berprestasi pada guru yang sudah 

disertifikasi 

2.  kinerja guru yang sudah disertifikasi dan yang belum relatif sama  

3. Ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan kinerja guru yang sudah 

disertifikasi 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi berprestasi 

dengan kinerja guru di daerah penelitian 

2. Untuk mengetahui motivasi berprestasi pada guru yang sudah disertifikasi 

di daerah penelitian 

3. Untuk mengetahui tingkat kinerja guru yang sudah disertifikasi di daerah 

penelitian 

4. Untuk mengetahui tingkat hubungan antara motivasi berprestasi dengan 

kinerja guru di daerah penelitian 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah diberikan, manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat bagi kajian dan 

pengembangan ilmu pendidikan antara lain sebagai acuan penelitian yang 

lebih luas mengenai hubungan antara motivasi berprestasi terhadap kinerja 

guru yang sudah disertifikasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk menambah dan mempelajari wawasan keilmuan bagi penulis 

dalam hubungan antara motivasi berprestasi terhadap kinerja guru yang 

sudah disertifikasi. 
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b. Bagi Pendidik 

Agar pendidik mengetahui secara benar tentang bagaimana kinerja para 

guru yang sudah disertifikasi. 

c. Bagi Pembaca 

Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai motivasi berprestasi 

terhadap kinerja guru yang sudah disertifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


