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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dalam tahap pembangunan masyarakat yang berencana 

meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui proses industrialisasi. Peralihan 

dari masyarakat agraris ke masyarakat industri merupakan suatu proses yang 

multi kompleks, namun bukannya tidak dapat direkayasakan dalam artian bisa 

diidentifikasikan masalah dengan cepat dan tepat sehingga bisa dilakukan 

penyusunan rencana kerja yang bisa mengarahkan perkembangan masyarakat 

ke arah yang lebih tepat guna mencapai cita-cita nasional. Salah satu program 

yang bisa mempersiapkan dan merekayasa arah perkembangan masyarakat 

Indonesia masa depan adalah pendidikan. Pengajaran sebagai kegiatan 

operasional kependidikan dilakukan oleh pendidik yang mempunyai tugas 

utama mengajar. 

Tugas tenaga kependidikan berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001 tanggal 9 April 2001, tentang 

Pedoman Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang 

Pendidikan Dasar dan Menengah adalah melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ada beberapa standar 

pelayanan yang harus di kerjakan oleh seorang guru. Pelayanan minimal 

penyelenggaraan bidang pendidikan dasar dan menengah meliputi: (a) 
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meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan 

tinggi dan mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan kesenian; dan (b) meningkatkan kemampuan 

siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik 

dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar (Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001). 

Berkaitan dengan peran guru yang sangat penting tersebut maka 

kinerja guru harus selalu ditingkatkan. Sebab maju dan mundurnya suatu 

lembaga sangat dipengaruhi oleh kinerja dari individu guru yang ada di 

lembaga tersebut. Begitu juga dengan kualitas pendidikannya tidak terlepas 

dari peran kinerja individu guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena guru 

mengemban tugas profesional, artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan 

dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalalui program pendidikan. 

Kinerja guru mempunyai spesifikasi atau kriteria tertentu, serta  dapat dilihat  

dan  diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus 

dimiliki oleh setiap guru (Suryosubroto, 2009). 

Pemerintah telah mengatur peningkatan kinerja guru dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik harus memiliki 

kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan 

mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 2 ayat 1). Tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan itu 
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai 

landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: (1) tiap-tiap warga negara 

berhak mendapat pengajaran; (2) pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan 

undang-undang. 

Guru sebagai faktor menentukan mutu pendidikan. Karena guru 

berhadapan langsung dengan para peserta didik dalam proses pembelajaran di 

kelas. Di tangan guru, mutu kepribadian mereka dibentuk. Karena itu, perlu 

sosok guru kompeten, tanggung jawab, terampil dan berdedikasi tinggi, 

kenyataan rendahnya kompetensi dan keterampilan guru dikemukakan Fasli 

Djalal mantan Dirjen DIKNAS Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan beberapa waktu lalu hampir separo dari sekitar 2,6 juta guru di 

Indonesia tidak layak mengajar di sekolah. Sementara input guru di Indonesia 

sangat lemah (Ahmadi, dkk., 2011: 242). 

Guru sebagai pendidik profesional akan mempunyai citra yang baik di 

masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak 

menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama 

akan melihat bagaimana sikap dan perilaku guru yang berhubungan dengan 

profesinya. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pola tingkah laku guru 

dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap kemampuan dan 

sikap profesionalnya (Soetjipto dan Kosasi, 2004: 43). 
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Sebagaimana profesi lain, menjadi guru pun harus profesional. Adanya 

profesionalitas akan menjamin mutu pekerjaan suatu profesi. Oleh karena itu, 

pemerintah melalui instrumen Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2007 

menetapkan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Pengertian guru 

dalam jabatan adalah semua guru yang saat ini mengajar di sekolah sebagai 

guru, baik guru negeri maupun guru swasta.  

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik pada guru, 

yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai 

bukti pengakuan formalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga 

professional. Sertifikat ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi 

standar profesional (Suyanto dan Jihad, 2013: 34). 

Sertifikasi pendidik akan dapat diperoleh bilamana guru telah memiliki 

kualifikasi akademis minimal S-1/D-IV sejak pendidikan anak usia dini 

sampai pendidikan menengah. Kemudian, guru juga harus memiliki 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, sebagaimana 

dipersyaratkan oleh undang-undang. Bagi peserta sertifikasi yang berhasil 

memenuhi standar kompetensi guru, ia akan menerima sertifikat pendidik 

sebagai bukti profesionalismenya, dan barulah akan terangkat marwah dan 

kehidupan guru secara hakiki, yakni hidup sejahtera dengan penghasilan yang 

layak sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap guru Indonesia. 

Untuk memperoleh sertifikasi pendidik tidak semudah membalikkan 

telapan tangan. Guru harus bersaing untuk bisa menjadi peserta dalam 

program tersebut. Sertifikasi pendidik akan dapat diperoleh bilamana guru 



5 

 

dengan sungguh-sungguh belajar dan tentunya sertifikasi pendidik, akan dapat 

oleh guru-guru yang berkualitas dan selama ini sudah menunjukkan kinerja 

baik, dan memilih profesi guru merupakan pilihan nuraninya. Tak kalah 

pentingnya, adalah guru-guru yang mau belajar dan belajar, selalu mengikuti 

berbagai diklat-diklat, serta menyadari bahwa ilmu yang selama ini yang 

dimiliki terasa masih kurang. 

Proses dalam program sertifikasi harus dilaksanakan secara obyektif, 

valid dan berkeadilan. Hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja guru dan selanjutnya akan berpengaruh positif terhadap 

peningkatan mutu pendidikan nasional. Akan tetapi sekarang pertanyaannya 

apakah guru yang sudah lulus sertifikasi dan mendapat gelar guru professional 

kinerjanya akan meningkat? Sedangkan yang terjadi di lapangan masih banyak 

guru yang sudah lulus sertifikasi dan mendapat gelar guru profesional masih 

belum bisa merealisasikan gelarnya tersebut, guru masih terpaku dengan 

kebiasaan lama yang belum bisa mengembangkan pengetahuan dan 

wawasannya dengan berusaha mencari tahu apa yang berkembang di dunia 

luar, baik itu dengan membaca buku atau mengakses internet sebagai sarana 

yang mudah untuk memperoleh informasi yang selalu berubah sejalan dengan 

perkembangan zaman. 

Marpaung (2012) dalam penelitiannya menunjukkan kondisi guru yang 

telah mendapat sertifikat tenaga pendidik profesional di SMA Negeri se-

Kabupaten Serdang Bedagai mencerminkan keadaan yang tidak sesuai dengan 

harapan seperti adanya guru yang bekerja sampingan baik yang sesuai dengan 
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profesinya maupun di luar profesi mereka, terkadang ada sebagian guru yang 

secara totalitas lebih menekuni kegiatan sampingan daripada kegiatan 

utamanya sebagai guru di sekolah, berbanding terbalik dengan tuntutan 

pendidikan bahwa guru yang telah mendapat sertifikat pendidik profesional 

wajib melaksanakan pembelajaran minimal 24 jam tatap muka per minggu dan 

maksimal 40 jam tatap muka per minggu, tidak terikat sebagai tenaga tetap 

pada instansi selain satuan pendidikan yang memiliki izin operasional dari 

Pemerintah Pusat maupun Daerah kenyataan ini sangat memprihatinkan dan 

mengundang berbagai pertanyaan tentang konsistensi guru terhadap 

profesinya. 

 Uraian di atas mengindikasikan bahwa, pada prinsipnya guru yang 

sudah bersertifikat tenaga pendidik profesional belum cukup memenuhi syarat 

profesionalisme terhadap ketiga aspek kinerja guru yang seharusnya dimiliki 

dalam menjalankan tugas mengajar. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan 

tujuan penyelenggaraan sertifikasi guru oleh pemerintah, yang secara umum 

dapat dikatakan bahwa seharusnya dengan penyelanggaraan sertifikasi guru, 

profesionalisme guru semakin meningkat dengan demikian seiring 

meningkatnya profesionalisme maka kinerja guru ikut meningkat.  

SMK PGRI 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah kejuruan di 

Kota Surakarta. Sama halnya dengan pengelolaan sekolah lainnya bahwa 

pengelolaan sekolah yang berlaku di SMK PGRI 1 Surakarta akan 

meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upaya teraktual yang dilakukan 

SMK PGRI 1 Surakarta adalah mengikutsertakan guru-gurunya dalam 
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program sertifikasi guru dalam jabatan. Kebijakan ini diharapkan mampu 

meningkatkan profesionalitas guru. 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengambil 

judul “Kinerja Guru Bersertifikat Pendidik (Studi Situs di SMK PGRI 1 

Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini berdasarkan 

latar belakang adalah “Bagaimana kinerja guru bersertifikat pendidik di SMK 

PGRI 1 Surakarta“. Rumusan tersebut kemudian diuraikan dalam dua 

rumusan, yaitu: 

1. Bagaimanakah administrasi pembelajaran guru bersertifikat pendidik di 

SMK PGRI 1 Surakarta? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran guru bersertifikat pendidik di 

SMK PGRI 1 Surakarta? 

3. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran guru bersertifikat pendidik di SMK 

PGRI 1 Surakarta? 

4. Bagaimanakah pembimbingan guru bersertifikat pendidik di SMK PGRI 1 

Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang dapat dijelaskan di bawah ini: 

1. Mendeskripsikan administrasi pembelajaran guru bersertifikat pendidik di 

SMK PGRI 1 Surakarta. 
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2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran guru bersertifikat pendidik di 

SMK PGRI 1 Surakarta. 

3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran guru bersertifikat pendidik di 

SMK PGRI 1 Surakarta. 

4. Mendeskripsikan pembimbingan guru bersertifikat pendidik di SMK PGRI 

1 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Kepala Sekolah 

Manfaat penelitian ini untuk kepala sekolah sebagai informasi tentang 

teknis pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya. 

b. Guru 

Manfaat penelitian ini untuk guru dalam meningkatkan kinerja guru 

dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Bagi Peneliti yang akan datang 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yang akan datang sebagai referensi 

awal yang dapat digunakan dalam membantu menyusun dugaan awal 

atau hipotesis penelitian. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah teori tentang kinerja guru 

bersertifikat pendidik. Kinerja bagi guru bersertifikat pendidik sangat 

penting, sehingga perlu ada rumusan yang pasti mengenai indikator kinerja 

dan indikator guru bersertifikat pendidik. 


