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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam 

Jabatan, mengenai perlunya dilakukan sertifikasi guru, telah melahirkan pro-

kontra dikalangan pengamat, kritisi, dan praktisi pendidikan di Indonesia. 

Kelahiran Permen itu sendiri merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka 

merealisasikan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional atau lebih khusus lagi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. Dasar pemikiran dan Landasan pelaksanaan kegiatan sertifikasi bagi guru 

telah di atur sesuai dengan undang-undang, peraturan dan keputusan-keputusan-

keputusan yang berhubungan dengan sertifikasi. Undang-undang, peraturan dan 

Keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut: a). Undang-undang Nomor 

14 tahun 2005 tentang guru dan dosen; b). Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 

2005 tentang standar nasional pendidikan; c). Peraturan Menteri Pendidikan 

nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur 

pendidikan; d). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/P/2007 

tentang pembentukan konsorsium sertifikasi guru; e). Keputusan Menteri 

pendidikan nasional Nomor 057/O/2007 tentang penetapan perguruan tinggi 

penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan. 

Perlunya dilakukan sertifikasi guru dengan asumsi bahwa para tenaga 

pendidik merupakan salah satu komponen terpenting pendidikan, bahkan sering 

disebut “ujung tombak dunia pendidikan” lantaran posisinya yang dinilai sangat 
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menentukan berhasil-tidaknya proses pembelajaran di sekolah. Jika tenaga-tenaga 

pendidiknya bermutu baik, maka diharapkan hasil pembelajannya pun akan 

bermutu baik pula. Dalam lingkup yang lebih luas, keberhasilan proses 

pembelajaran di sekolah akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan 

nasional. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, maka 

secara teoritis proses sertifikasi guru dipandang solusi terbaik dan strategi paling 

jitu. 

Namun, apapun alasannya, kebijakan tersebut telah diterapkan. Hal yang 

menjadi persoalan adalah apakah lembaran Sertifikat Pendidik yang dimiliki 

seorang guru yang sudah dinyatakan lulus menempuh uji sertifikasi itu benar-

benar mampu memprentasikan kinerja para pemegangnya? Artinya, jika sertifikat 

Pendidik itu telah diakui sebagai bukti autentik mengenai tingkat kemampuan 

seorang guru, idealnya guru besangkutan harus mampu membuktikan dirinya 

sebagai figur pendidik yang profesional dan karenanya dia harus memiliki “nilai 

lebih” dibandingkan dengan guru-guru yang belum lulus sertifikasi. 

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait kinerja guru 

tersertifikasi; Pertama, Listiani (2010) mengenai “Perbedaan Kinerja Guru 

Ekonomi yang Bersertifikasi dan yang tidak Bersertifikasi pada SMA Se- 

Kabupaten Temanggung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan kinerja guru ekonomi yang bersertifikasi dengan guru yang tidak 

bersertifikasi pada SMA Se-Kabupaten Temanggung. Kemudian, Setiawan dan 

Ningsih (2009) dalam tesisnya yang berjudul, “Penilaian Kinerja Guru 

Bersertifikasi di Madrasah Aliah Negeri (MAN) Purwokerto. Hasil penilitiannya 

menunjukkan bahwa sebagian besar (75%) dalam kategori memiliki kinerja 
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cukup/ sedang, dan hanya terdapat 3 orang  (25%) yang sudah menunjukkan 

kategori kenerja baik. Mereka yang memiliki kinerja baik ini masih dalam range 

bawah atau dalam keadaan belum optimal. Sehingga kinerja masih perlu untuk 

ditingkatkan lagi. Berdasarkan paparan hasil penelitian terdahulu di atas, kinerja 

guru tersertifikasi ternyata menunjukkan hal yang bertolak belakang, yaitu 

kinerjanya justru tak sepadan dengan sertifikasi yang dipegangnya. Dengan 

demikian, Peneliti tertarik melakukan penelitian serupa namun pada jenjang 

sekolah yang berbeda, jika pada penelitian sebelum dilakukan di jenjang sekolah 

menengah atas, maka penelitian kali ini pada jenjang Sekolah Dasar. Penelitian ini 

diberi judul, “Kompetensi Guru SD Pasca Sertifikasi di Kota Malang”. 

Secara umum, kondisi kompetensi guru pada sekolah dasar di Kota 

Malang masih perlu ditingkatkan. Hal ini bisa dilihat dari banyak guru yang 

belum mampu menyusun perangkat pembelajaran dengan sempurna secara 

mandiri, sehingga masih mengandalkan produk dari Kelompok Kerja Guru 

(KKG), guru belum menguasai teknologi dan informatika, masih banyak guru 

yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya, dan bahkan masih 

ditemukan guru yang kurang dalam kemampuan sosialnya sehingga di sekolah 

selalu menyendiri. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007, 

seorang guru harus menguasai empat kompetensi, yaitu: a) kompetensi pedagogik, 

b) kompetensi kepribadian, c) kompetensi sosial, dan d) kompetensi profesional. 

a). Kompetensi pedagogik, meliputi: 1. Menguasai karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; 2. 

Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik;                                     
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3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/ bidang 

pengembangan yang diampu; 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran; 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; 7. Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; 8. Menyelenggarakan penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil belajar; 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan 

evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; 10. Melakukan tindakan reflektif untuk 

kepentingan kualitas pembelajaran. 

b). Kompetensi kepribadian, meliputi: 1. Bertindak sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional; 2. Menampilkan diri sebagai 

pribagi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat; 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa; 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; 5. Menjunjung tinggi kode etik 

profesi guru. 

c). Kompetensi sosial, meliputi: 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, 

serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi 

fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; 2. Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik; 3. Beradaptasi di tempat 

bertugas seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial 

budaya; 4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 
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d). Kompetensi profesional, meliputi: 1. Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 2. 

Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang 

pengembangan yang diampu; 3. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu 

secara kreatif; 4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif; 5. Memantau teknologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian 

sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah 

bukti formal sebagai sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen 

sebagai tenaga professional. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah 

memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan profesinya 

sebagai pendidik. 

Adapun tujuan dari sertifikasi guru ini dikemukakan oleh Asmani (2009: 

29) adalah untuk meningkatkan mutu lulusan dan mutu pendidikan melalui 

peningkatan kualitas guru. Secara detail, sertifikasi guru bertujuan sebagai 

berikut: a). Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran; b) Meningkatkan profesionalisme guru; c) Meningkatkan proses 

dan hasil pendidikan; d) Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru ini bertujuan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia baik dalam prosesnya maupun 

hasil pendidikannya dengan cara meningkatkan kualitas guru melalui peningkatan 

profesionalisme guru (dengan memberikan standar kualifikasi dan standar 
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kompetensi guru sebagai pendidik) sehingga mampu melaksanakan tugasnya 

sebagai agen pembelajaran dan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan 

nasional. 

Adapun target pelaksanaan sertifikasi guru yang juga dikemukakan oleh 

Asmani (2009: 29): a). Meningkatkan kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial guru; b). Meningkatkan 

profesionalitas, kinerja, dan kesejahteraan guru. 

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Asmani di atas dapat disimpulkan 

bahwa sertifikasi guru dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru 

(Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial) dan meningkatkan kesejahteraan guru (memberikan tunjangan 

profesi bagi guru yang lulus sertifikasi) dengan harapan dapat meningkatkan 

kinerja dan profesionalitas dari guru-guru yang telah lulus sertifikasi. 

Di samping itu, menurut Samami, dkk. (2003), yang perlu disadari bahwa 

guru adalah subsistem pendidikan nasional. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan 

kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar 

minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam 

mengelola proses pembelajaran dapat meningkat. Kualitas pembelajaran yang 

meningkat diharapkan akan bermuara pada terjadinya peningkatan prestasi hasil 

belajar siswa. 

Berangkat dari harapan normatif sertifikasi untuk mencapai kualitas 

tertentu dalam wujud peningkatan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. 

Maka, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah nilai 
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sertifikasi dalam melaksanakan kompetensi guru. Oleh sebab itu, tesis ini diberi 

judul “Kompetensi Guru Sekolah Dasar Pascasertifikasi di Kota Malang”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

1. Bagaimana tingkat kompetensi pedagogik para guru Sekolah Dasar 

pascasertifikasi di Kota Malang? 

2. Bagaimana tingkat kompetensi kepribadian para guru Sekolah Dasar 

pascasertifikasi di Kota Malang? 

3. Bagaimana tingkat kompetensi sosial para guru Sekolah Dasar 

pascasertifikasi di Kota Malang? 

4. Bagaimana tingkat kompetensi profesional para guru Sekolah Dasar 

pascasertifikasi di Kota Malang? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah 

1. Mendeskripsikan tingkat kompetensi pedagogik para guru Sekolah Dasar 

pascasertifikasi di Kota Malang. 

2. Mendeskripsikan tingkat kompetensi kepribadian para guru Sekolah Dasar 

pasca sertifikasi di Kota Malang. 

3. Mendeskripsikan tingkat kompetensi sosial para guru Sekolah Dasar 

pascasertifikasi di Kota Malang. 

4. Mendeskripsikan tingkat kompetensi profesional para guru Sekolah Dasar 

pascasertifikasi di Kota Malang. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini berguna sebagai alat evaluasi terhadap pencapaian 

kompetensi guru demi mendukung terwujudnya mutu pendidikan ke arah 

yang lebih baik. 

2. Secara Praktis. 

  Penelitian ini bermanfaat bagi: 

a. Guru 

  Guru yang bersangkutan akan mengetahui kualitas kinerjanya terhadap 

standar kompetensi guru yang diembannya, jika hasil temuan menunjukan 

kompetensinya guru adalah rendah, maka guru perlu meningkatkan 

kompetensinya lebih baik lagi,  

b. Kepala sekolah 

  Kepala sekolah juga akan mengetahui pencapaian kompetensi guru, hasil 

penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam 

menentukan kebijakan yang tepat dalam menyikapi gurunya. 

c. Dinas Pendidikan Setempat. 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Dinas 

Pendidikan setempat; apakah guru Sekolah Dasar pascasertifikasi sesuai 

dengan standar kompetensi guru yang telah ditetapkan Permendiknas No. 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru Sekolah Dasar, sehingga 

Dinas Pendidikan setempat dapat menentukan arah kebijakan yang tepat 

terhadap guru yang bersangkutan ke depannya. 
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E. Penegasan Istilah 

1.  Kompetensi Guru 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen Bab 4 pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik serta sehat jasmani dan rohani 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian, Pasal 10 

menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional. Kompetensi guru yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah bentuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru, yang meliputi kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

2. Sekolah Dasar 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 

Tahun 2007, jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, bentuk 

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat. 

Sekolah Dasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar 

Negeri di Kota Malang. 

3. Sertifikasi. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian 

sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah 

bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai 

tenaga profesional. Guru Sekolah Dasar yang bersertifikat pendidik adalah 
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guru Sekolah Dasar yang memiliki bukti formal sebagai pengakuan yang 

diberikan kepada guru tersebut sebagai tenaga profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


