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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Undang – undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dicantumkan lebih lanjut bahwa 

Pendidikan Nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklaq 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Dalam hal ini pendidikan sebagai instrumen 

penting dalam peningkatan kapasitas intelektual, kepribadian, keterampilan, dan 

produksi SDM senantiasa harus ditumbuh kembangkan secara efektif, efisien, 

kompehensif, dan berkesinambungan.  

  Lebih lanjut disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pengelolaan 

pendidikan pada akhirnya bergantung pada kualitas profesionalisme para guru ( 

pendidik, pengajar ). Kedudukan dan peran guru selaku pendidik sangat besar 

pengaruhnya. Guru merupakan titik sentral yang strategis dalam kegiatan 

pendidikan. Jika SDM diibaratkan sebuah bangunan yang kokoh, maka guru 

adalah perencana, penilai, sekaligus peletak pondasi bagi keutuhan bangunan di 

atasnya. Kekuatan atau kekokohan bangunan yang dibentuk jelas akan sangat 
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bergantung pada profesionalisme (kualitas) “peletak pondasi” dalam mengolah, 

mengimprovisasi, dan menata sendi-sendi yang kelak akan menjadi tumpuan. 

  Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa standar 

pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan salah satu ruang lingkup dari 

standar nasional pendidikan. Undang – undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen memperkuat hal ini dengan mencantumkan pula bahwa pendidik harus 

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 

jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal 

yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah 

dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang – undangan 

yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran, meliputi kompetensi 

pedadogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial. 

  Pada sisi lain, Undang – undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam rancangan peraturan pemerintah 

tentang guru, mengisyaratkan bahwa peningkatan kesejahteraan uru akan 

dilakukan pemerintah melalui pemberian tunjangan profesi, subsidi tunjangan 

fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Pemberian beberapa 

tunjangan kesejahteraan ini diberikan melaui mekanisme dan persyaratan tertentu. 

  Permendiknas No. 18 Tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru 

dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat 

pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, 
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yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk 

penilaian terhadap kumpulan dokumen. 

  Program sertifikasi guru merupakan amanat dari undang – undang dan 

terkait dengan kesejahteraan guru. Pelaksanaan sertifikasi guru adalah tugas yang 

dibebankan oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Peningkatan Mutu Profesi 

Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementrian Pendidikan Nasional kepada 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) se Indonesia. Dengan adanya 

sertifikasi diharapkan guru dapat menjalankan tugas dengan baik, dan 

meningkatkan kualitasnya. Sebab mereka sudah lulus sertifikasi dan mendapatkan 

tunjangan. Tujuan sertifikasi tidak hanya sekedar mendapatkan tunjangan, lebih 

dari itu tujuan sertifikasi adalah peningkatan mutu guru. Jadi para guru perlu 

memahami dan berupaya meningkatkan profesionalismenya. 

  Dengan kebijakan sertifikasi guru yang mensyaratkan guru harus 

memenuhi kualifikasi akademik S-1 banyak guru yang termotivasi untuk 

melanjutkan kuliah ke S-1 namun yang terjadi di lapangan adalah guru mengikuti 

pendidikan lanjutan ke S-1 tidak sesuai dengan mata pelajaran yang ditempuh dan 

jurusannya berbeda dengan yang sebelumnya. Perlu adanya pemahaman dan 

kesadaran dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju 

kualitas. Pemahaman dan kesadaran ini akan melahirkan aktifitas yang benar, 

bahwa apapun yang dilakukun adalah untuk mencapai kualitas, kalau seorang 

guru kembali masuk ke kampus untuk meningkatkan kualitasnya maka belajar 

kembali ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan. Sehingga mendapatkan ijazah S-1 bukan yang harus dicapai dengan 
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segala cara, termasuk cara yang tidak benar melainkan konsekuensi dari telah 

belajar dan telah mendapatkan ilmu.  

  Demikian pula kalau guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan untuk 

mendapatkan tunjangan profesi melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang 

bersangkutan telah memiliki kompetensi guru. Sebagaimana telah disyaratkan 

dalam standar kompetensi guru tujuan profesi adalah konsekuensi logis yang 

menyertai adanya kemampuan tersebut. Dengan menyadari hal ini maka guru 

tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikasi profesi, kecuali 

mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi. 

Berdasarkan hal tersebut maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu 

meningkatkan kualitas guru. 

  Persoalan-persoalan inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan 

penelitian terhadap ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU 

DI SD NEGERI BORO 03 KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasar latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah  implementasi kebijakan sertifikasi Guru di SD Negeri 

Boro 03 Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor penunjang implementasi 

kebijakan sertifikasi Guru di SD Negeri Boro 03 Kecamatan Selorejo 

Kabupaten Blitar? 
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3. Bagaimanakah dampak kebijakan sertifikasi terhadap kualitas guru di SD 

Negeri Boro 03 Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan selalu mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai. Untuk itu sesuai dengan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi Guru di SD Negeri 

Boro 03 Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar? 

2. Ingin mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang implementasi 

kebijakan sertifikasi Guru di SD Negeri Boro 03 Kecamatan Selorejo 

Kabupaten Blitar? 

3. Ingin mengetahui dampak kebijakan sertifikasi terhadap kualitas Guru di 

SD Negeri Boro 03 Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar? 

 

D. Manfaat Penelitian   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan pemahaman baik para guru maupun masyarakat tentang dampak sertifikasi 

terhadap kualitas guru. 

1. Bagi Guru 

  Memberikan masukan yang sangat berharga dan motivasi terhadap peran 

  guru dalam penyelenggaraan pendidikan dapat digunakan nsebagai bahan 



 6

  evaluasi. 

2. Bagi Peneliti 

  Memberikan masukan dan pengetahuan baru dalam perkembangan profesi 

  kependidikan. 

3. Bagi Masyarakat 

  Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi tentang 

  perkembangan profesi kependidikan. 

4. Bagi Sekolah 

 Sebagai bahan referensi baru dalam dunia pendidikan 

 

E. Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah merupakan pengidentifikasian istilah-istilah kunci dan 

kemudian di definisikan secara operasional, bukan secara leksikal (menurut 

definisi kamus). Istilah-istilah kunci pada umumnya diperoleh dari kata-kata yang 

menjadi fokus permasalahan penelitian (Zuriah,2003 : 3). Adapun penegasan 

istilah di dalam skripsiini meliputi:  

1. Analisis 

 Yang dikemukakan analisis di sini merupakan sutu penyelidikan 

terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab 

atau duduk perkara dan menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya 

dan penelaahan bagian itu sendiri. Merupakan hubungan antara bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti kasaluruhan 
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dampak.( Muhammad Zainal Abidin : www. Wikipedia Indonesia III 

2007. com) 

2. Dampak   

Dalam pengertian umum dampak merupakan segala sesuatu yang 

ditimbulkan akibat adanya konsekuensi sebelum dan sesudah adanya 

‘sesuatu’.( Muhammad Zainal Abidin : www. Wikipedia Indonesia III 

2007. com) 

3. Kebijakan 

Kebijakan sebagai prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada 

tujuan-tujuan tertentu (Suharto, 1997). Menurut Titmuss, senantiasa 

berorientasi kapada masalah dan berorientasi terhadap tindakan. Dengan 

demikian dapat dinyatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat 

prisip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibut secara 

terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. 

4. Sertifikasi Terhadap Guru SD 

  Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. 

  Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar 

  profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk 

  menciptakan sistem dan praktik pendidikanyang berkualitas. ( Panduan 

  Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, 2008 : 1 )  

5. Kualitas Guru 

Adalah suatu derajat, taraf yaitu kepandaian dan kecakapan, guru yang 

profesional adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar, ilmu 
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pengetahuan itu berkembangmaka sebagai pendidik seorang guru juga 

harus selalu meng update ilmu sebagai modal dasar dalam mendidik 

(Nurdin, 2004:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


