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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembangunan di bidang pendidikan dewasa ini pada prinsipnya diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk kualitas pendidikan pada sekolah luar biasa. Untuk 

mencapai hasil yang berkualitas tentunya dipelukan sarana dan prasarana yang memadai, sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

Pendidikan mempunyai peran sentral dalam membangun masyarakat untuk mencapai 

kemajuannya. Guru sebagai tenaga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan 

kehidupan masyarakat tersebut. Saat ini profesional guru sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan yang sangat berhubungan dengan fondasi dari pembentukan sumber daya 

manusia. Sehingga guru sebagai salah satu unsur di bidang pendidikan harus berperan secara 

aktif dalam menetapkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan 

masyarakat yang semakin berkembanng. Dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru terletak 

tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan 

tertentu, sehingga dibutuhkan suatu motivasi atau dorongan, yang berarti suatu pernyataan yang 

kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap tujuan. 

Dalam mewujudkan tuntutan kemampuan profesionalisasi guru seringkali dihadapkan 

pada berbagai permasalahan yang dapat menghambat perwujudannya. Permasalahan yang 

dihadapi dalam meningkatkan kemampuan profesional para guru melaksanakan pembelajaran 

dapat digolongkan ke dalam dua macam, yaitu permasalahan yang ada dalam diri guru itu sendiri 

(internal), permasalahan yang ada diluar guru (eksternal). Permasalahan internal menyangkut 

sikap guru yang masih konservatif, 
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rendahnya motivasi guru untuk mengembangkan kompetensinya dan guru kurang atau tidak 

mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan permasalahan 

eksternal menyangkut sarana dan prasarana yang terbatas. Hal ini tidak hanya terjadi pada guru 

di sekolah-sekolah biasa saja, akan tetapi juga terjadi pada guru di sekolah khusus/sekolah luar 

biasa. 

Di Indonesia sekolah khusus seringkali disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) 

walaupun ada juga sekolah–sekolah khusus yang tidak menamakan dirinya sebagai SLB. 

Pembentukan Sekolah Luar Biasa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi anak yang 

memiliki kebutuhan khusus atau anak luar biasa (Sunarjo, 2006). 

Sekolah luar biasa adalah lembaga pendidikan formal yang didalamnya khusus mendidik 

anak–anak yang mengalami kelainan penglihatan, pendengaran, kecerdasan, fisik, emosi dan 

sosial serta kelainan ganda. Anak luar biasa berbeda dengan anak pada umumnya, baik dari 

karakteristik maupun layanan pendidikan yang diperlukan. Dengan berbagai jenis kelainan yang 

dimiliki oleh anak–anak luar biasa pemerintah memprogramkan suatu upaya yaitu peningkatan 

kualitas sumber daya manusia termasuk di dalamnya bagi anak luar biasa. 

Lembaga pendidikan SLB adalah lembaga pendidikan yang profesional, yang bertujuan 

membentuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental agar mampu 

mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi maupun anggota 

masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan 

alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti 

pendidikan lanjutan. 

The Americans with Disability Act (ADA) menyatakan bahwa individu dengan kebutuhan 

khusus atau anak luar biasa harus mendapatkan akomodasi yang memadai baik didunia 

pendidikan maupun didunia pekerjaan dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi (Mastropieri & 

Scruggs, 2000). Hal tersebut di Indonesia ditindaklanjuti dengan Undang–Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sisdiknas pasal 5 ayat (2) bahwa “warga Negara yang berkelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. 

Oleh karena itu, di perlukan sebuah motivasi yang tinggi bagi guru-guru yang mengajar 

di sekolah luar biasa. Karena dalam melakukan tugasnya diperlukan kemampuan 
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profesionalisme yang lebih jika disbanding dari guru-guru sekolah luar biasa. Winardi (2001) 

menyatakan motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada pada diri seorang manusia, 

yang dapat dikembangkan sendiri, atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada 

intinya sekitar imbalan moneter, dan imbalan non moneter, yang dapat dipengaruhi hasil 

kerjanya secara positif atau negatif, hal mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi 

orang yang bersangkutan. Motivasi merupakan daya dorong sebagai hasil proses interaksi antara 

sikap, kebutuhan, dan persepsi bawahan dari seseorang dengan lingkungan, motivasi timbul 

diakibatkan oleh faktor dari dalam dirinya sendiri. 

Berdasarkan penelitian Subiyono (2006) menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif 

motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Dimana dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

motivasi kerja maka produktivitas kerja semakin tinggi pula. Hal ini disebabkan karena adanya 

motivasi kerja maka hasil kerja cenderung lebih baik daripada motivasi rendah. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa motivasi kerja memiliki dampak terhadap peningkatan 

produktivitas kerja. 

Menurut Rifka (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada hubungan positif 

dan signifikan antara sikap guru pada program sertifikasi dengan motivasi berprestasi. Hasil 

penelitian Agustiar (2005) juga menemukan bahwa motivasi guru mempunyai hubungan erat 

dengan kinerja. Penelitian ini telah membuktikan bahwa antara motivasi berprestasi dan 

produktivitas mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Jika motivasi rendah akan 

menghasilkan kinerja yang tidak maksimal, tapi sebaliknya jika motivasi tinggi akan 

menghasilkan kinerja yang maksimal atau produktif. Sementara itu, motivasi seseorang 

dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan pribadi seperti persepsi, daya tarik, dan harapan.  

Undang–Undang No. 02/1979 tentang sistem pendidikan nasional antara lain 

mengamanatkan bahwa : setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk meningkatkan 

kemampuan profesionali sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta pembangunan bangsa. Guru adalah termasuk tenaga kependidikan, dan oleh karena itu juga 

dituntut untuk meningkatkan kemampuan profesional sebagai guru. 

Syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi guru SLB (Sekolah Luar Biasa) ialah 

adanya minat terhadap masalah anak–anak luar biasa pada umumnya. Dengan demikian, dapat 
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diharapkan pengertian yang sebaik–baiknya terhadap anak–anak terbelakang. Syarat – syarat lain 

menjadi guru sekolah biasa berlaku pula bagi guru–guru Sekolah Luar Biasa (SLB), baik 

pengetahuannya, kecakapan, maupun kepribadiannya. Disamping itu, guru–guru untuk SLB 

untuk anak–anak terbelakang harus sudah terlatih untuk melayani anak–anak terbelakang (Amin, 

1975). 

Contoh, seorang guru SLB bagian C (tunagrahita) yang ingin mengajarkan konsep dasar 

operasi bilangan pada peserta didik penyandang lemah mental (mental retardation). Untuk 

menanamkan konsep operasi bilangan 1–20 misalnya, paada anak normal barangkali cukup 

diperlukan sekitar 1–2 minggu untuk menjelaskan operasionalisasinya secara tuntas. Namun, 

tidak demikian halnya bagi peserta didik yang menyandang keterbelakangan mental, waktu yang 

diperlukan bisa mencapai 2–3 bulan, atau bahkan lebih, itupun hasilnya tidak di jamin permanen 

menetap dalam memorinya. Tambahan lagi, mereka harus mengajarkan materi – materi lain tak 

kalah sulitnya untuk dapat dipersepsi dengan baik oleh peserta didik. 

SDLB Negeri Porong adalah salah satu di antara sekian banyak SLB yang ada di 

Indonesia. Di sekolah ini terdapat anak-anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental 

dan intelektual. Namun mereka mempunyai semangat tinggi untuk belajar dan tidak kalah dari 

anak-anak normal lainnya. Mendidik anak normal untuk bisa pintar mungkin tidak terlalu susah 

dan bisa dilakukan oleh guru biasa, akan tetapi mendidik anak yang mengalami kelainan mental, 

tidak semua guru bisa melakukannya. Dibutuhkan guru khusus yang terdidik sadar, kreatif, 

serius, ulet, dan berdedikasi tinggi. Dengan adanya sertifikasi akan terlihat keseriusan dari guru–

guru dalam mendidik anak–anak didiknya, seperti yang terjadi di lapangan, ada beberapa guru 

yang sudah tersertifikasi motivasi kerjanya semakin tinggi  seperti guru–guru yang ada di SDLB 

Negeri Porong, hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah guru tersebut tersertifikasi ada 

perubahan nyata dari para guru yang tersertifikasi. 

Survei yang dilaksanakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengenai dampak 

sertifikasi terhadap kinerja guru SLB menyatakan bahwa kinerja guru SLB yang sudah lolos 

sertifikasi belum memuaskan. Motivasi kerja yang tinggi justru ditunjukkan guru–guru SLB di 

berbagai jenjang pendidikan yang belum lolos sertifikasi. Harapan mereka adalah segera lolos 

sertifikasi berikut memperoleh uang tunjangan profesi. Hasil survei tersebut memperkuat dugaan 

sebagian besar masyarakat yang menyebut “proyek” program sertifikasi guru itu sekedar 
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formalitas. Para guru SLB yang belum tersertifikasi terlihat bekerja keras dengan berbagai cara 

sampai pada cara instan demi mendapatkan sertifikasi guru. Lebih dari itu, tujuan lainnya adalah 

memperoleh tunjangan profesi yang jumlahnya lumayan besar. Kerja 

keras guru tersebut ternyata hanya berlaku saat akan mengikuti sertifikasi. Tapi, pascasertifikasi 

kemampuan dan kualitas guru sama saja.(Yudha, 2010) 

Seringkali yang lulus menafsirkan tujuan sertifikasi. Banyaknya guru yang menjadikan 

sertifikasi sebagai tujuan akhir bukan sebagai gerbang awal dalam ranah tanggung jawab 

terhadap dunia pendidikan, menjadikan sertifikasi suatu program yang selesai sesudah 

dinyatakan lulus tanpa ada implementasi pasca pelaksanaan program tersebut. 

Adanya program sertifikasi pendidik/guru merupakan fenomena baru dalam dunia 

pendidikan kita. Selama ini para guru tidak mengenal sertifikasi yang berkait dengan 

kewenangan mendidik bagi dirinya; dalam arti untuk mendidik siswa tidak diperlukan sertifikat. 

Keadaan itu sekarang berubah. Pasal 8 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

selanjutnya disebut Undang-Undang Guru, menyatakan bahwa guru wajib memliki kualifikasi 

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

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Sertifikasi adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai 

tenaga profesional. Tujuan dari sertifikasi guru adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan 

nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Implementasi dari adanya sertifikasi guru adalah adanya 

perbaikan dalam sistem pendidikan, hal ini erat kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Menjadi 

hal mutlak bahwa pembelajaran di kelas sangat berpengaruh besar dalam menghasilkan output 

pendidikan, sehingga perlu adanya kesinambungan anatara perkembangan ilmu pengetahuan 

dengan kemampuan guru. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “ Perbedaan motivasi kerja antara guru SLB yang tersertifikasi dengan yang tidak 

tersertifikasi di Kabupaten Sidoarjo”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah “ apakah ada perbedaan antara motivasi kerja guru SLB (Sekolah Luar Biasa) 

tersertifikasi dengan yang tidak tersertifikasi di Kabupaten Sidoarjo?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan motivasi 

kerja antara guru SLB (Sekolah Luar Biasa) yang tersertifikasi dengan yang tidak tersertifikasi di 

Kabupaten Sidoarjo”. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan, dan pengetahuan bagi pengembang 

ilmu psikologi, khususnya bidang psikologi industri dan organisasi. 

2. Manfaat praktis 

Memberikan konstribusi masukan bagi para guru SLB mengenai motivasi kerja yang 

berkaitan dengan program sertifikasi dan bahan pertimbangan atau informasi bagi pihak 

manajemen SLB dalam memahami kondisi para psikologis tenaga pendidik. 


