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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dalam pembangunan nasional merupakan sektor 

penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia agar mampu 

berasaing dalam era global. Menyadari pentingnya pendidikan,  seluruh 

komponen bangsa berupaya berperan mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas.  Sebagai upaya tersebut antara lain dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Kompetensi Guru . Kebijakan tersebut sebagai upaya peningkatan sumber 

daya manusia yaitu guru yang merupakan ujung tombak pendidikan 

terdepan.

Guru merupakan komponen penting dalam menentukan 

keberhasilan proses maupun keluaran dari pembelajaran. Guru sebagai  

perencana dan sekaligus sebagai aktor dalam pembelajaran. Peran tersebut

dituntut penjiwaan dalam setiap tahap di seluruh rangkaian pembelajaran. 

Seluruh aktivitas peserta didik menjadi kendali dan tanggungjawab guru. 

Guru juga mempertanggungjawabkan hasil akhir pembelajaran. Bahkan, 

ketimpangan siswa diluar proses pembelajaran guru dianggap sebagai 

sumber penyebab kesalahan.

Pemerintah menyadari pentingnya peran guru dalam pendidikan. 

Guru sebagai pelaku utama dalam pendidikan dibekali dengan berbagai



kemampuan yang diperoleh dari lembaga pendidikan guru dan 

pengembangan diri selama dalam menjalankan tugasnya. Berbagai upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kemampuan guru dilakukan sebagai 

amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Program Sertifikasi guru merupakan upaya yang 

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dan sekaligus 

kesejahteraannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 8 dan 10 menjelaskan bahwa 

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujutkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi.

Profesionalitas guru dapat dilihat dari kemampuannya dalam 

memilih dan menggunakan berbagai strategi pembelajaran. Berbagai 

upaya dilakukan agar guru memiliki berbagai strategi pembelajaran. 

Strategi pembelajaran kontektual memposisikan guru sebagai pendidik, 

perancang pembelajaran, pengarah pembelajaran, pelatih, model, dan 

teladan, evaluator, dan fasilitator (Mulyasa, 2008). Namun kenyataaan 

menunjukkan, bahwa kualitas guru di  Indonesia masih dianggap rendah, 

yang dibuktikan dengan berbagai persoalan guru seperti pengakuan 

profesi, ketidaksesuaian keahlian dengan tugas mengajar, dan citra guru 

yang menurun seperti yang dikatakan oleh Mulyasa dalam (Muhaimin, 



2010) bahwa sebagian guru kian menunjukkan citra yang kurang 

profesional. 

Untuk memecahkan permasalahan pendidikan akhir-akhir ini 

seperti, rendahnya kemampuan akademik siswa, pelecehan antar siswa

(ijime), absensi, drop out, penyalahgunaan obat, beratnya beban guru 

untuk mengimplementasikan pengajaran sesuai kurikulum dan

pembimbingan kepada siswa, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap 

kompetensi guru yang mengajar dan membimbing siswa dan sekaligus 

sebagai upaya untuk meningkatkanprofesionalisme guru (Ramli, 2008)

http://educationist.upi.edu/index.php/educationist-volii-no2-juli-2008.html

diakses tanggal 16 Mei 2011.

Sertifikasi guru sebagai upaya meningkatkan keprofesionalan dan 

kesejahteraan guru hingga saat ini belum ada instrumen evaluasi kinerja 

guru sertifikasi, seperti yang dialami oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga (Dikpora) Surakarta yang saat ini (11/5-2011) belum mengetahui 

sejauh mana kualitas guru yang telah tersertifikasi. 

“Pasalnya belum ada instrumen penilaian guru tersertifikasi. 
Belum ada instrumen evaluasi kinerja guru sertifikasi. Saat ini 
instrumen baru akan disusun di tingkat pusat," kata Kabid Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Dikpora, Sugiyanto di ruang kerjanya, 
Rabu (11/5-2011).
http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad diakses 
tanggal 16 Mei 2011.

Sistem penilaian guru selama ini dirasakan masih menggunakan 

sistem lama yang dilakukan berdasarkan penilaian atasan atau kepala 

sekolah saja. Takakura dan Ono dalam Ramli (2008)  berpendapat bahwa 



penilaian dalam sistem evaluasi guru yang lama (kinmuhyoutei) dilakukan 

berdasarkan hasil penilaian atasan atau kepala sekolah saja, sehingga 

keobjektifan dan kebenaran penilaian tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penolakan terhadap evaluasi guru terjadi karena selama ini penilaian 

terhadap kinerja guru dan pengelolaan sistem ketenaga kerjaan di bidang 

pendidikan dilihat berdasarkan masa kerja atau senioritas.    

  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sangat penting untuk 

meneliti “Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi di SMP Negeri 2 Jabung 

Kabupaten  Malang terutama dari pandangan guru yang bersangkutan, 

guru non sertifikasi, dan peserta didik. 

B. Fokus Penelitian

                    Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kompetensinya

di SMPN 2 Jabung Kabupaten Malang menurut guru tersertifikasi ?

2. Bagaimana dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kompetensinya

di SMPN 2 Jabung Kabupaten Malang menurut guru non sertifikasi?

3. Bagaimana dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kompetensinya

di SMPN 2 Jabung Kabupaten Malang menurut peserta didik ?



C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dan latar belakang di atas, maka

tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang dampak:

1. Kebijakan sertifikasi guru terhadap kompetensinya di SMPN 2 

Jabung Kabupaten Malang menurut guru tersertifikasi.

2. Kebijakan sertifikasi guru terhadap kompetensinya di SMPN 2 

Jabung Kabupaten Malang menurut guru non sertifikasi.

3. Kebijakan sertifikasi guru terhadap kompetensinya di SMPN 2 

Jabung Kabupaten Malang menurut peserta didik.

D.   Kegunaan Penelitian

               Kegunaan penelitian  ini diharapkan  bermanfaat:

1. Secara Teoritik, memberikan sumbangan informasi bagi dunia 

pendidikan tentang  studi kompetensi guru.

2. Secara praktik, bagi:

a. Menambah bahan kepustakaan bagi peneliti lain yang akan      

melakukan  kegiatan penelitian tentang dampak sertifikasi guru.

b. Guru, membantu instrospeksi diri, lebih memahami dan mau     

mengembangkan kompetensi diri, seoptimal mungkin sesuai 

potensi yang dimiliki.

c. Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini 

bermanfaat untuk membantu dalam mengevaluasi kebijakan 

sertifikasi dan penyusunan program  pembinaan guru. Hasil 



penelitian ini diharapkan merupakan gambaran obyektif tentang 

kompetensi guru tersertifikasi sebagai bentuk kebutuhan binaan.

Akhirnya, diharapkan dapat membuktikan bahwa kebijakan 

peningkatan mutu guru memerlukan penanganan yang 

komprehensif seiring dengan permasalahan pendidikan dan guru 

khususnya yang komplek.

                 

E. Penegasan Istilah 

Peneliti menjelaskan beberapa istilah, agar tidak muncul salah tafsir 

terhadap istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini. Beberapa istilah 

tersebuat adalah:

1. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang 

dampak sertifikasi guru terhadap kompetensinya baik positif, negatif, 

atau netral, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

2. Dampak adalah pengaruh kuat dari sertifikasi guru terhadap   

kompetensinya yang mendatangkan akibat baik negatif maupun 

positif.

3.   Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan

konsisten dalam mencapai tujuan.

4.   Sertifikasi Guru adalah merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui pemberian 



sertifikat oleh lembaga penyelenggara pendidikan tenaga 

kependidikan (LPTK) sebagai bukti lulus uji kompetensi.

5.  Kompetensi Guru adalah tingkat kemampuan minimal yang harus 

dipenuhi seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen 

pembelajaran (Depdiknas, 2006).  Kompetensi guru meliputi 

kompetensi :

a. Pedagogik yaitu kemampuan mengelola proses pembelajaran, 

penilaian dan pengunaan media pembelajaran.

     b. Kepribadian yaitu kepedulian, kedisiplinan, dan keteladanan bagi     

peserta didik.

c.   Kompetensi profesional yaitu kemampuan guru dalam penguasaan 

materi pelajaran, keaktifan dalam organisasi, melakukan 

penelitian tindakan, dan penggunaan fasilitas internet.

d. Sosial yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi   dengan

peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik dan 

masyarakat.


