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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

 

5.1  Profil Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah guru-guru yang mengikuti program sertifikasi dan 

mempunyai latar belakang yang berbeda pula serta masa kerja yang berbeda. Uraian 

tentang profil subyek penelitian akan dipaparkan secara singkat dengan jumlah 

subyek sebanyak 16 subyek penelitian. Subyek penelitian ini terdiri dari dua orang 

laki-laki dan 14 orang perempuan.  

Subyek pertama berinisial MI, lahir di Trenggalek pada tahun 1965. Ia  

seorang Guru Madya dengan pangkat Pembina Tk. I dengan golongan IV-B. MI 

menjadi guru sejak tahun  1990. Masa kerja secara keseluruhan 28 tahun 1 bulan. MI 

merupakan salah satu guru yang mengikuti atau menjadi peserta program sertifikasi 

tahun 2011. Ia merupakan isteri dari seorang pensiunan TNI AD, dan memiliki dua 

orang anak perempuan. 

Subyek kedua, SU merupakan seorang guru dengan jabatan Guru Pertama 

dengan pangkat Penata Muda III-A. Ia bertugas  di salah satu  sekolah dasar di desa 

Wonorejo. Lahir di Kediri pada tahun 1973. SU menjadi guru mulai tahun 2002. 

Masa kerja 15 tahun 3 bulan. SU  diangkat menjadi guru tetap pada tahun 2014. Ia 

juga merupakan salah satu guru yang sudah mengikuti program sertifikasi, dan  

mendapatkan tunjangan sertifikasi pada tahun 2015. Suami SU merupakan seorang 

wiraswasta, selain itu SU memiliki dua orang anak laki-laki. 
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Subyek ketiga, MA merupakan Guru Madya di sekolah dasar yang terlatak di  

Wonorejo Kecamatan Singosari. Lahir di Wonogiri pada tahun 1964. MA adalah 

salah satu guru yang sudah mengikuti program sertifikasi. MA menjadi guru mulai 

tahun 1984, dan masa kerja MA sudah 33 tahun 6 bulan. MA kini sudah diangkat 

menjadi guru pada tahun 1984 dan sudah mendapatkan sertifikasi pada tahun 2009 

dengan pangkat Pembina Tk. I dan golongan IV-B. MA sudah mendapatkan seorang 

suami yang berprofesi sebagai seorang TNI AD dan memiliki tiga orang anak 

perempuan. 

Subyek keempat, berinisial IC lahir di Malang pada tahun 1970. IC  

merupakan guru yang sudah mengikuti program sertifikasi. IC menjadi guru pada 

tahun 2001. Masa kerja  keseluruhan 16 tahun 10 bulan. IC menerima tunjangan 

sertifikasi sejak tahun 2015 dengan pangkat Pengatur Tk. I golongan II-D. Ia 

memiliki seorang isteri dengan profesi  guru honorer dan memiliki dua orang anak 

yang masih menempuh pendidikan. 

Subyek kelima, berinisial WN yang lahir di Malang pada tahun 1963. WN 

merupakan guru yang sudah mengikuti program sertifikasi pada tahun 2011. 

Sebelumnya WN menjadi guru pada tahun 1982, di mana WN baru diangkat pada 

tahun 1983, satu tahun setelah menjabat menjadi guru. Masa kerja WN secara 

keseluruhan sudah lama sekali yakni 35 tahun. WN kini menjadi guru dengan jabatan 

sebagai Guru Madya di Sekolah Dasar Negeri Baturetno II dan sudah berpangkat 

Pembina dan golongan IV-D. Suami dari WN dulunya adalah seorang PNS, tetapi 

sekarang suaminya sudah pensiun sebagai PNS. 
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Subyek keenam, bernama YS lahir Malang pada tahun 1970. YS adalah guru 

yang mengikuti program sertifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. YS mulai 

menekuni profesi guru sejak tahun 1993. Membutuhkan waktu yang lama untuk YS 

sebelum akhirnya menerima atau disahkan sebagai guru yang sudah mengikuti 

program sertifikasi pada tahun 2012. Masa kerja YS secara keseluruhan  sudah 24 

tahun. YS saat ini menjabat sebagai seorang Guru Madya dengan pangkat Pembina 

dengan golongan IV-A. Memiliki suami dengan profesi sebagai PNS di bidang 

pertanian. YS kini sudah memiliki dua orang anak perempuan. 

Subyek ketujuh, bernama SN lahir di Malang pada tahun 1963. SN adalah 

seorang guru penerima sertifikasi pada tahun 2011, karena sudah mengikuti program  

sertifikasi yang diadakan oleh pemerintah untuk guru atau tenaga pendidik. SN sudah 

menekuni profesi sebagai guru sejak tahun 1991. Dapat dikatakan SN menjadi guru 

selama 26 tahun 5 bulan. Sekarang SN menjabat sebagai seorang Guru Madya dan 

mengajar di Sekolah Dasar Negeri Banjararum 03. SN saat ini sudah berpangkat 

Pembina Tk. I dan golongan IV-B. Suami SN merupakan seorang pensiunan dan 

memiliki dua orang anak perempuan. 

Subyek kedelapan, bernama SA lahir di Sampang pada tahun 1962. SA 

berprofesi sebagai guru sejak tahun 1982. Di mana SA mengalami proses yang 

panjang sebelum akhirnya menjadi salah satu guru yang mengikuti program sertifikasi 

dan sudah bersertifikasi pada tahun 2012. SA saat ini menjabat sebagai seorang Guru 

Madya dan mengajar di Sekolah Dasar Negeri Banjararum 03. Masa kerja SA hingga 
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saat ini sudah terhitung 35 tahun 8 bulan dengan pangkat Pembina Tk. I dan golongan 

IV-B. SA memiliki dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. 

Subyek kesembilan, bernama SL lahir di Malang pada tahun 1972. SL 

merupakan seorang guru dengan pangkat Pembina Tk. I dan golongan IV-B. SL 

menjadi salah satu peserta program sertifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah 

bagi guru maupun tenaga pendidik. SL menekuni profesinya sebagai guru dimulai 

pada tahun 1993. SL baru diangkat pada tahun 1996 dan sah menjadi guru yang sudah 

bersertifikasi pada tahun 2011 hingga saat ini. Sehingga, masa kerja  SL secara 

keseluruhan terhitung sudah 24 tahun 06 bulan. Suami SL merupakan seorang yang 

berprofesi TNI AU dan dikaruniai tiga orang anak laki-laki. 

Subyek kesepuluh, berinisial TB lahir di Malang pada tahun 1971. TB  

menjadi guru mulai tahun 2003, tetapi baru diangkat menjadi guru tetap pada tahun 

2006. TB merupakan salah satu peserta program sertifikasi dan saat ini sudah menjadi 

salah satu yang bersertifikasi sejak tahun 2013. Masa kerja TB sendiri sudah terhitung 

sepuluh tahun ke atas yakni, 14 tahun 4 bulan.  Kegiatan TB saat ini sebagai guru 

yang mendapat jabatan sebagai seorang Guru Pertama dengan pangkat Pengatur Tk. I 

dan golongan II-D. Isteri TB sendiri merupakan seorang yang berprofesi sama yakni 

guru dan memiliki dua orang anak perempuan. 

Subyek kesebelas, berinisial RM lahir di Malang pada tahun 1972. RM 

memulai karirnya menjadi seorang guru pada tahun 2005 dan menjadi salah satu 

peserta sertifikasi pada tahun 2013, sehingga RM saat ini sudah menjadi salah satu 

guru yang bersertifikasi. Masa kerja RM sendiri terhitung masih baru dibandingkan 
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dengan subyek yang lain, yakni 12 tahun. Kesibukan RM saat ini menjadi seorang 

guru di Sekolah Dasar Negeri I Pagentan dengan jabatan sebagai seorang Guru Muda. 

RM sendiri sudah berpangkat Penata Muda Tk. I. Suami RM bekerja sebagai seorang 

wiraswasta dan sudah memiliki dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. 

Subyek keduabelas, bernama SW  lahir di Malang pada tahun 1970. SW  

merupakan seorang guru yang kini menjabat sebagai Guru Pratama dengan pangkat 

Pengatur dan golongan II-C. SW mulai menekuni profesinya sebagai guru pada tahun 

2006 dan baru diangkat pada tahun 2008. Selain subyek yang masih muda di antara 

yang lain, SW sudah mengikuti program sertifikasi dan sudah dinyatakan sebagai 

guru yang bersertifikasi sejak tahun 2013. Masa kerja SW sendiri secara keseluruhan 

yaitu, 11 tahun 9 bulan. Suami SW mempunyai profesi yang berbeda dengannya, ia  

merupakan seorang TNI AD dan memiliki dua orang anak, satu laki-laki dan satu 

perempuan. 

Subyek ketigabelas,  bernama S lahir di Malang pada tahun 1962. S  saat ini 

menjabat sebagai seorang Guru Madya yang bertugas di salah satu Sekolah Dasar 

Desa Tanjungtirto. Sebelumnya S sendiri memulai karir menjadi guru pada tahun 

1982. S juga menjadi salah satu peserta program sertifikasi yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan sudah mendapatkan sertifikat sebagai guru yang profesional dan 

bersertifikasi pada tahun 2012. Masa kerja S  secara keseluruhan yakni, 34 tahun 10 

bulan, waktu yang cukup lama bagi S untuk menjadi guru bersertifikasi. S kini sudah 

berpangkat Pembina Tk. I dan golongan IV B. Suami S bekerja sebagai PNS dan 

memiliki dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. 
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Subyek keempat belas IR, lahir di Kediri pada tahun 1961. IR adalah seorang 

guru dengan pangkat Pembina Tk. I dan golongan IV-B. Sebelumnya IR menekuni 

profesinya di dalam dunia pendidikan sejak tahun 1981. Masa kerja IR sendiri sudah 

mencapai usia 36 tahun. IR juga menjadi salah satu penerima sertifikasi pada tahun 

2009, selain itu IR merupakan satu-satunya subyek yang memiliki jabatan di atas 

guru. Isteri IR juga berprofesi sama-sama di dunia pendidikan yakni, sebagai seorang 

tenaga pendidik atau guru. IR memiliki tiga orang anak, yakni dua perempuan dan 

satu laki-laki. 

Subyek kelimabelas, SY lahir di Malang pada tahun 1967. SY merupakan 

isteri dari subyek bernama IR. SY sendiri berprofesi sebagai guru sejak tahun 1992, di 

mana SY saat ini sudah mencapai masa kerja  dengan total 25 tahun di dalam dunia 

pendidikan. Jika suami menjabat sebagai kepala sekolah, SY sendiri menjabat sebagai 

guru dengan jabatan sebagai seorang Guru Madya. SY juga sudah menjadi salah satu 

tenaga pendidik yang bersertifikasi pada tahun 2011 dengan pangkat Pembina Tk. 1 

dan golongan IV-A. Suami SY merupakan seorang guru dan telah memiliki tiga orang 

anak yakni, dua perempuan dan satu laki-laki. 

Subyek keenambelas, bernama DR lahir di Malang pada tahun 1971. DR 

adalah salah satu dari sekian banyak guru yang menjadi penerima sertifikasi pada 

tahun 2015. Menjabat sebagai seorang Guru Muda dan mengajar di salah satu 

Sekolah Dasar Desa Pagentan adalah aktifitas DR saat ini dengan pangkat Penata dan 

golongan III-A. DR sendiri memulai karir di dalam dunia pendidikan, khususnya 

menjadi guru sejak tahun 2006 dan baru diangkat pada tahun 2014. DR mengalami 
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proses yang lama mulai dari guru honorer hingga diangkat menjadi guru tetap. Masa 

kerja DR secara keseluruhan yaitu, sudah 11 tahun. Suami DR bekerja sebagai 

wiraswasta dan memiliki dua orang anak, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. 

5.2. Penyajian dan Analisa Data 

Penyajian data dari penelitian dengan judul Makna Profesionalisme 

Kependidikan Bagi Guru (Studi Fenomenologi Dampak Sertifikasi Guru di 

Kabupaten Malang). Sumber data adalah guru yang sudah sertifikasi dan sudah 

memiliki sertifikat pendidik, masa kerja lebih dari 5 tahun, sudah memperoleh 

tunjangan profesi minimal 2 tahun dan bertugas di Kabupaten Malang 

Data diperoleh  melalui dua sumber yang disebut sebagai data primer dan data  

sekunder. Data primer diperoleh dari  wawancara dengan  guru yang telah mengikuti 

program sertifikasi. Data sekunder diperoleh dari hasil observasi tambahan yang di 

dapat dari subyek dan partisipan (siswa, Kepala Sekolah, Pengawas dan Pengurus 

Koperasi guru). 

5.2.1 Makna Profesionalisme Kependidikan  

Temuan tentang makna profesionalisme kependidikan adalah: 

kemampuan guru dalam  melaksanakan tugasnya. Kemampuan menguasai 

materi, mempunyai wawasan yang mum puni atau wawasan yang luas. Hal ini 

didukung dari pernyataan dari subyek dan kutipan wawancara tentang makna 

profesionalisme kependidikan. 

Subyek laki-laki berinisial IC ini juga menyampaikan tentang makna 

profesionalisme kependidikan. Menurut IC dirinya setelah menjadi salah satu 
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guru yang menerima tunjangan dari pemerintah atau yang lebih dikenal 

dengan sertifikasi. Berikut ini penyampaian IC: 

“Sigap, harus bisa mengatasi segala sesuatu, tanggap mulai dari 
administrasi sampai pembelajaran KBM di kelas maupun di luar kelas 
harus sudah siap dan lengkap.” 
 
Berdasarkan penyampaian IC di atas, menurutnya profesionalisme itu 

sikap sigap dalam menghadapi segala sesuatu, tanggap m ulai dalam hal 

administrasi sampai dengan pembelajaran dalam KBM maupun luar KBM 

harus sudah siap tidak boleh ada satupun yang ketinggalan. Selama masih bisa 

mengerjakannya sendiri dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain, tetapi 

tidak menuntut kemungkinan sharing dengan atasan maupun rekan kerja. 

Kinerja guru jika dihubungkan dengan sertifikasi, salah satunya pada pukul 

kerja dimulai pukul 07.00 pagi kemudian pulang pukul 14.00 sore. 

Selama dari pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 14.00 sore, IC  

sebagai guru mata pelajaran Olahraga hanya sampai pukul 09.00-10.00 pagi, 

kemudian selanjutnya mengerjakan administrasi membantu rekan-rekan yang 

membutuhkan bantuan sampai dengan pukul 14.00 sore, kemudian seminggu 

sekali administrasi diajukan kepada kepala sekolah untuk ditandatangani, 

kemudian satu bulan atau dua bulan sekali diajukan kepada pengawas yang 

ada di wilayah kepengawasan. Kegiatan ini bisa membantu untuk kenaikan 

tingkat dan atau hal yang lain yang bisa melancarkan program sertifikasi bagi 

guru. 

Penyampaian IC di atas menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah 

memiliki kompetensi pedagogik, karena IC telah menyediakan berbagai 
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kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi 

belajar yang optimal. Sikap ini dapat dimaknai sebagai sikap “tanggung 

jawab” sebagai seorang guru yang melaksanakan tugasnya. 

WN menyampaikan tentang makna profesionalisme kependidikan 

tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh subyek sebelumnya, yakni: 

“Profesi, harus sudah niat ingsun menjadi guru, harus legowo, dan 
sesuai dengan yang dim inta pemerintah. Legowo yang dimaksud bisa 
menerima pekerjaan sebagai guru, fokus pada guru, tidak terbagi 
dengan pekerjaan yang lain.” 
 
WN menuturkan bahwa profesionalisme kependidikan suatu yang 

dimulai dari niat menjadi seorang guru, dan menerima suatu profesi yang 

sedang ditekuninya sebagai guru. Seorang yang pekerjaan guru bisa fokus 

dalam mengajar maupun dalam administrasi tidak memikirkan atau sedang 

mengerjakan pekerjaan lain yang dapat mengganggu pekerjaan utama sebagai 

guru. 

Adapun syarat-syarat yang disampaikan oleh WN tentang 

profesionalisme kependidikan salah satunya menerima dengan ikhlas bahwa 

pekerjaan atau profesi yang ditekuni adalah pekerjaan sebagai guru, pekerjaan 

yang dapat mencerdaskan anak didik. Selain itu, syarat kedua memiliki sikap 

loyal, semisal ada pelaksanaan KKG yang pelaksanaannya setiap tahun 3 kali 

pertemuan. Di mana guru bisa memecahkan masalah di masing-masing 

sekolah,  harus bisa bekerjasama dengan teman satu rayon tidak hanya satu 

sekolah, bisa menyampaikan kurikulum ke peserta didik, harus dapat 

bersosialisasi dengan teman sejawat. 
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Di sisi lain guru juga mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan 

administrasi yang lengkap dan fokus dalam mencerdaskan anak didik. 

Kebijakan pemerintah dalam memberikan tunjangan agar dapat mencerdaskan 

anak didik untuk penerus generasi milenium. Ketika seorang guru sudah 

melengkapi administrasi, RPP, Silabus, dll, maka seorang guru menurut WN 

sudah dapat dikatakan sebagai guru yang profesional. Selain itu, juga bisa 

membentuk karakter atau mengerti karakter masing-masing anak didiknya. 

Pernyataan yang dikemukakan WN di atas menunjukkan bahwa yang 

bersangkutan mempunyai kompetensi kepribadian, yaitu dengan menampilkan 

diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa dengan 

mengemukakan legowo (ikhlas) dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai 

guru. Oleh karena itu, sikap ini dimaknai sebagai sikap yang “ikhlas”. 

Berkaitan bahwa profesionalisme merupakan tanggung jawab hal 

tersebut juga disampaikan oleh subyek berinisial SL, berikut hasil kutipan 

wawancara: 

“Makna profesionalisme kependidikan itu kemampuan yang dimiliki 
seorang guru yang melaksanakan tugasnya di kedinasan dan menguasai 
dalam menjalanakan tugasnya yakni memberikan materi dan 
metodologi pengelolaan kelas.”  
 
SL memberikan penyampaian dari kutipan wawancara di atas, bahwa 

makna profesionalisme pendidikan itu suatu kemampuan. Kemampuan yang 

dimaksud, kemampuan seorang tenaga pendidik atau guru. Di mana dalam  

kemampuan ini digunakan untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru. Tugas 

guru dalam mendidik anak didiknya di dalam pemberian materi. 
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Materi yang disampaikan oleh seorang guru di dalam kelas maupun di 

luar kelas harus dapat diterima dengan baik oleh anak didik. Guru harus 

mampu dalam mengelola kelas, di mana guru mampu mengondisikan keadaan 

atau situasi di dalam kelas maupun di luar kelas. Seorang guru dapat memiliki 

strategi atau metode yang digunakan atau diterapkan dalam sistem  

pembelajaran. Metodologi yang digunakan seorang guru atau tenaga pendidik 

tepat sasaran yakni pada anak didik yang akan menerima materi pembelajaran. 

Profesionalisme kependidikan menurut SL mempunyai syarat,  

diantaranya peningkatan diri, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Untuk menjadi seorang yang profesional, seorang guru mampu 

dalam peningkatan diri dengan mengikuti perkembangan zaman. 

Perkembangan zaman yang dimaksud, seorang guru juga dikenalkan dengan 

dunia teknologi, yang dulunya masih secara manual sekarang sudah dapat 

diselesaikan dengan bantuan teknologi. Tidak hanya dalam pekerjaan yang 

bersifat teknis, melainkan juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

Seorang guru dapat mencari referensi-referensi penunjang pembelajaran 

melalui situs online selain menggunakan buku. 

Dikatakan profesionalisme kependidikan menurut SL sekitar 95%  

dirinya sudah menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan. 95%  

itu terdiri dari cara mengajar anak didik, mengatasi permasalahan-

permasalahan yang ada di sekolah. Mendidik bukanlah suatu cara yang m udah 

dan dapat digantikan orang lain, sehingga dibutuhkan penguasaan yang khusus 

bagi seorang guru. 
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Di sisi la in, ada beberapa indikator profesionalisme kependidikan, 

yakni dalam hal kinerja atau kedinasan berkaitan dengan pukul kerja, seperti 

pukul datang pukul 06.30 pagi, jam 14.00 pulang sudah tepat waktu, istirahat,  

selesai pembelajaran tepat waktu. Setiap guru yang dapat dikatakan 

profesional sudah menyelesaikan materinya. Materi yang disampaikan sudah 

disiapkan terlebih dahulu. Selain itu materi yang disampaikan juga dapat 

terselesaikan dengan tepat waktu. 

Berkaitan dengan kedisiplinan, seorang guru dapat memberi contoh 

kepada anak didik tentang kedisiplinan. Bagi SL dari segi administrasi sudah 

tertib, karena setiap satu minggu sekali melaporkan tertib administrasi dengan 

disampaikan ke kepala sekolah dan dimintakan tanda tangan kepala sekolah. 

Tertib pelaporan administrasi bagian dari kedisplinan seorang guru. 

Subyek SL tersebut di atas sudah melaksanakan kompetensi 

kepribadian, khususnya dengan menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab 

yang tinggi. Kegiatan subyek SL ini dapat dimaknai sebagai “tertib”. 

Mengutip wawancara yang dilakukan dengan RM, bahwa makna 

profesionalisme kependidikan seperti yang disampaikan di bawah ini: 

“Makna profesional kependidikan bagi saya sendiri ini bu, guru harus 
mengetahui makna profesi dulu. Saya bangga menjadi guru, lainnya 
dengan melakukan tugas dan kewajiban sebagai guru, ahli di 
bidangnya dan dapat meningkatkan kinerja.”  
 
Berdasarkan wawancara di atas, profesional kependidikan terlebih 

seorang guru harus mengetahui dahulu profesinya sebagai guru. Jika individu 

sudah memahami dan memposisikan dirinya sebagai seorang guru, maka hal 
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selanjutnya yang dilakukan melakukan tugas dan kewajiban sebagi seorang 

guru. Terlebih ada kebanggaan dari dalam diri sendiri dengan berprofesi 

sebagai guru. Tugas dan kewajiban seorang guru dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 

Seseorang dikatakan profesional jika mampu melaksanakan tugas dan 

kewajiban sesuai dengan bidangnya dan tepat dalam melaksanakannya. Salah 

satunya seorang guru harus ahli dalam bidangnya, yang dimaksud adalah 

profesi guru tidak mudah untuk digantikan oleh orang lain. Ahli di bidangnya, 

seperti seseorang yang lulusan pendidikan, sehingga mampu menguasai 

keadaan yang ada di sekolahan baik di kelas maupun di luar kelas. Hal ini juga 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik daripada sebelumnya. 

RM juga menyebutkan terkait ciri dari empat kompetensi dasar yang 

dimiliki seorang atau lulus dikatakan sebagai guru profesional, antara lain: 

1. Tahu hak dan kewajiban, kewajiban guru dikelas maupun diluar. Kewajiban 

tersebut dimulai dari adanya tahapan, planning, evalusai, perbaikan. Salah stau 

bentuk kewajiban, yakni melaksanakan, pelayanan, bimbingan, pembelajaran, 

dengan media yang menarik dan dapat tersampaikan ke peserta didik. 

2. Tanggung jawab, dalam melaksanakan kewajiban harus disertai dengan rasa 

tanggung jawab agar kewajiban tersebut terlaksana dengan baik, sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

3. Displin, kedisiplinan juga menjadi poin yang selalu dikaitkan denga 

profesionalisme kependidikan. Salah satu seorang guru datang tepat waktu 

merupakan bentuk kedisiplinan. 
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4. Melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi tupoksi. Tupoksi yang 

dijalankan atau dilaksanakan tidak hanya dilaksanakan tanpa ada rencana dan 

evaluasi. Siapa pelaksana, untuk siapa direncanakan, dan apa saja yang perlu 

di evaluasi merupakan hal yang harus diperhatikan. 

Dengan mencermati sikap RM di atas, maka ia dapat dikategorikan sebagai 

guru yang memiliki kompetensi profesional. Oleh karena itu, sikap RM ini dapat 

dimaknai sebagai seorang guru yang “memiliki kompetensi”.  

Hal tersebut sama dengan yang disampaikan oleh IR, subyek yang 

berusia 56 tahun ini mengatakan dalam kutipan wawancaranya, yakni: 

“Makna profesionalisme kependidikan ya bu? Kalau menurut saya ini 
bu, suatu pekerjaan yang dikuasai atau dimiliki oleh guru atau 
seseorang dengan persyaratan khusus, tidak semua orang bisa mengajar 
di kelas kecuali guru yang sudah mempunyai standarisasi keprofesian 
guru dengan sertifikat pendidik, standar kelayakan guru dalam 
mengajar di dalam kelas, menurut saya ya itu bu.” 
 
Pernyataan IR di atas menunjukkan bahwa menurut yang bersangkutan 

makna profesional yang telah dikemukakan, termasuk dalam kompetensi 

pedagogik, khususnya menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, sehingga mampu dan layak mengajar di dalam  

kelas. Di samping termasuk kompetensi pedagogikm pernyataan IR ini dapat 

dimaknai sebagai “layak mengajar”. 

Subyek DR yang satu ini menyampaikan bahwa profesionalisme 

kependidikan itu berkaitan dengan hal pembelajaran, salah satunya dalam hal 

penguasan materi. Berikut kutipan wawancaranya tentang makna 

profesionalisme kependidikan: 
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“Profesionalisme kependidikan kalau menurut saya ini bu tentang 
penguasaan materi pembelajaran, menguasai materi secara luas dan 
mendalam mencangkup materi pelajaran dan konsep kurikulum sehari 
hari, karena profesionalisme sendiri itu kan guru mempunyai wawasan 
yang luas dan mendalam.” 
 

DR juga menyampaikan tentang kemampuan. Kemampuan yang 

dimaksud oleh DR ini adalah tentang menguasai materi pembelajaran. Seorang 

guru dalam mencapai profesionalisme kependidikan, salah satunya mampu 

menguasai materi pembelajaran dan menguasai konsep kurikulum yang 

diterapkan atau yang dipakai dalam pembelajaran sehari-hari. Sehingga 

seorang guru sendiri harus memiliki wawasan yang luas dan mendalam tidak 

hanya pada materi saja atau kurikulum saja. Penguasaan materi harus sejalan 

dengan baik. 

Jika seorang guru sudah menguasai materi apa yang akan disampaikan 

di dalam kelas maka materi yang sudah disampaikan juga akan dengan m udah 

diterima oleh anak didik. Berkaitan dengan penguasaan kurikulum, seorang 

guru dalam menyampaikan materi sudah sesuai standar kurikulum yang 

diterapkan atau yang dipakai dalam sekolah tersebut atau sekolah tempat 

mengajar. DR juga menambahkan bahwa seorang guru juga mampu 

berinteraksi dengan dengan siapapun, artinya baik dengan atasan, teman satu 

profesi, orang tua wali murid, anak didik, maupun masyarakat di sekitarnya. 

Ada beberapa ciri seorang guru dikatakan sebagai guru yang profesional, 

yakni dalam kutipan wawancaranya: 

“Ciri guru yang profesional itu dimulai dari sehat jasmani rohani, 
kesanggupan mengajar, berpengalaman mengajar. Ada juga bu ciri 
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yang lainnya harus mempunyai standard profesional empat 
kompetensi. Ada ijazah atau bukti fisik yang mendukung.” 

 

Menurut DR, seorang guru yang profesional mempunyai beberapa ciri.  

Ciri tersebut seseorang tersebut harus sehat secara jasmani dan rohani. 

Kesanggupan belajar karena tidak semua orang sanggup dalam mengajar, 

mengajar juga bukan hal yang mudah karena tidak semua orang dapat 

mengajar. Bukti fisik seperti ijazah juga menjadi salah satu ciri untuk menjadi 

profesional, salah satunya mempunyai ijazah S1 kependidikan. Disisi la in juga 

didukung dengan empat standard kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. 

Pernyataan DR di atas, menunjukkan bahwa seorang yang profesional 

adalah yang menguasai kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu 

menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. Pernyataan DR di atas, di samping termasuk 

dalam kompetensi profesional, pernyataan tersebut juga bisa dimaknai bahwa 

guru yang profesional kependidikan adalah “menguasai materi pembelajaran”.  

Temuan berikutnya tentang makna profesionalisme kependidikan 

adalah: sebuah pekerjaan sebagai profesi guru. Profesi dan profesionalisme 

dianggap  memiliki makna sama. Seperti halnya yang disampaikan oleh SU, 

mengenai makna profesionalisme kependidikan bagi dirinya, yaitu 

dikemukakan sebagai berikut ini. 

“Profesi yang menuntut kita yang betul-betul menunjukkan sikap dan 
tingkah laku kita yang profesional dengan cara peningkatan kinerja, 
tindakan, sikap kita.  Sikap yang betul-betul guru profesional, memberi 
suri tauladan bagi anak didik.”  
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Menurut SU profesionalisme yaitu sebagai guru harus memiliki sikap 

yang disiplin dan taat peraturan mulai dari kita masuk tepat waktu ketika 

pukul 07.00 pelajaran akan dimulai sampai juga pulangnya pukul 14.00 tepat 

waktu. Lalu dalam menyampaikan pembelajaran ke anak-anak juga harus 

sesuai dengan materi yang sesuai dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 

harus kreatif dalam membuat inovasi untuk anak-anak agar pembelajaran yang 

diberikan tidak selalu monoton atau membosankan. Sehingga anak-anak juga 

termotivasi untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. 

Selain itu bisa mengendalikan sikap apapun, bagaimanapun dari 

ucapan dan tingkah laku sehari hari, terkait kerja sehari-hari dituntut lebih dari 

biasanya jika biasanya, biasa saja sekarang dituntut lebih kreatif dan inovatif 

dan dapat merangsang minat bakat siswa agar pelajaran menyenangkan dan 

tidak membosankan pendidik yang mendidik siswa mulai dari yang belum  

bisa menjadi bisa, belum mengerti menjadi mengerti, belum tahu menjadi 

tahu. Syarat sebagai profesi yaitu harus mampu dalam hal pendidikan, ijazah 

serta kemampuan-kemampuan lain yang harus dimiliki oleh pendidik. 

Sehingga muncullah karakter-karakter anak sesuai dengan yang 

diharapkan oleh guru, terutama pendidik. Syarat-syarat tertentu untuk profesi 

keguruan lainnya yaitu, yang pertama tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada 

harus dipenuhi. Kinerja yang lebih baik sesuai dengan yang sudah ditetapkan 

oleh pemerintah. Mulai dari masuk jangan sampai terlambat, meskipun sedang 

dalam keadaan apapun jika memang sudah tugas harus dilaksanakan sebaik-

baiknya. 
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Pernyataan DR di atas termasuk dalam kompetensi kepribadian, 

khususnya teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Pernyataan ini dapat 

dimaknai dengan “menjadi te ladan/panutan”. 

MA menyampaikan juga tentang makna profesionalisme keguruan, 

seperti berikut ini: 

“Guru harus profesional, mampu melaksanakan tugasnya secara 
profesional, menguasai  keilmuwan yang harus mendukung terlaksana 
tugas-tugas sebagai guru, menguasai materi, mampu bersosialisasi 
dengan lingkungan, mampu menguasai keprofesionalisasinya dengan 
menguasai beberapa keilm uwan, strategi, sosialisasi, kepribadian 
sebagai seorang guru.”  
 
Makna profesionalisme menurut MA seperti yang dipaparkan di atas 

merupakan  kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya, dengan tanggung jawab yang tinggi dim ulai dari perencanaan 

program, pelaksanaan program sampai pada evaluasi dan terus 

mengembangkan strategi-strategi baru demi pencapaian tujuan yang lebih baik 

dan maksimal seperti yang diharapkan. Selanjutnya sebagai pendidik mentaati 

serta menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan di Permendikbud baik dalam hal waktu, kinerja, etika, dan 

tanggung jawab. 

Pendidik juga harus memiliki kemampuan untuk menguasai materi 

sesuai dengan mata pelajaran yang diampu serta dapat mengaktualisasikannya 

dalam proses pembelajaran. Profesionalisme juga dituntut dalam menguasai 

materi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam materi 

pembelajaran mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian. 
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Untuk menerapkannya di lapangan yang dilakukan pertama yaitu 

mengacu dengan peraturan yang telah ditetapkan, kemudian disesuaikan 

dengan kondisi yang ada di lapangan termasuk sarana dan prasarana yang ada 

dengan mencari solusi dari sarana prasarana yang tersedia, sehingga kinerja  

yang dilakukan bisa maksimal meskipun dengan sarana prasarana yang 

terbatas. 

Pernyataan MA tentang makna profesionalisme di atas, termasuk 

dalam kompetensi profesional. Oleh karena kompetensi ini mendeskripsikan 

penguasaan materi mata pelajaran yang diampu. Pernyataan ini juga dapat 

dimaknai dengan kata “profesional”. 

Sebagai guru harus memiliki insting dan jiwa kepemimpinan, 

menguasai bidang keilmuan yang diampu, serta memiliki sikap integritas yang 

kuat terhadap tugas yang diemban. Sehingga dapat mewujudkan tujuan yang 

telah direncanakan demi kemajuan yang bersinegi. SA menyampaikan bahwa 

di dalam profesionalisme pendidikan terdapat sebuah tanggung jawab yang 

harus dilaksanakan. Hal tersebut dikutip dalam wawancara dengan SA, 

sebagai berikut: 

“Profesionalisme yaitu guru yang harus bertanggung jawab adanya 
sertifikasi, saling mengisi antara guru yang diberi tunjangan dan 
pemerintah yang memberikan program atau kebijakan. Selain itu 
profesionalisme pendidikan juga mengarah pada adanya perubahan 
serta guru menjadi panutan bagi anak didik.” 
 

Adapun syarat-syarat sebagai guru yang profesional menurut 

pandangan SA dengan cara mengayomi anak didik. Mengayom i anak didik 

yang dimaksud adalah, memberikan arahan bagi anak didik dan bisa menjadi 
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panutan, karena guru merupakan orang tua kedua setelah ayah dan ibu di 

rumah. Bisa bersosialisasi dengan baik dengan warga sekolah, komite dan 

masyarakat sekitar atau orang tua wali murid. Sosialisasi yang diterapkan 

tidak hanya tegur sapa melainkan dapat membantu kita ada kesulitan, 

memberikan contoh yang baik, dan dapat menjadi salah satu yang dapat 

berpengaruh terutama di lingkungan masyarakat, agar anak-anak yang masih 

belum sekolah menjadi termotivasi untuk melanjutkan sekolah. 

Sikap profesional mencerminkan sikap yang transparan dalam artinya 

selaku pendidik harus bisa mengimbangi apa yang diinginkan pemerintah 

sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan untuk guru dan dosen. 

Transparan yang dimaksud, seorang guru mampu melaksanakan kebijakan 

atau program yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-

undang yang diberlakukan. Sehingga terjadi keseimbangan antara program 

yang diberikan dan respon terhadap program tersebut. 

Selain adanya syarat di atas, ada juga syarat terkait dengan kompetensi 

yang dimiliki seorang guru, yaitu ada empat kompetensi dasar yang dimiliki 

seorang guru: 

1. Sosial 

2. Kepribadian 

3. Pedagogik 

4. Profesional 

Profesional kependidikan bagi seoarang guru dengan kata lain bisa 

menyesuaikan kinerja sesuai kebutuhan anak didik. Guru juga bisa memahami 
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apa yang dibutuhkan anak didik, sehingga apa yang disampaikan dapat 

diaplikasikan oleh anak didik. Maka dari itu seorang guru harus bisa membaca 

atau mengetahui terlebih dahulu bagaimana anak didiknya sebelum diberikan 

materi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Pernyataan yang dikemukakan SA di atas, termasuk dalam kompetensi 

kepribadian, karena menurut SA profesionalisme kependidikan dideskripsikan 

sebagai guru yang menjadi panutan bagi peserta didik. Pernyataan ini juga 

dapat dimaknai sebagai “menjadi panutan/teladan”. 

Guru juga bisa dalam menguasai IT. Dunia teknologi yang semakin 

berkembang, diharapkan guru juga dapat menggunakannya untuk keperluan 

pembelajaran atau mencari referensi terkait strategi, metode yang digunakan. 

Selain itu, guru juga tidak ketinggalan informasi yang berhubungan dengan 

dunia pendidikan dan dapat memantau perkembangan anak didiknya, dengan 

begitu tidak hanya anak didik yang paham akan teknologi melainkan juga 

tenaga pendidiknya. 

Menguasai materi yang akan disampaikan. Seorang pendidik sebelum  

menyampaikan materi juga harus bisa memahami materi atau menguasai 

materi yang akan disampaikan. Gunanya hal tersebut, ketika ada pertanyaan 

atau anak didik merasa ada yang kurang dipahami atau kesulitan, guru yang 

bersangkutan dapat menjelaskan atau memberi pemahaman kembali terhadap 

anak didik tersebut. 

Dikatakan profesionalisme kependidikan seorang guru dalam hal 

kinerja sudah menerapkan pemenuhan jam kerja 37,5 selama satu minggu. 
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Ada pula kegiatan seperti mengikuti penataran, karena akomodasi yang 

digunakan melalui dua sumber pembiayaan, ada yang biaya dari pemerintah, 

ada yang bayar sendiri. Jadi, profesionalisme kependidikan seorang guru 

dalam kinerjanya bisa memenuhi tuntutan-tuntutan yang diberikan 

pemerintah. 

IR menyampaikan dalam kutipan wawancaranya di atas, bahwa makna 

profesionalisme dalam kependidikan itu suatu pekerjaan yang ditekuni atau 

dikuasai guru dan beberapa persyaratan khusus sebagai seorang guru. Tidak 

semua orang dapat mengajar di dalam kelas kecuali seorang guru yang sudah 

mempunyai standarisasi keprofesian dengan bukti fisik berupa sertifikat 

pendidik. Sertifikat tersebut memenuhi standarisasi, salah satunya seorang 

guru layak tidaknya mengajar di dalam kelas. 

Sertifikat pendidik yang di dapat berupa kebijakan pemerintah tentang 

sertifikasi. Syarat seorang guru dikatakan profesional, yakni melalui PKB 

(Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan). Program-program lain yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yaitu terkait PKG, PKKS, sehingga guru 

dikatakan profesional ketika sudah melewati beberapa proses atau lulus dari 

program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Profesional kependidikan menurut IR sendiri mempunyai dua 

pengertian, profesional sendiri, yakni suatu sikap atau simbol yang ada di 

dalam guru, kependidikan sendiri suatu hal yang berkaitan dengan bidang 

pendidikan. Hal ini terbukti dalam salah satu kutipan wawancara, sebagai 

berikut: 
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“Suatu sikap atau simbol yang ada di dalam guru, sedangkan 
kependidikan suatu hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan.” 
 

Di mana dalam hal ini yang dibahas adalah keprofesioanalan seorang 

guru setelah adanya sertifikasi. Sertifikasi merupakan salah satu program yang 

diselenggarakan pemerintah untuk kesejahteraan guru. 

Suatu keahlian dalam melatih dan mendidik untuk 

mempertanggungjawabkan tugasnya dan mengembangkan keilmuwan atau 

profesinya melalui kegiatan yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh 

pihak sekolah sendiri. 

Pernyataan IR di atas secara singkat mengemukakan bahwa simbol 

guru berkaitan dengan pendidikan. Hal ini terkait dengan kompetensi 

pedagogik dan dimaknai sebagai “profesi guru”. 

Temuan selanjutnya tentang makna profesionalisme kependidikan 

merupakan sikap dan tingkah laku yang berkarakter dalam meningkatkan 

mutu pendidikan, seperti  yang disampaikan oleh Subyek MI menguraikan 

tentang makna profesionalisme kependidikan mengatakan: 

“Profesionalisme kependidikan itu meningkatkan karakter kita yang 
baik yang bisa dicontoh anak didik baik dalam ucapan maupun 
tindakan.” 
 

MI menjelaskan bahwa seorang profesionalisme di dalam dunia 

pendidikan itu memiliki kemampuan dalam meningkatkan karakter. Di mana 

karakter yang dibangun itu menjadi lebih baik dan dapat menjadi contoh bagi 

anak didik, baik dalam ucapan maupun tindakan. Ucapan di dalam kelas, di 
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luar kelas, maupun di luar lingkungan sekolah, baik ucapan kepada 

masyarakat, teman sejawat, atasan maupun dengan anak didik. 

Profesionalisme kependidikan, berkaitan dengan karakter. Individu 

yang memiliki profesi sebagai guru mampu menumbuhkan karakter sebagai 

pendidik yang berkompeten, pendidik yang bisa dalam segala hal dan segala 

situasi. Profesionalisme kependidikan merupakan suatu keahlian khusus yang 

dimiliki guru atau tenaga pendidik dalam dunia pendidikan. 

Pernyataan yang disampaikan MI di atas, termasuk dalam kompetensi 

kepribadian, khususnya teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Hal ini 

dimaknai dengan “panutan/teladan”. 

Subyek berinisial YS lebih memaparkan secara mendalam tentang 

profesionalisme kependidikan, berikut kutipan wawancara dengan YS: 

“Pekerjaan  profesi di bidang pendidikan, profesi dalam dunia 
pendidikan, artinya orang yang melatih, mendidik, melaksanakan 
kegiatan-kegiatan di lembaga sekolah baik formal maupun non formal. 
Ada syarat ketentuan profesionalisme kependidikan meliputi 
diantaranya, kode etik, kehormatan, dilaksanakan dengan profesional, 
dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku, tidak hanya mengejar 
material.” 
 
Profesionalisme sebenarnya dapat pula diartikan sebagai satu bentuk 

sifat dan pandangan, bahwa pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah 

pekerjaan yang memiliki kekhasan seperti: 

a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang cenderung mendekati 

ideal.  

b. Meningkatkan dan memelihara (kehormatan  profesi) atau image 

profesional. 
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c. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan 

profesinya yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas 

pengetahuan dan keterampilan dirinya. 

d. Mengejar kualitas dan cita-cita profesi 

 Pemaparan YS tentang profesionalisme kependidikan merupakan jenis 

pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, karena itu hanya orang yang 

memiliki keahlian  tertentu yang dapat melakukannya, sehingga tidak bisa 

tergantikan oleh orang lain tanpa memiliki keahlian yang dipersyaratkan. 

Selain keahlian  itu profesionalisme kependidikan juga mempersyaratkan 

memiliki kode etik kehormatan sebagai bagian dari latar belakang 

keprofesiannya, bukan mencari balasan material semata-mata, serta peraturan 

tentang etika dan sanksi pelanggarannya. Contoh pekerjaan yang berkaitan 

dengan profesionalisme adalah Dokter, Guru, Polisi, Jaksa, Wartawan, 

Pengacara dan sebagainya. 

 Sebagai seorang guru yang merupakan pekerjaan profesi, artinya 

pekerjaan yang berkaitan dengan profesionalisme berarti dalam bekerja  

senantiasa mengindikasikan adanya cita-cita meningkatkan kualitas diri dan 

kualitas pekerjaan, sehingga menumbuhkan hasil pembelajaran sesuai tujuan 

dengan kriteria unggul dan berdaya guna tinggi. Selain itu, juga senantiasa 

menjaga kehormatan guru dalam sikap dan perilaku dimana saja profesi itu 

melekat sebagaimana kode etik guru yang telah ditetapkan. Selalu menjaga 

kehormatan diri dan profesi serta mengembangkan kualitas kerja menuju 



 111 

kualitas hasil yang makin meningkat diyakini dan dicita-citakan makin  

meningkat pula kualitas profesionalismenya. 

 Profesi keguruan adalah suatu profesi yang memerlukan kompetensi 

keguruan yaitu kemampuan dasar berupa keterampilan menjalankan rutinitas 

sesuai dengan petunjuk, aturan, dan prosedur teknis. Sebagai seorang profesi 

guru. Guru memerlukan kompetensi khusus yang berkenaan dengan 

tugasnya. Hal itu karena pendidikan tidak terjadi secara alami, tetapi dengan 

disengaja (disadari). Kompetensi guru tentu harus sesuai  dengan bidang 

tugasnya, yaitu pengajaran, bimbingan dan administrasi. Seorang guru perlu 

mempelajari metode mengajar, karena kegiatan mengajar bersifat praktis dan 

alami, siapapun dapat mengajar asalkan memiliki pengetahuan tentang apa 

yang akan diajarkan.  

 Berdasarkan pengalaman YS orang kelak akan dapat meningkatkan 

kualitas pengajarannya. Memang ada orang yang kebetulan dapat mengajar 

dengan baik tanpa mempelajari metode mengajar, tetapi ada pula yang juga 

kebetulan tidak dapat mengajar dengan baik, karena tidak mempelajarinya. 

Pada dasarnya, guru-guru “kebetulan” itu bersandar kepada pengalaman 

pribadinya di dalam kegiatan belajar mengajar. Pada dasarnya pula, 

metodologi pengajaran merupakan hasil pengkajian dan pengujian terhadap 

pengalaman yang tidak lagi kebetulan, tetapi pengalaman yang mempunyai 

kebenaran berdasarkan penerapan metode ilmiah. Metode pengajaran lebih 

memberikan kemudahan kepada guru dalam menjalankan kegiatan belajar 

mengajar. 
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 Di samping itu, ilmu pengetahuan dan orientasi pendidikan di zaman 

sekarang mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini menuntut guru untuk 

memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan orientasi pendidikan yang 

baru serta metode-metode mengajar yang sesuai dengan perkembangan baru 

tersebut. Keberadaan metodologi pengajaran menunjukkan pentingnya 

kedudukan metode dalam sistem pengajaran. Tujuan dan isi pengajaran yang 

baik tanpa didukung metode penyampaian yang baik dapat melahirkan hasil 

yang tidak baik. Atas dasar itu, pendidikan mempunyai pengaruh dan 

perhatian yang besar terhadap masalah metode. 

 Penguasaan tentang metode pengajaran, pembimbingan siswa,  

menemukan strategi dan media yang ideal mengoptimalkan hasil 

pembelajaran, melakukan evaluasi/penilaian hasil pengajaran yang tepat 

sehingga memperoleh hasil penilaian yang akurat dan terpercaya serta 

akuntable, semua pengetahuan dan keterampilan serta terbentuknya sikap 

terkait hal tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi keguruan atau yang 

disebut profesi tentang ilm u menjadi guru. 

 Sebagai salah satu pekerjaan profesi, seorang guru yang profesional 

dan memiliki profesionalisme dapat berpedoman pada apa yang telah 

ditetapkan pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang 

Guru dan Dosen. Dalam peraturan tersebut ditetapkan syarat 

profesionalisme, jenis kompetensi, kemampuan kerja yang perlu 



 113 

ditingkatkan kualitasnya, ta ta kelola pelaksanaan profesi yang profesional 

sebagai seorang Guru dan Dosen.  

Pedoman tersebut memahamkan guru tentang syarat dan tata kelola  

profesi bahkan juga tunjangan yang diberikan pemerintah untuk memberikan 

penghargaan terhadap profesionalisme guru yang mulia dan terhormat 

sebagai unsur pokok penyiapan generasi bangsa yang makin berkualitas 

sesuai tujuan pendidikan nasional. Jika YS lebih menekankan pada bahwa 

profesionalisme kependidikan merupakan suatu profesi yang membutuhkan 

keahlian khusus. 

Pernyataan YS di atas karena menyinggung masalah kode etik, maka 

dapat dikategorikan termasuk dalam kompetensi kepribadian. Di samping 

itu, hal ini dapat dimaknai sebagai “bertindak etis”. 

Jika W N berkata seperti di atas, maka, hal serupa juga tidak jauh 

berbeda seperti yang disampaikan oleh SN, yakni dalam kutipan 

wawancaranya: 

“Bekerja secara profesional tidak semaunya sendiri, ada UU dan 
mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu guru dituntut mencerdaskan 
kehidupan bangsa melalui anak didik dengan cara mendidik dan 
mengajar anak-anak, dengan diterapkannya pendidikan karakter, 
sehingga dalam meningkatkan profesi tidak semaunya sendiri.” 
 
Pemaparan SN, bahwa profesionalisme kependidikan itu sikap yang 

yang dilakukan bukan atas dasar kemauan sendiri melainkan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Terkait peraturan adanya UU yang mengatur 

profesionalisme seorang guru. Sehingga guru dalam berperilaku maupun 

dalam mendidik anak didiknya tertuang dalam peraturan tersebut. Selain itu, 
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guru dituntut untuk mendidik dan mengajar guna mencerdaskan anak 

didiknya. 

Mencerdaskan anak didiknya salah satunya melalui sistem  

pembelajaran yang ada di kelas. Kedua, pendidikan karakter yang diciptakan 

ketika guru memberikan mata pelajaran keterampilan atau mata pelajaran yang 

menumbuhkan karakter anak didik. Hal tersebut tentunya dilakukan dengan 

berbagai metode. Metode yang digunakan, metode yang sesuai dengan 

karakter anak-anak didik, sehingga dapat tepat sasaran. 

Profesionalisme guru dapat ditingkatkan melalui berbagai cara. Salah 

satu cara yang diterapkan oleh SN yakni, bersikap profesional dan mentaati 

peraturan. SN memahami bahwa dirinya terikat dengan sistem dan tidak bisa 

bertindak di luar sistem. SN juga menumbuhkan jiwa profesionalisme dalam  

dirinya, karena profesionalisme berkaitan dengan pribadi masing-maisng 

individu. 

Pernyataan SN yang memfokuskan terhadap peserta  didik dengan 

pendidikan karakter, termasuk dalam kompetensi pedagogik, karena terkait 

dengan penguasaan terhadap peserta didik. Pernyataan yang memfokuskan 

terhadap karakteristik peserta didik ini dapat dimaknai sebagai “memahami 

peserta didik”.  

Masih berkaitan dengan kemampuan dan tanggung jawab, hal yang 

sama juga dimaknai oleh subyek TB, TB juga memaknai profesionalisme 

kependidikan sebagai suatu kemampuan yang harus dimiliki setiap guru, 

seperti kutipan wawancara di bawah ini: 
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“Profesionalisme kependidikan itu ya dimana tugas harus sesuai 
dengan kemampuan dan dapat dipertanggungjawabkan, harus 
menguasai pedagogik, harus mempunyai pribadi yang mengenal 
lingkungannya, mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar baik di 
dalam masyarakat, anak didik, warga sekolah, serta mengikuti 
pelatihan dan workshop.” 
 
Kutipan wawancara di a tas dapat dipaparkan bahwa dalam  

melaksanakan tugas diimbangi dengan kemampuan yang memadai. Tugas 

yang dilaksanakan juga dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Seorang 

guru dalam mengemban tugas yaitu mengajar atau memenuhi administrasi 

selain itu juga ada hal lain yang dilaksanakan sebagai tenaga pendidik. Empat 

kompetensi dasar yang dimiliki seorang guru juga menjadi acuan dalam  

melaksanakan suatu kewajiban atau tugas. 

Salah satu dari keempat kompetensi yang disampaikan TB adalah 

kemampuan pedagogik. Di mana seorang guru mempunyai kepribadian dalam  

mengenal lingkungannya. Lingkungan yang ada di sekolah maupun di luar 

sekolah. Kemampuan berinteraksi juga menjadi salah satu hal yang menunjang 

guru dapat dikatakan sebagai guru yang profesional. Interaksi yang dimaksud, 

interaksi dengan lingkungan sekitar baik dengan anak didik, teman sejawat, 

orang tua wali murid, dan masyarakat. 

Di dalam masyarakat, guru mampu membuat suatu perubahan, agar 

anak didik lebih giat dalam belajar. Selain itu keterlibatan guru dalam  

kegiatan-kegiatan sebagai pendidik yang ada di lingkungan masyarakat. 

Setelah kompetensi dasar yang harus dipenuhi, ada juga pengembangan 

belajar yang dilaksanakan dengan cara mengikuti pelatihan. Guru lebih aktif 
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lagi dalam mengikuti pelatihan maupun workshop yang dilakukan oleh pihak 

sekolah sendiri maupun kedinasan. Hal ini menjadi salah satu penunjang 

seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang profesional. 

Jika pernyataan TB di atas yang intinya mampu berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar di masyarakat, maka ini termasuk dalam kategori 

kompetensi sosial. Pernyataan TB di atas dapat dimaknai sebagai “mampu 

berkomunikasi”. 

Berbicara kemampuan, S juga menyebutkan tentang peningkatan mutu 

dalam pendidikan pada kutipan wawancara yang ada di bawah ini: 

“Makna profesionalisme kependidikan apa ya bu, kalau menurut saya 
ya kemampuan guru dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan 
mutu pendidikan kepada anak-anak didik kita.” 
 
 Kutipan wawancara di atas, S menjelaskan bahwa makna 

profesionalisme kependidikan bagi dirinya, merupakan suatu kemampuan 

yang dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan dalam bidang pendidikan, 

dimana seorang guru mampu untuk memberikan materi dan menyelesaikan 

tugas-tugasnya sebagai guru. Selain itu, kemampuan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan anak-anak didik. Kemampuan memberikan materi yang 

sesuai dan mudah dipahami. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya 

sekedar memberi materi, tetapi diperlukan keahlian dengan dibuktikan melalui 

syarat-syarat profesionalisme kependidikan. 

Syarat-syarat profesionalisme kependidikan, antara lain: 

1. Ijazah S1 PGSD. 

2. Memiliki empat dasar kompetensi. 
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3. Mempunyai wawasan yang luas untuk inovasi kependidikan. Wawasan luas, 

yang dimaksud adalah wawasan global, mengikuti perkembangan zaman serta 

selektif. 

4. Mengetahui perkembangan dunia IT yang harus dikuasai guru dan dampak 

bagi siswa. 

Adapun syarat-syarat khusus profesional kependidikan, yaitu: 

1. Ijazah khusus sekolah pendidikan guru. Di mana sejak menempuh pendidikan 

guru mulai belajar kurikulum, administrasi pendidikan dan menghadapi anak-

anak di sekolah. Selain itu, SPG sudah ditutup, sehingga sekarang dibuktikan 

dengan ijazah S1 PGSD.  

2. Pengetahuan tentang pembelajaran. Tinggi dan memahami pengetahuan lebih 

luas lagi di dalam pembelajaran. 

3. Tuntutan kinerja, guru harus mengajar sesuai dengan bidangnya, guru kelas 

mengajar selama 6 hari kerja, dan harus 37,5 jam dalam satu minggu. Sudah di 

sekolah 6.30 pagi pulang pukul 14.00 siang. Selama anak-anak pulang, guru 

mengerjakan administrasi dan menyiapkan pembelajaran untuk hari 

selanjutnya. 

4. Diwajibkan meningkatkan profesinya dengan cara mengikuti diklat, seminar, 

PKB (Pendidikan Pengembangan Keprofesian), biayanya dari pribadi karena 

mendapat tunjangan TPP dari 10%. 

Pernyataan S di atas yang mengemukakan makna profesionalisme 

kependidikan adalah meningkatkan mutu anak didik. Hal ini termasuk dalam  

kategori kom petensi pedagogik, khususnya memfasilitasi pengembangan 
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potensi peserta didik. Pernyataan S di a tas juga dapat dimaknai sebagai 

“mengembangkan potensi”. 

Berkaitan dengan makna kependidikan, subyek berinisial SY 

memaknainya berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang atau 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan tersebut juga 

memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Hal ini diungkapkan SY 

melalui wawancara, berikut ini kutipan wawancara dengan SY: 

“Makna profesionalisme kependidikan kalau bagi saya sendiri itu ya 
kemampuan guru dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan kepada anak-anak didik kita. Ada juga syarat-syaratnya 
untuk mencapai profesionalisme kependidikan itu bu.” 
 

Kutipan wawancara di atas dengan SY, bahwa profesionalisme 

kependidikan adalah suatu kemampuan di dalam bidang pendidikan. 

Kemampuan ini berkaitan dengan peningkatan mutu dalam hal pendidikan 

kepada anak-anak didik. Tidak hanya kemampuan biasa, tetapi ada syarat-

syarat khusus yang harus dipenuhi untuk mencapai kemampuan tersebut. 

Setelah pemenuhan syarat tersebut, seorang guru baru dapat dikatakan sebagai 

seseorang yang profesionalisme. Adapun syarat-syaratnya disampaikan oleh 

SY, berikut hasil wawancaranya: 

“Syarat-syarat profesionalisme kependidikan itu yang jelas ya bu harus 
ada ijazah S1 PGSD, memiliki empat kompetensi, mempunyai 
wawasan yang luas untuk inovasi kependidikan. Wawasan yang luas 
itu maksudnya, wawasan global bisa mengikuti perkembangan zaman 
serta selektif juga bu, masuknya IT yang harus dikuasai guru dan 
dampak bagi siswa.” 

 
Menurut SY, kemampuan seorang guru atau seorang guru dikatakan 

profesional dalam hal kependidikan itu memiliki beberapa syarat yang harus 
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dipenuhi, antara lain seorang guru memiliki ijazah PGSD bagi guru-guru SD, 

memiliki empat kompetensi yang sudah disampaikan oleh subyek 

sebelumnya, memiliki inovasi dalam hal kependidikan, memiliki wawasan 

yang luas atau wawasan yang luas, dan dapat menggunakan teknologi. 

Seorang guru menurut SY juga harus berpandangan dalam hal wawasan, 

wawasan seorang guru dapat mengikuti perkembangan zaman tetapi disisi lain 

guru juga harus selektif tidak semuanya diterima dengan tangan terbuka. Hal 

yang positif untuk dunia pendidikan dipakai dan hal yang negatif dapat 

dihindari begitu pula bagi guru untuk memberikan informasi terhadap anak 

didiknya. SY juga menyampaikan bahwa syarat-syarat di atas masih ada lagi 

syarat yang lainnya berkaitan dengan kinerja seorang guru. 

 “Syarat-syarat lainnya ya ada lagi bu, itu usia, pengetahuan tentang 
pembelajaran, kan seorang guru harus belajar kurikulum dalam sistem 
pembelajaran. Kalo tuntutan kinerja, guru harus mengajar sesuai 
dengan bidangnya, guru kelas mengajar selama 6 hari kerja, dan harus 
37,5 jam dalam satu minggu. Sudah di sekolah pukul 6.30 dan pulang 
pukul 14.00. Selama anak-anak pulang, guru mengerjakan administrasi 
dan menyiapkan pembelajaran untuk esok hari.” 
 
SY menyampaikan dalam kutipan wawancaranya, bahwa kinerja guru 

salah satunya ditentukan oleh jam kerja. Seorang guru harus mampu 

memenuhi pukul kerja guru yang sudah ditentukan, yaitu selama satu minggu 

sebanyak 37,5 jam. Pembelajaran dimulai pukul tujuh pagi tetapi seorang guru 

datang lebih awal yakni setengah tujuh. Pulangnya juga sudah ditentukan 

pukul 14.00, sehingga guru sebelum pukul 14.00 tidak diperkenankan untuk 

meninggalkan sekolahan kecuali ada keperluan yang berkaitan dengan tugas 

dari sekolah. Tuntutan yang lainnya juga berkaitan dengan administrasi yang 
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harus dipenuhi oleh seorang guru, administrasi menjadi guru maupun 

persiapan pembelajaran untuk hari besoknya baik materi maupun media yang 

digunakan, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan materi yang 

disampaikan mampu dipahami oleh anak didiknya. 

Pernyataan SY di atas dapat dikategorikan termasuk dalam kompetensi 

kepribadian, khususnya etos kerja, tanggung jawab yang tinggi sebagai guru. 

Hal ini dapat dimaknai sebagai “rajin melaksanakan tugas mengajar”. 

Sebelumnya guru dalam peningkatan profesinya ada beberapa kegiatan 

yang dilaksanakan, kegiatan-kegiatan tersebut meliputi diklat, seminar. Jadi, 

guru yang sudah bersertifikasi tidak hanya mengajar, tetapi juga masih tetap 

mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk akomodasi pendanaan, dari dana 

sertifikasi tersebut 10%nya digunakan untuk peningkatan skill atau 

kemampuan guru untuk lebih profesional lagi dalam kependidikan. 

Berdasarkan paparan di atas, maka ditemukan makna profesionalisme 

kependidikan bagi guru penerima sertifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan guru dalam  melaksanakan tugasnya, terutama dalam  

kaitannya memahami karakteristik peserta didik. 

b. Sebuah pekerjaan sebagai profesi guru. 

c. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi 

guru. 

d. Sikap dan perilaku  yang berkarakter dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

e. Mampu berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat. 
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5.2.2 Makna Sertifikasi Guru 

Temuan tentang makna sertifikasi bagi guru, secara umum dapat 

diartikan sebagai bentuk perhatian pemerintah bagi guru untuk meningkatkan 

mutu pendidikan bagi anak didik. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa subyek 

dalam memaknai sertifikasi guru, mereka mempunyai pendapat yang berbeda-

beda. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana guru yang sudah sertifikasi 

memaknai sertifikasi guru dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan 

masyarakat, keluarga, maupun di lingkungan sekolahnya. Beberapa hal 

tersebut akan dipaparkan dalam kutipan wawancara dengan beberapa subyek 

sebagai berikut dibawah ini. Penyampaian terkait makna sertifikasi salah 

satunya disampaikan oleh MI, seperti berikut ini: 

“Makna sertifikasi guru bagi saya ya guru yang mampu memberikan 
pengetahuan terhadap anak didiknya, kemudian guru harus menambah 
pengetahuan supaya anak didik dapat berkembang dalam hal 
pengetahuan, keterampilan, karakternya, seperti mengucap salam. 
Sebelum masuk kelas anak diajari untuk baris dulu dan berdoa sebelum 
masuk kelas. Itu bu, selain itu ya guru-guru harus disiplin, seperti 
masuknya pukul 07.00 WIB ya bapak ibu guru datangnya sebelum 
pukul 07.00, itu mungkin bu menurut saya.” 
 
MI memaknai sertifikasi sebagai suatu hal tentang sertifikasi guru 

sebagai upaya guru untuk memberikan contoh baik dari segi ilmu pengetahuan 

serta memberikan contoh terkait kedisiplinan. Tidak hanya anak didik saja  

tetapi guru-guru yang memberikan materi juga mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan, sehingga anak didiknya juga dapat berkembang. Guru sukses 

adalah guru yang mampu mengantarkan anak didiknya sampai pada gerbang 
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keberhasilan, karena guru dituntut untuk memberikan ilmu agar kelak anak 

didiknya menjadi pandai dan memiliki wawasan yang luas, karena menjadi 

generasi penerus bangsa. 

Pernyataan MI yang terkait dengan kompetensi kepribadian, terutama 

dalam kaitannya dengan peserta didik dan kehadiran di sekolah pada jam-jam 

dinas. Fenomena ini dapat dimaknai sebagai “etos kerja”. 

Penyampaian subyek yang lain seperti yang disampaikan oleh WN, 

sebagai berikut: 

“Sertifikasi itu ya lebih meningkatkan kinerja bu, harus rajin, harus 
legowo. Harus fokus, kalau dulu kan buru-buru pulang soalnya mau 
mengerjakan pekerjaan yang lain buat tambahan sekarang sudah bisa 
konsentrasi pada pekerjaan. Saya kan dulu jualan es bu, saya titipkan 
ke warung-warung soalnya gaji guru tidak cukup. Sekarang guru-guru 
sudah enjoy, sudah tidak kekurangan lagi seperti dulu bu. 
Alhamdulillah wasyukurillah bu.” 

 

Temuan selanjutnya tentang makna sertifikasi bagi guru adalah 

bantuan pemerintah berupa tunjangan untuk kesejahteraan guru dan keluarga 

dari segi ekonomi. Pernyataan WN di atas dapat dimaknai sebagai 

“peningkatan kesejahteraan”. 

Beberapa subyek menyampaikan tentang makna sertifikasi sesuai 

dengan apa yang dialaminya di dalam kehidupan sehari-hari. Sertifikasi 

sendiri sebenarnya sudah familiar di dalam dunia pendidikan karena guru 

sekarang sudah bisa merasakan hal lebih baik lagi dengan adanya sertifikasi. 

Hal senada juga diungkapkan oleh SU, sebagai berikut: 

“Makna sertifikasi guru bagi saya, apa ya bu? Kalau menurut saya ini 
bentuk perhatian pemerintah untuk guru sebagai bantuan, khususnya 
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untuk keluarga supaya lebih bermanfaat. Sertifikasi ini bu, sangat 
membantu perekonomian keluarga. Suami saya kan kerjaannya tidak 
tetap, kalau dulu sering sekali kekurangan, sekarang Alhamdulillah sudah 
bisa tercukupi. Bisa buat bayar biaya sekolah anak, bisa buat dapur, bisa 
buat yang lainnya juga bu.” 
 

Jika sertifikasi yang ada saat ini sangat membantu diri saya sendiri,  

terutama untuk perekonomian keluarga, untuk anak-anak yang masih sekolah, 

dan yang jelas untuk keluarga. Selain itu juga untuk anak didik karena ketika 

kita memiliki keterampilan atau sesuatu yang membutuhkan pengeluaran, kita  

bisa bantu untuk anak-anak meskipun jumlahnya tidak seberapa, tetapi sangat 

membantu sekali. Adapun dampak bagi diri saya sendiri dan lingkungan saya 

sangat baik dan sangat besar, akan tetapi jika dikembalikan lagi ke profesional 

maka kita harus sebisa mungkin melaksanakan tugas yang telah diberikan. 

Berbeda  halnya yang disampaikan oleh subyek pertama, subyek kedua 

memaknai sertifikasi sendiri sebagai suatu bentuk perhatian pemerintah untuk 

tenaga pendidik baik guru maupun dosen. Perhatian pemerintah ini ditujukan 

untuk guru dan keluarga, sehingga guru kini lebih sejahterah dibandingkan 

dengan yang dulu. Sertifikasi juga dimaknai sebagai suatu tambahan 

penghasilan untuk guru. SU yang suaminya mempunyai pekerjaan tidak tetap 

dan penghasilan yang tidak tetap, maka dengan sertifikasi ia merasa terbantu 

untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari semisal seperti kebutuhan di 

dapur. 

Makna sertifikasi dinilai sangat beragam bagi masing-masing individu 

atau masing-masing guru yang sudah mengikuti program sertifikasi. Proses 
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sertifikasi yang panjang menjadikan makna sertifikasi bagi guru sangat 

bermanfaat bagi kehidupan guru. 

Pernyataan SU di atas, sama dengan W N, dengan menerima TPP ada 

kenaikan pendapatan berupa finansial secara signifikan yang diperoleh setiap 

bulannya. Hal ini dapat dimaknai sebagai “peningkatan kesejahteraan”. 

Perkembangan bagi penerima sertifikasi juga selalu dipantau oleh 

pemerintah, sehingga tujuan sertifikasi yang sesungguhnya dapat dengan jelas 

dipahami oleh guru dan guru juga dapat melaksanakannya dengan baik. 

Seperti halnya yang disampaikan salah satu subyek laki-laki berinisial IC. IC 

setuju dengan adanya sertifikasi, tetapi IC juga menyampaikan pendapatnya 

terkait pemerintah yang kesannya hanya menghambur-hamburkan uang 

Negara. Hal tersebut disampaikan IC dalam pemaparan berikut: 

“Yang saya ketahui mengenai sertifikasi yang pertama untuk 
memberikan kesejahteraan kepada guru, kedua yaitu tujuan sertifikasi 
sebenarnya bagus tapi alangkah baiknya jika uang negara tersebut 
diberikan kepada guru honorer karena itu kan gajinya dari sekolah. 
Berbeda jika dari pemerintah langsung maka akan lebih semangat 
bekerjanya daripada untuk sertifikasi PNS nya.” 
 

Pemaparan IC berkaitan dengan guru honorer yang gajinya masih jauh 

dari kata  standard, sehingga lebih membutuhkan perhatian pemerintah. IC 

mendukung adanya program sertifikasi guru, te tapi salah satu subyek ini 

peduli dengan keadaan guru-guru honorer yang gajinya didapat dari sekolah 

bukan dari pemerintah langsung. Guru yang sudah menerima sertifikasi 

menurut IC, masih belum menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung 

jawab, berikut penyampian IC: 
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“Terus terang kinerja PNS ya seperti itu tidak maksimal meskipun 
sudah dapat sertifikasi, karena tujuan sertifikasi untuk memajukan 
pendidikan. Tapi pada kenyataannya mereka yang sudah sertifikasi ya 
seperti itu tidak ada perkembangan. Untuk apa uang sertifikasi 
sebaiknya digajikan kepada guru yang honorer agar lebih semangat 
kerjanya, karena gaji dari sekolahan hanya 200-300 saja. Jika mereka 
sudah dapat gaji dari pemerintah mereka akan lebih semangat.” 
 
IC memaknai sertifikasi adalah individu atau guru yang sudah 

mendapatkan gaji akan mendapatkan gaji lagi berupa tunjangan yang 

diberikan pemerintah dengan beberapa argumen yang disampaikan karena 

tidak maksimalnya penerima sertifikasi didalam bekerja dan perhatian 

pemerintah yang masih kurang terhadap guru-guru yang statusnya masih 

honorer, karena tunjangan satu kali sertifikasi masih cukup untuk menggaji 4-

5 orang guru honorer. Pemaparan mengenai bagaimana IC  memaknai 

sertifikasi bagi guru, yakni: 

“Sertifikasi menurut saya yaitu mereka yang sudah dapat gaji malah 
ditambah lagi gajinya dari pemerintah sehingga pemerintah itu 
menghambur-hamburkan uang, sebetulnya uang tersebut bisa diberikan 
kepada mereka yang belum diangkat karena tujuan dari mereka yaitu 
menjadi PNS, dengan mereka diangkat menjadi PNS mereka tidak 
akan mengeluh mengenai gaji yang diberikan oleh sekolah. Gaji satu 
orang yang telah sertifikasi bisa untuk menggaji 4-5 orang yang masih 
belum diangkat PNS. Makna sertifikasi sendiri bagi saya yaitu untuk 
menunjang keluarga saya sendiri agar keluarga saya lebih sejahterah.”  
 
Walaupun tidak menutup kemungkinan IC juga menyampaikan hal 

yang sama dengan subyek sebelumnya bahwa sertifikasi juga membawa 

dampak yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, selain untuk 

pribadi masing-masing guru tunjangan tersebut juga ditujukan untuk keluarga 

serta pengembangan di dalam sistem pembelajaran sehari-hari.  Kelurga IC  

juga merasakan dengan adanya tunjangan sertifikasi yang diberikan oleh 
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pemerintah kepada guru. Pernyataan IC ini dimaknai sebagai “peningkatan 

kesejahteraan”. 

Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang diberikan setelah menerima 

sertifikasi menjadi hadiah terindah bagi guru. Bukan hanya membantu 

kehidupan secara ekonomi, te tapi juga memotivasi untuk melakukan 

pekerjaan lebih profesional lagi. 

SN menyampaikan terkait makna sertifikasi bagi pribadinya, yaitu: 

“Makna sertifikasi itu untuk meningkatkan kesejahteraan guru, 
meningkatkan kinerja guru. Sertifikasi ini berupa tunjangan profesi 
untuk guru maupun kepala sekolah diluar gaji, keluarnya tiga bulan 
sekali. Tidak cuma itu bu, dari sertifikasi sebagian tunjangannya 
disisihkan untuk pembelajaran, membuat media, supaya anak didik 
tidak bosen dalam belajar di dalam kelas maupun di luar kelas.” 
 
Menurut SN sertifikasi guru ini merupakan sebuah tunjangan profesi 

untuk guru maupun kepala sekolah, di luar gaji yang setiap di bulannya 

diberikan dan keluarnya tiga bulan sekali. SN menyisihkan sebagian uang 

tunjangan sertifikasi tersebut, karena dapat digunakan sebagai pembelajaran 

dalam bentuk media, supaya lebih inovatif di dalam memberikan ilmu 

pengetahuan atau materi terhadap anak didik. Keperluan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan dan dialokasikan dari tunjangan memang ada sebesar 10%, 

dimana guru yang menerima sertifikasi menggunakan sebesar 10% untuk 

pembelian sarana prasarana pembelajaran maupun untuk pembelian buku atau 

penunjang pembelajaran yang lainnya. 

Sertifikasi tidak sepenuhnya hanya untuk keluarga tetapi juga 

dipergunakan untuk penunjang kegiatan dalam belajar mengajar baik di kelas 
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maupun di luar kelas. Beberapa guru dalam hal ini sudah ada yang 

melakukan, tetapi juga masih ada yang belum sepenuhnya melakukan. 

Menurut SN sertifikasi mempunyai makna sebagai sarana untuk 

“pengembangan diri” untuk meningkatkan guru yang profesional, 

sebagaimana yang diharapkan pemerintah (cq Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan). 

Tidak hanya bagi guru perempuan saja yang merasakan adanya 

sertifikasi sangat membantu dalam segala hal. Bagi guru laki-laki hal tersebut 

juga terjadi, berbeda dengan subyek laki-laki yang pertama tadi dalam  

memaknai sertifikasi, subyek kali ini kali mengulas terkait makna sertifikasi 

serta adanya sertifikasi sangat memberikan kemudahan, berikut 

pemaparannya: 

“Makna sertifikasi bagi saya itu ada dua secara positif dan negatif. 
Secara positif mengarah pada finansial  di mana guru bisa melengkapi 
sarana dan prasaran atau media pembelajaran. Sebenarnya sih saya 
awalnya kurang setuju adanya sertifikasi, tetapi seiring berjalannya 
waktu saya mulai memahami kenapa pemerintah memberlakukan 
sertifikasi guru. Sertifikasi ini nantinya untuk mengangkat guru dan 
sisi lainnya secara finansial sudah naik. Secara negatifnya, sebagian 
guru berani berhutang lebih besar dibanding sebelumnya, karena 
merasa ada pukulinan yang dapat dihandalkan setiap tiga bulan satu 
kali. Awalnya guru pinjam hanya sekedarnya saja, karena takut jika 
dipinjam tidak kembali, sekarang masih tetapi dengan nominal jauh 
lebih besar bu.” 
 
Subyek laki-laki berinisial TB ini, menjelaskan bahwa terkait dengan 

sertifikasi ini mempunyai dua sisi, baik dari sisi positif maupun dari sisi 

negatif. Menurut TB, dari sisi positifnya, dengan memperoleh dana dari TPP 

tersebut,  dapat memberikan kesempatan kepada para guru yang telah 
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tersertifikasi untuk memperbaiki metode atau strategi dalam mengajar. Guru 

secara keadaan finansial sudah bertambah, maka tidak segan untuk 

pemenuhan dalam menunjang pembelajaran, karena sudah ada tunjangan 

sertifikasi tersebut. 

Kedua subyek laki-laki ini sempat tidak mendukung adanya sertifikasi. 

Sertifikasi memberikan jalan yang pada akhirnya disalahgunakan oleh 

sebagian guru-guru. Keberanian guru yang meminjam ke bank dengan 

nominal jauh lebih besar memberikan dampak yang negatif bagi beberapa 

guru. Sebagian guru tersebut merasa karena ada yang diharapkan di setiap 

bulannya maka, keberanian tersebut muncul. Berbeda dengan sebelumnya, 

karena gaji atau penghasilan yang masih jauh dari kata cukup mereka tidak 

berani meminjam dengan jum lah nominal yang besar. 

Secara tidak langsung pemaknaan sertifikasi tersebut mengarah pada 

dampak yang ditimbulkan dengan adanya sertifikasi. Guru menjadi lebih 

berani karena merasa secara finansial di luar kata cukup. Sertifikasi ini tidak 

hanya memberi dampak yang sudah dipaparkan di atas, masih ada beberapa 

dampak lainnya. 

Pernyataan TB di atas, menunjukkan dengan memperoleh TPP dari 

program sertifikasi guru, memberikan kesempatan bagi guru untuk melakukan 

investasi. Hal ini dimaknai sebagai “peningkatan kesejahteraan”. 

Berbicara tentang sertifikasi, tentunya berbicara terkait sumber daya 

manusia atau SDM guru tersebut. Guru menjadi lebih percaya diri karena 

sudah memegang sertifikasi, karena ada tanda sudah profesional dalam  
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mengajar. Adanya perubahan tersebut juga dirasakan oleh subyek bernama S, 

berikut pemaparannya tentang makna sertifikasi guru: 

“Sertifikasi guru ini merupakan usaha-usaha pemerintah atau dari diri 
kita sendiri untuk menuju guru yang profesional. Sertifikasi sangat 
membawa dampak positif terutama bagi kesejahteraan guru, terutama 
untuk menunjang pengembangan dalam diri guru, karena adanya 
sertifikasi  kita mendapat tunjangan. Melalui pengembangan diri untuk 
mahir guru tidak lagi kebingungan soal dana, saya bisa mengemban 
tugas ini dengan ikhlas. Selain itu ya banyak lagi tuntutan bu, seperti 
kinerja salah satunya harus 37,5 jam kerja yang dipenuhi dalam satu 
minggu karena sebuah tuntutan. Sekarang guru tidak lagi harus 
mencari tambahan pemasukan keuangan di luar.” 
 
S memaparkan bahwa sertifikasi selain usaha-usaha yang dilakukan 

pemerintah  juga termasuk usah-usah yang dilakukan oleh pribadi masing-

masing guru. Di mana guru yang ingin mencapai kesejahteraannya dengan 

adanya sertifikasi harus melakukan tahapan atau memenuhi syarat sebagai 

penerima sertifikasi. Selain itu, guru juga harus lebih giat lagi dalam  

mengembangkan dirinya sebagi guru sebagai tenaga pendidik agar lebih baik. 

Jika dulu guru masih enggan untuk melakukan pengembangan diri 

karena keadaan finansial yang tidak mencukupi, sekarang sudah tidak alasan 

untuk tidak dapat mengembangkan diri. Sebagian dari tunjangan sertifikasi 

sudah ada ketentuan untuk dialokasikan sebagai dana pengembangan diri 

seorang guru. Berbicara tuntutan, setelah menerima sertifikasi tuntutan 

seorang guru jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. 

Guru mempunyai beberapa tuntutan terkait kedisiplinan seorang guru 

dalam kinerja. Disiplin tersebut tentang jum lah pukul kerja yang harus 

dipenuhi dalam satu m inggu. Dalam satu m inggu dengan jumlah pukul kerja  
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seorang guru sebanyak 37,5 jam. Pemenuhan jam tersebut berdasarkan pukul 

kedatangan sampai pukul pulang yang seharusnya dilakukan oleh guru. Jika 

pukul pelajaran dimulai pukul 07.00 WIB, maka guru pukul 06.30 WIB sudah 

ada di sekolah, sedangkan untuk berakhirnya pukul pelajaran pukul 14.00 

WIB, sehingga setiap minggunya masing-masing guru harus memenuhi pukul 

kerja tersebut. 

Jam kerja yang harus dipenuhi ini merupakan salah satu bentuk 

tuntutan bagi penerima sertifikasi. Diharapkan dengan adanya sertifikasi,  

masing-masing guru lebih disiplin dalam bekerja, masuk dan pulang tepat 

waktu. Tidak lagi dikatakan sebagi seseorang yang korupsi, korupsi yang 

dimaksud adalah korupsi waktu. Penjelasan makna sertifikasi dengan 

bagaimana keadaan guru, disampaikan oleh IR, sebagai berikut: 

“Makna sertifikasi kalau bagi saya ya sebuah kebijakan pemerintah 
yang sangat positif untuk meningkatkan etos kerja guru, dimulai dari 
peningkatan kesejahteraan guru, dulu guru itu termasuk kelompok 
minoritas dari jajaran ekonomi tapi sekarang dengan adanya tunjangan 
guru menjadi sorotan yang sangat bagus dari kerja atau segi ekonomi 
untuk di kalangan pendidikan keguruan. Kini fakultas pendidikan 
menjadi favorit, anak-anak banyak yang ingin jadi guru. Orang yang 
menjadi guru itu bukan asal menjadi pekjerjaan kedua, tapi banyak 
anak yang punya intelligent, keterampilan, dan kepandaian yang bagus 
dan akan meningkatkan mutu pendidikan anak didik yang luar biasa.” 

 

IR mengulas kembali bahwa seorang guru dahulunya menjadi 

kelompok  m inoritas di kalangan atau di jajaran sekonomi. Minoritas yang 

dimaksud dilihat dari kecilnya gaji seorang guru. Banyak guru yang dulunya 

memakai sepeda dan guru juga dipandang sebelah mata. Guru menjadi tidak 
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ada harganya di mata masyarakat karena kesejahteraan yang masih kurang 

dirasakan oleh guru. 

Profesi guru dulunya masih dipandang sebagi profesi yang tidak 

menguntungkan dari segi ekonomi. Berbeda dengan sekarang guru sudah 

mulai dipandang di lingkungan masyarakat. Guru tidak lagi menjadi kaum  

ninoritas semenjak adanya program pemerintah. Salah satu program  

pemerintah ini berkaitan dengan peningkatan mutu yaitu sertifikasi. 

Kebijakan pemerintah ini guna menumbuhkan etos kerja guru, 

kesejahteraan guru. Guru sekarang sudah menjadi acuan anak didik dalam  

menentukan masa depannya. Terbukti dengan fakultas pendidikan sekarang 

menjadi salah satu fakultas favorit yang diminati oleh anak-anak muda dalam  

melanjutkan studinya. Anak-anak mulai banyak yang tergerak menjadi guru 

dan menjadi penerus generasi bangsa. 

Pekerjaan atau profesi sebagai guru tidak hanya sebatas pekerjaan, 

apalagi sebagai pekerjaan kedua. Maksudnya adalah bahwa guru tidak hanya 

asal bekerja, tetapi menjadi guru dibutuhkan beberapa hal yang harus dikuasai 

sebagai bekal menjadi guru yang layak mengajar. Anak-anak sekarang banyak 

yang ingin menjadi guru karena mereka mempunyai intelligent yang bagus, 

mempunyai keterampilan, dan mempunyai kepandaian yang bagus. Sehingga 

hal ini bisa memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pendidikan yang 

lebih baik lagi. 

Terkait dengan adanya undang–undang yang mengatur tentang guru 

dan dosen yang menyangkut sertifikasi, didalamnya dijelaskan beberapa hal. 
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Seorang guru harus mengacu pada undang-undang yang berlaku, sehingga 

dalam kinerjanya juga berlandaskan undang-undang. 

Menurut IR sebagaimana dikemukakan di atas, makna sertifikasi guru 

adalah “etos kerja”, karena dengan meningkatkan kesejahteraan guru, kinerja  

guru meningkat secara signifikan. 

Selanjutnya, ditemukan makna sertifikasi bagi guru adalah sebuah 

penghargaan dan pengakuan kelayakan dari pemerintah terhadap seorang guru 

yang profesional. 

Untuk mendapatkan guru yang bersertifikasi juga melalui kegiatan 

yang bermacam-macam kegiatan, hal tersebut disampaikan oleh MA, berikut 

ini: 

“Makna sertifikasi bagi saya adalah  sertifikasi sebagai upaya 
penghargaan dari  pemerintah dalam meningkatkan m utu pendidikan 
melalui peningkatan mutu pendidik. Ya caranya ini bu, mengikuti 
seminar-seminar, pelatihan, serta tes yang telah ditentukan sehingga 
jika pendidik tersebut dinyatakan lulus, maka baru pendidik tersebut 
mendapatkan sertifikat kelulusan. Kemudian baru mendapatkan 
penghargaan dari pemerintah berupa tunjangan pendidikan dan setiap 
bulan mendapatkan satu kali gaji pokok.” 
 

MA memaknai bahwa sertifikasi merupakan penghargaan dari 

pemerintah dalam bidang pendidikan, dengan berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan dan diikuti oleh peserta program sertifikasi. Selain itu, 

penghargaan yang diberikan juga berupa finansial yakni berupa tunjangan yang 

diberikan setiap tiga bulan sekali sebesar satu kali gaji. Hal inilah yang 

membuat beberapa guru menilai bahwa sertifikasi merupakan program  

pemerintah dalam bentuk penghargaan agar mutu pendidikan dapat lebih 
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meningkat dari sebelumnya. Disamping itu, juga untuk meningkatkan 

kompetensi tenaga kependidikan, agar dalam mengelola kegiatan belajar 

mengajar bisa lebih baik. 

Sertifikasi guru juga mampu meningkatkan kemampuan dalam  

mengelola pembelajaran. Guru diharapkan mampu menjadi lebih baik lagi di 

dalam kinerja maupun di hal yang lain. Sertifikasi guru yang diberikan juga 

meliputi tunjangan dalam bentuk finansial yang besarannya senilai satu kali 

gaji pokok yang diberikan setiap tiga bulan sekali. Pemerintah menganggarkan 

dana untuk sertifikasi harapannya juga diikuti dengan keprofesionalan seorang 

guru dalam mengajar maupun hal yang lainnya. 

Keuntungan dari adanya sertifikasi bagi saya yaitu saya bisa 

melanjutkan pendidikan saya di tingkat S2, kemudian mencari buku-buku yang 

sekiranya saya perlukan dalam bentuk online maupun cetak. Selain itu dalam  

hal beban perekonomian dalam keluarga saya  juga menjadi berkurang, selain 

itu saya juga dapat mendistribusikan dana tersebut untuk rekan lainnya yang 

membutuhkan. 

Pemaparan WN menegaskan bahwa dalam memaknai sertifikasi ini ada 

kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan. Sertifikasi mengharuskan individu 

atau guru untuk lebih rajin, lebih menerima, dan fokus pada pekerjaan yang 

sedang ditekuni yaitu sebagai seorang guru. Seorang guru sebelum menerima 

sertifikasi dalam kinerja kurang tertib, seperti lebih memilih untuk pulang lebih 

awal karena ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan guna mendapatkan 

tambahan secara finansial.  
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Hal ini juga yang menjadi sebuah harapan pemerintah tentang 

pemberian agar guru mempunyai kemauan untuk memperbaiki kinerja, selain 

itu guru juga lebih fokus dalam mengajar di sekolah maupun perkerjaan dalam  

hal administrasi. Guru juga dituntut untuk lebih rajin, rajin yang dimaksud 

dalam segala hal, salah satu contohnya dalam kedatangan maupun jam pulang 

sekolah. 

Makna sertifikasi sangat beragam tetapi pemberian sertifikasi terkait 

kinerja, juga merupakan tujuan utama pemerintah selain untuk 

mensejahterahkan guru dan keluarga. Sertifikasi diharapkan mampu 

memberikan dampak yang posistif  bagi kinerja guru maupun bagi peningkatan 

mutu pendidikan ke depannya, sehingga anak didik mampu menangkap setiap 

mata pelajaran yang diberikan guru di dalam kelas. 

Menurut WN memaknai program sertifikasi yang diluncurkan 

pemerintah pada dasarnya adalah bentuk “penghargaan pemerintah terhadap 

profesi guru”. Hal ini dengan diwujudkannya penerimaan TPP bagi guru yang 

sudah lulus sertifikasi. 

Seorang guru berinisial YS juga memaparkan pendapatnya tentang 

makna sertifikasi, yaitu: 

“Makna sertifikasi itu bagi saya pemberian sertifikat, penghargaan atas 
kemampuan kompetensi guru sesuai dengan profesionalisme, yaitu ada 
empat kompetensi. Empat kom petensi, yaitu kompetensi pedagogik, 
kepribadian, profesional, sosial. Guru harus memiliki keempat 
kompetensi itu bu, kompetensi itu diperoleh melalui PLPG. Ada proses 
PLPG melalui uji prasarat, standard nilai, selanjutnya ada tes 
kelulusan, setelah lulus diberikan sertifikat profesional dan mendapat 
imbalan sesuai pangkat dan golongan yang berlaku, itu kalau menurut 
saya bu.” 
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YS memaparkan bahwa seorang guru harus memiliki empat 

kompetensi yang menjadi pegangan seorang guru, yaitu kom petensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kom petensi 

sosial. Kompetensi tersebut didapat dari adanya PLPG. Ada beberapa proses 

yang harus dilalui oleh seorang guru mulai dari uji prasyarat, standart nilai,  

selanjutnya tes kelulusan, baru proses akhirnya adalah pernyataan lulus atau 

tidaknya. Setelah dinyatakan lulus, seorang guru tersebut mendapatkan 

sertifikat dan imbalan sesuai dengan pangkat dan golongan yang berlaku. 

Sertifikasi guru merupakan program yang sangat layak disambut 

dengan penuh dukungan dan kegembiraan. Predikat tenaga profesional secara 

resmi telah didapati. Selanjutnya tinggal mengikuti pola alur yang dikehendaki 

oleh sertifikasi. Banyak hal yang perlu dilakukan sebagai bentuk tuntutan 

profesi dan konsekuensi diterbitkannya sertifikasi. Tetapi semua itu 

merupakan tuntunan, arahan dan petunjuk untuk terus mengupdate dan 

mengembangkan keprofesionalitasan atau profesionalisme kinerja keguruan. 

Bagi guru yang telah melaksanakan tugas sertifikasi menjadi cara dan wahana 

untuk meningkatkan profesionalismenya dalam mengerjakan tugas/pekerjaan 

profesi sebagai guru. 

Bagi lembaga penyiapan tenaga keguruan yang mengembangkan 

profesi keguruan, sertifikasi menjadi motivasi dan ketetapan legalitas terhadap 

tenaga  penddik/guru yang menjadi lulusannya untuk menyiapkan profesi 

keguruan sebagaimana yang dikehendaki oleh program sertifikasi. Undang-
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Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah menetapkan syarat dan konsekuensi dari 

sertifikasi.  

Menurut YS program sertifikasi guru dapat dimaknai sebagai 

penghargaan dan pengakuan pemerintah terhadap profesi guru, lebih 

khususnya “penghargaan terhadap kompetensi guru”.  

Seperti yang disampaikan SA dan SL tentang makna sertifikasi sebagai 

suatu penghargaan dan pengakuan terhadap kualitas kinerja. 

“Adanya sertifikasi ini bisa membantu kinerja guru di sekolah, yang 
awalnya tidak aktif sekarang akhirnya bisa aktif, selain itu juga harus 
ada penunjang untuk pembelajaran. Sertifikasi menurut saya sangat 
bagus sekali ya bu, guru-guru yang awalnya belum memenuhi 
administrasi dengan adanya sertifikasi bisa memenuhi adm initrasi 
dengan lebih baik dan ditunjang dengan adanya  tunjangan tersebut.” 

 

SL juga sependapat dengan SA, yakni: 

“Bagi saya ya sertifikasi itu bentuk pengakuan akan kualitas dan 
profesi guru berdasarkan pengetahuan di mana pemerintah 
memberikan tunjangan profesi. Tunjangan atau disebut (TPP) yang 
pencairannya 3 bulan sekali, setiap satu kali gaji dan dikurangi pajak-
pajak atau lainnya. Dapat disimpulkan kalau sertifikasi itu ya 
penghargaan dari pemerintah dan pembuktian dari seorang guru yang 
profesional.” 

 

Berkaitan dengan sertifikasi selalu berbicara tentang penghargaan, 

pengakuan, selain itu berbicara kualitas guru yang profesional, karena sudah 

ada jaminan dalam bentuk sertifikasi. Diukur dari segi pengetahuan, masa 

kerja dan pengembangan potensi diri, sehingga guru dapat membuktikan 

bahwa dirinya layak dikatakan sebagai guru yang profesional. Administrasi 

dan pengetahuan dapat ditunjang dengan adanya sertifikasi, tuntutan-tuntutan 

yang ada dapat dipenuhi. 
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Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan secara fisik dari 

pemerintah melalui kerja nyata menjadi seorang guru dan secara fisiknya 

dengan sertifikasi. Pengakuan tersebut tidak serta merta diberikan pada 

sembarang orang, karena pekerjaan seorang guru membutuhkan keahlian 

khusus. Adanya kompetensi yang harus dipenuhi hanya didapat di dalam  

kependidikan. 

Seorang guru tidak lagi mencari pinjaman kesana kemari hanya untuk 

memenuhi administrasi atau untuk kebutuhan dalam sehari-hari. Sertifikasi 

juga memiliki syarat-syarat tertentu untuk penerimanya, antara lain kualifikasi 

secara akademik dengan dibuktikan melalui ijazah S1 kependidikan. 

Pernyataan SA dan SL di atas, mengatakan bahwa program sertifikasi 

guru merupakan wujud dari penghargaan dan pengakuan pemerintah terhadap 

kinerja guru. Oleh karena itu, penghargaan dan pengakuan pemerintah ini 

dimaknai sebagai “penghargaan kinerja guru”. 

Tidak hanya hal tersebut tuntutan atau tanggung jawab yang 

dilaksanakan juga meningkat. Seperti yang disampaikan oleh RM. 

“Makna sertifikasi ini bu, kita mempunyai pengakuan guru yang 
profesional, ada sertifikat sebagai tanda layak guru profesial. Guru 
yang profesinya tidak bisa digantikan orang lain, dan mempunyai 
beberapa tahap. Tahapan itu berarti dibuktikan dengan adanya 
sertifikat yang diterima. Di sisi lain adanya sertifikasi, pemerintah 
ingin meningkatkan SDM khususnya guru dengan sertifikasi.”  
 
Diakui sebagai guru yang profesional dan mempunyai tanda layak 

menjadi guru yang berprofesi dengan dibuktikan secara fisik melalui 

sertifikat. Guru dituntut supaya lebih profesional lagi. Tahapan untuk 
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menerima sertifikasi juga menjadi sebuah proses yang harus dilalui oleh setiap 

individu atau guru. Profesi seorang guru tidak dapat dengan mudah digantikan 

oleh orang lain. 

Pemerintah akhirnya dengan sertifikasi ingin meningkatkan kualitas 

SDM khususnya guru. SDM guru yang sebelumnya masih kurang, dengan 

sertifikasi sudah mulai membaik dan berkualitas. Tidak hanya datang dan 

mengikuti proses sertifikasi tetapi juga ada perubahan setelah menerima 

sertifikasi. Sebuah pengakuan yang diberikan pemerintah terhadap guru ini,  

menjadi nilai lebih tersendiri bagi guru karena merasa mendapat perhatian dari 

pemerintah. 

Guru-guru tersebut tidak dengan cepat untuk mendapatkan sertifikasi. 

Ada guru yang dari mulai menekuni profesinya hingga berpuluh-puluh tahun 

baru bisa merasakan adanya sertifikasi. Guru merasa pengabdiannya di dalam  

dunia pendidikan mendapatkan apresiasi dan memberikan kesempatan untuk 

guru agar lebih berkembang. Tidak hanya berdiam diri saja te tapi juga dapat 

mengikuti pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman, diikuti juga 

dengan perkembangan di dalam dunia teknologi. 

Menurut pernyataan RM di atas menunjukkan bahwa pemerintah 

melaksanakan program sertifikasi dalam rangka meningkatkan SDM, yaitu 

guru. Ini dimaknai sebagai “meningkatkan kualitas SDM”.  

Sertifikasi selalu menjadi keuntungan tersendiri bagi guru karena 

kesejateraan atau kelayakan hidup seharusnya seorang guru sudah terpukulin. 

SY menyampaikan: 
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“Sertifikasi, maknanya ya proses pemberian sertifikat pendidik untuk 
guru. Sertifikat pendidik adalah bukti formal yang diberikan kepada 
guru sebagai tenaga pendidik yang profesional. Sesuai dengan UU RI 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi guru itu 
pemberian pengakuan, bahwa seseorang telah memiliki kompetensi 
dalam memberikan layanan dalam bidang pendidikan, guru 
mempunyai kompetensi mengajar. Sesuai tupoksi guru yang 
profesional terutama pembelajaran di dalam kelas.” 
 
Tentang sertifikasi juga tercantum dalam undang-undang yang berlaku 

di dalam lingkungan guru dan dosen. Undang–undang tersebut menurut SY 

adalah Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Di mana undang-undang ini dibuat pemerintah untuk mengatur, sehingga guru 

memenuhi syarat keprofesionalisme guru, menata guru untuk peningkatan 

mutu, dan tercapainya hak-hak seorang guru. 

Di dalam undang-undang ini kaitannya dengan sertifikasi, bahwa 

aturan-aturan yang dibuat pemerintah untuk menuju sertifikasi. Sertifikasi 

menjadi bagian kecil dari undang-undang tersebut. Jika undang-undang 

mengatur secara umum, sertifikasi mengatur secara khusus. 

Penyampaian SY tentang empat kompetensi yang harus dijalankan 

antara lain: 

1. Pedagogik, guru dapat menerapkan ilmu mengajarnya baik dalam kelas, 

maupun di luar kelas, proses KBM guru harus bisa mumpuni menjadi 

seorang pengajar dan pendidik.  

2. Kepribadian, kepribadian yang baik, tauladan dan dapat dicontoh baik 

untuk anak didik, masyarakat, serta guru di sekitar sekolah atau teman 

sejawat.  
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3. Sosial, bisa bekerjasama dengan orang lain baik pihak sekolah maupun luar 

sekolah di dalam bidang pendidikan. 

4. Profesional, guru merupakan sebuah profesi, dimana seorang guru harus 

mampu dan mempunyai kompetensi khusus. 

Di dalam empat kom petensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, 

guru mampu memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan bagi anak didik 

maupun bagi lingkungan sekitar. Guru mempunyai kompetensi mengajar, dan 

kompetensi yang lainnya yang dapat menunjang di dalam pembelajaran. Guru 

yang profesional adalah guru yang menjalankan sesuai dengan tupoksi 

seorang guru. Tupoksi yang dijalankan terutama berkenaan dengan sistem  

pembelajaran di dalam kelas. 

Anak didik menjadi lebih terarah ketika mendapatkan mata pelajaran, 

mendapatkan metode yang baru, dan anak didik tidak lagi jenuh dalam proses 

pembelajaran. Media yang disampaikan guru dengan adanya kompetensi 

tersebut mulai beragam, karena guru dituntut agar mampu mengembangkan 

media pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. 

Ada standard yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi, DR 

menyampaikan tentang makna sertifikasi bagi dirinya, yaitu: 

“Proses pemberian sertifikat kepada pendidik atau guru yang sudah 
memenuhi standar profesional. Sertifikasi menurut saya ya 
menentukan kelayakan guru dalam tercapainya kegiatan pendidikan 
nasional, meningkatkan proses, mutu, dan hasil pendidikan, 
meningkatkan profesionalitas guru atau kesejahteraan guru. 
Kesejateraan guru dalam arti, guru dianggap berperan penting di dalam 
masyarakat maupun di lingkungan sekolah.” 
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Pernyataan SY di atas menunjukkan bahwa seorang yang berprofesi 

sebagai guru, harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, 

dan kom petensi sosial. Apa yang dikemukakan SY di atas tersebut dimaknai 

sebagai “kompetensi guru” atau “kompetensi tenaga kependidikan”. 

DR juga menyampaikan bahwa guru berperan sebagai fasilitator, 

motivator, pemacu dan juga pemberi inspirasi.  Hal tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Fasilitator, guru merupakan seseorang yang dapat menfasilitasi siswa agar 

dapat mengetahui dan menemukan hal-hal dan pengalaman baru dalam  

pembelajaran. Maksudnya ketika anak didik mengalami kesulitan guru 

dapat membantu da mengarahkan untuk menemukan jawaban atau 

memberikan penjelasan bagi anak didik yang masih belum paham. 

2. Motivator, dalam hal ini guru sebagai penyemangat dalam kegiatan 

pembelajaran, sehingga anak didik juga mempunyai kemauan dan minat 

lebih untuk belajar, baik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

3. Pemacu, guru harus dapat memacu belajar siswa ketika siswa mengalami 

penurunan minat belajar dan kurang giat dalam belajar dan memberikan 

inspirasi kepada siswa. 

4. Pemberi inspirasi, guru  mampu memberikan inspirasi bagi anak didik, 

ketika anak didik tidak lagi mempunyai harapan atau pandangan 

bagaimana menjadi anak didik yang berguna dan berprestasi baik secara 

akademi maupun non akademik. 
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Berdasarkan apa yang disampaikan DR di atas, dapat disimpulkan 

bahwa guru mempunyai peran sebagai: fasilitator, motivator, pemacu dan 

pemberi inspirasi. Pernyataan DR tersebut di atas dimaknai sebagai “peran guru”.  

 

5.3 Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas terhadap subyek penelitian yaitu guru 

yang sudah lulus sertifikasi di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dapat 

dikemukakan hasil-hasil observasi sebagai berikut di bawah ini. 

 

5.3.1 Hasil Observasi Sebelum Pembelajaran 

Subyek datang ke sekolah lebih awal, sebelum jam pelajaran dimulai, 

bersalaman dengan siswa maupun orang tua yang mengantar putera-puterinya. 

Setelah kegiatan tersebut, subyek memimpin senam pagi sebelum pelajaran 

dimulai. Subyek juga mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Dalam 

upacara subyek memberikan nasehat kepada siswa tentang kewajiban siswa di 

sekolah, di rumah dan di masyarakat.  

 

5.3.2 Hasil Observasi Selam a Pembelajaran 

Di dalam kelas,  subyek selalu  membiasakan untuk memberi contoh-

contoh perbuatan yang baik. Misalnya, dengan memberikan salam kepada 

siswa, menanyakan murid yang tidak hadir, menanyakan apakah kemarin 

belajar dan lain-lain. 
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Subyek mempersiapkan kelengkapan administrasi perangkat 

pembelajaran di kelas. Disamping itu, subyek juga menyiapkan instrumen 

ulangan bagi siswa yang diusahakan sendiri secara mandiri. 

Selama pembelajaran di kelas, subyek menyiapkan dan menggunakan 

media pembelajaran yang inovatif berbasis IT secara mandiri. Dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelas, subyek juga selalu memperhatikan perkembangan 

belajar siswa. Pada setiap akhir pelajaran, subyek selalu mengakhiri 

pembelajaran dengan membiasakan berdoa dan beryanyi sebagai bukti cinta  

terhadap tanah air.  

Ketika pulang sekolah, subyek menunggu waktu yamg ditentukan oleh 

pemerintah, yaitu setelah pukul 14.00. Hal tersebut untuk memenuhi 37,5 jam  

yang diwajibkan oleh pemerintah. 

 

5.3.3 Hasil Observasi di Luar Kelas 

Ketika ada sales yang datang ke sekolah menawarkan barang, subyek 

mudah tertarik dan mengambil produk yang ditawarkan sales tersebut secara 

kredit. Subyek pria berpenampilan lebih mewah, dengan asesoris yang mahal 

(jam tangan, kacamata, sepatu, ikat pinggang) dan handphone seri terbaru.   

Subyek menggunakan transportasi roda empat ketika berangkat dan 

pulang ke sekolah, padahal rumah tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dengan 

sekolah. Sementara itu, subyek wanita banyak yang membawa mobil sendiri 

jika ke sekolah,  berpenampilan menarik dengan berhias diri. Di samping itu, 

juga berganti-ganti tas dengan pakaian yang bagus. 
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Menurut informan di Koperasi Pegawai ada program rekreasi dalam 

negeri dan luar negeri serta  umroh. Program ini sangat dim inati oleh subyek 

wanita dan pembayaran tersebut jaminannya adalah dari tunjangan sertifikasi.  

Dan pembayarannya diangsur setiap memperoleh tunjangan sertifikasi 

tersebut.  

Subyek lebih sering datang ke Koperasi Pegawai untuk melihat 

produk-produk di Waserda. Sering melakukan transaksi di Koperasi Pegawai 

secara kredit dan barang yang diambil pada umumnya di rumah sudah tidak 

dibutuhkan lagi. Subyek mendatangi pengurus bagian simpan pinjam untuk 

melakukan transaksi yang bersifat investasi tanah kavling (walaupu sudah 

memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang layak). 

Dari hasil paparan di atas, dapat disimpulkan temuan penelitian 

sebagai berikut: 

5.3.3.1 Makna profesionalisme kependidikan bagi guru adalah: 

a. Bersikap dan bertingkah laku yang berkarakter, dan dapat menjadi 

suri tauladan.  

b. Sigap dan tanggap terhadap kegiatan pembelajaran dan mampu 

mengelola kelas. 

c.   Fokus pada pekerjaan serta tidak mengejar materi. 

d. Menjadi panutan anak didik dan melakukan interaksi dengan 

masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. 

e. Bangga menjadi guru sebagai profesinya, bekerja mengikuti aturan, 

dan melaksanakan tugas sesuai keahlian secara profesional. 
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f. Bertanggungjawab, memiliki etos kerja dan mempunyai wawasan 

yang luas serta berusaha meningkatkan  mutu pendidikan sesuai 

dengan standar kelayakan yang ditentukan oleh pemerintah. 

5.3.3.1 Makna sertifikasi bagiguru adalah: 

a.  Menambah pengetahuan dengan mengikuti seminar/pelatihan/diklat 

dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. 

b. Fokus dan konsentrasi pada pekerjaan, tidak mencari tambahan 

pemasukan di luar kedinasan.   

c.  Disiplin, rajin, ikhlas  dan legawa sebagai guru. 

d. Membantu kesejahteraan perekonomian keluarga dan dapat 

mencukupi beaya sekolah anak serta kebutuhan sehari-hari.  

e.  Sebuah pengakuan dan penghargaan kelayakan sebagai seorang guru 

yang profesional. 

e.  Berani berhutang lebih besar, karena ada yang diharapkan. 

f. Bersikap dan bertindak sesuai empat kompetensi guru yaitu 

paedagofik, profesional, sosial dan kepribadian. 

g. Dapat melengkapi sarana dan prasarana atau media pembelajaran 

secara aktif dan kreatif dengan biaya sendiri. 

h.  Berperan aktif di lingkungan sekitar sekolah maupun di masyarakat 

tempat tinggalnya.  
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