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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1. Makna Profesionalisme Kependidikan bagi guru penerima sertifikasi 

dalam perspektif teori Interaksionisme simbolik  

Hasil temuan penelitian tentang makna profesionalisme kependidikan 

bagi guru penerima sertifikasi adalah: (a) bersikap dan bertingkah laku yang 

berkarakter,  dapat menjadi suri tauladan dan panutan siswa maupun 

masyarakat lingkungan sekolah, (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 pilihan profesinya, bekerja mengikuti aturan, dan 

melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya secara profesional, 

bertanggungjawab, memiliki etos kerja, mempunyai wawasan yang luas serta  

berusaha meningkatkan  mutu pendidikan sesuai dengan standar kelayakan 

yang ditentukan oleh pemerintah. 

Konsep teori interaksionisme simbolik digunakan dalam mengkaji dan 

menganalisa makna profesionalisme kependidikan bagi guru sebagai dampak 

program sertifikasi. Interaksi yang dilakukan oleh guru memunculkan makna 

khusus dan menimbulkan interpretasi atau penafsiran terhadap 

profesionalisme kependidikan dan sertifikasi guru.  

Hal ini memiliki persepsi yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman 

setiap guru yang terlibat dalam interaksi sosial.  Subyek mengkonstruk/ 
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membangun konsep bahwa dampak sertifikasi akan meningkatkan 

profesionalisme kependidikan.  

Hasil penelitian ini mendukung teori interaksionisme simbolik yang 

dikemukakan oleh Blumer, yang menunjukkan kepada sifat khas dari 

tindakan atau interaksi antar manusia (dalam Ritzer, 2011). Hal ini dibuktikan 

dengan munculnya tindakan atau  perilaku baru, yaitu guru melanjutkan 

pendidikan lebih tinggi, mengikuti pelatihan dan workshop, belajar kurikulum  

yang berlaku, melek iptek dan  memanfaatkan iptek, patuh pada aturan yang 

berlaku, datang ke sekolah tepat waktu (datang 6.30 dan jam pulang 14.00) 

dan memenuhi 37,5 jam/minggu, legowo sebagai guru, memberi suri tauladan 

terhadap anak didik, fokus sebagai guru/tidak mencari sampingan, tertib 

administrasi pembelajaran (siap dan lengkap sebelum proses pembelajaran 

berlangsung), melengkapi  media pembelajaran, mengajar lebih kreatif dan 

inovatif, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mencukupi kebutuhan 

keluarga, lebih berani berhutang karena tunjangan dianggap sebagai jaminan. 

Blumer (dalam Ritzer, 2011) mengatakan bahwa individu bukan 

dikelilingi oleh lingkungan objek-objek potensial yang mempermainkan dan 

membentuk perilakunya, sebaliknya ia membentuk objek-objek itu. Dengan 

demikian, manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, yang 

menyatukan objek yang diketahuinya melalui apa yang disebutnya sebagai 

self-indication. Maksudnya, proses komunikasi yang sedang berjalan dimana 

individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna dan memberi 

tindakan dalam konteks sosial. Menurutnya dalam teori interaksi simbolik 

mempelajari suatu masyarakat disebut “tindakan bersama”. 
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Program sertifikasi merupakan stimulus yang dipandang sebagai 

sebuah kesempatan atau peluang dalam bertindak, bukan sebagai paksaan 

atau perintah. Melakukan sesuatu berarti memberi respon tertentu sebagai 

hasil dari proses berpikir. 

Mekanisme umum untuk mengembangkan diri sebagai guru yang 

profesional adalah reflektivitas atau kemampuan menempatkan diri secara 

tidak sadar ke dalam tempat orang lain dan bertindak seperti mereka 

bertindak, akibatnya orang akan memeriksa diri sendiri sebagaimana orang 

lain memeriksa diri mereka sendiri. Individu akan mengembalikan 

pengalamannya pada dirinya sendiri, menerima sikap orang lain terhadap 

dirinya, kemedian menyesuaikan diri terhadap proses sosial yang dihasilkan 

dalam tindakan sosial. 

Subyek dalam kinerjanya sebagai seorang guru yang sudah sertifikasi 

menjadi lebih semangat dalam menjalankan tugasnya, etos kerja  meningkat, 

disiplin,  bersikap dan bertingkah laku yang berkarakter,  dapat menjadi suri 

tauladan dan panutan siswa maupun masyarakat lingkungan sekolah. Sigap 

dan tanggap terhadap kegiatan pembelajaran dan mampu mengelola kelas. 

Fokus pada pekerjaan serta tidak mengejar materi. Menjadi panutan anak 

didik dan melakukan interaksi dengan masyarakat di lingkungan sekitar 

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

dan melaksanakan tugas sesuai keahlian secara profesional. 

Bertanggungjawab, memiliki etos kerja dan mempunyai wawasan yang luas 

serta berusaha meningkatkan  mutu pendidikan sesuai dengan standar 

kelayakan yang ditentukan oleh pemerintah. 
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Tidak hanya pada kinerja, juga pada administrasi guru. Administrasi 

guru menjadi lebih tertib dan lengkap. Selain itu menumbuhkan ide kreatif,  

inovatif guru maupun anak didik di dalam pembelajaran, Adanya penunjang 

pembelajaran berupa media yang digunakan guru lebih baik. Metode yang 

diterapkan dalam sistem pembelajaran tidak monoton. Anak didik menjadi 

nyaman dan senang dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. 

Secara makna, memaknai profesionalisme kependidikan dan 

sertifikasi bagi guru berbeda. Profesionalisme kependidikan sebagai suatu 

kemampuan atau pekerjaan.  

Makna sertifikasi kependidikan adalah lebih fokus pada pekerjaan, 

disiplin, rajin, ikhlas dan legawa sebagai guru, penghargaan kelayakan guru 

profesional, membantu kesejahteraan perekonomian, melengkapi sarana dan 

prasarana atau media pembelajaran secara aktif dan kreatif dengan biaya 

sendiri, serta bersikap dan bertindak sesuai empat kompetensi guru yaitu 

paedagofik, profesional, sosial dan kepribadian. 

Makna dari pemikiran ini tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk 

membenarkan hasil penelitian. Sebagian subyek mampu memaknai sertifikasi 

guru dan profesionalisme kependidikan, mampu menjalankan tugasnya, dan 

mampu mengikuti peraturan yang sudah diberlakukan. Konsep makna sendiri 

terjadi karena adanya interaksi dengan masyarakat, diri, dan pikiran. Subyek 

yang memahami sertifikasi dan profesionalisme kependidikan mampu 

mengaplikasikan dalam pembelajaran, sedangkan subyek yang masih belum  

mampu mengaplikasikan lebih sulit dalam memaknainya. 
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Makna sertifikasi bagi guru adalah bantuan pemerintah untuk 

kesejahteraan perekonomian keluarga dan dapat memenuhi kebutuhan beaya 

anak serta kebutuhan sehari-hari, serta sebuah pengakuan dan penghargaan 

kelayakan sebagai seorang guru yang profesional yang bersikap dan 

bertindak sesuai empat kompetensi guru yaitu paedagofik, profesional, sosial 

dan kepribadian. 

Konsep pemaknaan baru yang ditemukan  terhadap sertifikasi diluar 

arti yang sebenarnya, yakni makna sertifikasi bagi guru merupakan suatu 

bentuk tunjangan yang diberikan pemerintah untuk kesejahteraan guru salah 

satunya dalam bidang ekonomi. Hal ini berbeda dengan konsep makna 

sertifikasi yang merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru 

yang telah memenuhi standar profesional guru. 

Penelitian terdahulu yang mendukung teori Interaksionisme Simbolik 

dilakukan oleh Casmudi, pada tahun 2010, tentang kompetensi guru pasca 

sertifikasi tahun 2006-2009 kompetensi pedagogik pada indikator 

pengelolaan kelas memperoleh  nilai tertinggi, indikator evaluasi masih 

mengalami kendala, kom petensi kepribadian dilaksanakan dengan baik. 

Ridwan El Hariri (2010) tentang dampak sertifikasi terhadap kinerja guru di 

Jawa Barat, terdapat relevansi hasil analisis perbandingan kinerja guru 

sebelum dan setelah lulus sertifikasi dimana rata-rata kinerja guru pasca 

sertifikasi justru mengalami penurunan dibandingkan sebelum sertifikasi.  

Penelitian Dadang Sunendar (2011) menunjukkan hasil penelitian bahwa 

yang telah mengikuti sertifikasi mengalami peningkatan penguasaan 
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kompetensi dan memberikan  dampak positif terhadap sikap profesionalisme 

guru.   

Penelitian Cahyo Utom o (2012), tentang dampak Sertifikasi Guru 

dalam Meningkatkan Profesionalisme, dengan hasil guru-guru sebelum  

mengikuti sertifikasi adalah termasuk guru profesional, (2) guru-guru setelah 

lulus sertifikasi memenuhi kriteria sebagai guru profesional, (3) sertifikasi 

guru yang melalui jalur portofolio belum bisa meningkatkan profesionalisme 

guru. 

Penelitian Muhammad Muhajir (2011), menunjukkan ada hubungan 

antara keefektifan sertifikasi guru, kom petensi profesional, semangat kerja, 

dan budaya mutu dengan kinerja guru sekolah, dengan hasil bahwa: (1) 

hubungan langsung yang signifikan antara: (a) keefektifan sertifikasi guru 

dengan kompetensi profesional, (b) keefektifan sertifikasi guru dengan 

semangat kerja guru, (c) kompetensi profesional guru dengan semangat kerja  

guru, (d) kompetensi profesional guru dengan budaya mutu, (e) kompetensi 

profesional guru dengan kinerja  guru, dan (f) semangat kerja guru dengan 

buaya mutu, (2) hubungan tidak langsung: (a) keefektifan sertifikasi guru 

dengan kinerja guru melalui semangat kerja guru, (b) keefektifan sertifikasi 

guru dengan kinerja guru melalui kompetensi profesional guru, dan (c) 

kompetensi profesional  guru dengan kinerja guru  melalui semangat kerja  

guru, dan (3) ada hubungan yang signifikan antara keefektifan sertifikasi 

guru, kom petensi profesional guru, semangat kerja guru, dan budaya mutu 

dengan kinerja guru. 
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6.2 Implikasi Teoritik  

Pemaknaan terhadap profesionalisme kependidikan dan sertifikasi 

bagi guru ini dikaji menggunakan konsep teori interaksi simbolik. Herbert 

Blumer  (yang mencetuskan nama interaksi simbolik) dan mahasiswanya 

melakukan penelitian tentang interaksi simbolik. Blumer (2004) melakukan 

pendekatan kualita tif, dimana meyakini bahwa studi tentang manusia tidak 

bisa disamakan dengan studi terhadap benda mati. Blumer beranggapan 

peneliti perlu meletakkan empatinya dengan pokok materi yang akan dikaji,  

berusaha memasuki pengalaman objek yang diteliti, dan berusaha untuk 

memahami nilai-nilai yang dimiliki  dari tiap individu. Blumer mengutarakan 

tentang tiga prinsip utama interaksionisme simbolik, yaitu tentang pemaknaan 

(meaning), bahasa (language), dan pikiran (thought).  

Membahas tentang diri, bagaimana memaknai diri tentang sesuatu. 

Teori interaksi simbolik, konstruk, konsepsi dan pemaknaan itu dilahirkan 

dalam proses interaksi sosial. Pemaknaan ini ditujukan pada guru yang sudah 

sertifikasi karena pemakanaan setiap guru berbeda-beda.  

Dampak sertifikasi berhubungan erat dengan profesionalisme 

pendidikan bagi guru. Penerimaan sertifikasi ini berhubungan juga dengan 

profesionalisme kependidikan seorang guru. 

Profesionalisme tenaga kependidikan merupakan suatu perilaku 

sebagai respon penerima tunjangan sertifikasi guru yang mengakibatkan input 

positif bagi peningkatan kualitas profesional guru dalam mengajar, integraitas 

guru dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap siswa. 
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Profesionalisme kependidikan sebagai respon positif sikap mental 

tenaga kependidikan yang menghasilkan output kualitas siswa yang 

berkarakter, mempunyai integritas moral dan prestasi yang membanggakan 

semua pihak. 

Interaksi guru di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Interaksi 

tersebut terjadi antara siswa, guru, dan lingkungan sekitar. Ketika seseorang 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya mereka akan secara terus menerus 

mamantau dan mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Cara dia  

berperilaku, bertindak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya 

didasarkan pada konsepsi, tafsir dan pemaknaan yang dia berikan terhadap 

dunia yang ada disekitarnya.  

Guru penerima sertifikasi memaknai profesionalisme kependidikan 

dan sertifikasi bagi guru, berdasarkan dalam kehidupan sehari-hari.  Hasil 

temuan penelitian tentang makna profesionalisme kependidikan bagi guru 

penerima sertifikasi adalah bersikap dan bertingkah laku yang berkarakter,  

dapat menjadi suri tauladan dan panutan siswa maupun masyarakat 

lingkungan sekolah, sigap dan tanggap terhadap kegiatan pembelajaran dan 

mampu mengelola kelas, fokus pada pekerjaan serta tidak mengejar materi,  

menjadi panutan anak didik dan melakukan interaksi dengan masyarakat di 

lingkungan sekitar sekolah, bangga menjadi guru sebagai profesinya, bekerja 

mengikuti a turan, dan melaksanakan tugas sesuai keahlian secara profesional, 

dan bertanggungjawab, memiliki etos kerja dan mempunyai wawasan yang 

luas serta berusaha meningkatkan  m utu pendidikan sesuai dengan standar 

kelayakan yang ditentukan oleh pemerintah. 



154 
 

Pemaknaan tersebut juga berbeda pada profesionalisme kependidikan. 

Beberapa guru memaknai profesionalisme kependidikan sebagai suatu 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Guru yang profesional adalah guru yang mampu memenuhi atau 

dalam kinerjanya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan dipenuhi 

sebagai tuntutan seorang guru penerima sertifikasi. 

Sebagian guru menyampaikan bahwa sertifikasi yang mereka pahami 

terkait tentang kesejahteraan guru dan keluarga, karena hal ini juga 

berpengaruh pada status perekonomian guru sebelum dan sesudah sertifikasi. 

Beberapa guru menyampaikan bahwa dengan adanya sertifikasi 

mereka status perekonomian sudah  membaik tidak lagi terlibat hutang 

piutang seperti sebelum sertifikasi. Selain itu, ada juga guru yang memaknai 

sertifikasi karena program pemerintah yang harus dijalankan dengan 

sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh 

pemerintah terkait tentang sertifkasi itu sendiri. 

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dikemukakan bahwa 

sertifikasi guru merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. Program sertifikasi ini bertujuan untuk mensejahterakan guru. 

Sebelum mengikuti sertifikasi, guru diwajibkan memenuhi beberapa 

persyaratan adm inistratif yang sudah ditentukan. Melalui proses tersebut,  

kemudian diputuskan berhak tidaknya guru menerima sertifikasi. Beberapa 

guru memaknai sertifikasi ini sebagai tunjangan yang diberikan pemerintah 

guna mensejahterakan guru dari segi ekonomi. Di samping itu, dengan 

memperoleh sertifikasi ada tuntutan kerja yang harus dipenuhi. 
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Program sertifikasi tersebut selain untuk kesejahteraan pribadi guru, 

juga untuk kesejahteraan keluarga guru. Disisi lain sertifikasi ini berdampak 

positif dan negatif. Dampak positif sertifikasi, bagi guru salah satunya guru 

menjadi lebih baik lagi dalam bekerja maupun pemenuhan secara 

administrasi. Sebelumnya beberapa guru masih sedikit yang secara kinerja  

baik, karena secara ekonomi ia mencari tambahan di luar gaji menjadi guru. 

Selain itu, ada juga dalam hal pembelajaran, karena 10% dari 

tunjangan sertifikasi tersebut digunakan untuk pengembangan dalam  

pendidikan. Maka dari itu guru dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif di 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Guru dapat menggunakan 10% dari 

tunjangan tersebut untuk memenuhi media yang digunakan dalam membantu 

pembelajaran. 

Guru sebagai penerima tunjangan profesi memaknai profesionalisme 

kependidikan yang dapat diterima berdasarkan ciri-ciri profesionalisme yang 

disampaikan oleh Rebore (1991) yang mengemukakan enam ciri-ciri 

profesionalisme guru sebagai berikut: (a) pemahaman dan penerimaan dalam  

melaksanakan tugas, (b) kemauan melakukan kerjasama secara efektif dengan 

siswa, guru, orang tua, siswa dan masyarakat, (c) kemampuan 

mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan secara terus menerus, (d) 

mengutamakan pelayanan dalam tugas, (e) mengarahkan, menekan dan 

menumbuhkan pola perilaku siswa, dan (f) melaksanakan kode etik jabatan. 

Adapun ciri-ciri guru profesional versi Jurnal Educational Leadership  

(edisi Maret 1993) adalah sebagai berikut: (a) guru memiliki komitmen pada 

siswa dan proses pembelajarannya, (b) guru menguasai secara mendalam 
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materi yang akan diajarkan serta memiliki kemampuan tentang strategi 

pembelajarannya, (c) guru bertanggungjawab dalam memantau hasil belajar 

siswanya melalui berbagai teknik evaluasi, (d) guru mampu berpikir 

sistematis tentang tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari 

pengalamannya, dan (e) guru menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam  

lingkungan profesinya. 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat 

dikemukakan makna sertifikasi bagi guru dan makna profesionalisme 

kependidikan bagi guru penerima. 

Implikasi teoritik dalam kaitannya hasil penelitian ini dapat 

dideskripsikan sebagai kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme guru. Kebijakan ini dapat dikaji menjadi tiga tahapan sebagai 

berikut ini.  

Pada tahapan input, perilaku guru dapat dimaknai belum profesional, 

etos kerja rendah serta cenderung tidak fokus dengan tugas utamanya yang 

mengajar. Disamping itu, status ekonominya masih belum sejahtera, sehingga 

ada guru yang bekerja sampingan di luar sebagai guru. 

Pada tahap proses sertifikasi, para guru berusaha untuk mengikuti 

lebih awal, walaupun keputusan untuk mengikuti program sertifikasi guru 

tetap dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan. 

Setelah mengikuti sertifikasi, guru lebih meningkat etos kerjanya, 

tertib administrasi serta berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan 

wawasannya melalui pengembangan diri dengan mengikuti workshop, diklat 

serta studi lanjut pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
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Guru yang profesional adalah guru yang memenuhi standar 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kom petensi sosial dan 

kompetensi profesional. Di samping menguasai menguasai standar sebagai 

guru yang profesional, ia juga dapat mengelola kegiatan belajar mengajar 

lebih baik dan dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik secara 

optimal. 

Perilaku baru yang dapat diidentifikasi bagi guru pasca sertifikasi 

adalah etos kerja meningkat, melakukan interaksi dengan peserta didik dan 

lingkungan lebih baik, menggunakan IT sebagai sarana untuk meningkatkan 

kualitas administrasi guru dan kualitas pembelajaran, serta guru lebih fokus 

dengan tugas utamanya yaitu mengelola kegiatan belajar mengajar. 

 

6.3 Temuan  Proposisi Penelitian  

Blumer beranggapan peneliti perlu meletakkan empatinya dengan 

pokok materi yang akan dikaji, berusaha memasuki pengalaman objek yang 

diteliti, dan berusaha untuk memahami nilai-nilai yang dimiliki  dari tiap 

individu. Blumer mengutarakan tentang tiga prinsip utama interaksionisme 

simbolik, yaitu tentang pemaknaan (meaning), bahasa (language), dan pikiran 

(thought).  

Secara realitas, hasil penelitian ini mampu menjawab asumsi awal 

penelitian yakni permasalahan guru yang sudah menerima sertifikasi belum  

tentu dapat dikatakan sebagai guru yang profesional. Hal ini mampu 

membuktikan bahwa sertifikasi memberikan dampak negatif dan positif. Guru 

yang sebelumnya dikatakan tidak profesional dalam bekerja, sekarang sudah 
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mendekati profesional karena guru dalam memaknai profesionalisme 

kependidikan sendiri masih dikatakan belum sempurna. 

Temuan data di atas merupakan pengalaman sendiri dari subyek 

penelitian. Mereka mengalami sendiri dan memberi pemaknaan tentang 

makna profesionalisme kependidikan dan sertifikasi, sebagai pelaku dan 

penerima tunjangan profesi tersebut.  

Sebagian besar subyek yang memahami makna profesionalisme 

kependidikan. Subyek memaknai profesionalisme kependidikan adalah guru 

mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang sudah 

diberlakukan, dan menambah keilm uan sesuai keahlian serta meningkatkan 

pengetahuan profesi keguruannya.  

Setelah dilakukan penelitian dan dihasilkan data yang sudah 

dianalisis, maka dapat dikemukakan hasil proposisi penelitian sebagai 

berikut: 

1. Profesionalisme kependidikan dapat dicapai dengan pengetahuan,  

keilmuan, dan standar kompetensi pendidik. 

2. Profesionalisme kependidikan merupakan sikap dan perilaku berkarakter  

serta bertanggung jawab. 

3. Sertifikasi meningkatkan kesejahteraan bidang ekonomi, sehingga 

konsentrasi dan fokus dalam melaksanakan tugas mengajar, serta tidak 

mencari pekerjaan sampingan, agar kinerja etos kerja lebih meningkat. 

 




