
LAMPIRAN 1: KUTIPAN HASIL WAWANCARA 
 

TEMA 1: MAKNA PROFESIONALISME KEPENDIDIKAN 
 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda ? 
J : “Sigap, harus bisa mengatasi segala sesuatu, tanggap mulai dari administrasi 

sampai pembelajaran kbm di kelas maupun di luar kelas harus sudah siap dan 
lengkap.” ( IC ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Profesi, harus sudah niat ingsun menjadi guru, harus legowo, dan sesuai dengan 

yang diminta pemerintah. Legowo yang dimaksud bisa menerima pekerjaan 
sebagai guru, fokus pada guru, tidak terbagi dengan pekerjaan yang lain.” ( WN ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “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 ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Makna professional kependidikan bagi saya sendiri ini bu, guru harus 

mengetahui makna profesi dulu.Saya bangga menjadi guru, la innya dengan 
melakukan tugas dan kewajiban sebagai guru, ahli di bidangnya dan dapat 
meningkatkan kinerja.” ( RM ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Makna Profesionalisme kependidikan ya bu? Kalo menurut saya ini bu, suatu 

pekerjaan yang dikuasai atau dimilki 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.”  

      ( IR ) 
 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Profesionalisme kependidikan kalo 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 menadalam.” ( DR ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Ciri guru yang professional itu dimulai dari sehat jasmani rohani, kesanggupan 

mengajar, berpengalaman mengajar.Ada juga bu cirri yang lainnya harus 
mempunyai standart profesioanal empat kompetensi.Ada ijazah atau bukti fisik 
yang mendukung.” ( DR ) 

 



 

P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Profesi yang menuntut kita yang betul-betul menunjukkan sikap dan tingkah laku  

kita yang professional dengan cara peningakatan kinerja, tindakan, sikap kita.  
Sikap yang betul-betul guru professional, memberi suri tauladan bagi anak didik.”  
( SU ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Guru harus professional, mampu melaksanakan tugasnya secara professional, 

menguasai  keilmuwan yang harus mendukung terlaksana tugas-tugas sebagai 
guru, menguasai materi, mampu bersosialisasi dengan lingkungan, mampu 
menguasai keprofesionalisasinya dengan menguasai beberapa keilmuwan, strategi, 
sosialisasi, kepribadian sebagai seorang guru.” ( MA ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Profesionalisme yaitu guru yang harus bertanggung jawab adanya seritfikasi,  

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.” 

     ( SA ) 
 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Suatu sikap atau simbol yang ada di dalam guru, sedangkan kependidikan suatu 

hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan.” ( IR ) 
 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Profesionalisme kependidikan itu meningkatkan karakter kita yang baik yang 

bisa dicontoh anak didik baik dalam ucapan maupun tindakan.” ( MI ) 
 
 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Pekerjaan  profesi di bidang pendidikan, profesi dalam dunia pendidikan, artinya 

orang yang melatih, mendidik, melaksnakan kegiatan-kegiatan di lembaga 
sekolah baik formal maupun non formal.Ada syarat ketentuan profesionalisme 
kependidikan meliputi diantaranya, kode etik, kehormatan, dilaksanakan dengan 
professional, dilaksanakan dengan ketetentuan yang berlaku, tidak hanya 
mengejar material.” ( YS ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Bekerja secara professional 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.” ( SN ) 

 
 



 

P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Profesionalisme kependidikan itu ya di mana tugas harus sesuai dengan 

kemampuan dan dapat dipertanggungjawabkan, harus menguasai pedagogic, 
harus mempunyai pribadi yang mengenal lingkungannya, mampu berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar baik di dalam masyarakat, anak didik, warga sekolah, 
serta mengikuti pelatihan dan workshop.” ( TB ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Makna profesionalisme kependidikan apa ya bu, kalo menurut saya ya 

kemampuan guru dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan kepada anak-anak didik kita.” ( S ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “Makna profesionalisme kependidikan kalo bagi saya sendiri itu ya kemampuan 

guru dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan kepada 
anak-anak didik kita.Ada j ( SY ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “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.” ( SY ) 

 
P : Bagaimana Makna Profesionalisme Kependidikan bagi anda? 
J : “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 6.30 pulang jam 14.00. Selama anak-anak pulang, guru mengerjakan 
administrasi dan menyiapkan pembelajaran untuk esok hari.” ( SY ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KLASIFIKASI  HASIL PENELITIAN TENTANG MAKNA 
PROFESIONALISME KEPENDIDIKAN 

 
 

NO MAKNA HASIL  PENELITIAN TEMUAN 

1 Bersikap dan 
bertingkah 
laku yg 
berkarakter 
yg dapat 
menjadi suri 
tauladan 

profesionalisme kependidikan itu 
meningkatkan karakter kita yang baik 
yang bisa dicontoh anak didik baik 
dalam ucapan maupun tindakan 

meningkatkan karakter 
yang baik, yang bisa 
dicontoh anak didik baik 
dalam ucapan maupun 
tindakan 

   makna profesionalisme kependidikan 
bagi dirinya, yaitu: 
“Profesi yang menuntut kita yang betul-
betul menunjukkan sikap dan tingkah 
laku kita yang professional dengan cara 
peningakatan kinerja, tindakan, sikap 
kita. Sikap yang betul-betul guru 
professional, memberi suri tauladan 
bagi anak didik.” 

 menunjukkan sikap dan 
tingkah laku yang 
professional yang bisa 
memberi suri tauladan 
bagi anak didik. 

2 Mampu 
menguasai 
Keilmuwan 

“Guru harus professional, mampu 
melaksanakan tugasnya secara 
professional, menguasai  keilmuwan 
yang harus mendukung terlaksana 
tugas-tugas sebagai guru, menguasai 
materi, mampu bersosialisasi dengan 
lingkungan, mampu menguasai 
keprofesionalisasinya dengan 
menguasai beberapa keilmuwan, 
strategi, sosialisasi, kepribadian sebagai 
seorang guru.” 

 mampu melaksanakan 
tugas dan menguasai  
keilmuwan 

3 Sigap dan 
Tanggap 

“Sigap, harus bisa mengatasi segala 
sesuatu, tanggap mulai dari administrasi 
sampai pembelajaran kbm di kelas 
maupun di luar kelas harus sudah siap 
dan lengkap.” 

 Sigap dan bisa 
mengatasi segala 
sesuatu, tanggap mulai 
dari administrasi 

4 Fokus pada 
pekerjaan 

“Profesi, harus sudah niat ingsun 
menjadi guru, harus legowo, dan sesuai 
dengan yang diminta pemerintah. 
Legowo yang dimaksud bisa menerima 
pekerjaan sebagai guru, fokus pada 
guru, tidak terbagi dengan pekerjaan 
yang lain.” 

 fokus pada pekerjaan, 
tidak terbagi dengan 
pekerjaan yang lain.” 



 

5 Tidak hanya 
mengejar 
Material 

“Pekerjaan profesi di bidang 
pendidikan, profesi dalam dunia 
pendidikan, artinya orang yang melatih, 
mendidik, melaksnakan kegiatan-
kegiatan di lembaga sekolah baik 
formal maupun non formal. Ada syarat 
ketentuan profesionalisme 
kependidikan meliputi diantaranya, 
kode etik, kehormatan, dilaksanakan 
dengan professional, dilaksanakan 
dengan ketetentuan yang berlaku, tidak 
hanya mengejar material.” 

kode etik, kehormatan, 
dilaksanakan dengan 
professional, 
dilaksanakan dengan 
ketetentuan yang 
berlaku, tidak hanya 
mengejar material.” 

6 Bekerja 
mengikuti 
aturan 

“Bekerja secara professional 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.” 

 -Bekerja semaunya 
sendiri, dan mengikuti 
aturan yang berlaku 

7 Menjadi 
panutan bagi 
anak didik 

“Profesionalisme yaitu guru yang harus 
bertanggung jawab adanya seritfikasi, 
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.” 

 - harus bertanggung 
jawab adanya seritfikasi, 
mengarah pada adanya 
perubahan serta menjadi 
panutan bagi anak 
didik.” 

8 Mampu untuk 
mengelola 
kelas 

“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.”  

 memberikan materi dan 
metodologi pengelolaan 
kelas.” 



 

9 Berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sekitar 

“Profesionalisme kependidikan itu ya di 
mana tugas harus sesuai dengan 
kemampuan dan dapat dipertanggung 
jawabkan, harus menguasai pedagogic, 
harus mempunyai pribadi yang 
mengenal lingkungannya, mampu 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
baik di dalam masyarakat, anak didik, 
warga sekolah, serta mengikuti 
pelatihan dan workshop.” 

 memiliki kemampuan 
dan dapat dipertanggung 
jawabkan, menguasai 
pedagogic, mempunyai 
pribadi yang mengenal 
lingkungannya, 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 

10 Ahli di 
bidangnya 
dan 
Meningkatkan 
Kinerja  

“Makna professional 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.” 

- , ahli di bidangnya dan 
dapat meningkatkan 
kinerja.”  

  profesionalisme menurut saya yaitu 
suatu tugas yang kita emban yang 
dilaksanakan sesuai dengan 
profesionalnya tadi tanpa harus merasa 
ada beban karena profesi itu yang kita 
pilih maka kita harus profesional dalam 
profesi itu. 
Dan sangat berkorelasi karena jika 
orang memiliki profesionalisme yang 
tinggi je las memiliki kinerja yang bagus 
karena ia menyadari apa yang 
dilakukannya nanti it akan 
dipertanyakan sedangkan jika orang 
meilihat kinerja bagus akan dipastikan 
bahwa org menilai dia org yang 
professional 

 
memiliki kinerja yang 
bagus. 
 

11 Meningkatkan 
Mutu 
Pendidikan 

“Makna profesionalisme kependidikan 
apa ya bu, kalo menurut saya ya 
kemampuan guru dalam bidang 
pendidikan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan kepada anak-anak didik 
kita.”  

 mampu dalam bidang 
pendidikan untuk 
meningkatkan mutu 
pendidikan 



 

12 Standar 
kelayakan 
dalam kelas 

Makna Profesionalisme kependidikan 
ya bu? Kalo menurut saya ini bu, suatu 
pekerjaan yang dikuasai atau dimilki 
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.” 

 mempunyai standarisasi 
keprofesian dengan 
memiliki sertifikat 
pendidik, standar 
kelayakan dalam 
mengajar di dalam kelas, 

13 Meningkatkan 
mutu dan 
kinerja  

“Makna profesionalisme kependidikan 
kalo 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.” 

- kemampuan dalam 
bidang pendidikan untuk 
meningkatkan mutu 
pendidikan. 
serta kinerja dalam 
mengajar sesuai dengan 
bidangnya, 

   “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 6.30 
pulang jam 14.00. Selama anak-anak 
pulang, guru mengerjakan administrasi 
dan menyiapkan pembelajaran untuk 
esok hari.”  

  

14 Memiliki 
wawasan yg 
luas 

“Profesionalisme kependidikan kalo 
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 menadalam.” 

 menguasai materi 
secara luas dan 
mendalam  
dan wawasan yang luas 
dan menadalam.”  
  

 
 
 
 



 

 
TEMA 2: MAKNA SERTIFIKASI GURU 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “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 jam 07.00 WIB ya bapak ibu guru datangnya sebelum jam tujuh, itu 
mungkin bu menurut saya.” ( MI ) 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “Sertifikasi itu ya lebih meningkatkan kinerja bu, harus rajin, harus legowo. Harus 

fokus, kalo 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 kekuarangan lagi seperti dulu bu. 
Alhamdulillah wasyukurillah bu.” ( WN ) 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “ Makna sertifikasi guru bagi saya, apa ya bu? Kalo menurut saya ini bentuk 

perhatian pemerintah untuk guru sebagai bantuan khususnya untuk keluarga 
supaya lebih bermanfaat.Sertifikasi ini bu, sangat membantu perekonomian 
keluarga.Suami saya kan kerjaannya tidak tetap, kalo dulu sering sekali 
kekurangan, sekarang Alhamdulillah sudah bisa tercukupi. Bisa buat bayar biaya 
sekolah anak, bisa buat dapur, bisa buat yang lainnya juga bu.” ( SU ) 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “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 gajinnya dari sekolah.Berbeda jika dari pemerintah langsung maka 
akan lebih semangat bekerjanya daripada untuk sertifikasi PNS nya.” ( IC ) 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “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 ) 
 
 



 

P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “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 sejahtera.” ( IC ) 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “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.” ( SN ) 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “Makna sertifikasi bagi saya itu ada dua secara positif dan negative. Secara positif 

mengarah pada financial  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 
mengangakat guru dan sisi lainnya secara financial sudah naik.Secara negatifnya, 
sebagian guru berani berhutang lebih besar dibanding sebelumnya, karena merasa 
ada jaminan 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.” ( TB ) 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “ Sertifikasi guru ini merupakan usaha-usaha pemerintah atau dari diri kita sendiri 

untuk menuju guru yang professional. 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 dipenuhidalam satu minggu 
karena sebuah tuntutan. Sekarang guru tidak lagi harus mencari tambahan 
pemasukan keuangan di luar.” ( S ) 

 
 
 
 
 
 



 

P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “makna sertifikasi kalo bagi saya ya sebuah kebijakan pemerintah yang sangat 

positif untuk meningkatkan etos kerja  guru, dimulai dari peningkatan 
kesejahteraan guru, dulu guru itu termasuk kelom pok 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 ) 

P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
 J : “Makna sertifikasi bagi saya adalah  sertifikasi sebagai upaya penghargaan dari  

pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu 
pendidik. Ya caranya ini bu mengikuti seminar-seminar, pelatihan, serta tes yang 
telah ditentukan sehingga jika pendidik tersebut di nyatakan lulus maka baru 
pendidik tersebut mendapatkan sertifikat kelulusan.Kemudianbaru mendapatkan 
penghargaan dari pemerintah berupa tunjangan pendidikan dan setiap bulan 
mendapatkan satu kali gaji pokok.” ( IR ) 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J: “Makna sertifikasi itu bagi saya pemberian sertifikat, penghargaan atas kemampuan 

kompetensi guru sesuai dengan profesionalisme, yaitu ada empat kompetensi. 
Empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogic, kepribadian, professional, sosial. 
Guru harus memiliki keempat kompetensi itu bu, kompetensi itu diperoleh melalui 
plpg. Ada proses PLPG melalui uji prasarat, standart nilai,  selanjutnya ada tes 
kelulusan, setelah lulus diberikan sertifikat professional dan mendapat imbalan 
sesuai pangkat dan golongan yg berlaku, itu kalo menurut saya bu.” ( YS ) 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “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 
adminitrasi dengan lebih baik dan ditunjang dengan adanya  tunjangan tersebut.”  

    ( SL ) 
 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “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 kalo sertifikasi itu 
ya penghargaan dari pemerintah dan pembuktian dari seorang guru yang 
professional.” ( SA ) 



 

P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “Makna sertifikasi ini bu, kita mempunyai pengkuan guru yang professional, 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.” ( RM ) 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “sertifikasi, maknanya ya proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. 

Sertifikat pendidik adalah bukti formal yang diberikan kepada guru sebagai 
tenaga pendiidk yang professional. Sesuai dengan UU RI No. 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 
professional terutama pembelajaran di dalam kelas.” ( SY ) 

 
P : Bagaimana Sertifikasi Guru menurut Anda ? 
J : “Proses pemberian sertifikat kepada pendidik atau guru yang sudah memenuhi 

standar profesioanl. 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.” ( DR ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN 
TENTANG MAKNA SERTIFIKASI GURU 

 
 
NO MAKNA KUTIPAN WAW ANCARA TEMUAN 

1 
Menambah 

Pengetahuan 

“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 jam 07.00 WIB ya 

bapak ibu guru datangnya sebelum jam tujuh, 

itu mungkin bu menurut saya.” 

- mampu memberikan 

pengetahuan dan 

Menambah 

pengetahuan. 

- Membiasakan 

berbaris dan berdoa 

- Bersikap disiplin 

 

2 
Perhatian 

Pemerintah 

“ Makna sertifikasi guru bagi saya, apa ya 

bu? Kalo menurut saya ini bentuk perhatian 

pemerintah untuk guru sebagai bantuan 

khususnya untuk keluarga supaya lebih 

bermanfaat. Sertifikasi ini bu, sangat 

membantu perekonom ian keluarga. Suami 

saya kan kerjaannya tidak tetap, kalo dulu 

sering sekali kekurangan, sekarang 

Alhamdulillah sudah bisa tercukupi. Bisa 

buat bayar biaya sekolah anak, bisa buat 

dapur, bisa buat yang lainnya juga bu.” 

- perhatian pemerintah 

untuk membantu 

perekonomian 

- Membawa manfaat 

untuk keluarga 

- Mencukupi biaya 

sekolah dan 

keberpuan dapur 

3 Meningkatkan 

mutu 

Makna sertifikasi bagi saya adalah  sertifikasi 

sebagai upaya penghargaan dari  pemerintah 

penghargaan  pemerintah 

dalam meningkatkan 



 

pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

melalui peningkatan mutu pendidik. Ya 

caranya ini bu mengikuti 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.” 

mutu pendidikan melalui 

peningkatan mutu 

pendidik , 

4 

Menunjang 

Kesejahteraan 

Keluarga 

“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 gajinnya dari sekolah. 

Berbeda jika dari pemerintah langsung maka 

akan lebih semangat bekerjanya daripada 

untuk sertifikasi PNS nya.” 

 memberikan 

kesejahteraan kepada 

dan memajukan 

pendidikan, untuk 

menunjang keluarga agar 

keluarga  lebih sejahtera. 

 
 

“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 

Sebaiknya untuk 

membantu GTT yang 

berstatus non PNS 



 

mereka akan lebih semangat.” 

 
 

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 

sejahtera. 

  

5 

Fokus untuk 

meningkatkan 

Kinerja  

“Sertifikasi itu ya lebih meningkatkan kinerja 

bu, harus rajin, harus legowo. Harus fokus, 

kalo 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 kekuarangan lagi seperti 

dulu bu. Alhamdulillah wasyukurillah bu.” 

 meningkatkan kinerja, 

rajin, harus legowo, dan 

focus pada pekerjaan 

6 Penghargaan 

berupa 

“Makna sertifikasi itu bagi saya pemberian 

sertifikat, penghargaan atas kemampuan 

 Memiliki dan 

melaksanakan 4 



 

Sertifikat kompetensi guru sesuai dengan 

profesionalisme, yaitu ada empat kompetensi. 

Empat kompetensi, yaitu kompetensi 

pedagogic, kepribadian, professional, sosial. 

Guru harus memiliki keempat kompetensi itu 

bu, kompetensi itu diperoleh melalui plpg. 

Ada proses plpg melalui uji prasarat, standart 

nilai, selanjutnya ada tes kelulusan, setelah 

lulus diberikan sertifikat professional dan 

mendapat imbalan sesuai pangkat dan 

golongan yg berlaku, itu kalo menurut saya 

bu.” 

kompetensi guru sesuai 

dengan profesionalisme 

7 

Menyisihkan 

Tunjangan 

untuk 

pembelajaran 

“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.” 

 meningkatkan kinerja 

dan sebagian 

tunjangannya disisihkan 

untuk pembelajaran 

sarana dan prasarana 

yang inovatif  

8 

Membuat 

Administrasi 

dengan baik 

“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 adminitrasi dengan 

Menunjang untuk 

melengkapi sarana 

prasara pembelajaran di 

kelas 



 

lebih baik dan ditunjang dengan adanya  

tunjangan tersebut.”  

9 

Penghargaan 

dari 

pemerintah 

“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 

kalo sertifikasi itu ya penghargaan dari 

pemerintah dan pembuktian dari seorang guru 

yang professional.” 

  -penghargaan dari 

pemerintah dan 

pembuktian dari seorang 

guru yang professional. 

10 

Lebih berani 

dalam 

Berhutang 

“Makna sertifikasi bagi saya itu ada dua 

secara positif dan negative. Secara positif 

mengarah pada financial  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 

mengangakat guru dan sisi lainnya secara 

financial sudah naik. Secara negatifnya, 

sebagian guru berani berhutang lebih besar 

dibanding sebelum nya, karena merasa ada 

jaminan yang dapat dihandalkan setiap tiga 

bulan satu kali. Awalnya guru pinjam hanya 

sekedarnya saja karena takut jika dipinjam 

tidak kembali, sekarang masih tetapi dengan 

Bersikap melakukan 

pinjaman lebih besar 

dibanding sebelum nya 

karena ada jaminan yang 

diharapkan 



 

nominal jauh lebih besar bu.” 

11 

Meningkatkan 

SDM dengan 

Sertifikasi 

“Makna sertifikasi ini bu, kita mempunyai 

pengakuan guru yang professional, 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.” 

meningkatkan SDM 

untuk mendapatkan dan 

kelayakan guru 

profesional 

12 

Meningkatkan 

pengetahuan 

dan 

Tekhnologi 

Sertifikasi itu sebuah penghargaan 

pemerintah kepada guru-gur yang sudah 

dianggap profesional menurut program 

pemerintah dan itu merupakan penghargaan 

kepada guru berupa finansial yang itu bisa 

digunakan guru untuk mengembangkan 

dirinya mensejahterakan dirinya 

sertifikasi itu adalah sebuah jembatan bagi 

kami seorang guru yang ilmunya sedikit 

didorong untuk lebih banyak yang kami 

wawasannya sempit dim otivasi untuk lebih 

luas, kami lebih dituntut untuk bisa 

memenuhi standart profesional yang mana 

kami harus lebih banyak beajar dan mencari 

tahu yang istilahnya “melek iptek” ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

 

Meningkatkan 

pengetahuan dan 

teknologi dengan  



 

13 

Menunjang 

Pengembangan 

diri Guru 

“ sertifikasi guru ini merupakan usaha-usaha 

pemerintah atau dari diri kita sendiri untuk 

menuju guru yang professional. 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.” 

1. Berusaha 

menjadi guru 

yang 

professional. 

mengembangkan 

diri  

dan meningkatkan 

kinerja sehari-hari 

dengan memenuhi 37,5 

jam yang diwajibkan 

oleh pemerintah serta 

\Tisak mencari 

14 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

dimulai dari 

Etos Kerja  

“makna sertifikasi kalo 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 ekonom i 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 

1. meningkatkan 

etos kerja dan 

menyekolahkan 

anaknya ke 

sekolah favorit 

2. Dan tidak merasa 

masuk mayoritas 

bukan lagi 

minoritas 



 

punya intelligent, keterampilan, dan 

kepandaian yang bagus dan akan 

meningkatkan mutu pendidikan anak didik 

yang luar biasa.” 

15 

Pengakuan 

dalam 

memberikan 

layanan dalam 

bidang 

pendidikan 

“sertifikasi, maknanya ya proses pemberian 

sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikat 

pendidik adalah bukti formal yang diberikan 

kepada guru sebagai tenaga pendiidk yang 

professional. Sesuai dengan UU RI No. 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 

professional terutama pembelajaran di dalam 

kelas.” 

 

 Merasa mendapat 

pengakuan sebagai guru 

yang memiliki 

kompetensi guru. 

memberikan layanan 

sesuai tupoksi guru 

  



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan 

Profesional 

Guru dan 

kesejahteraan 

Guru. 

 

 

 

 

 

 

 

“Proses pemberian sertifikat kepada pendidik 

atau guru yang sudah memenuhi standar 

profesioanl. Sertifikasi menurut saya ya 

menentukan kelayakan guru dalam 

tercapainya kegiatan pendidikan nasional, 

meningkat proses mutu hasil pendidikan, 

meningkatkan 

profesionalitasguruataukesejahteraan guru. 

Kesejateraan guru dalam arti, guru dianggap 

berperan penting di dalam masyarakat 

maupun di lingkungan sekolah. 

menentukan kelayakan 

guru yang profesionalitas 

dan tingkat kesejahteraan 

guru 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAMPIRAN 2: 

HASIL OBSERVASI SEBELUM PEMBELAJARAN 

 
 

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 lingkungan Koordinator Wilayah Pendidikan 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dapat dikemukakan hasil-hasil 

observasi sebagai berikut di bawah ini. 

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.  

 

            HASIL OBSERVASI DI KELAS SELAMA 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. 

Subyek mempersiapkan kelengkapan administrasi perangkat 

pembelajaran di kelas. Disamping, administrasi tersebut, 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 kepada 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. 

 

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. 



 

Menurut informan di Koperasi Pegawai ada program rekreasi dalam 

negeri dan luar negeri serta umroh. Program ini sangat diminati 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 umum nya 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). 

 




