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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya, penelitian tentang  dampak sertifikasi terhadap 

peningkatan kinerja guru dapat diselesaikan.  

Seperti diketahui bersama, pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu 

wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Sertifikasi 

guru mulai dilaksanakan tahun 2007, sehingga tahun 2012 merupakan tahun 

keenam pelaksanaan sertifikasi guru. Selama 5 tahun penyelenggaraan sertifikasi 

guru, Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada  guru untuk mengikuti 

sertifikasi. Sertifikasi guru yang sudah berjalan lima tahun perlu diketahui 

dampkannya bagi peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Atas dasar itu,  

Penelitian ini dilaksanakan dengan dukungan dari Pusat Pengembangan Profesi 

Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan  Kebudayaan - 

Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kajian ini dilakukan di 17 provinsi ditetapkan dua kabupaten/atau kota sebagai 

sampel wilayah. Satuan pendidikan yang menjadi sampel terdiri dari sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Hasil kajian ini disamping 

memberi gambaran mengenai dampak sertifikasi terhadap peningkatan kinerja guru, 

juga bermanfaat dalam rangka merumuskan kebjakan sertifikasi guru lebih lanjut.  

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih sejak 
persiapan hingga hasil kajian ini diselesaikan, kami ucapkan terima kasih. 

 
 

Jakarta, Desember 2012 
 
 
Dr. Unifah Rosyidi 
NIP.  19620404 198703 2 001 

 

 

 
 



 



ii 
 

DAFTAR ISI 
 

  Halaman 
 

KATA PENGANTAR........................................................................ i 

DAFTAR ISI.................................................................................. ii 

DAFTAR TABEL............................................................................. iv 

DAFTAR GAMBAR.......................................................................... vi 

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................... viii 

  

BAB I  PENDAHULUAN.................................................... 1 

A. Latar Belakang........................................................................ 1 

B. Dasar Hukum.......................................................................... 4 

C. Fokus Masalah........................................................................ 5 

D. Tujuan  Penelitian................................................................... 5 

E. Manfaat.................................................................................. 6 

F. Definisi................................................................................... 6 

  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8 

A. Prinsip-prinsip Keprofesian Guru................................................. 8 

B. Esensi Guru Profesional............................................................. 10 

C. Sertifikasi Guru......................................................................... 17 

D. Kompetensi dan Kinerja Guru.................................................... 24 

  

BAB III METODE KAJIAN................................................. 30 

A. Wilayah dan Sekolah Target..................................................... 30 

B. Responden Kajian.................................................................. 34 

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data............................... 35 

D. Teknik Analisis Data.............................................................. 37 

  

 



iii 
 

BAB IV HASIL KAJIAN..................................................... 39 

  

A. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru Sekolah Dasar........... 39 

B. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru  SMP: Bahasa 

Indonesia............................................................................... 
46 

C. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru  SMP: Matematika...... 52 

D. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru SMA: Bahasa 
Indonesia............................................................................... 

58 

E. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru  SMA: Matematika..... 64 

F. Pembahasan Hasil Kajian......................................................... 70 

  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN......................................... 80 

A. Simpulan................................................................................. 80 

B. Saran-saran............................................................................ 81 

  

DAFTAR RUJUKAN.......................................................... 83 

  



iv 
 

DAFTAR TABEL  
 Halaman 

1. Tabel  3.1 Wilayah Kajian................................................. 33 

2. Tabel 3.2 Sekolah target kajian......................................... 34 

3. Tabel 3.3 Responden kajian............................................ 37 

4. Tabel 3.4 Instrumen kajian ............................................. 38 

5. Tabel 4.1 Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru dan Kinerja 
Guru SD yang Sudah Tersertifikasi dan yang Belum 

Tersertifikasi................................................................. 

42 

6. Tabel 4.2 Hasil Pengujian Hipotesis ................................. 43 

7. Tabel 4.3 Skor Rata-rata Kompetensi Guru SD yang Belum  
Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi........................ 

45 

8. Tabel 4.4 Skor Rata-rata Kinerja Guru SD yang Belum  

Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi.......................... 
47 

9. Tabel 4.5 Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru dan Kinerja 
Guru Bahasa Indonesia SMP yang Sudah Tersertifikasi dan 

yang Belum Tersertifikasi.................................................. 

50 

10. Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis ................................... 51 

11. Tabel 4.7 Skor Rata-rata Kompetensi Guru Bahasa Indonesia 
SMP yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah 

Tersertifikasi................................................................... 

52 

12. Tabel 4.8 Skor Rata-rata Kinerja Guru Bahasa Indonesia SMP 

yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi....... 
54 

13. Tabel 4.10 Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru dan Kinerja 
Guru Matematika  SMP yang Sudah Tersertifikasi dan yang 

Belum Tersertifikasi.......................................................... 

56 

14. Tabel 4.10 Hasil Pengujian Hipotesis .................................. 57 

15. Tabel 4.11 Skor Rata-rata Kompetensi Guru Matematika SMP 

yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi........ 
59 

16. Tabel 4.12 Skor Rata-rata Kinerja Guru Matematika SMP yang 

Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi................ 
61 

17. Tabel 4.13 Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru dan Kinerja 
Guru Bahasa Indonesia SMA yang Sudah Tersertifikasi dan 

yang Belum Tersertifikasi.................................................. 

63 



v 
 

18. Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis.................................... 64 

19. Tabel 4.15 Skor Rata-rata Kompetensi Guru Bahasa 
Indonesia SMA yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah 
Tersertifikasi..................................................................... 

65 

20. Tabel 4.16 Skor Rata-rata Kinerja Guru Bahasa Indonesia 
SMA yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah 

Tersertifikasi.................................................................. 

67 

21. Tabel 4.17 Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru dan Kinerja 
Guru Matematika SMA yang Sudah Tersertifikasi dan yang 
Belum Tersertifikasi.......................................................... 

70 

22. Tabel 4.18 Hasil Pengujian Hipotesis.................................. 71 

23. Tabel 4.19 Skor Rata-rata Kompetensi Guru Matematika SMA 

yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi....... 
72 

24. Tabel 4.20 Skor Rata-rata Kinerja Guru Matematika SMA 

yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi........ 
75 

  



vi 
 

 Halaman 

DAFTAR GAMBAR  

  

1. Gambar 4.1 Diagram Batang Skor Rata-rata Kompetensi 
Guru dan Kinerja Guru SD yang Sudah Tersertifikasi dan 

yang Belum Tersertifikasi............................................... 

44 

2. Gambar 4.2 Diagram Garis Skor Rata-rata Kompetensi 
Guru SD yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah 
Tersertifikasi................................................................ 

46 

3. Gambar 4.3 Diagram Garis Skor Rata-rata Tingkat Kinerja 
Guru SD yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah 

Tersertifikasi............................................................... 

49 

4. Gambar 4.4 Diagram Batang Skor Rata-rata Kompetensi 
Guru dan Kinerja Guru Bahasa Indonesia SMP yang Sudah 

Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi...................... 

51 

5. Gambar 4.5 Diagram Garis Skor Rata-rata Kompetensi 
Guru Bahasa Indonesia SMP yang Belum  Tersertifikasi dan 

yang Sudah Tersertifikasi............................................... 

53 

6. Gambar 4.6 Diagram Garis Skor Rata-rata Tingkat Kinerja 
Guru Bahasa Indonesia SMP yang Belum  Tersertifikasi dan 

yang Sudah Tersertifikasi............................................... 

55 

7. Gambar 4.7 Diagram Batang Skor Rata-rata Kompetensi 
Guru dan Kinerja Guru Matematika SMP yang Sudah 

Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi...................... 

58 

8. Gambar 4.8 Diagram Garis Skor Rata-rata Kompetensi 
Guru Matematika SMP yang Belum  Tersertifikasi dan yang 

Sudah Tersertifikasi...................................................... 

60 

9. Gambar 4.9 Diagram Garis Skor Rata-rata Tingkat Kinerja 
Guru Matematika SMP yang Belum  Tersertifikasi dan yang 
Sudah Tersertifikasi....................................................... 

62 

10. Gambar 4.10 Diagram Batang Skor Rata-rata Kompetensi 
Guru dan Kinerja Guru Bahasa Indonesia SMA yang Sudah 

Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi...................... 

64 

11. Gambar 4.11 Diagram Garis Skor Rata-rata Kompetensi 
Guru Bahasa Indonesia SMA yang Belum  Tersertifikasi 
dan yang Sudah Tersertifikasi........................................ 

66 

  



vii 
 

12. Gambar 4.12 Diagram Garis Skor Rata-rata Tingkat Kinerja 
Guru Bahasa Indonesia SMA yang Belum  Tersertifikasi 
dan yang Sudah Tersertifikasi........................................ 

69 

13. Gambar 4.13 Diagram Batang Skor Rata-rata Kompetensi 
Guru dan Kinerja Guru Matematika SMA yang Sudah 

Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi...................... 

71 

14. Gambar 4.14 Diagram Garis Skor Rata-rata Kompetensi 
Guru Matematika SMA yang Belum  Tersertifikasi dan yang 
Sudah Tersertifikasi..................................................... 

74 

15. Gambar 4.15 Diagram Garis Skor Rata-rata Tingkat Kinerja 
Guru Matematika SMA yang Belum  Tersertifikasi dan yang 

Sudah Tersertifikasi..................................................... 

76 

  



viii 
 

DAFTAR LAMPIRAN  

  

1. Data Mentah Kajian  

2. Instrumen Kajian  

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 

2003).  Usaha sadar di bidang pendidikan harus sejalan dengan kebutuhan dan 

tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mengalami 

kecepatan dan percepatan luar biasa. Kemajuan IPTEK tersebut memberi 

tekanan pada perilaku manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

hidupnya. Di bidang pendidikan, hal ini memunculkan kesadaran baru untuk 

merevitalisasi kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam rangka menyiapkan 

peserta didik dan generasi muda masa depan yang mampu merespon kemajuan 

IPTEK, serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat.  

Peserta didik dan generasi muda sekarang merupakan manusia Indonesia 

masa depan yang hidup pada era global. Globalisasi memberi penetrasi terhadap 

kebutuhan untuk mengkreasi model-model dan proses-proses pembelajaran 

secara inovatif, kreatif, menyenangkan, dan transformasional bagi pencapaian 

kecerdasan global, keefektifan, kekompetitifan, dan karakter bangsa. Negara-

negara yang berhasil mengoptimasi kecerdasan, menguasai IPTEK, 
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keterampilan, serta karakter bangsanya akan menjadi pemenang. Sebaliknya, 

bangsa-bangsa yang gagal mewujudkannya akan menjadi pecundang.  

Guru merupakan sumber daya utama dalam rangka mengembangkan 

potensi peserta didik di masa depan. Karena itu, penyandang profesi guru 

bermakna strategis, karena penyandangnya mengemban tugas sejati bagi 

proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan 

pembangun karakter bangsa.  

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

74 Tahun Tentang Guru merupakan bentuk pengakuan akan esensi dan 

eksistensi guru profesional. Di dalam UU ini disebutkan bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.  

Di dalam UU dan PP di atas juga disebutkan bahwa guru profesional harus 

memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1)  atau  diploma  empat  (D-

IV),  menguasai  kompetensi  (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), 

memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengakuan   

kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.  

Sebagai  tenaga  profesional,  guru  diharapkan  dapat  berfungsi  untuk 

meningkatkan  martabat  dan  peran  guru  sebagai  agen  pembelajaran dan 

berfungsi untuk    meningkatkan    mutu    pendidikan   nasional, khususnya 

proses pembelajaran di satuan pendidikan. Sertifikasi guru sebagai upaya 
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peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu  pembelajaran  dan  

mutu  pendidikan  di  Indonesia secara berkelanjutan. 

Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan salah satu wujud implementasi 

dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Sertifikasi guru 

adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru pada pendidikan formal. 

Sertifikat pendidik merupakan bukti formal pengakuan yang diberikan kepada 

guru sebagai tenaga profesional.  

Sertifikasi guru mulai dilaksanakan tahun 2007, sehingga tahun 2012 

merupakan tahun keenam pelaksanaan sertifikasi guru. Selama 5 tahun 

penyelenggaraan sertifikasi guru (2007-2011), Pemerintah telah memberikan 

kesempatan kepada 1.101.552 guru untuk mengikuti sertifikasi. Jumlah guru 

yang lulus sertifikasi sampai dengan tahun 2010 sejumlah  747.727 orang, 

sementara 298.394 orang sedang dalam proses penilaian di perguruan tinggi 

dan akan berakhir pada bulan November 2011.   

Sertifikasi guru yang sudah berjalan lima tahun perlu diketahui 

dampkannya bagi peningkatan kinerja guru dan mutu hasil belajar siswa. Atas 

dasar itu, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan SDMPK 

dan PMP memprogramkan kajian menenai dampak sertidikasi guru terhadap 

peningkatan kinerja guru dan mutu proses pembelajaran serta hasil belajar 

siswa. 
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B. Dasar Hukum 

Dasar hukum penelitian dampak  sertifikasi terhadap peningkatan kinerja guru 

disajikan berikut ini. 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 

6. Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi 

Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

67 Tahun 2010. 

7. Keputusan Presiden Indonesia Bersatu II. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 

10. Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet  
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C. Fokus Masalah 

Fokus masalah kajian dampak sertifikasi terhadap peningkatan kinerja guru 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan seperti berikut ini. 

1. Bagaimanakah profil kompetesi guru SD, SMP, dan SMA yang sudah 

bersertifikat pendidik? 

2. Bagaimanakah profil kompetesi guru SD, SMP, dan SMA yang belum 

bersertifikat pendidik? 

3. Bagaimanakah profil kinerja guru SD, SMP, dan SMA yang sudah bersertifikat 

pendidik? 

4. Bagaimanakah profil kinerja guru SD, SMP, dan SMA yang belum bersertifikat 

pendidik? 

5. Apakah ada perbedaan kompetensi guru SD, SMP, dan SMA yang sudah 

bersertifikat pendidik dengan yang belum bersertifikat pendidik? 

6. Apakah ada perbedaan kinerja guru SD, SMP, dan SMA yang sudah 

bersertifikat pendidik dengan yang belum bersertifikat pendidik? 

 

D. Tujuan  Penelitian 

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris kompetensi 

dan kinerja guru pascasertifikasi. Secara khusus kajian ini bertujuan untuk:  

1. Untuk mengetahui tingkat kompetesi guru SD, SMP, dan SMA yang sudah 

bersertifikat pendidik. 

2. Untuk mengetahui tingkat kompetesi guru SD, SMP, dan SMA yang belum 

bersertifikat pendidik. 
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3. Untuk mengetahui tingkat kinerja guru SD, SMP, dan SMA yang sudah 

bersertifikat pendidik. 

4. Untuk mengetahui tingkat kinerja guru SD, SMP, dan SMA yang belum 

bersertifikat pendidik. 

5. Untuk mengetahui perbedaan kompetensi guru SD, SMP, dan SMA yang 

belum bersertifikat pendidik dan yang sudah bersertifikat pendidik. 

6. Untuk mengetahui perbedaan kinerja guru SD, SMP, dan SMA yang sudah 

bersertifikat pendidik dengan yang belum bersertifikat pendidik. 

 

E. Manfaat 

1. Perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan bagi peningkatan 

kinerja guru. 

2. Perbaikan proses evaluasi kinerja dan peningkatan kompetensi guru 

pascasertifikasi. 

3. Perbaikan program kebijakan pemberdayaan guru pascasertifikasi. 

 

F. Definisi 

1. Kajian dampak sertifikasi pada kinerja guru adalah kajian yang dilakukan 

secara sistematis tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial 

guru pascasertifikasi dihubungkan dengan kinerja profesionalnya. 

2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang dimaksud dalam kajian ini 
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terdiri dari: (1) guru kelas sekolah dasar, (2) guru SMP untuk mata pelajaran 

bahasa Indonesia dan Matematika, dan (3) guru SMA untuk mata pelajaran 

bahasa Indonesia dan Matematika. 

3. Sertifikasi adalah proses memperoleh sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikasi 

dimaksud adalah sertifikasi guru dalam jabatan, baik melalui portofolio, 

pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), maupun pemberian sertifikat 

secara langsung (PSPL). 

4. Kinerja guru adalah perilaku nyata yang ditampilkan oleh guru  selama 

proses pembelajaran. Kinerja juga bermakna sebagai prestasi yang dicapai 

oleh guru dibuktikan dengan hasil belajar siswa. 

5. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan. 

6. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai dan 

mengembangkan substansi akademik pembelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Prinsip-prinsip Keprofesian Guru 

Pada masyarakat berperadaban tinggi, guru diakui lebih dari sekadar penyandang 

profesi dan sumberdaya utama pembangunan pendidikan, melainkan 

menjalankan misi kenabian (prophetic mission). Guru menjelma sebagai 

kesejatian manusia untuk membangun siswa berjati-diri sebagai pegeban mandat 

“ketuhanan”, kemanusiaan, sosial-kultural, ekonomi, dan politik. Pengakuan 

masyarakat dan negara atas misi kenabian guru mendasari pemosian mereka 

sebagai penyandang profesi yang terhormat. Memang, pada peradaban bangsa 

mana pun, termasuk Indonesia, profesi guru bermakna strategis karena 

penyandangnya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, 

pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa.  

Metamorfosis harapan untuk mewujudkan misi kenabian guru meniscayakan 

reposisi berpikir dari deterministik ke lateral. Pemikiran diterministik yang dianut 

akhir-akhir ini, antara lain, pertama, guru diakui derajat profesonalitasnya jika 

telah memiliki kualifikasi akademik minimum dan sertifikat pendidik. Kedua, 

Pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan 

sertifikat pendidik. Pengakuan tersebut berfungsi mengangkat martabat dan 

peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional. Pengakuan itu pun bertujuan untuk melaksanakan sistem dan 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta 
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didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Aktualitas tugas dan fungsi penyandang profesi guru berbasis pada prinsip-

prinsip khusus. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

disebutkan bahwa prinsip-prinsip profesi guru adalah sebagai berikut: (1) memiliki 

bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) 

memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang 

tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) 

memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) 

memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan 

hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi 

profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

tugas keprofesionalan guru.  

Secara formal untuk menjadi profesional guru dipersyaratkan memenuhi  

kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik atau sertifikat lainnya 

yang relevan.  Guru-guru yang memenuhi kriteria profesionallah yang akan  

mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien dalam 

mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional, seperti dijelaskan di muka.  
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Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi 

atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus-

menerus, termasuk kompetensi mengelola kelas.  

 

B. Esensi Guru Profesional 

Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional 

sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa, barangkali sama tuanya dengan 

sejarah peradaban pendidikan. Di Indonesia, khusus untuk guru, dilihat dari 

dimensi sifat dan substansinya, alur untuk mewujudkan guru yang benar-benar 

profesional, yaitu: (1) penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, (2) induksi 

guru pemula berbasis sekolah, (3) profesionalisasi guru berbasis prakarsa 

institusi, dan (4) profesionalisasi guru berbasis individu. 

Berkaitan dengan penyediaan guru, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah 

menggariskan bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan 

tenaga kependidikan, yang dalam buku ini disebut sebagai penyediaan guru 

berbasis perguruan tinggi. Menurut dua produk hukum ini, lembaga pendidikan 

tenaga kependidikan dimaksud adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan 
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menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu 

kependidikan dan nonkependidikan. 

Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya 

S1/D-IV dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, 

statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional. UU No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 tentang Guru, telah mengamanatkan 

bahwa ke depan, hanya yang berkualifikasi S1/D-IV bidang kependidikan dan 

nonkependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru. Itu pun jika mereka telah 

menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan profesi. Dua produk hukum ini 

menggariskan bahwa peserta pendidikan profesi ditetapkan oleh menteri, yang 

sangat mungkin didasari atas kuota kebutuhan formasi.  

Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat 

disadap dari dua produk hukum ini. Pertama, calon peserta pendidikan profesi 

berkualifikasi S1/D-IV. Kedua, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui 

program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 

memiliki program pengadaan  tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh 

pemerintah. Ketiga, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara 

objektif, transparan, dan akuntabel. Keempat, jumlah peserta didik program 

pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Kelima, program 

pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Keenam, uji 

kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai 

dengan standar kompetensi.  
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Ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup 

penguasaan: (1) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap 

peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, 

dan evaluasi hasil belajar; (2) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai 

dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program 

yang diampunya; dan (3)  konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni 

yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, 

dan/atau program yang diampunya. Kedelapan, ujian kinerja dilaksanakan secara 

holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan 

kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan 

pendidikan yang relevan. 

Profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya 

harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dimaksudkan agar guru tetap 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 

serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah esensi pembinaan dan 

pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa 

institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan 

lain-lain adalah penting. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru 

pemula masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan 

sebagainya.  

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 dibedakan antara 

pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah 

berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik 

bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui 
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pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program 

pendidikan nonkependidikan yang terakreditasi. 

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki 

sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi 

keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan budaya dan/atau olah raga. Pengembangan dan peningkatan 

kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan 

keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit 

jabatan fungsional.  

Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karier 

meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan 

pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional 

mereka. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di dalam pelaksanaan 

pembinaan profesi dan karir guru. 

Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi 

dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran 

di kelas dan di luar kelas. Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas ini 

harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan 

kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru. 
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Guru yang hebat adalah guru yang kompeten secara metotologi 

pembelajaran, kepribadian, perilaku sosial, dan keilmuan. Tautan antara 

keduanya tercermin dalam kinerjanya selama transformasi pembelajaran. Pada 

konteks transformasi pembelajaran inilah guru harus memiliki kompetensi dalam 

mengelola semua sumberdaya kelas, seperti ruang kelas, fasilitas pembelajaran, 

suasana kelas, siswa, dan interaksi sinergisnya. Di sinilah esensi bahwa guru 

harus kompeten di bidang manajemen kelas atau lebih luas lagi disebut sebagai 

manajemen pembelajaran. 

Pada sisi lain, keberhasilan institusi pendidikan dalam mengemban misinya 

sangat ditentukan oleh mutu keinterelasian unsur-unsur sistemik yang 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas proses transformasi  dan  

mutu hasil kerja,  seperti  tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya, 

anak didik, masyarakat, dan lingkungan pendukungnya. Dari sekian banyak 

subsistem yang memberikan kontribusi terhadap kualitas proses dan keluaran   

pendidikan, subsistem tenaga kependidikan memainkan peranan yang paling 

esensial.  

Pada spektrum yang lebih luas, kegiatan pembinaan dan pengembangan itu 

dilaksanakan secara sistematis dengan menempuh tahapan-tahapan tertentu, 

seperti analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain program, 

implementasi dan deliveri program, dan evaluasi program.  Ini berarti bahwa 

kegiatan pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru secara 

berkelanjutan harus dilaksanakan atas perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan  evaluasi yang sistematis.   
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Pada sisi lain, PP No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa 

terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan 

dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan 

dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan 

melalui jabatan fungsional.   

Pengembangan profesi dan karir tersebut diarahkan untuk meningkatkan 

kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan 

pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Upaya peningkatan kompetensi dan 

profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya memberikan penghargaan, 

peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap guru.  

Kegiatan dimaksud  dilakukan atas dasar prakarsa pemerintah, pemerintah 

daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi guru, guru secara 

pribadi, dan lain-lain. Secara umum kegiatan itu dimaksudkan untuk merangsang, 

memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru  dalam memecahkan 

masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran, yang berdampak pada 

peningkatan mutu hasil belajar siswa.  

Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan 

dan pengembangan profesi. Program ini berfokus pada empat kompetensi di atas. 

Namun demikian, kebutuhan guru akan program pembinaan dan pengembangan 

profesi beragam sifatnya. Kebutuhan dimaksud dikelompokkan ke dalam lima 

kategori, yaitu pemahaman tengtang konteks pembelajaran, penguatan 
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penguasaan materi, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, dan 

pengalaman tentang teori-teori terkini. 

Pembinan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu 

penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Guru memiliki peluang untuk 

mendapatkan penugasan dalam aneka jenis. Di dalam PP No. 74 Tahun 2008 

disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah 

dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara, atau satuan pendidikan 

dituntut mampu memberdayakan guru yang memungkinkan mereka mencapai 

prestasi dan dedikasi yang luar biasa itu. Upaya pemberdayaan dapat berupa 

menciptakan wadah bagi  kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi 

dan/atau keprofesian, pendidikan dan pelatihan, pemagangan,  publikasi ilmiah 

atas hasil penelitian atau gagasan inovatif, karya inovatif, presentasi pada forum 

ilmiah, publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP, publikasi 

buku pengayaan, publikasi buku pedoman guru, serta publikasi pengalaman 

lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus. 

Kegiatan pengembangan dan pembinaan karir yang ketiga adalah promosi. 

Promosi dimaksud dapat berupa penugasan sebagai guru pembina, guru inti, 

instruktur, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan 

sebagainya. Kegiatan promosi ini harus didasari atas pertimbangan prestasi dan 

dedikasi tertentu yang dimiliki oleh guru.  

Di dalam PP No. 74 tentang Guru disebutkan bahwa dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas 
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dan prestasi kerja. Promosi dimaksud meliputi kenaikan pangkat dan/atau 

kenaikan jenjang jabatan fungsional. Dengan demikian ranah pembinaan dan 

pengembangan karir ini memiliki kaitan satu sama lain.  

 

C. Sertifikasi Guru 

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Guru 

merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualita pembelajaran, yang pada 

akhirnya menjadi penentu kualitas pendidikan. Menurut  studi Hattie, guru yang 

berkualitas  memberikan  sumbangan sebesar 63% terhadap keberhasilan proses 

pembelajaran (Rosyidi, 2008). Hay McBer (2000) berpendapat bahwa guru 

profesional merupakan guru yang  sangat efektif  dalam mendorong keberhasilan 

pembelajaran yang ditandai dengan sikap profesional, terampil dalam mengajar, 

dan handal mengelola kelas .  

Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, guru profesional 

merupakan guru yang memiliki persyaratan kualifikasi dan sertifikat pendidik. Atas 

dasar itu, pemerintah memberi kewenangan kepada perguruan tinggi yang 

memenuhi persyaratan untuk melakukan sertifikasi guru, sesuai dengan acuan 

dan kriteria yang telah ditetapkan.  

Sertifikasi guru diperlukan untuk mewujudkan guru yang benar-benar 

profesional. Profesionalisme menjadi kata kunci dalam upaya membangun guru 

yang bermutu untuk mencapai pendidikan yang kualitas. Isue mengenai 

pentingnya guru yang berkualitas telah lama menjadi sorotan banyak pihak. 

Benang kusut ini mulai diurai ketika Presiden Susio Bambang Yudhoyono 

menetapkan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004, yang ditindak 
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lanjuti dengan penetapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. Untuk mendorong profesionalisme guru, UU tersebut mengamanatkan 

dilaksanaknnya sertifikasi, peningktaan kualifikasi, tunjangan profesi, dan 

peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan (continoues professional 

development).     

Menurut  Parker J. Palmer (2004) dan Charlotte Danielson (1996),  

profesionalisme guru diartikan sebagai guru yang setidaknya mempunyai 

kemampuan dasar (foundation skills) dan komponen strategis (critical 

components). Pemahaman lebih komprehensif mengenai guru profesional 

dijelaskan oleh Tilaar (1998) sebagai guru guru yang memiliki: (1) mempunyai 

dasar keilmuan yang kuat, yakni guru yang dapat mengantarkan  peserta didik 

mengarungi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) menguasai kiat-kiat 

profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan; (3) pengembangan profesional 

yang berkesinambungan karena praksis pendidikan terus menerus terjadi dan 

unik bagi setiap individu; (4) mempunyai kepribadian yang matang dan 

berkembang/mature and developing personality. 

Hay McBer (2000) mengartikan guru profesional sebagai guru efektif, yaitu 

guru yang   mempunyai sikap: profesional, terampil dalam mengajar, dan handal 

mengelola kelas sehingga tercipta iklim yang kondusif dan menyenangkan.  McBer 

merumuskan karakteristik guru profesional sebagai pola perilaku guru yang 

mencerminkan: (1)  kematangan pribadi, percaya diri, dapat dipercaya dan respek 

pada orang lain;  (2) kemampuan berpikir analitis dan konseptual; (3) 

kemampuan perencanaan dan ekspektasi, inisiatif, dan senantiasa melakukan 

perbaikan; (4) memiliki jiwa kepemimpinan seperti fleksibilitas, mengelola siswa 
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secara akuntabel dan cinta belajar; dan (5) hubungan dengan orang lain seperti 

bekerja di dalam tim dan memahami orang lain.   

Dengan demikian, guru profesional adalah guru yang menguasai ilmu 

pengtahuan dan teknologi, berpikir analitis dan konseptual, pembelajar yang 

senantiasa mempunyai rasa ingin tahu untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya, mencintai profesinya sehingga  sadar betul akan tugas dan 

tanggung jawabnya, memiliki jiwa kepemimpinan yang visioner, membangkitkan 

inspirasi siswa untuk belajar, pribadi yang matang dan berkembang, aktif 

mengasah kemampuan profesional dalam organisasi profesi, terampil 

membangkitkan minat peserta didik (inspiring), dan mempunyai penghasilan yang 

layak. 

Mutu pendidikan sejatinya terletak pada guru. Di tangan mereka proses 

pembelajaran menjadi panggung orchestra yang dapat menggerakan pikiran, 

kemauan, dan kehendak peserta didik berkembang optimal. Gurulah yang dapat 

menggerakkan berbagai komponen pendidikan secara optimal sehingga tercipta 

proses pembelajaran yang interaktif, dinamis,  dialogis dan menyenangkan. Guru 

juga seorang perencana yang unggul, dengan kepiawaiannya  dalam ketrampilan 

manajerial dapat mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan dan  mengelola, 

serta merancang sistem evaluasi pembelajaran secara tepat. Soedijarto (1997) 

menegaskan bahwa dengan memperhatikan pada kaidah dan teori pendidikan, 

teori  perubahan perilaku, sosialisasi dan kebudayaan, diharapkan guru sebagai 

aktor utama dalam proses pembelajaran di lingkungan pendidikan akan dapat 

mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk menguasai berbagai 

karakteristik manusia Indonesia yang dicita-citakan.  
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Kebijakan sertifikasi guru dikaitkan dengan peningkatan mutu pendidikan. 

Menurut Cambridge Advanced Learner Dictionary, Third Edition, menyatakan 

bahwa “competency is an important skill that is needed to do a job”. Pada 

hakekatnya seseorang dikatakan kompeten tidak cukup hanya memiliki keahlian 

dalam bidangnya semata, tetapi lebih kepada kapasitas seseorang dalam 

memegang tanggung jawab. Kapasitas mencerminkan performasi yang  muaranya 

adalah perpaduan antara pengetahuan, kecakapan, dan sikap terhadap bidang 

yang digeluti. Raka Joni (1980) menyatakan bahwa kompetensi  adalah  

kemampuan  melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang diperoleh melalui 

pendidikan dan pelatihan. Dalam konteks ini kemampuan yang dimaksud adalah 

kinerja atau performansi yang mengandung dua unsur yaitu sesuatu unjuk kerja 

yang dapat diamati, dan sekaligus  pemahaman konseptual seseorang baik dalam 

aspek, kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Department of Education and Training of Western Australia pada tahun 2004 

menerbitkan standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh guru yang disebut 

Competency Framework for Teacher yaitu menjelaskan kapasitas guru profesional 

adalah: (1) reflect on their professional effectiveness, (b) determine and priorities 

areas for professional growth, (c) identify professional learning opportunities, and 

(d) assist their personal and career development planning. Pengertian tersebut 

mencerminkan bahwa: (1) guru profesional merefleksikan guru yang efektif, (2) 

menentukan dan memprioritas pengembangan profesional, (3) mengidentifikasi 

kesempatan belajar profesional, dan (d) membantu rencana pengembangan karir 

dan personal. 
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Program sertifikasi di bidang pendidikan mulai dilakukan secara konsisten 

pada tahun 1970 an. Menurut National Commission on Educational Services 

(NCES)  yang dikutip dari Buku Direktorat Pembinaan SMK (2005), yang dimaksud 

dengan sertifikasi adalah  ”... a procedure whereby the state evaluates and 

reviews a teacher candidate’s credentials and provides  him or her a license to 

teach”.  Lebih lanjut dalam buku di atas Arthur Brown menjelaskan bahwa 

sertifikasi merujuk kepada penguasaan kompetensi dalam bidang pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yaitu  certification is designed  for candidates who have 

gained the competencies, skills and knowledge”.  Sedangkan menurut  Webster 

Dictionary  A certification is a designation earned by person, product or process.  

Certification of person indicates that the individual has a specific knowledge, skills 

or abilities in the view of the certifying body. Dengan demikian sertifikasi 

merupakan penunjukan, pengangkatan atau lebih tepatnya pengakuan yang 

diberikan terhadap seseorang, proses dan produk oleh suatu badan atau lemabag 

sertifikasi profesi. Pengakuan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa orang  

tersebut secara khusus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kecakapan 

terhadap bidang tertentu karenanya berhak diberikan sertifikat atau lisensi untuk 

menjalankan profesinya secara bermutu dan bertanggung jawab. 

Mengukur  kompetensi guru  yang dikenal dengan proses sertifikasi tentu 

saja tidak mudah.  Diperlukan alat ukur yang valid dan reliable, pengamatan 

terstruktur, dan rekam jejak (track record) yang dibuktikan dalam penilaian yang 

objektif  . Secara ideal sertifikasi guru dilakukan melalui  uji kompetensi dan 

praktek profesional dari  Lembaga Sertifikasi Profesi yang bersifat independen. 
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Dalam konteks guru dalam jabatan, perdebatan panjang menghasilkan 

keputusan bahwa  uji sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dengan 

pengumpulan dokumen porto folio, dan bagi mereka yang belum 

memenuhi syarat porto folio maka  mengikuti Diklat PLPG. Secara umum 

sertifikasi bertujuan untuk (1) Menentukan kelayakan guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, (2) Meningkatkan 

profesionalitas guru, (3) Meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan (4) 

Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.  Sesungguhnya 

tidak ada yang salah dengan sertifikasi melalui metode pengumpulan 

dokumen portofolio. Karena ini merupakan seperangkat dokumen yang 

dikumpulkan guru dalam jangka waktu tertentu sebagai bukti pertumbuhan 

aktivitas profesional guru.  

Secara akademik metode ini dapat dipertanggung jawabkan karena 

portofolio merupakan suatu cerminan, track record secara tertulis, atau 

bukti perjalanan profesional  seorang guru secara autentik.  Arens Richard 

(2004) menyebutnya sebagai portofolio profesional yaitu “..is a collection of 

idea and exhibits that provide an authentic  means for teachers to 

represent their views  on teaching, their works as teachers, and their 

students’ work.  Sekumpulan dokumen tersebut menunjukan bukan hanya 

bukti fisik semata melainkan sebagai cerminan dari ide-ide orisinal guru, 

pandangan-pandangan tentang proses pembelajaran, dan tugas-tugas yang 

dilaksanakan baik oleh guru maupun siswa. 
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Guru yang telah lulus mengikuti sertifikasi diberikan sertifikat pendidik. 

Implikasinya guru mendapatkan tunjangan profesi 100 % dari gaji pokok, 

sedangkan tanggung jawab profesionalnya adalah guru harus terus 

menerus meningkatkan diri sesuai dengan tuntutan perkembangan 

keilmuan, praktek profesional, dan juga teknologi pembelajaran.  

Persyaratan mengikuti program ini awalnya hanya diberikan kepada guru-

guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma 

empat (D-IV). Dalam perkembangan selanjutnya, mengingat  tidak 

terpenuhinya kuota peserta sertifikasi dan demi memberikan penghargaan 

kepada guru-guru senior yang belum mendapat kesempatan meningkatkan 

kualifikasi, maka dalam PP No. 74 Tahun 2008 pasal 66 menyatakan bahwa 

guru yang telah mencapai usia 50 tahun, masa kerja 20 tahun,  dan 

Golongan IV A dapat mengikuti   uji kompetensi atau sertifikasi. 

Upaya peningkatan profesionalisme guru dalam jabatan (in-service 

teacher) dilakukan melalui beberapa program seperti sertifikasi, 

peningkatan kualifikasi, dan peningkatan profesionalisme guru secara 

berkelanjutan (continous professional development/CPD).  Program yang 

paling popular adalah Sertifikasi guru  dalam jabatan melalui pengumpulan 

dokumen portofolio (PF).  Implikasi yang langsung dapat dilihat dari 

sertifikasi adalah peningkatan kesejahteraan guru. Sertifikasi  bertujuan 

untuk : (1) menentukan  kelayakan guru dalam  melaksanakan tugas 

sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 
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(2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan 

martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru, (5) meningkatkan 

kesejahteraan guru.    

 

D. Kompetensi dan Kinerja Guru 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa ada empat kompetensi 

guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial. 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Masing-masing subkompetensi memiliki indikator esensial sebagai 

berikut: 

a. Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator 

esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta 

didik.  

b. Subkompetensi merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan  

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran.  Indikator esensialnya terdiri 
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dari memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 

peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta 

menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

c. Subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: 

menata latar (setting) pembelajaran;  dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif. 

d. Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki 

indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) 

proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; 

menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat 

ketuntasan belajar (mastery learning); dan memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

e. Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik 

untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta 

didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik. 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Masing-masing 

subkompetensi memiliki indikator esensial sebagai berikut: 

a. Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator 

esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan 
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norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak 

sesuai dengan norma. 

b. Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: 

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki 

etos kerja sebagai guru. 

c. Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: 

menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, 

sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan 

bertindak. 

d. Subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: 

memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan 

memiliki perilaku yang disegani. 

e. Subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator 

esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, 

ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Masing-masing 

subkompetensi memiliki indikator esensial sebagai berikut: 

a. Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan mata 

pelajaran memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam 

kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang 

menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep 
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antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator 

esensial  menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk 

memperdalam pengetahuan/ materi mata pelajaran.  

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Masing-

masing subkompetensi memiliki indikator esensial sebagai berikut: 

a. Kemampuan guru berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah 

lainnya secara santun, empatik dan efektif. 

b. Kemampuan guru berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan 

masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program 

pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 

c. Kemampuan guru mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat 

dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik. 

Guru yang kompeten idealnya berkinerja baik. Di bidang pendidikan, 

khususnya dalam kerangka pembelajaran, istilah kompetensi lebih populer 

dibandingkan dengan kinerja. Kompetensi dan kinerja itu berbeda adanya. Kinerja 

cenderung dipersepsi sebagai tampilan riel di dunia kerja secara berbasis pada 

kompetensi dasar, sedangkan kompetensi merupakan sebuah prakondisi, berupa 

penguasaan dasar teoritis tertentu untuk dapat tampil secara riel pada tempat 

unit-unit layanan diperlukan. 
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Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi juga 

dapat didefinisikan sebagai spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan 

standar kinerja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja.  

Dikaitkan dengan masalah keguruan, kompetensi itu sendiri memiliki 

taksonomi standar. Taksonomi standar kompetensi mencakup standar isi (content 

standarts), standar proses (proces standards), dan standar penampilan 

(performance standards). Standar isi meliputi muatan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang disajikan dalam kegiatan pelatihan. Standar proses mencakup 

kriteria kinerja dalam aktivitas transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang dituntut, termasuk daya dukung fasilitatifnya. Standar penampilan 

(performance standarts) berkenaan dengan kriteria performansi. Merujuk pada 

ketiga standar ini kinerja atau penampilan dipandang sebagai bagian integral dari 

kompetensi, meski sesungguhnya kompetensi dan kinerja atau performansi itu 

berbeda adanya. 

Kompetensi (competency) sesungguhnya berbeda dengan kinerja atau 

performansi (performance). Kompetensi merujuk pada kemampuan teoritis yang 

tersembunyi (latent), sedangkan performans merujuk pada tampilan riel yang 

dapat dilakukan oleh subjek pada ruang kerja atau pada unit-unit layanan yang 

dibutuhkan.  Kinerja Guru  pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja 

yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. 

Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, 

karena guru merupakan fihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan 
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siswa dalam proses pendidikan/pembelajaran di lembaga pendidikan Sekolah. Dan 

untuk memahami  apa dan bagaimana kinerja guru itu, terlebih dahulu akan 

dikemukakan tentang makna Kinerja serta bagaimana mengelola kinerja dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Kinerja secara etimologis performance berasal dari kata to perform yang 

berarti menampilkan atau melaksanakan, sedang kata performance berarti “The 

act of performing; execution” (Webster Super New School and Office Dictionary ). 

Dengan demikian, kinerja atau performance berarti tindakan menampilkan atau 

melaksanakan suatu kegiatan, oleh karena itu performance sering  juga diartikan 

penampilan kerja atau prilaku kerja.  
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BAB III 

METODE KAJIAN 

 

 

A. Wilayah dan Sekolah Target 

 

Kajian dampak sertifikasi terhadap peningkatan kinerja guru dilakukan pada 17 

provinsi di Indonesia. Dari 17 provinsi tersebut, ditetapkan masing-masing 1 

kabupaten dan 1 kota. Dengan demikian kajian ini dilakukan pada 34 

kabupaten/kota, seperti disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.  

 

Tabel  3.1: Wilayah Kajian 

No. Provinsi Kabupaten/Kota 

   

1 Sumatera Utara Kota Medan 

  Kab. Deli Serdang 

2 Bengkulu Kota Bengkulu 

  Kab. Bengkulu Tengah 

3 Riau Kota Pekan Baru 

  Kab. Kampar 

4 Lampung Kota Bandar Lampung 

  Kab. Tanggamus 

5 Jawa Tengah Kota Semarang 

  Kab. Semarang 

6 Jawa Barat Kota Bandung 

  Kab. Bandung Barat 

7 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 

  Kab. Banjar 

8 Kalimantan Barat Kota Pontianak 

  Kab. Kubu Raya 

9 Bali Kota Denpasar 

  Kab. Badung 

10 NTB Kota Mataram 

  Kab. Lombok Barat 
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No. Provinsi Kabupaten/Kota 

   

11 NTT Kota Kupang 

  Kab. Kupang 

12 Sulawesi Selatan Kota Makassar 

  Kab. Gowa 

13 Papua Kota Jayapura 

  Kab. Jayapura 

14 Maluku Utara Kota Ternate 

  Kab. Halmahera Barat 

15 Sulawesi Utara Kota Manado 

  Kab. Minahasa Utara 

16 Gorontalo Kota Gorontalo 

  Kab. Gorontalo 

17 Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang 

  Kab. Bintan 

 17 Provinsi 34 Kabupaten/Kota 

 

Sekolah yang menjadi sasaran dari 33 kabupaten/kota tersebut di atas 

masing-masing 1 buah SD, 1 buah SMP, dan 1 buah SMA yang ditetapkan 

secara purposif. Nama-nama sekolah yang menjadi target disajikan pada Tabel 

2 di bawah ini.  

 Tabel 3.2: Sekolah target kajian 

No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 
Sekolah 

1 Sumatera 
Utara 

Kota Medan SD N 064029  
SMP NEGERI 8 MEDAN 
SMA N 10 MEDAN 

Kab. Deli Serdang SD N 101900 LUBUK PAKAM 
SMP N 1 LUBUK PAKAM 
SMA N 2 LUBUK PAKAM 

2 Bengkulu Kota Bengkulu SD N 01 KOTA BENGKULU 
SMP N 01 KOTA BENGKULU 
SMA N 02 KOTA BENGKULU 

Kab. Bengkulu 
Tengah 

SD N 02 Pondok Kelapa 
SMP N 1 Pondok Kelapa 
SMA N 1 Pondok Kelapa 

3 Riau Kota Pekan Baru SD N 001 LIMAPULUH 
SMP N 01 PEKANBARU 
SMA N 01 PEKANBARU 

Kab. Kampar SD N 001 AIR TIRIS 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 
Sekolah 

SMP N 1 KAMPAR 
SMA N 1 KAMPAR 

4 Lampung Kota Bandar 
Lampung 

SD N 1 Gotongroyong 
SMP N 25 Bandar Lampung 
SMA N 2 Bandar Lampung 

Kab. Tenggamus SD N 1 CAMPANG TIGA 
SMP N 1 KOTA AGUNG KEC. 
KOTAAGUNG 
SMA N 1 KOTAAGUNG 

TANGGAMUS 
5 Jawa 

Tengah 
Kota Semarang SD N BANDARHARJO 02 

SMP N 3 Semarang 
SMA N 3 SEMARANG 

Kab. Semarang SD N BANDUNGAN 01 
SMP N 1 AMBARAWA 
SMA N 1 AMBARAWA 

6 Jawa Barat Kota Bandung SDN CIHAMPELAS 1 
SMP NEGERI 19  
SMA NEGERI 01 

Kab. Bandung 
Barat 

SDN 1 LEMBANG  
SMP NEGERI 1 LEMBANG 
SMA N 1 LEMBANG 

7 Kalimanta
n Selatan 

Kota Banjarmasin SDN MELAYU 2 
SMP NEGERI 06 
SMA NEGERI 2 

Kab. Banjar SD N BINCAU 1 
SMP N 2 MARTAPURA 
SMA N 1 KARANG INTAN 

8 Kaliman-
tan Barat 

Kota Pontianak SD N 05 PONTIANAK KOTA 
SMP N 19 PONTIANAK 
SMA N 8 PONTIANAK 

Kab. Kubu Raya SD N 03 SUNGAI RAYA 
SMP N 1 SUNGAI RAYA 
SMA N 2 SUNGAI RAYA 

9 Bali Kota Denpasar SD N 1 RENON 
SMP N 6 DENPASAR 
SMA N 2 DENPASAR 

Kab. Badung SD N 1 KEDONGANAN 
SMP N 1 KUTA 
SMA N 1 KUTA SELATAN 

10 NTB Kota Mataram SD N 07 MATARAM 
SMP N 8 MATARAM 
SMA N 1 MATARAM 

Kab. Lombok Barat SD N 1 BABUSSALAM 
SMP N 1 GERUNG  
SMA N 1 GERUNG 

11 NTT Kota Kupang SD N  OEBOBO  1  
SMPN 1 KUPANG 
SMAN 1 KUPANG 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 
Sekolah 

Kab. Kupang SD N HAUMENI 
SMP N 3 FATULEU 
SMA N 1 FATULEU 

12 Sulawesi 
Selatan 

Kota Makassar SD N MANGKURA II 
SMP NEGERI 6 MAKASSAR 
SMA NEGERI 16 MAKASSAR 

Kab. Gowa SD NEGERI  BONTOCINDE 
SMP NEGERI 1 PALLANGGA 
SMA NEGERI 1 PALLANGGA 

13 Papua Kota Jayapura SDN Kota Raja 
SMP N 1 JAYAPURA 
SMA N 1 JAYAPURA 

Kab. Jayapura SDN INPRES SEREH 
SMP N 1 SENTANI 
SMA N 1 SENTANI 

14 Maluku 
Utara 

Kota Ternate SD N Kenari Tinggi 1 
SMP N 1 
SMA N 1  

Kab. Halmahera 
Barat 

SD N 1 JAILOLO 
SMP N 1 JAILOLO 
SMA N 1 JAILOLO 

15 Sulawesi 
Utara 

Kota Manado SD N 124 MANADO 
SMPN 1 MANADO 
SMAN 1 MANADO 

Kab. Minahasa 
Utara 

SD N 2 AIRMADIDI 
SMP N 1 AIRMADIDI 
SMA N 1 AIRMADIDI 

16 Gorontalo Kota Gorontalo SDN 30 KOTA SELATAN 
SMPN 1 GORONTALO 
SMAN 1 GORONTALO 

Kab. Gorontalo SDN 1 BOLIHUANGGA 
SMPN 1 LIMBOTO 
SMAN 1 LIMBOTO 

17 Kepulauan 
Riau 

Kota Tanjung 
Pinang 

SDN NO. 002 TPI. TIMUR 
SMP N 4 TANJUNGPINANG 
SMAN 1 TANJUNGPINANG 

Kab. Bintan SD N 001 BINTAN UTARA 
SMP N 11 BINTAN 
SMA N 5 BINTAN 
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B. Responden Kajian 

Responden kajian ini terdiri dari: (1) kepala sekolah, guru, dan siswa sekolah 

dasar; (2) kepala sekolah, guru bahasa Indonesia dan Matematika, serta siswa 

SMP; dan (3) kepala sekolah, guru bahasa Indonesia dan Matematika, serta 

siswa.  Penentuan siswa dan guru yang menjadi responden menurut 

karakteristinya merupakan kewenangan kepala sekolah. Jumlah dan 

karakteristik responden kajian disajikan pada Tabel 3 di bawah ini. 

 

Tabel 3.3 Responden kajian 

No. Satuan Pendidikan Jenis Responsen Jumlah 

1 Sekolah Dasar Guru kelas 6 bersertifikat 1 

  Guru belum bersertifikat 1 

  Kepala Sekolah 1 

  Teman sejawat 2 

  Siswa guru yang bersangkutan  4 

2 SMP Guru Bahasa Indonesia  

  Bersertifikat 1 

  Belum bersertifikat 1 

  Kepala Sekolah 1 

  Teman sejawat 2 

  Siswa guru yang bersangkutan  4 

  Guru Bahasa Matematika  

  Bersertifikat 1 

  Belum bersertifikat 1 

  Kepala Sekolah 1 

  Teman sejawat 2 

  Siswa guru yang bersangkutan  4 

3 SMA Guru Bahasa Indonesia  

  Bersertifikat 1 

  Belum bersertifikat 1 



35 
 

  Kepala Sekolah 1 

  Teman sejawat 2 

  Siswa guru yang bersangkutan  4 

  Guru Matematika  

  Bersertifikat 1 

  Belum bersertifikat 1 

  Kepala Sekolah 1 

  Teman sejawat 2 

  Siswa guru yang bersangkutan  4 

Jumlah 45 

 

 

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen kajian ini adalah angket tertutup. Angket untuk menilai kompetensi 

dan kinerja guru dikembangkan dari pedoman uji kompetensi dan penilaian 

kinerja guru. Dengan demikian, instrumen yang digunakan diasumsikan telah 

memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Rincin instrumen kajian disajikan di 

bawah ini. Contoh instrumen terlampir.  

 

Tabel 3.4 Instrumen kajian 

No. Kode Instrumen Keterangan 

1 PKG 01-1 Guru bersertifikat mengisi instrumen untuk menilai 
dirinya sendiri 

2 PKG 01-2 Guru yang belum bersertifikat mengisi instrumen 
untuk menilai dirinya sendiri 

3 PKG 04-1 
PKG 04-2 

Kepala Sekolah mengisi instrumen untuk menilai 
seorang guru yang telah memiliki sertifikat dan 
seorang guru yang belum bersertifikat 

4 PKG 02-1  
PKG 02-2 

Masing-masing teman sejawat mengisi instrumen 
untuk menilai guru yang sudah bersertifikat dan 
guru yang belum bersertifikat 

5 PKG 03-1 Masing-masing siswa mengisi instrumen untuk 
menilai guru yang sudah bersertifikat dan guru 
yang belum bersertifikat 6 PKG 03-2 
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7 PKG 01-1 Guru bersertifikat mengisi instrumen untuk menilai 
dirinya sendiri 

8 PKG 01-2 Guru yang belum bersertifikat mengisi instrumen 
untuk menilai dirinya sendiri 

9 PKG 04-1 
PKG 04-2 

Kepala Sekolah mengisi instrumen untuk menilai:  

 seorang guru mata pelajaran Matematika 
yang telah bersertifikat 

 seorang guru mata pelajaran Matematika 
yang belum bersertifikat 

10 PKG 02-1 
PKG 02-2 

Masing-masing teman sejawat mengisi instrumen 
untuk menilai guru yang sudah bersertifikat dan 
guru yang belum bersertifikat 

11 PKG 03-1 
PKG 03-2 

Masing-masing siswa mengisi instrumen untuk 
menilai guru yang sudah bersertifikat dan guru 
yang belum bersertifikat 
 

12 PKG 01-1 Guru bersertifikat mengisi instrumen untuk menilai 
dirinya sendiri 

13 PKG 01-2 Guru yang belum bersertifikat mengisi instrumen 
untuk menilai dirinya sendiri 

14 PKG 04-1 
PKG 04-2 

Kepala Sekolah mengisi instrumen untuk menilai:  

 seorang guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia yang telah bersertifikat  

 seorang guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia yang belum bersertifikat  

15 PKG 02-1 
PKG 02-2 

Masing-masing teman sejawat mengisi instrumen 
untuk menilai guru yang sudah bersertifikat dan 
guru yang belum bersertifikat 

16 PKG 03-1 
PKG 03-2 

Masing-masing siswa mengisi instrumen untuk 
menilai guru yang sudah bersertifikat dan guru 
yang belum bersertifikat 
 

17 PKG 01-1 Guru bersertifikat mengisi instrumen untuk menilai 
dirinya sendiri 

18 PKG 01-2 Guru yang belum bersertifikat mengisi instrumen 
untuk menilai dirinya sendiri 

19 PKG 04-1 
PKG 04-2 

Kepala Sekolah mengisi instrumen untuk menilai:  

 seorang guru mata pelajaran Matematika 
yang telah bersertifikat 

 seorang guru mata pelajaran Matematika 
yang belum bersertifikat 

20 PKG 02-1 
PKG 02-2 

Masing-masing teman sejawat mengisi instrumen 
untuk menilai guru yang sudah bersertifikat dan 
guru yang belum bersertifikat 

21 PKG 03-1 
PKG 03-2 

Masing-masing siswa mengisi instrumen untuk 
menilai guru yang sudah bersertifikat dan guru 
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yang belum bersertifikat 
 

22 PKG 01-1 Guru bersertifikat mengisi instrumen untuk menilai 
dirinya sendiri 

23 PKG 01-2 Guru yang belum bersertifikat mengisi instrumen 
untuk menilai dirinya sendiri 

 PKG 04-1 
PKG 04-2 

Kepala Sekolah mengisi instrumen untuk menilai:  

 seorang guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia yang telah bersertifikat  
 seorang guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia yang belum bersertifikat  

24 PKG 02-1 
PKG 02-2 

Masing-masing teman sejawat mengisi instrumen 
untuk menilai guru yang sudah bersertifikat dan 
guru yang belum bersertifikat 

25 PKG 03-1 
PKG 03-2 

Masing-masing siswa mengisi instrumen untuk 
menilai guru yang sudah bersertifikat dan guru 
yang belum bersertifikat 

 

Data penelitian dikumpulkan dengan mendatangi langsung responden 

penelitian atau responden diundang ke Dinas Pendidikan/LPMP setempat. 

Karena alasan teknis, dari 17 provinsi yang direncanakan sebagai wilayah 

target, hanya 15 provinsi yang berhasil dikunjungi. Dengan demikian, wilayah 

target kajian ini hanya sebanyak 30 kabupaten/kota. Provinsi yang tidak 

berhasil dikunjungi, yaitu Manado dan Sumatera Utara. Daftar petugas 

pengumpulan data disajikan pada lampiran. 

 

D. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah: (1) sortir 

instrumen yang memenuhi kriteria pengisian dan yang tidak, (2) tahubasi, (3) 

analisis, dan (4) pembahasan. Berdasarkan hasil sortir data diketahui bahwa 

dari 17 provinsi atau 34 kabupaten/kota, data yang memenuhi kriteria untuk 

dianalisis (sesuai dengan kelengkapan isian menutur perunjuk) antara 22 

sampai dengan 27 kabupaten/kota. Analisis data dilakukan secara statistik 
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diskriptif dan analisis kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan 

menggunakan rata-rata hitung dan uji perbedaan yang hasilnya divisualisasikan 

ke dalam tabel atau gambar. Analisis kualitatif berupa deskripsi atas fenomena 

yang ditemukan di lapangan.  
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BAB IV 
 

HASIL KAJIAN 
 

 
 

A. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru Sekolah Dasar 
 

1. Tingkat kompetensi 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata tingkat 

kompetensi guru dan kinerja guru sekolah dasar (SD) yang sudah 

tersertifikasi masing-masing sebesar 3,67 dan 3,57, yang  dengan skala 1 – 4 

termasuk kategori sangat baik. Dari data pada Tabel 4.1 juga diketahui 

bahwa rata-rata tingkat kompetensi guru dan kinerja guru sekolah dasar 

(SD) yang belum tersertifikasi masing-masing sebesar 3,30 dan 3,42, yang  

dengan skala 1 – 4 termasuk kategori sangat baik.  

 
Tabel 4.1 

Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru dan Kinerja Guru SD yang Sudah 
Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi 

 

Variabel 
Rata-rata 
Skor 

Keterangan 

Kompetensi Guru yang  
SUDAH tersertifikasi 

3,67 Sangat Baik 

Kompetensi Guru yang  
BELUM tersertifikasi 

3,50 Sangat Baik 

Kinerja Guru yang  SUDAH 
tersertifikasi 

3,57 Sangat Baik 

Kinerja Guru yang  BELUM 
tersertifikasi 

3,42 Sangat Baik 
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Perbedaan skor rata-rata kompetensi guru SD yang sudah dan belum 

tersertifikasi sebesar 0,17. Perbedaan skor rata-rata kinerja guru SD yang 

sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,15.  

 

2. Perbedaan kompetensi 

Seperti tertuang pada Tabel 4.2 hasil uji hipotesis tentang perbedaan 

kompetensi guru SD yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi  (xhit) sebesar 0,969 dan xtab sebesar 1,645. Berdasarkan hasil 

perhitungan ini diketahui tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan 

antara kompetensi guru yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi. 

 
Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Hipotesis  
 

Variabel Z hitung Z tabel Keterangan 

Kompetensi Guru 
yang SUDAH dan 
BELUM 
tersertifikasi 

0,969 1,645 Non Sign. 

Kinerja Guru yang 
SUDAH dan BELUM 
tersertifikasi 

0,803 1,645 Non Sign. 

 
 

Seperti tertuang pada Tabel 4.2 hasil uji hipotesis tentang 

perbedaan kinerja guru SD yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi  (xhit) sebesar 0,803 dan xtab sebesar 1,645. Berdasarkan hasil 

perhitungan ini diketahui tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan 

antara kinerja guru yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 
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tersertifikasi. Secara visual kompetensi dan kinerja guru SD yang sudah dan 

yang belum tersertifikasi disajikan pada Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1 

Diagram Batang Skor Rata-rata Kompetensi Guru dan Kinerja Guru SD 
yang Sudah Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi. 

 
 

3. Rata-rata  skor kompetensi 

Rata-rata skor kompetensi guru SD untuk masing-masing-masing 

kabupaten disajikan pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.2. Dari data tersebut 

diketahui bahwa skor terendah kompetensi guru SD yang belum tersertifikasi 

sebesar 1,89 dan skor tertinggi sebesar 3,81. Dengan demikian, perbedaan 

skor terendah dengan skor tertinggi kompetensi  guru SD yang belum 

tersertifikasi sebesar 1,82. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

Kompetensi
Guru yang

SUDAH
tersertifikasi

Kompetensi
Guru yang

BELUM
tersertifikasi

Kinerja Guru
yang SUDAH
tersertifikasi

Kinerja Guru
yang BELUM
tersertifikasi

3,67 

3,5 
3,57 

3,42 
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Tabel 4.3 
Skor Rata-rata Kompetensi Guru SD yang Belum  Tersertifikasi dan yang 

Sudah Tersertifikasi. 

No. 
Nama 

Kab./Kota 
Belum 

Tersertifikasi 
Sudah 

Tersertifikasi 

1 Banjar 3.22 3.31 

2 Mataram 3.36 3.78 

3 Lombok Barat 3.34 3.52 

4 Kab. Kupang 3.5 3.42 

5 Kota Bandung 3.64 3.76 

6 Makasar 3.82 3.83 

7 Kubu Raya 3.42 3.39 

8 Kab. Gorontalo 3.52 3.64 

9 Pontianak 3.35 3.54 

10 Banjarmasin 3.29 3.53 

11 Bengkulu 3.66 3.76 

12 Bengkulu Tengah 3.82 3.92 

13 Kota Kupang 3.56 3.64 

14 Kab. Semarang 3.9 3.88 

15 Kota Semarang 3.59 3.83 

16 Kota Denpasar 3.62 3.86 

17 Kab. Bintan 3.5 3.52 

18 Kota Bdr Lampung 3.77 3.81 

19 Kab. Badung 3.4 3.67 

20 Kota Tj. Pinang 3.41 3.5 

21 Kab. Tanggamus 3.82 3.78 

22 Kota Gorontalo 3.81 3.83 

23 Kab. Bandung Brt 1.89 3.58 

24 Kab. Gowa 3.68 3.67 

 

 

Rata-rata skor kompetensi guru SD untuk masing-masing-masing 

kabupaten disajikan pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.2. Dari data tersebut 

diketahui bahwa skor terendah kompetensi guru SD yang belum tersertifikasi 

sebesar 3,31 dan skor tertinggi sebesar 3,92. Dengan demikian, perbedaan 

skor terendah dengan skor tertinggi kompetensi  guru SD yang sudah 

tersertifikasi sebesar  0,61. 



43 
 

 
 

 
 

Gambar 4.2 
Diagram Garis Skor Rata-rata Kompetensi Guru SD yang Belum  

Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi 
 

 
4. Rata-rata  skor kinerja 

Rata-rata skor kinerja guru SD untuk masing-masing-masing 

kabupaten disajikan pada Tabel 4.4 dan Gambar 4.2. Dari data tersebut 

diketahui bahwa skor terendah kinerja guru SD yang belum tersertifikasi 

sebesar 3,07 dan skor tertinggi sebesar 3,88. Dengan demikian, perbedaan 

skor terendah dengan skor tertinggi kinerja guru SD yang belum tersertifikasi 

sebesar 0,81. 

 

Tabel 4.4 

Skor Rata-rata Kinerja Guru SD yang Belum  Tersertifikasi dan yang 

Sudah Tersertifikasi 
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No. 
Nama 

Kab./Kota 

Belum 

Tersertifikasi 

Sudah 

Tersertifikasi 

1 Banjar 3.07 3.15 

2 Mataram 3.2 3.79 

3 Lombok Barat 3.38 3.66 

4 Kab. Kupang 3.47 3.42 

5 Kota Bandung 3.74 3.5 

6 Makasar 3.88 3.98 

7 Kubu Raya 3.3 3.18 

8 Kab. Gorontalo 3.52 3.69 

9 Pontianak 3.46 3.42 

10 Banjarmasin 3.32 3.22 

11 Bengkulu 3.52 3.76 

12 Halmahera 3.36 3.46 

13 Ternate 3.31 3.36 

14 Bengkulu Tengah 3.73 3.86 

15 Kota Kupang 3.49 3.61 

16 Kab. Semarang 3.81 3.82 

17 Kota Semarang 3.63 3.89 

18 Kab. Kampar 3.39 3.02 

19 Kota Denpasar 3.81 3.66 

20 Kab. Bintan 3.29 3.41 

21 Kota Bdr 

Lampung 3.61 3.58 

22 Kab. Badung 3.19 3.47 
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23 Kota Tj. Pinang 3.48 3.45 

24 Kab. Tanggamus 3.76 3.86 

25 Kota Gorontalo 3.63 3.92 

26 Kab. Bandung Brt 3.79 3.55 

27 Kab. Gowa 3.55 3.63 

 

 

Rata-rata skor kinerja guru SD untuk masing-masing-masing 

kabupaten disajikan pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.2. Dari data tersebut 

diketahui bahwa skor terendah kinerja guru SD yang belum tersertifikasi 

sebesar 3,15 dan skor tertinggi sebesar 3,92. Dengan demikian, perbedaan 

skor terendah dengan skor tertinggi kompetensi  guru SD yang sudah 

tersertifikasi sebesar  0,77. 

 
 

 

 
Gambar 4.3 

Diagram Garis Skor Rata-rata Tingkat Kinerja Guru SD yang Belum  
Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 

 

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

Belum Tersertifikasi Sudah Tersertifikasi
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B. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru  SMP: Bahasa Indonesia 
 

1. Tingkat kompetensi 

Berdasarkan data pada Tabel 4.5 diketahui bahwa rata-rata tingkat 

kompetensi guru dan kinerja guru Bahasa Indonesia SMP  yang sudah 

tersertifikasi masing-masing sebesar 3,47 dan 3,57, yang  dengan skala 1 – 4 

termasuk kategori sangat baik. Dari data pada Tabel 4.5 juga diketahui 

bahwa rata-rata tingkat kompetensi guru dan kinerja guru Bahasa Indonesia 

SMP  yang belum tersertifikasi masing-masing sebesar 3,44 dan 3,45, yang  

dengan skala 1 – 4 termasuk kategori sangat baik.  

 
Tabel 4.5 

Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru dan Kinerja Guru Bahasa Indonesia 
SMP yang Sudah Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi. 

 

Variabel 
Rata-rata 
Skor 

Keterangan 

Kompetensi Guru yang  SUDAH 
tersertifikasi 

3,47 Sangat Baik 

Kompetensi Guru yang  BELUM 
tersertifikasi 

3,44 Sangat Baik 

Kinerja Guru yang  SUDAH 
tersertifikasi 

3,57 Sangat Baik 

Kinerja Guru yang  BELUM 
tersertifikasi 

3,45 Sangat Baik 

 
Perbedaan skor rata-rata kompetensi guru Bahasa Indonesia SMP  

yang sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,03. Perbedaan skor rata-rata 

kinerja guru Bahasa Indonesia yang sudah dan belum tersertifikasi sebesar 

0,01.  

2. Perbedaan Kompetensi 

Seperti tertuang pada Tabel 4.6 hasil uji hipotesis tentang perbedaan 

kompetensi guru Bahasa Indonesia SMP  yang sudah tersertifikasi dengan 
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3,35

3,40

3,45

3,50

3,55

3,60

Kompetensi
Guru yang

SUDAH
tersertifikasi

Kompetensi
Guru yang

BELUM
tersertifikasi

Kinerja Guru
yang SUDAH
tersertifikasi

Kinerja Guru
yang BELUM
tersertifikasi

3,47 
3,44 

3,57 

3,45 

yang belum tersertifikasi  (xhit) sebesar 0,716 dan xtab sebesar 1,645. 

Berdasarkan hasil perhitungan ini diketahui tidak terdapat perbedaan yang 

positif dan signifikan antara kompetensi guru Bahasa Indonesia SMP  yang 

sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4.6 
Hasil Pengujian Hipotesis  

 

Variabel Z hitung Z tabel Keterangan 

Kompetensi Guru 
yang SUDAH dan 
BELUM tersertifikasi 

0, 716 1,645 Non Sign. 

Kinerja Guru yang 
SUDAH dan BELUM 
tersertifikasi 

0,361 1,645 Non Sign. 

 
Seperti tertuang pada Tabel 4.6 hasil uji hipotesis tentang perbedaan 

kinerja guru Bahasa Indonesia SMP  yang sudah tersertifikasi dengan yang 

belum tersertifikasi  (xhit) sebesar 0,361 dan xtab sebesar 1,645.  
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Gambar 4.4 
Diagram Batang Skor Rata-rata Kompetensi Guru dan Kinerja Guru 

Bahasa Indonesia SMP yang Sudah Tersertifikasi dan yang Belum 
Tersertifikasi. 

 
Berdasarkan hasil perhitungan ini diketahui tidak terdapat perbedaan 

yang positif dan signifikan antara kinerja guru Bahasa Indonesia SMP  yang 

sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. Secara visual 

kompetensi dan kinerja guru Bahasa Indonesia SMP  yang sudah dan yang 

belum tersertifikasi disajikan pada Gambar 4.4. 

 
3. Rata-rata  skor kompetensi 

Rata-rata skor kompetensi guru Bahasa Indonesia SMP  untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.5. Dari 

data tersebut diketahui bahwa skor terendah kompetensi guru Bahasa 

Indonesia SMP  yang belum tersertifikasi sebesar 3,17 dan skor tertinggi 

sebesar 3,73. Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor 

tertinggi kompetensi  guru Bahasa Indonesia SMP  yang belum tersertifikasi 

sebesar 0,56. 

Tabel 4.7 
Skor Rata-rata Kompetensi Guru Bahasa Indonesia SMP yang Belum  

Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 

No. 
Nama 

Kab./Kota 
Belum 

Tersertifikasi 
Sudah 

Tersertifikasi 
1 Banjar 3.59 3.52 

2 Mataram 3.42 3.59 

3 Lombok Barat 3.21 3.56 

4 Kab. Kupang 3.69 3.53 

5 Kota Bandung 3.39 3.51 

6 Makasar 3.73 3.61 

7 Kubu Raya 3.28 3.48 

8 Kab. Gorontalo 3.58 3.55 

9 Pontianak 3.61 3.54 

10 Banjarmasin 3.49 3.40 
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11 Bengkulu 3.73 3.45 

12 Bengkulu Tengah 3.33 3.47 

13 Kota Kupang 3.56 3.52 

14 Kab. Semarang 3.24 3.26 

15 Kota Semarang 3.57 3.38 

16 Kota Denpasar 3.17 3.28 

17 Kab. Bintan 3.48 3.44 

18 Kota Bdr Lampung 3.66 3.80 

19 Kab. Badung 3.26 3.71 

20 Kota Tj Pinang 3.27 3.03 

21 Kab. Tanggamus 3.20 3.34 

22 Kota Gorontalo 3.28 3.45 

23 Kab. Bandung Brt 3.59 3.56 

24 Kab. Gowa 3.30 3.55 

 
 

Rata-rata skor kompetensi guru Bahasa Indonesia SMP  untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.5. Dari 

data tersebut diketahui bahwa skor terendah kompetensi guru Bahasa 

Indonesia SMP  yang sudah tersertifikasi sebesar 3,31 dan skor tertinggi 

sebesar 3,92. Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor 

tertinggi kompetensi  guru Bahasa Indonesia SMP  yang sudah tersertifikasi 

sebesar  0,61. 
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Gambar 4.5 
Diagram Garis Skor Rata-rata Kompetensi Guru Bahasa Indonesia SMP 

yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 
 

 
4. Rata-rata  skor kinerja 

 

Rata-rata skor kinerja guru Bahasa Indonesia SMP  untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.6. Dari 

data tersebut diketahui bahwa skor terendah kinerja guru Bahasa Indonesia 

SMP  yang belum tersertifikasi sebesar 3,06 dan skor tertinggi sebesar 3,79. 

Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  

guru Bahasa Indonesia SMP  yang belum tersertifikasi sebesar 0,71. 
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Tabel 4.8 
Skor Rata-rata Kinerja Guru Bahasa Indonesia SMP yang Belum  

Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 
 

No 
Nama 

Kab./Kota 
Belum 

Tersertifikasi 
Sudah 

Tersertifikasi 
1 Banjar 3.56 3.37 

2 Mataram 3.71 3.60 

3 Lombok Barat 3.07 3.36 

4 Kab. Kupang 3.50 3.71 

5 Kota Bandung 3.56 3.76 

6 Makasar 3.79 3.66 

7 Kubu Raya 3.53 3.63 

8 Kab. Gorontalo 3.36 3.66 

9 Pontianak 3.52 3.49 

10 Banjarmasin 3.41 3.58 

11 Bengkulu 3.26 3.69 

12 Halmahera 3.24 3.82 

13 Ternate 3.69 3.70 

14 Bengkulu Tengah 3.12 3.52 

15 Kota Kupang 3.55 3.62 

16 Kab. Semarang 3.38 3.26 

17 Kota Semarang 3.52 3.63 

18 Kab. Kampar 3.46 3.79 

19 Kota Denpasar 3.29 3.47 

20 Kab. Bintan 3.54 3.39 

21 Kota Bdr Lampung 3.69 3.91 

22 Kab. Badung 3.47 3.64 

23 Kota Tj Pinang 3.06 3.14 

24 Kab. Tanggamus 3.26 3.35 

25 Kota Gorontalo 3.40 3.48 

26 Kab. Bandung Brt 

3.73 3.53 

27 Kab. Gowa 3.32 3.69 

 
 

Rata-rata skor kinerja guru Bahasa Indonesia SMP untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.6. Dari 

data tersebut diketahui bahwa skor terendah kinerja guru Bahasa Indonesia 

SMP yang belum tersertifikasi sebesar 3,14 dan skor tertinggi sebesar 3,91.  
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Gambar 4.6 
Diagram Garis Skor Rata-rata Tingkat Kinerja Guru Bahasa Indonesia SMP 

yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 
 
Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  

guru Bahasa Indonesia SMP yang sudah tersertifikasi sebesar  0,77. 

 

C. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru  SMP: Matematika 
 

1. Tingkat kompetensi 

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 diketahui bahwa rata-rata tingkat 

kompetensi guru dan kinerja guru Matematika SMP  yang sudah tersertifikasi 

masing-masing sebesar 3,53 dan 3,41, yang  dengan skala 1 – 4 termasuk 

kategori sangat baik. Dari data pada Tabel 4.9 juga diketahui bahwa rata-

rata tingkat kompetensi guru dan kinerja guru Matematika SMP  yang belum 

tersertifikasi masing-masing sebesar 3,57 dan 3,45, yang  dengan skala 1 – 4 

termasuk kategori sangat baik.  
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Tabel 4.9 
Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru dan Kinerja Guru Matematika  

SMP yang Sudah Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi. 
 

Variabel 
Rata-rata 

Skor 
Keterangan 

Kompetensi Guru yang  SUDAH 
tersertifikasi 

3,53 Sangat Baik 

Kompetensi Guru yang  BELUM 
tersertifikasi 

3,41 Sangat Baik 

Kinerja Guru yang  SUDAH 
tersertifikasi 

3,57 Sangat Baik 

Kinerja Guru yang  BELUM 
tersertifikasi 

3,45 Sangat Baik 

 
Perbedaan skor rata-rata kompetensi guru Matematika SMP  yang 

sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,12. Perbedaan skor rata-rata 

kinerja guru Matematika yang sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,12.  

2. Perbedaan Kompetensi 

Seperti tertuang pada Tabel 4.10 hasil uji hipotesis tentang perbedaan 

kompetensi guru Matematika SMP  yang sudah tersertifikasi dengan yang 

belum tersertifikasi  (xhit) sebesar 0,698 dan xtab sebesar 1,645. Berdasarkan 

hasil perhitungan ini diketahui tidak terdapat perbedaan yang positif dan 

signifikan antara kompetensi guru Matematika SMP  yang sudah tersertifikasi 

dengan yang belum tersertifikasi. 

 
Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Hipotesis  
 

Variabel Z hitung Z tabel Keterangan 

Kompetensi Guru 
yang SUDAH dan 
BELUM tersertifikasi 

0,698 1,645 Non Sign. 

Kinerja Guru yang 
SUDAH dan BELUM 
tersertifikasi 

1,213 1,645 Non Sign. 
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Seperti tertuang pada Tabel 4.10 hasil uji hipotesis tentang perbedaan 

kinerja guru Matematika SMP  yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi  (xhit) sebesar 1,213 dan xtab sebesar 1,645. Berdasarkan hasil 

perhitungan ini diketahui tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan 

antara kinerja guru Matematika SMP  yang sudah tersertifikasi dengan yang 

belum tersertifikasi. Secara visual kompetensi dan kinerja guru Matematika 

SMP  yang sudah dan yang belum tersertifikasi disajikan pada Gambar 4.7. 

 
 

 
Gambar 4.7 

Diagram Batang Skor Rata-rata Kompetensi Guru dan Kinerja Guru 
Matematika SMP yang Sudah Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi. 

 

3. Rata-rata  skor kompetensi 

Rata-rata skor kompetensi guru Matematikia SMP  untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.11 dan Gambar 4.8. Dari 

data tersebut diketahui bahwa skor terendah kompetensi guru Matematika 

SMP  yang belum tersertifikasi sebesar 3,18 dan skor tertinggi sebesar 3,87. 
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Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi 

kompetensi  guru Matematika SMP  yang belum tersertifikasi sebesar 0,59. 

 
Tabel 4.11 

Skor Rata-rata Kompetensi Guru Matematika SMP yang Belum  
Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 

No. 
Nama 

Kab./Kota 
Belum 

Tersertifikasi 
Sudah 

Tersertifikasi 
1 Banjar 3.52 3.56 

2 Mataram 3.68 3.78 

3 Lombok 
Barat 3.39 3.89 

4 Kab. Kupang 3.72 3.65 

5 Kota 
Bandung 3.62 3.59 

6 Makasar 3.74 3.79 

7 Kubu Raya 3.25 3.47 

8 Kab. 
Gorontalo 3.48 3.42 

9 Pontianak 3.31 3.31 

10 Banjarmasin 3.18 3.42 

11 Bengkulu 3.87 3.66 

12 Bengkulu 
Tengah 2.84 3.62 

13 Kota Kupang 3.37 3.41 

14 Kab. 
Semarang 3.30 3.43 

15 Kota 
Semarang 3.37 3.55 

16 Kota 
Denpasar 3.24 3.19 

17 Kab. Bintan 3.59 3.65 

18 Kota Bdr 
Lampung 3.53 3.56 

19 Kab. Badung 3.23 3.45 

20 Kota Tj 
Pinang 3.22 3.21 

21 Kab. 
Tanggamus 3.30 3.52 

22 Kota 
Gorontalo 3.29 3.29 

23 Kab. 
Bandung Brt 3.43 3.62 

24 Kab. Gowa 3.54 3.91 
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Rata-rata skor kompetensi guru Matematika SMP  untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.11 dan Gambar 4.8. Dari 

data tersebut diketahui bahwa skor terendah kompetensi guru Matematika 

SMP  yang sudah tersertifikasi sebesar 3,19 dan skor tertinggi sebesar 3,91. 

Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi 

kompetensi  guru Matematika SMP  yang sudah tersertifikasi sebesar  0,62. 

 
 

 
 

Gambar 4.8 
Diagram Garis Skor Rata-rata Kompetensi Guru Matematika SMP yang 

Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 
 
 

 
4. Rata-rata  skor kinerja 

 

Rata-rata skor kinerja guru Matematika SMP  untuk masing-masing-

masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.12 dan Gambar 4.9. Dari data 

tersebut diketahui bahwa skor terendah kinerja guru Matematika SMP  yang 

belum tersertifikasi sebesar 2,85 dan skor tertinggi sebesar 3,76. Dengan 
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demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  guru 

Matematika SMP  yang belum tersertifikasi sebesar 0,91. 

 
Tabel 4.12 

Skor Rata-rata Kinerja Guru Matematika SMP yang Belum  Tersertifikasi 
dan yang Sudah Tersertifikasi. 

No. 
Nama 

Kab./Kota 
Belum 

Tersertifikasi 
Sudah 

Tersertifikasi 
1 Banjar 3.49 3.51 

2 Mataram 3.72 3.70 

3 Lombok Barat 3.50 3.38 

4 Kab. Kupang 3.43 3.61 

5 Kota Bandung 3.75 3.57 

6 Makasar 3.57 3.71 

7 Kubu Raya 3.27 3.57 

8 Kab. Gorontalo 3.22 3.18 

9 Pontianak 3.32 3.20 

10 Banjarmasin 3.63 3.51 

11 Bengkulu 3.55 3.83 

12 Bengkulu 
Tengah 2.85 3.44 

13 Kota Kupang 3.27 3.43 

14 Kab. Semarang 3.41 3.82 

15 Kota Semarang 3.76 3.74 

16 Kab. Kampar 3.67 3.93 

17 Kota Denpasar 3.21 3.46 

18 Kab. Bintan 3.55 3.63 

19 Kota Bdr 
Lampung 3.42 3.54 

20 Kab. Badung 3.43 3.55 

21 Kota Tj Pinang 3.40 3.47 

22 Kab. Tanggamus 3.34 3.60 

23 Kota Gorontalo 3.37 3.44 

24 Kab. Bandung 
Brt 3.35 3.64 

25 Kab. Gowa 3.49 3.76 

 
Rata-rata skor kinerja guru Matematika SMP untuk masing-masing-

masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.12 dan Gambar 4.9. Dari data 

tersebut diketahui bahwa skor terendah kinerja guru Matematika SMP yang 

sudah tersertifikasi sebesar 3,18 dan skor tertinggi sebesar 3,92. Dengan 
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demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  guru 

Matematika SMP yang sudah tersertifikasi sebesar  0,74. 

 
 

 
Gambar 4.9 

Diagram Garis Skor Rata-rata Tingkat Kinerja Guru Matematika SMP yang 
Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 

 
 

 

D. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru SMA: Bahasa Indonesia 
 

1. Tingkat kompetensi 

Berdasarkan data pada Tabel 4.13 diketahui bahwa rata-rata tingkat 

kompetensi guru dan kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah 

tersertifikasi masing-masing sebesar 3,54 dan 3,53, yang  dengan skala 1 – 4 

termasuk kategori sangat baik. Dari data pada Tabel 4.13 juga diketahui 

bahwa rata-rata tingkat kompetensi guru dan kinerja guru Bahasa Indonesia 

SMA  yang belum tersertifikasi masing-masing sebesar 3,41 dan 3,41, yang  

dengan skala 1 – 4 termasuk kategori sangat baik.  

 

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

Belum Tersertifikasi Sudah Tersertifikasi



59 
 

Tabel 4.13 
Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru dan Kinerja Guru Bahasa Indonesia 

SMA yang Sudah Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi. 
 

Variabel 
Rata-rata 
Skor 

Keterangan 

Kompetensi Guru yang  SUDAH 
tersertifikasi 

3,54 Sangat Baik 

Kompetensi Guru yang  BELUM 
tersertifikasi 

3,41 Sangat Baik 

Kinerja Guru yang  SUDAH 
tersertifikasi 

3,53 Sangat Baik 

Kinerja Guru yang  BELUM 
tersertifikasi 

3,41 Sangat Baik 

 
Perbedaan skor rata-rata kompetensi guru Bahasa Indonesia SMA  

yang sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,01. Perbedaan skor rata-rata 

kinerja Bahasa Indonesia SMA yang sudah dan belum tersertifikasi sebesar 

0,00.  

2. Perbedaan Kompetensi 

Seperti tertuang pada Tabel 4.14 hasil uji hipotesis tentang perbedaan 

kompetensi guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah tersertifikasi dengan 

yang belum tersertifikasi  (xhit) sebesar 1,714 dan xtab sebesar 1,645. 

Berdasarkan hasil perhitungan ini diketahui terdapat perbedaan yang positif 

dan signifikan antara kompetensi guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah 

tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. 

 
Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Hipotesis  
 

Variabel Z hitung Z tabel Keterangan 

Kompetensi Guru 
yang SUDAH dan 
BELUM tersertifikasi 

1,714 1,645 Sign. 

Kinerja Guru yang 1,284 1,645 Non Sign. 
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SUDAH dan BELUM 
tersertifikasi 

 
Seperti tertuang pada Tabel 4.14 hasil uji hipotesis tentang perbedaan 

kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah tersertifikasi dengan yang 

belum tersertifikasi  (xhit) sebesar 1,284 dan xtab sebesar 1,645.  

 

 
 

Gambar 4.10 
Diagram Batang Skor Rata-rata Kompetensi Guru dan Kinerja Guru 

Bahasa Indonesia SMA yang Sudah Tersertifikasi dan yang Belum 
Tersertifikasi. 

 
Berdasarkan hasil perhitungan ini diketahui tidak terdapat perbedaan 

yang positif dan signifikan antara kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  yang 

sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. Secara visual 

kompetensi dan kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah dan yang 

belum tersertifikasi disajikan pada Gambar 4.10. 

 
3. Rata-rata  skor kompetensi 

 

Rata-rata skor kompetensi guru Bahasa Indonesia SMA  untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.15 dan Gambar 4.11. Dari 
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data tersebut diketahui bahwa skor terendah kompetensi guru Bahasa 

Indonesia SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 2,84 dan skor tertinggi 

sebesar 3,75. Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor 

tertinggi kompetensi  guru Bahasa Indonesia SMA  yang belum tersertifikasi 

sebesar 0,91. 

 
Tabel 4.15 

Skor Rata-rata Kompetensi Guru Bahasa Indonesia SMA yang Belum  
Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 

No 
Nama 
Kab./Kota 

Belum 
Tersertifikasi 

Sudah 
Tersertifikasi 

1 Banjar 3.32 3.24 

2 Mataram 3.59 3.68 

3 Lombok Barat 3.08 3.22 

4 Kab. Kupang 3.64 3.76 

5 Kota Bandung 3.18 3.62 

6 Makasar 3.75 3.69 

7 Kubu Raya 3.57 3.58 

8 Kab. Gorontalo 3.35 3.61 

9 Pontianak 3.36 3.28 

10 Banjarmasin 3.51 3.60 

11 Bengkulu 3.06 3.39 

12 Bengkulu Tengah 2.84 3.59 

13 Kota Kupang 3.66 3.71 

14 Kab. Semarang 3.22 3.35 

15 Kota Semarang 3.47 3.69 

16 Kota Denpasar 3.43 3.36 

17 Kab. Bintan 3.40 3.43 

18 Kota Bdr Lampung 3.48 3.61 

19 Kab. Badung 3.64 3.56 

20 Kota Tj Pinang 3.42 3.59 

21 Kab. Tanggamus 3.44 3.59 

22 Kota Gorontalo 3.62 3.81 

23 Kab. Bandung Brt 2.96 3.35 

24 Kab. Gowa 3.74 3.78 

 
 

Rata-rata skor kompetensi guru Bahasa Indonesia SMA  untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.15 dan Gambar 4.11.  
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Gambar 4.11 
Diagram Garis Skor Rata-rata Kompetensi Guru Bahasa Indonesia SMA 

yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 
 

Dari data tersebut diketahui bahwa skor terendah kompetensi guru 

Bahasa Indonesia SMA  yang sudah tersertifikasi sebesar 3,22 dan skor 

tertinggi sebesar 3,78. Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan 

skor tertinggi kompetensi  guru Bahasa Indonesia SMA  yang belum 

tersertifikasi sebesar 0,56. 

 

 
4. Rata-rata  skor kinerja 

 

Rata-rata skor kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.16 dan Gambar 4.12. Dari 

data tersebut diketahui bahwa skor terendah kinerja guru Bahasa Indonesia 

SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 2,77 dan skor tertinggi sebesar 3,82. 
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Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  

guru Bahasa Indonesia SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 1,05. 

 
Tabel 4.16 

Skor Rata-rata Kinerja Guru Bahasa Indonesia SMA yang Belum  
Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 

 

No 
Nama 

Kab./Kota 
Belum 

Tersertifikasi 
Sudah 

Tersertifikasi 
1 Banjar 3.57 3.37 

2 Mataram 3.77 3.75 

3 Lombok Barat 3.07 3.24 

4 Kab. Kupang 3.81 3.76 

5 Kota Bandung 3.04 3.63 

6 Makasar 3.61 3.55 

7 Kubu Raya 3.25 3.16 

8 Kab. Gorontalo 3.13 3.57 

9 Pontianak 3.33 3.29 

10 Banjarmasin 3.41 3.59 

11 Bengkulu 3.36 3.45 

12 Halmahera 3.28 3.94 

13 Ternate 3.35 3.43 

14 Bengkulu 
Tengah 3.25 3.77 

15 Kota Kupang 3.70 3.63 

16 Kab. 
Semarang 3.30 3.27 

17 Kota 
Semarang 3.71 3.84 

18 Kab. Kampar 3.31 3.25 

19 Kota Denpasar 3.41 3.02 

20 Kab. Bintan 3.42 3.27 

21 Kota Bdr 
Lampung 3.48 3.69 

22 Kab. Badung 3.49 3.43 

23 Kota Tj Pinang 3.43 3.67 

24 Kab. 
Tanggamus 3.51 3.64 

25 Kota Gorontalo 3.58 3.71 

26 Kab. Bandung 
Brt 2.77 3.43 

27 Kab. Gowa 3.70 3.66 
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Rata-rata skor kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.16 dan Gambar 4.12. Dari 

data tersebut diketahui bahwa skor terendah kinerja guru Bahasa Indonesia 

SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 2,77 dan skor tertinggi sebesar 3,82. 

Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  

guru Bahasa Indonesia SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 1,05. 

 
 

Gambar 4.12 
Diagram Garis Skor Rata-rata Tingkat Kinerja Guru Bahasa Indonesia SMA 

yang Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 
 

 

E. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru  SMA: Matematika 
 

1. Tingkat kompetensi 

Berdasarkan data pada Tabel 4.17 diketahui bahwa rata-rata tingkat 

kompetensi guru dan kinerja guru Matematika SMA  yang sudah tersertifikasi 

masing-masing sebesar 3,53 dan 3,57, yang  dengan skala 1 – 4 termasuk 

kategori sangat baik. Dari data pada Tabel 4.17 juga diketahui bahwa rata-

rata tingkat kompetensi guru dan kinerja guru Matematika SMA  yang belum 

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

Belum Tersertifikasi Sudah Tersertifikasi



65 
 

tersertifikasi masing-masing sebesar 3,36 dan 3,40, yang  dengan skala 1 – 4 

termasuk kategori sangat baik.  

 
 

Tabel 4.17 
Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru dan Kinerja Guru Matematika 

SMA yang Sudah Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi. 
 

Variabel 
Rata-

rata Skor 
Keteran
gan 

Kompetensi Guru yang  SUDAH 
tersertifikasi 

3,53 Sangat Baik 

Kompetensi Guru yang  BELUM 
tersertifikasi 

3,36 Sangat Baik 

Kinerja Guru yang  SUDAH 
tersertifikasi 

3,57 Sangat Baik 

Kinerja Guru yang  BELUM 
tersertifikasi 

3,40 Sangat Baik 

 
Perbedaan skor rata-rata kompetensi guru Matematika SMP  yang 

sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,04. Perbedaan skor rata-rata 

kinerja guru Matematika yang sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,04.  

 

2. Perbedaan Kompetensi 

Seperti tertuang pada Tabel 4.18 hasil uji hipotesis tentang perbedaan 

kompetensi guru Matematika SMA  yang sudah tersertifikasi dengan yang 

belum tersertifikasi  (xhit) sebesar 1,742 dan xtab sebesar 1,645. Berdasarkan 

hasil perhitungan ini diketahui terdapat perbedaan yang positif dan signifikan 

antara kompetensi guru Matematika SMA  yang sudah tersertifikasi dengan 

yang belum tersertifikasi. 
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Tabel 4.18 
Hasil Pengujian Hipotesis  

 

Variabel Z hitung Z tabel Keterangan 

Kompetensi Guru 
yang SUDAH dan 
BELUM tersertifikasi 

1,742 1,645 Sign. 

Kinerja Guru yang 
SUDAH dan BELUM 
tersertifikasi 

0,365 1,645 Non Sign. 

 
Seperti tertuang pada Tabel 4.18 hasil uji hipotesis tentang perbedaan 

kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah tersertifikasi dengan yang 

belum tersertifikasi  (xhit) sebesar 0,365 dan xtab sebesar 1,645. 

 

 
Gambar 4.13 

Diagram Batang Skor Rata-rata Kompetensi Guru dan Kinerja Guru 
Matematika SMA yang Sudah Tersertifikasi dan yang Belum Tersertifikasi. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ini diketahui tidak terdapat perbedaan 

yang positif dan signifikan antara kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  yang 

sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. Secara visual 

kompetensi dan kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah dan yang 

belum tersertifikasi disajikan pada Gambar 4.13. 
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3. Rata-rata  skor kompetensi 

Rata-rata skor kompetensi guru Matematika SMA  untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.19 dan Gambar 4.14. Dari 

data tersebut diketahui bahwa skor terendah kompetensi guru Matematika 

SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 3,11 dan skor tertinggi sebesar 3,73. 

Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi 

kompetensi  guru Matematika SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 0,62. 

 
Tabel 4.19 

Skor Rata-rata Kompetensi Guru Matematika SMA yang Belum  
Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi 

 

No. 
Nama 

Kab./Kota 
Belum 

Tersertifikasi 
Sudah 

Tersertifikasi 
1 Banjar 3.00 3.43 

2 Mataram 3.73 3.71 

3 Lombok Barat 3.11 3.22 

4 Kab. Kupang 3.49 3.58 

5 Kota 
Bandung 3.29 3.52 

6 Makasar 3.41 3.68 

7 Kubu Raya 3.64 3.50 

8 Kab. 
Gorontalo 3.41 3.59 

9 Pontianak 3.65 3.74 

10 Banjarmasin 3.47 3.67 

11 Bengkulu 3.24 3.44 

12 Bengkulu 
Tengah 3.20 3.28 

13 Kota Kupang 3.52 3.55 

14 Kab. 
Semarang 3.00 3.61 

15 Kota 
Semarang 3.46 3.62 

16 Kab. Kampar 3.23 3.48 

17 Kota 
Denpasar 3.41 3.61 

18 Kab. Bintan 3.12 3.23 

19 Kota Bdr 
Lampung 3.29 3.59 
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20 Kab. Badung 3.24 3.36 

21 Kota Tj 
Pinang 3.49 3.55 

22 Kab. 
Tanggamus 3.33 3.49 

23 Kota 
Gorontalo 3.62 3.70 

24 Kab. Bandung 
Brt 3.38 3.37 

25 Kab. Gowa 3.09 3.64 

 
Rata-rata skor kompetensi guru Matematika SMA  untuk masing-

masing-masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.19 dan Gambar 4.14. Dari 

data tersebut diketahui bahwa skor terendah kompetensi guru Matematika 

SMA  yang sudah tersertifikasi sebesar 3,22 dan skor tertinggi sebesar 3,70. 

Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi 

kompetensi  guru Matematika SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 0,48. 

 
 

Gambar 4.14 
Diagram Garis Skor Rata-rata Kompetensi Guru Matematika SMA yang 

Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 
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4. Rata-rata  skor kinerja 

 

Rata-rata skor kinerja guru Matematika SMA  untuk masing-masing-

masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.20 dan Gambar 4.15. Dari data 

tersebut diketahui bahwa skor terendah kinerja guru Matematika SMA  yang 

belum tersertifikasi sebesar 3,13 dan skor tertinggi sebesar 3,93. Dengan 

demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  guru 

Matematika SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 0,80. 

 
Tabel 4.20 

Skor Rata-rata Kinerja Guru Matematika SMA yang Belum  Tersertifikasi 
dan yang Sudah Tersertifikasi 

 

No. 
Nama 

Kab./Kota 
Belum 

Tersertifikasi 
Sudah 

Tersertifikasi 
1 Banjar 3.33 3.61 

2 Mataram 3.93 3.79 

3 Lombok Barat 3.13 3.14 

4 Kab. Kupang 3.79 3.62 

5 Kota Bandung 3.53 3.71 

6 Makasar 3.32 3.50 

7 Kubu Raya 3.65 3.47 

8 Kab. Gorontalo 3.26 3.46 

9 Pontianak 3.56 3.72 

10 Banjarmasin 3.40 3.70 

11 Bengkulu 3.38 3.33 

12 Halmahera 3.30 3.86 

13 Ternate 3.31 3.49 

14 Bengkulu Tengah 3.18 3.46 

15 Kota Kupang 3.39 3.48 

16 Kab. Semarang 3.06 3.68 

17 Kota Semarang 3.44 3.81 

18 Kab. Kampar 3.82 3.14 

19 Kota Denpasar 3.54 3.36 

20 Kab. Bintan 3.26 3.35 

21 Kota Bdr Lampung 3.33 3.72 

22 Kab. Badung 3.21 3.39 

23 Kota Tj Pinang 3.39 3.65 

24 Kab. Tanggamus 3.27 3.56 
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25 Kota Gorontalo 3.75 3.83 

26 Kab. Bandung Brt 3.34 3.40 

27 Kab. Gowa 3.27 3.67 

 
Rata-rata skor kinerja guru Matematika SMA  untuk masing-masing-

masing kabupaten disajikan pada Tabel 4.20 dan Gambar 4.15. Dari data 

tersebut diketahui bahwa skor terendah kinerja guru Matematika SMA  yang 

sudah tersertifikasi sebesar 3,14 dan skor tertinggi sebesar 3,86. Dengan 

demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  guru 

Matematika SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 0,54. 

 

 
Gambar 4.15 

Diagram Garis Skor Rata-rata Tingkat Kinerja Guru Matematika SMA yang 
Belum  Tersertifikasi dan yang Sudah Tersertifikasi. 
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dengan skala 1 – 4 termasuk kategori sangat baik. Rata-rata tingkat 

kompetensi guru dan kinerja guru SD yang belum tersertifikasi masing-

masing sebesar 3,30 dan 3,42, yang  dengan skala 1 – 4 termasuk kategori 

sangat baik. Dengan demikian, baik kompepetensi maupun kinerja guru-guru 

yang sudah tersertifikasi dan yang belum sama-sama berkategori sangat 

baik. Namun demikian, dilihat darri skor rata-rata ada perbedaan skor rata-

rata kompetensi guru SD yang sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,17 

dan perbedaan skor rata-rata kinerja guru SD yang sudah dan belum 

tersertifikasi sebesar 0,15.  

Perbedaan tersebut tidak terbukti secara statistik. Hasil uji hipotesis 

tentang perbedaan kompetensi guru SD yang sudah tersertifikasi dengan 

yang belum tersertifikasi  menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang positif 

dan signifikan, dengan hasil xhit sebesar 0,969 dan xtab sebesar 1,645. Pada 

sisi lain hasil uji hipotesis tentang perbedaan kinerja guru SD yang sudah 

tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi  menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan yang positif dan signifikan, dengan hasil (xhit) sebesar 0,803 dan 

xtab sebesar 1,645.  

Skor terendah kompetensi guru SD yang belum tersertifikasi sebesar 

1,89 dan skor tertinggi sebesar 3,81. Dengan demikian, perbedaan skor 

terendah dengan skor tertinggi kompetensi  guru SD yang belum 

tersertifikasi sebesar 1,82. Skor terendah kompetensi guru SD yang belum 

tersertifikasi sebesar 3,31 dan skor tertinggi sebesar 3,92. Dengan demikian, 

perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kompetensi  guru SD yang 

sudah tersertifikasi sebesar  0,61. Skor ini membuktikan, di daerah tertentu 
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masih ada guru yang kompetensinya sangat rendah, meski banyak juga yang 

mencapai skor kompetensi sangat baik. 

Skor terendah kinerja guru SD yang belum tersertifikasi sebesar 3,07 

dan skor tertinggi sebesar 3,88. Dengan demikian, perbedaan skor terendah 

dengan skor tertinggi kinerja guru SD yang belum tersertifikasi sebesar 0,81. 

Skor terendah kinerja guru SD yang belum tersertifikasi sebesar 3,15 dan 

skor tertinggi sebesar 3,92. Dengan demikian, perbedaan skor terendah 

dengan skor tertinggi kompetensi   guru SD yang sudah tersertifikasi sebesar  

0,77. Sekor ini membuktikan, umumnya guru-guru SD berkinerja baik, meski 

masih terdapat perbedaan cukup menyolok untuk masing-masing guru. 

 

2. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru  SMP: Bahasa Indonesia 

Hasil kajian membuktikan rata-rata tingkat kompetensi guru dan kinerja 

guru Bahasa Indonesia SMP  yang sudah tersertifikasi masing-masing 

sebesar 3,47 dan 3,57, yang  dengan skala 1 – 4 termasuk kategori sangat 

baik. Rata-rata tingkat kompetensi guru dan kinerja guru Bahasa Indonesia 

SMP  yang belum tersertifikasi masing-masing sebesar 3,44 dan 3,45, yang  

dengan skala 1 – 4 termasuk kategori sangat baik. Dengan demikian, baik 

kinerja maupun kompetensi guru-guru yang tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi sama-sama berkategori sangat baik. Perbedaan skor rata-rata 

kompetensi guru Bahasa Indonesia SMP  yang sudah dan belum tersertifikasi 

sebesar 0,03. Perbedaan skor rata-rata kinerja guru Bahasa Indonesia yang 

sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,01. Hal ini menunjukkan perbedaan 



73 
 

yang sangat kecil di antara kompetensi dan kinerja guru yang tersertifikasi 

dengan yang belum tersertifikasi. 

Hasil uji hipotesis tentang perbedaan kompetensi guru Bahasa 

Indonesia SMP  yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi  

(xhit) sebesar 0,716 dan xtab sebesar 1,645. Hal ini membuktikan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru 

Bahasa Indonesia SMP  yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi. 

Pada sisi lain, hasil uji hipotesis tentang perbedaan kinerja guru Bahasa 

Indonesia SMP  yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi  

(xhit) sebesar 0,361 dan xtab sebesar 1,645. Hal ini membuktikan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kinerja guru Bahasa 

Indonesia SMP  yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi.  

Hasil kajian membuktikan, skor terendah kompetensi guru Bahasa 

Indonesia SMP  yang belum tersertifikasi sebesar 3,17 dan skor tertinggi 

sebesar 3,73. Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor 

tertinggi kompetensi  guru Bahasa Indonesia SMP  yang belum tersertifikasi 

sebesar 0,56. Skor terendah kompetensi guru Bahasa Indonesia SMP  yang 

sudah tersertifikasi sebesar 3,31 dan skor tertinggi sebesar 3,92. Dengan 

demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kompetensi  guru 

Bahasa Indonesia SMP  yang sudah tersertifikasi sebesar  0,61. 

Skor terendah kinerja guru Bahasa Indonesia SMP  yang belum 

tersertifikasi sebesar 3,06 dan skor tertinggi sebesar 3,79. Dengan demikian, 

perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  guru Bahasa 
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Indonesia SMP  yang belum tersertifikasi sebesar 0,71. Skor terendah kinerja 

guru Bahasa Indonesia SMP yang belum tersertifikasi sebesar 3,14 dan skor 

tertinggi sebesar 3,91. Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan 

skor tertinggi kinerja  guru Bahasa Indonesia SMP yang sudah tersertifikasi 

sebesar  0,77. 

 

3. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru  SMP: Matematika 

Hasil kajian membuktikan rata-rata tingkat kompetensi guru dan kinerja 

guru Matematika SMP  yang sudah tersertifikasi masing-masing sebesar 3,53 

dan 3,41, yang  dengan skala 1 – 4 termasuk kategori sangat baik. Pada sisi 

lain, Rata-rata tingkat kompetensi guru dan kinerja guru Matematika SMP  

yang belum tersertifikasi masing-masing sebesar 3,57 dan 3,45, yang  

dengan skala 1 – 4 termasuk kategori sangat baik. Perbedaan skor rata-rata 

kompetensi guru Matematika SMP  yang sudah dan belum tersertifikasi 

sebesar 0,12. Perbedaan skor rata-rata kinerja guru Matematika yang sudah 

dan belum tersertifikasi sebesar 0,12.  Perbedaan ini relatif kecil dan tidak 

terbukti secara statistik. 

Hasil uji hipotesis tentang perbedaan kompetensi guru Matematika SMP  

yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi  (xhit) sebesar 

0,698 dan xtab sebesar 1,645. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan 

yang positif dan signifikan antara kompetensi guru Matematika SMP  yang 

sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. 

Pada sisi lain, hasil uji hipotesis tentang perbedaan kinerja guru 

Matematika SMP  yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi  
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(xhit) sebesar 1,213 dan xtab sebesar 1,645. Dengan demikian, tidak terdapat 

perbedaan yang positif dan signifikan antara kinerja guru Matematika SMP  

yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi.  

Skor terendah kompetensi guru Matematika SMP  yang belum 

tersertifikasi sebesar 3,18 dan skor tertinggi sebesar 3,87. Dengan demikian, 

perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kompetensi  guru Matematika 

SMP  yang belum tersertifikasi sebesar 0,59. Perbedaan ini relatif besar, 

meski tidak terbukti secara statistik. 

Skor terendah kompetensi guru Matematika SMP  yang sudah 

tersertifikasi sebesar 3,19 dan skor tertinggi sebesar 3,91. Dengan demikian, 

perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kompetensi  guru Matematika 

SMP  yang sudah tersertifikasi sebesar  0,62. Skor terendah kinerja guru 

Matematika SMP  yang belum tersertifikasi sebesar 2,85 dan skor tertinggi 

sebesar 3,76. Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor 

tertinggi kinerja  guru Matematika SMP  yang belum tersertifikasi sebesar 

0,91. Skor terendah kinerja guru Matematika SMP yang sudah tersertifikasi 

sebesar 3,18 dan skor tertinggi sebesar 3,92. Dengan demikian, perbedaan 

skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  guru Matematika SMP yang 

sudah tersertifikasi sebesar  0,74. Perbedaan ini cukup besar, meski tidak 

terbukti secara statistik. 

 

4. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru SMA: Bahasa Indonesia 

Hasil kajian menunjukkan rata-rata tingkat kompetensi guru dan kinerja 

guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah tersertifikasi masing-masing 



76 
 

sebesar 3,54 dan 3,53, yang  dengan skala 1 – 4 termasuk kategori sangat 

baik. Pada sisi lain rata-rata tingkat kompetensi guru dan kinerja guru 

Bahasa Indonesia SMA  yang belum tersertifikasi masing-masing sebesar 

3,41 dan 3,41, yang  dengan skala 1 – 4 termasuk kategori sangat baik. 

Perbedaan skor rata-rata kompetensi guru Bahasa Indonesia SMA  yang 

sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,01. Perbedaan skor rata-rata kinerja 

Bahasa Indonesia SMA yang sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,00. 

Perbedaan ini sangat kesil. 

Hasil uji statistik membuktikan bahwa perbedaan kompetensi guru 

Bahasa Indonesia SMA  yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi  (xhit) sebesar 1,714 dan xtab sebesar 1,645. Dengan demikian 

terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru 

Bahasa Indonesia SMA  yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi. 

Hasil uji hipotesis tentang perbedaan kinerja guru Bahasa Indonesia 

SMA  yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi  (xhit) 

sebesar 1,284 dan xtab sebesar 1,645. Berdasarkan hasil perhitungan ini 

diketahui tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kinerja 

guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi. Skor terendah kompetensi guru Bahasa Indonesia SMA  yang 

belum tersertifikasi sebesar 2,84 dan skor tertinggi sebesar 3,75. Dengan 

demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kompetensi  guru 

Bahasa Indonesia SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 0,91. Perbedaan itu 

terbukti secara statistik. 
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Skor terendah kompetensi guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah 

tersertifikasi sebesar 3,22 dan skor tertinggi sebesar 3,78. Dengan demikian, 

perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kompetensi  guru Bahasa 

Indonesia SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 0,56.  Skor terendah 

kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 2,77 

dan skor tertinggi sebesar 3,82. Dengan demikian, perbedaan skor terendah 

dengan skor tertinggi kinerja  guru Bahasa Indonesia SMA  yang belum 

tersertifikasi sebesar 1,05. Skor terendah kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  

yang belum tersertifikasi sebesar 2,77 dan skor tertinggi sebesar 3,82. 

Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  

guru Bahasa Indonesia SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 1,05. 

Perbedaan ini cukup menyolok. Dengan demikian, di sekolah tertentu masih 

ditemukan guru Bahasa Indonesia SMA yang berkinerja rendah. 

 

5. Hasil Kajian Kompetensi dan Kinerja Guru  SMA: Matematika 

Hasil kajian membuktikan rata-rata tingkat kompetensi guru dan kinerja guru 

Matematika SMA  yang sudah tersertifikasi masing-masing sebesar 3,53 dan 

3,57, yang  dengan skala 1 – 4 termasuk kategori sangat baik. Rata-rata 

tingkat kompetensi guru dan kinerja guru Matematika SMA  yang belum 

tersertifikasi masing-masing sebesar 3,36 dan 3,40, yang  dengan skala 1 – 4 

termasuk kategori sangat baik.  Perbedaan skor rata-rata kompetensi guru 

Matematika SMP  yang sudah dan belum tersertifikasi sebesar 0,04. 

Perbedaan skor rata-rata kinerja guru Matematika yang sudah dan belum 
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tersertifikasi sebesar 0,04. Perbedaan ini sangat kecil dan tidak terbukti 

secara statistik. 

Hasil uji statistik tentang perbedaan kompetensi guru Matematika SMA  

yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi  (xhit) sebesar 

1,742 dan xtab sebesar 1,645. Dengan demikian terdapat perbedaan yang 

positif dan signifikan antara kompetensi guru Matematika SMA  yang sudah 

tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. 

Pada sisi lain hasil uji statistik tentang perpedaan kompetensi 

menunjukkan kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah tersertifikasi 

dengan yang belum tersertifikasi  (xhit) sebesar 0,365 dan xtab sebesar 1,645. 

Dengan demikian tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara 

kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah tersertifikasi dengan yang 

belum tersertifikasi.  

Skor terendah kompetensi guru Matematika SMA  yang belum 

tersertifikasi sebesar 3,11 dan skor tertinggi sebesar 3,73. Dengan demikian, 

perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kompetensi  guru Matematika 

SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 0,62. Skor terendah kompetensi guru 

Matematika SMA  yang sudah tersertifikasi sebesar 3,22 dan skor tertinggi 

sebesar 3,70. Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor 

tertinggi kompetensi  guru Matematika SMA  yang belum tersertifikasi 

sebesar 0,48. Perbedaan itu tidak terbukti secara statistik. 

Skor terendah kinerja guru Matematika SMA  yang belum tersertifikasi 

sebesar 3,13 dan skor tertinggi sebesar 3,93. Dengan demikian, perbedaan 

skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  guru Matematika SMA  yang 
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belum tersertifikasi sebesar 0,80. Skor terendah kinerja guru Matematika 

SMA  yang sudah tersertifikasi sebesar 3,14 dan skor tertinggi sebesar 3,86. 

Dengan demikian, perbedaan skor terendah dengan skor tertinggi kinerja  

guru Matematika SMA  yang belum tersertifikasi sebesar 0,54. Perbedaan itu 

tidak terbukti secara statistik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Tingkat kompetensi guru dan kinerja guru SD yang sudah tersertifikasi rata-

rata sangat baik.  

2. Tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru 

SD yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. 

3. Tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kinerja guru SD 

yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. 

4. Kompetensi dan kinerja guru Bahasa Indonesia SMP  yang sudah tersertifikasi 

dan yang belum terserertifikasi rata-rata sangat baik. 

5. Tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru 

Bahasa Indonesia SMP yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi. 

6. Tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kinerja guru 

Bahasa Indonesia SMP yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi. 

7. Kompetensi dan kinerja guru Matematika SMP  yang sudah tersertifikasi dan 

yang belum tersertifikasi rata-rata sangat baik. 

8. Tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru 

Matematika SMP yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. 
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9. Tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kinerja guru 

Matematika SMP yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. 

10. Kompetensi dan kinerja guru Bahasa Indonesia SMA  yang sudah tersertifikasi 

dan yang belum terserertifikasi rata-rata sangat baik. 

11. Terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru 

Bahasa Indonesia SMA yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi. 

12. Tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kinerja guru 

Bahasa Indonesia SMA yang sudah tersertifikasi dengan yang belum 

tersertifikasi. 

13. Kompetensi dan kinerja guru Matematika SMA  yang sudah tersertifikasi dan 

yang belum terserertifikasi rata-rata sangat baik. 

14. Terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru 

Matematika SMA yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. 

15. Tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara kinerja guru 

Matematika SMA yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi. 

 

B. Saran-saran 

1. Guru-guru yang sudah tersertifikasi hendaknya dapat meningkatkan 

kompetensi dan kinerjanya secara terus-menerus, sehingga benar-benar 

mampu tampil lebih baik dibandingkan dengan guru-guru yang belum 

tersertifikasi. 
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2. Pelaksanaan sertifikasi guru di perguruan tinggi perlu senantiasa ditingkatkan 

mutu proses dan hasilnya, agar sertifikasi bisa meningkatkan kompetensi dan  

kinerja guru secara signifikan. 

3. Pihak-pihak yang berkepentingan di tingkat sekolah dan dinas pendidikan 

harus berusaha melakukan evaluasi kinerja guru yang bersertifikat secara 

kontinyu dan saksama. 

4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui 

pengembangan keprofesian berkelanjutan. 
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