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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Salah satu program pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan di 

Indonesia adalah melalui pembangunan sumber daya guru, yaitu menciptakan 

guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dan pendidik. 

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru 

merupakan 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. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia No 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,semua guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.Dalam 

Undang-Undang tersebut diinstruksikan bahwa persyaratan kualifikasi akademik 

guru adalah sarjana S1 atau D-IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan 

jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di temapt penugasan. Persyaratan 

menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran mencakup kompetensi 

pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian yang dibuktikan dengan sertifikat 

pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. 

sertifikasi bagi guru dilakukan oleh LPTK (Lembaga Penyelenggara Tenaga 

Kependidikan) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Proses 

sertifikasi guru dilaksanakan melalui berbagai pola sertifikasi dalam jabatan, yaitu 

pola sertifikasi penilaian portofolio (PF), pola sertifikasi pemberian langsung  

(PSPL) dan pola sertifikasi pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). 

Sedangkan pola pendidikan profesi  guru (PPG) merupakan pola sertifikasi guru 

di luar pola sertifikasi guru dalam jabatan. 

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesionalmerupakan  

komitmen dari pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan 

penghargaan kepada guru sebagai pelaksana pendidikan di tingkat pembelajaran 

yang bermuara akhir pada peningkatan kualitas pendidikan. Alasan pemerintah 

melakukan sertifikasi guru adalah mensejajarkan profesi guru dengan profesi 

lainya sebagai tenaga profesional (Zen 2010). 

Menurut data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan yang bersumber dari laporan NUPTK (Nomor Unik 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Tahun 2012, jumlah guru tersertifikasi di 

Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimulai dari Tahun 2007 

sampai dengan Tahun 2012, namun perkembangannya berfluktuasi. Jumlah guru 

tersertifikasi masih kurang dari 50 persen jika dibandingkan dengan keseluruhan 

guru yang ada di Indonesia. Pemerintah menargetkan pada Tahun 2015 seluruh 
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guru telah tersertifikasi seluruhnya. Hingga Tahun 2012 ini terdapat 1.168.405 

guru yang telah tersertifikasi. 

Peningkatan guru yang tersertifikasi dan keberlanjutan dari 

profesionalisme guru pasca sertifikasi merupakan salah satu tantangan tersendiri 

bagi guru. Adanya sertifikasi yang merupakan upaya peningkatan profesionalisme 

guru sebenarnya bertujuan untuk peningkatan kinerja secara nyata di dunia 

pendidikan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan sertifikasi guruyang 

telah dilakukan selama ini telah mampu mengubah guru ke arah yang lebih 

profesional, dengan kata lain apakah setelah semakin banyak guru mendapat 

sertifikat kelulusan maka telah ada perubahan dari segi kinerjanya. 

Kinerja guru secara konseptual adalah gambaran hasil kerja seorang guru 

dalam mengelola dan melaksanakan tanggung jawab profesional yang dimiliki. 

Menurut Hasibuan (2003) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Kinerja yang optimal 

tentunya berkenaan dengan profesionalisme seseorang. Di dalam Undang-Undang 

RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat (2) 

disebutkan bahwa tugas guru sebagai pendidik yang profesional adalah 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di 

perguruan tinggi.   

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja 

guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah 

lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, 

sebagai cara pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. 

Suprihatiningrum (2013) menyatakan bahwa kesejahteraan dianggap akan 

mempengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan pekerjaanya, termasuk guru. 

Peningkatan kesejahteraan bagi guru yang telah memenuhi standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi akan berfungsi meningkatkan kinerja. Djalal (2007) 

menyatakan bahwa tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok hanya 

diterima oleh guru yang profesional yang telah tersertifikasi yang diharapkan akan 

berkinerja lebih optimal dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. 

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang 

sedang gencar menggalakkan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dalam mengejar daerah-daerah lain di Jawa Barat yang lebih maju 

dalam hal pendidikan. Jumlah guru di Kabupaten Sumedang secara keseluruhan 

pada Tahun 2012 adalah 11.980 dan yang tersertifikasi sebanyak 5.817 guru. 

Sama halnya seperti keseluruhan guru di Indonesia, jumlah guru tersertifikasi 

masih kurang dari 50 persen. Sejak berjalannya program sertifikasi pada Tahun 

2007 hingga Tahun 2012, khusus untuk guru Sekolah Menengah Atas Negeri 

(SMAN) terdapat sebanyak 573 orang guru yang telah mendapat sertifikat 

kelulusan. Sejauh ini belum terdapat kajian mengenai sejauh mana program 

sertifikasi guru yang telah dilakukan memberi pengaruh pada kesejahteraan yang 

dirasakan oleh para guru yang telah tersertifikasi maupun terhadap kinerjanya 

dalam melaksanakan tugas di sekolah masing-masing. 
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Perumusan Masalah 

 

 

Program sertifikasi guru mulai dilaksanakan pada Tahun 2007, Undang- 

Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat untuk guru dan dosen yang telah 

memenuhi standar profesional guru. Penetapan program sertifikasi guru 

mengindikasikan adanya komitmen yang tinggi dari pihak pemerintah dalam 

upaya meningkatkan profesionalisme dan memberikan penghargaan kepada guru 

yang bermuara akhir pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Upaya 

meningkatkan kinerja guru sebagai cerminan profesionalisme guru dalam 

melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar harus bersamaan dengan 

pemberian tunjangan profesi pendidik yang tepat waktu. Hal ini karena, guru yang 

sudah mempunyai sertifikasi pendidik harus mengajar sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2), dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 52 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam 

tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) 

minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari 

pemerintah atau pemerintah daerah. 

Dibandingkan dengan guru yang sebelumnya mendapatkan sertifikasi, 

kebanyakan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka setiap minggunya, hal ini 

menyebabkan tidak optimalnya proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa 

serta lambatnya pembuatan rencana pembelajaran oleh guru yang mengakibatkan 

kinerja guru kurang baik. Namun segalanya berubah setelah guru menerima 

sertifikat pendidik, guru harus memiliki rancangan pelaksanaan pembelajaran 

yang telah disusun dan guru menerima beban mengajar lebih banyak sesuai 

dengan peraturan yang ada (24 jam sampai 40 jam).  

Terpenuhinya beban mengajar guru yang sudah bersertifikat pendidik 

sangat berpengaruh terhadap pembayaran tunjangan profesi pendidik. Apabila 

beban mengajar tidak terpenuhi mengakibatkan banyak guru yang tunjangan 

sertifikasinya tidak bisa dicairkan atau tidak dapat tunjangan sertifikasi, hal ini 

dapat berkaitan langsung dengan berkurangnya pemenuhan kesejahteraan guru 

dan terhambatnya kinerja guru dikarenakan hak guru tidak terpenuhi. Tetapi dilain 

pihak banyak guru yang sudah bersertifikat yang mengeluhkan terlambatnya 

penyaluran tunjangan profesi pendidik walaupun sudah memenuhi beban 

mengajar guru.  

Permasalahan tersebut, memerlukan penetapan sasaran dan pencapaian 

kinerja guru secara berkelanjutan pasca sertifikasi berdasarkan pada kebutuhan 

peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan guru yang memadai dan 

berkelanjutan pasca sertifikasi. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, 

maka dapat dirumuskan berbagai masalah penelitian. Adapun masalah-masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh sertifikasi guru terhadap kesejahteraan guru di 

Kabupaten Sumedang? 

2. Bagaimana pengaruh kesejahteraan guru terhadap kinerja guru di 

Kabupaten Sumedang? 
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Tujuan Penelitian 

 

 

1. Menganalisis pengaruh sertifikasi guru terhadap kesejahteraan guru di 

Kabupaten Sumedang. 

2. Menganalisis pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja guru di Kabupaten 

Sumedang. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi penulis: hasil penelitian ini dijadikan sebagai sarana belajar 

praktis dalam mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh, serta dapat 

memperkaya wawasan berpikir dalam menyikapi kondisi dan 

permasalahan sumber daya manusia.  

2. Manfaat bagi akademisi: hasil penelitian ini memberikan pemikiran baru 

untuk penelitian lanjutan dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan 

untuk pengembangan penelitian ilmu manajemen khususnya sumber daya 

manusia. 

3. Manfaat bagi Praktisi: hasil penelitian ini memberikan masukan kepada 

lembaga penyelenggara sertifikasi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sumedang (lembaga penyelenggaraan sertifikasi bagi guru di Sumedang) 

dan para guru SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan 

kinerja. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh sertifikasi guru terhadap 

kesejahteraan, serta pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja guru di Kabupaten 

Sumedang yang telah menerima predikat tersertifikasi berdasarkan persepsi guru. 

SMA Negeri dipilih sebagai obyek penelitian karena guru-guru SMA swasta 

masih sangat sedikit yang telah mendapatkan sertifikasi apabila dibandingkan 

dengan guru-guru SMA Negeri. Peneliti membatasi penelitiannya pada SMA 

Negeri dikarenakan SMA Negeri merupakan sekolah yang banyak menerima 

bantuan dan menikmati berbagai fasilitas dari Negara berupa BOMM (Bantuan 

Operasional Manajemen Mutu), Proyek MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah). 
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