
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan 

nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.  

 

Fungsi pendidikan harus betul-betul diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional, sebab tujuan berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas 

terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan 

menurut Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional diarahkan kepada:  

1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 

nilai kultural, dan kemajemukan bangsa 

2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan 

sistem terbuka dan multimakna 
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3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat 

4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran 

5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, 

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat 

6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu layanan pendidikan.  

 

Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia 

yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor penentu 

tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan mempunyai posisi strategis maka setiap 

usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada 

peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Guru adalah tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
1
  

 

Guru harus memiliki kemampuan yang meliputi penguasaan materi pelajaran, 

penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara 

menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya, disamping 

                                                 
1
 Winarno Surahmad. Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi 

Pengajaran. Tarsito. Bandung. 2007. hlm. 25 
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itu guru harus merupakan pribadi yang berkembang dan bersifat dinamis. 

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban sebagai berikut:  

1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis, dan dialogis 

2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan  

3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan 

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
2
 

 

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah secara ideal guru 

memiliki kinerja yang baik sebagai penggerak untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dalam penyelenggaraaan pendidikan, namun pada kenyataannya 

motivasi yang diharapakan tersebut tidak selalu berkembang secara wajar dan 

lancar disebabkan adanya pengaruh dari berbagai faktor baik yang muncul dalam 

pribadi guru itu sendiri maupun yang terdapat di luar pribadi guru.  

 

Salah satu penyebab rendahnya kinerja guru tersebut dilatar belakangi oleh 

keadaan ekonomi guru yang kurang memadai, kondisi di lapangan mencerminkan 

keadaan guru yang tidak sesuai dengan harapan, seperti adanya guru yang bekerja 

sambilan baik yang sesuai dengan profesinya maupun di luar profesi mereka, 

terkadang ada sebagian guru yang secara totalitas lebih menekuni kegiatan 

sambilan dari pada kegiatan utamanya sebagai guru di sekolah. Implikasinya 

adalah apabila guru memiliki kinerja yang rendah maka akan berdampak pada 

rendahnya kinerja mereka di sekolah.  

                                                 
2
 M. Ngalim Purwanto. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Remaja Karya. Bandung. 2005. 

hlm. 76 
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Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap profesi dan kesejehteraan guru 

dalam kapasitasnya sebagai pelaksana pendidikan nasional. Perhatian pemerintah 

tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18  

Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Perhatian tersebut pada 

dasarnya bertujuan agar para guru dapat meningkatkan profesionalitas dan 

kinerjanya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik di lembaga 

pendidikannya masing-masing.
3
 

 

Sertifikasi terdiri dari sertifikasi guru yang diperoleh melalui penilaian portofolio 

maupun Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) sebagaimana diatur oleh 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18  Tahun 2007. Penilaian 

portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk 

penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi 

akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi 

akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, 

pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan penghargaan yang 

relevan dengan bidang pendidikan. Guru yang tidak lulus penilaian portofolio 

dapat melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus atau mengikuti 

PLPG yang diakhiri dengan ujian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh 

perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. 

 

                                                 
3
 Muchlas Samani. 2006. Sertifikasi Guru di Indonesia. Penerbit SIC. Jakarta. 2006. hlm. 4 
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Pada era otonomi daerah, pendapatan yang diterima guru bervariasi, baik ditinjau 

dari jenjang sekolah maupun lokasi daerah. Tunjangan guru di sekolah pada 

jenjang yang lebih rendah adalah lebih rendah dari pada tunjangan guru di sekolah 

yang lebih tinggi. Demikian pula, tunjangan guru di sekolah yang berada di kota 

adalah lebih tinggi daripada tunjangan guru di sekolah yang berada di pinggir kota 

dan desa. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan kebutuhan sekolah dan 

kemampuan orang tua dalam memberikan sumbangan dana terhadap sekolah. 

Ekonomi orang tua di perkotaan adalah cenderung lebih kuat dibandingkan 

dengan ekonomi orang tua di pinggir kota dan desa. Sedangkan, besarnya 

tunjangan kepada guru yang diberikan sekolah didasarkan atas Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan kekuatan orang tua siswa.  

 

Setiap guru sertifikasi diwajibkan untuk memenuhi jam mengajar yaitu 24 jam 

dalam sepekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74  Tahun 

2005 tentang Guru, tetapi pada kenyataannya guru sertifikasi tidak memenuhi 

kewajiban tersebut dan melakukan pelanggaran dalam memenuhi jam mengajar.  

 

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara menghimbau guru untuk memenuhi 

kewajiban jam mengajar sebagaimana disampaikan pada Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (KUPTD) Dikdas di 23 kecamatan dan pengawas sekolah di 

Kabupaten Lampung Utara. Kewajiban memenuhi jam mengajar tersebut harus 

dilaksanakan sebagai melalui sertifikasi, guru telah diberikan tunjangan profesi 

guru sertifikasi cukup besar. Untuk guru swasta SD, SMP dan SMA sebesar Rp 

1,5 juta/bulan dan guru PNS dari SD, SMP dan SMA sebesar 1 bulan gaji pokok 

tergantung golongan. Semakin tinggi golongan, semakin besar pula tunjangan 



 

 

6 

sertifikasi yang dia terima. Pembayarannya, bagi 2.894 orang guru sertifikasi se- 

Lampung Utara (terdiri dari 807 guru SD, 1.256 guru SMP dan 921 guru SMA) 

dilakukan per tri wulan melalui via transfer.
4
  

 

Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9  Tahun 

2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Utara, 

yaitu merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis 

operasional di bidang pelayanan pendidikan yang meliputi data dan informasi, 

pengelolaan pelayanan pendidikan pada TK dan SD, SMP, SMU dan SMK, 

pendidikan non formal dan pelayanan pengembangan kebudayaan serta 

melaksanakan ketatausahaan Dinas. 

 

Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan 

Menengah Kementerian Pendidikan Nasional  Tahun 2012 mengatur bahwa beban 

mengajar 24 jam tersebut terdiri dari komponen-komponen yaitu mengajar 

sebanyak 12 jam pada satuan pendidikan (sekolah) tempat guru tersebut diangkat 

sebagai guru sertifikasi dan sebanyak 12 jam mengajar dengan mata pelajararan 

yang sama di sekolah lain, termasuk menjadi Guru Bina atau pamong pada 

sekolah terbuka, dan sebagai tutor pada lembaga pendidikan formal lainnya. 

Artinya guru sertifikasi harus memenuhi ketentuan mengajar sebanyak 24 jam.  

 

Salah seorang guru bernama Sentot Fatnur, S.Pd, yang mengajar di salah satu 

SMK Negeri di Kabupaten Lampung Utara, mengajukan gugatan kepada Dinas 

                                                 
4
 http://lampost. co/berita/guru-sertifikasi-gunakan-joki-mengajar-ditindak-tegas. Diakses Sabtu 

27 September 2014.  
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Pendidikan dan Bupati melalui kuasa hukumnya, Herwanto Semenguk, S.H., 

karena sertifikasinya dicabut secara sepihak karena dianggap melakukan 

pelanggaran disiplin dan tidak memenuhi ketentuan sebagai guru sertifikasi. Guru 

tersebut mengajukan gugatan agar nama baiknya yang telah dicemarkan 

dipulihkan kembali dan hak-haknya sebagai guru sertifikasi dikembalikan seperti 

semula. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24 /BKBH/FH.UNILA/X/2014 

Tanggal 22 Oktober 2014, menggugat Surat Keputusan Bupati Lampung Utara 

Nomor: 800/30/III/30-LU/2014 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih 

Rendah Selama 1 (Satu) tahun a.n Sdr. Sentot Fatnur, S.Pd / NIP. 19620325 

198203 1 002 Tertanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Bupati. 

Penggugat terasa dirugikan, sebab penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung 

Nomor : 600/UP/1982  Tertanggal 27 Februari 1982 dan telah dinyatakan lulus 

Sertifikasi sebagai Guru Profesional sesuai dengan Sertifikat Pendidik Nomor 

070932203989 Tertanggal 07 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga 

Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi guru dalam Jabatan, Rektor 

Universitas Lampung. Penggugat pada tahun 2013 menerima Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan Jangka Waktu Penilaian 

Bulan Januari s.d. Desember 2013 dan mendapatkan Nilai Rata-Rata 88,93 

dengan sebutan Baik, Tertanggal 31 Desember 2013. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan 

menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Pengawasan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Terhadap Pemenuhan Jam 

Mengajar Guru sertifikasi” 
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

 

1.2.1 Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara 

terhadap pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi? 

2. Apakah faktor penghambat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara 

dalam mengawasi pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup kajian penelitian adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi 

pada masalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara terhadap 

pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi. 

2. Faktor penghambat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dalam 

mengawasi pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara 

terhadap pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lampung Utara dalam mengawasi pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan 

kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan 

pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara terhadap 

pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna: 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah bagi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan pengawasan 

terhadap pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi. 

b. Sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian mengenai pengawasan di masa-masa yang akan datang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


