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Setiap guru sertifikasi diwajibkan untuk memenuhi jam mengajar yaitu 24 jam 

dalam sepekan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 40 tahun 2007 

tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan, namun pada 

kenyataannya terdapat guru yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dan 

melakukan pelanggaran dalam memenuhi jam mengajar, tetapi menerima tunjangan 

sertifikasi. Permasalahan penelitian ini adalah: (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? 

 
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan 

empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka. 

Pengolahan data meliputi tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara 

tidak melaksanakan pengawasan secara maksimal terhadap pemenuhan jam 

mengajar guru sertifikasi, hal ini diketahui dari tidak adanya pengawasan dalam 

bentuk inspeksi mendadak (sidak) terhadap guru sertifikasi. Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lampung Utara hanya menerima laporan tertulis dari pihak sekolah 

mengenai pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi.   (2) Faktor-faktor penghambat 

pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara terhadap pemenuhan jam 

mengajar guru sertifikasi terdiri dari: a) Kurang optimalnya pengawasan dari Dinas 

Pendidikan terhadap pemenuhan jam mengajar 24 jam tatap muka, sehingga menjadi 

celah bagi guru sertifikasi untuk menggunakan jasa orang lain dalam rangka 

memenuhi ketentuan jam mengajar tersebut. b) Belum diterapkannya teknologi 

perekam kehadiran guru dalam proses belajar mengajar, sehingga presensi guru 

masih dilaksanakan secara manual, dan hal ini dijadikan celah bagi guru sertifikasi 

untuk melakukan pelanggaran pemenuhan jam mengajar.     

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lampung Utara disarankan untuk membentuk suatu tim khusus untuk mengawasi 

guru sertifikasi (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara disarankan 

merealisasikan pengadaan finger print di sekolah-sekolah dalam rangka memantau 

kehadiran guru sertifikasi dalam memenuhi ketentuan jam mengajar.  
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