
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

A. Evaluasi Kinerja Guru 

1. Kinerja Pegawai/Guru 

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai 

(per individu) dan kinerja organisasi.  Pasolong (2010: 175) menyatakan bahwa 

kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, 

sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu 

organisasi.  Terkait dengan hal tersebut, konsep kinerja yang sesuai dengan 

penelitian ini adalah kinerja pegawai khususnya guru.  Berikut ini adalah berbagai 

definisi mengenai kinerja yang dikemukakan oleh para ahli dalam Pasolong 

(2010: 175-176): 

a. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) (1999: 3), 

“kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 

dan visi organisasi”. 

b. Gibson (1990: 40) mengatakan bahwa, “kinerja seseorang ditentukan oleh 

kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan, dikatakan bahwa 

pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan 

motivasi”. 
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c. Sinambela dkk (2006: 136), “kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai 

dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu”. 

 

Berdasarkan pengertian kinerja yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja atau tugas seseorang yang 

berkaitan dengan operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi yang dapat 

diukur kualitas baik atau buruknya dilihat dari tingkat pencapaian yang diperoleh, 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Mangkunegara (2009: 16) menjabarkan bahwa terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu:  

1. Faktor Individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah).  

Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik maka 

individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik.  Konsentrasi yang baik 

ini merupakan modal utama individu manusia untuk mengelola dan 

mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan 

atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Faktor Lingkungan Organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai kerja.  Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain 

uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang 
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menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang harmonis, 

iklim kerja yang respek dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang 

relatif memadai.    

 

Kinerja memiliki arti penting bagi guru karena dengan adanya penilaian kinerja 

guru yang efektif, seorang guru dapat beprestasi, mengembangkan potensi dan 

pada akhirnya diberikan penghargaan berupa reward.  Ukuran kinerja guru dapat 

dilihat dari rasa tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik dalam menjalankan 

tugas profesinya dengan berusaha mengembangkan seluruh kompetensi yang 

dimiliki dan mampu menciptakan situasi yang ada di lingkungan sekolah sesuai 

dengan norma dan aturan yang berlaku.  

 

3.  Standar Kompetensi Guru  

Seorang guru yang profesional harus memiliki standar kompetensi yang dapat 

menjadikan tolok ukur keberhasilan guru dalam mengajar.  Menurut Payong (2011:  

28-61), standar kompetensi guru sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-

Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diatur melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi dan Kompetensi Guru adalah: 

 

1. Kompetensi pedagogis, yaitu kemampuan membimbing dan mengelola 

pembelajaran peserta didik.  

a. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 
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c. Mengembangkan kurikulum/silabus yang terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu 

d. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik 

e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

f. Membantu peserta didik mengaktualisasikan potensinya 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik 

h. Evaluasi hasil belajar 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran 

2. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan. 

d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri 

3. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia. 

a. Menguasai materi, struktur, dan konsep keilmuan mata pelajaran 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang 

diampu 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif 



 
 

12 

a. Bersikap sesuai norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional 

Indonesia 

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat 

c. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

guru, dan rasa percaya diri 

d. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru 

4. Kompetensi sosial 

a. Bersikap inklusif (terbuka terhadap berbagai perbedaan), bertidak objektif, 

dan tidak diskriminatif 

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat 

c. Beradaptasi di tempat tugas di deluruh wilayah 

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

 

4.  Konsep Evaluasi/Penilaian Kinerja Guru 

 

Evaluasi dapat diartikan sebagai penilaian atau pengukuran.  Dunn (2003: 30) 

mengemukakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran 

(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian.  Menurut Mangkunegara 

(2009: 12), evaluasi/penilaian kinerja merupakan sarana untuk memperbaiki 

mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam organisasi.  

Berkaitan dengan hal tersebut, Parsons (2011: 546) mengemukakan bahwa 

evaluasi mengandung dua aspek yang saling terkait, yaitu: 
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1) Evaluasi kebijakan dan kandungan programnya. 

2) Evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang 

bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program. 

 

Dari kedua aspek yang terkandung dalam evaluasi tersebut, fokus peneliti dalam 

penelitian ini lebih kepada aspek yang kedua yaitu evaluasi terhadap orang-orang 

di mana orang-orang di sini merupakan para guru yang telah sertifikasi. 

 

Pada hakikatnya, penilaian kinerja guru merupakan suatu kegiatan untuk membina 

dan mengembangkan guru profesional yang dilakukan dari guru, oleh guru, dan 

untuk guru.  Mulyasa (2013: 88) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja guru 

dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh gambaran tentang 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya.  

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PERMENPANRB) Nomor 16 Tahun 2009 dalam Mulyasa (2013: 88) 

menegaskan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan 

tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan, dan jabatannya.  

 

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan para ahli mengenai evaluasi kinerja 

guru tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja guru merupakan suatu 

penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil kerja guru.  

Dengan adanya penilaian terhadap hasil kerja guru maka diharapkan pegawai atau 

guru tersebut dapat lebih meningkatkan dan melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya secara lebih baik.  
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5. Tujuan Penilaian Kinerja Guru 

Menurut Payong (2011: 115) tujuan penilaian kinerja dalam penelitian ini 

khususnya guru dilakukan untuk memastikan layanan pendidikan yang diberikan 

oleh para guru tetap profesional dan berkualitas serta menjadi dasar untuk 

peningkatan dan pengembangan karir guru.  Secara lebih spesifik, tujuan dari 

evaluasi/penilaian kinerja guru sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyasa 

(2013: 91-92) antara lain: 

a. Untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu 

profesi ditentukan oleh kualitas layanan yang diberikan oleh para anggotanya. 

b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya yang akan 

memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas 

pembelajaran yang dilakukan. 

c. Memberikan jaminan bahwa guru dapat bekerja atau melaksanakan 

pekerjaannya secara profesional dan mampu memberikan layanan yang 

berkualitas terhadap masyarakat khususnya peserta didik. 

d. Sebagai bahan evaluasi diri bagi guru sehingga guru tersebut dapat 

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimilikinya. 

e. Sebagai dasar untuk melakukan perbaikan, pembinaan dan pengembangan, 

serta memberikan nilai prestasi kerja dan perolehan angka kredit guru dalam 

rangka pengembangan karirnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

f. Sebagai bahan untuk mengembangkan potensi, karier, dan profil kinerjanya 

yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB). 
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6. Indikator Penilaian Kinerja Guru 

Peneliti menggunakan indikator penilaian kinerja guru dalam buku Payong (2011:  

28-61) di mana kinerja guru dapat dinilai dari:  

1) Kompetensi Pedagogis 

2) Kompetensi Profesional 

3) Kompetensi Kepribadian 

a. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik 

b. Menyusun RPP, Silabus, dan Materi Penunjang sebagai pedoman 

mengajar 

c. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

d. Membantu peserta didik mengaktualisasikan potensinya 

e. Evaluasi hasil belajar 

a. Menguasai materi, struktur, dan konsep keilmuan mata pelajaran 

b. Menggunakan alat peraga dalam mengajar 

c. Menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar 

d. Terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

e. Mengikuti diklat/pelatihan dan seminar untuk mengembangkan diri  

a. Bersikap sesuai norma dan aturan yang berlaku 

b. Mendidik peserta didik untuk bersikap disiplin dalam segala hal 

c. Ketepatan waktu dalam mengajar 

d. Tanggung jawab 

e. Bersikap optimis, dinamis, dan percaya diri 
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4) Kompetensi Sosial 

Peneliti menggunakan indikator tersebut yaitu: kompetensi pedagogis, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial karena keempat 

indikator tersebut merupakan alat ukur yang menurut peneiti paling tepat dalam 

menilai baik buruknya kinerja guru sesuai prosedur yang telah ditentukan.  

Parameter atau indikator tersebut dapat menggambarkan kinerja guru secara lebih 

luas dan spesifik.  

 

 

B. Tinjauan Tentang Sertifikasi Guru  

1.   Hakikat Sertifikasi Guru 

Standar kompetensi dan sertifikasi guru pada hakikatnya adalah untuk 

mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada 

umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman (Mulyasa, 2007: 17).  

Gary dan Margaret dalam Mulyasa (2007: 21) mengemukakan bahwa guru yang 

efektif dan kompeten secara profesional memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, salah satunya 

yaitu kemampuan interpersonal untuk menunjukkan empati dan penghargaan 

kepada peserta didik. 

a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif  

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat 

c. Berkomunikasi dengan sesama profesi dan profesi lain 
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b. Kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran, yang 

berkaitan dengan kemampuan untuk menghadapi dan menangani berbagai 

permasalahan peserta didik. 

c. Memiliki kemampuan memberikan umpan balik (feedback) dan penguatan 

(reinforcement), salah satunya yaitu memberikan respon yang sifatnya 

membantu terhadap peserta didik yang lamban belajar. 

d. Memiliki kemampuan untuk peningkatan diri, antara lain yaitu menerapkan 

kurikulum dan metode mengajar secara inovatif, memperluas dan menambah 

pengetahuan tentang metode pembelajaran. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru Bab I 

Ketentuan Umum dalam Payong (2011: 158) menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan 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 memiliki sertifikat pendidik dapat dianggap sebagai guru yang 

profesional dan berhak mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah sebesar 

satu kali gaji pokok.  Sertifikasi guru merupakan program kebijakan yang 

ditujukan untuk guru berupa tunjangan profesi atau kesejahteraan.  Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dalam Mulyasa (2007:  33-34) 

tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah: 

“Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan 

dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai 

pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga 

profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat 
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diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang 

telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan 

pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi 

guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan 

penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat 

pendidik”. 

 

Secara lebih umum, menurut National Commission on Educational Services 

(NCES), pengertian tentang sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan 

apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar.  

Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat 

bervariasi, baik dikalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta.  Sementara 

menurut Mulyasa dalam Syafaruddin (2008:  34) berpendapat bahwa sertifikasi 

guru adalah :  

 

“Pada hakikatnya sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang 

baik dan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan 

fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan nasional 

pada umumnya sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. 

Sertifikasi guru merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilakukan 

pemerintah terkait dengan amanat Undang-undang Guru dan Dosen, 

karena melalui standar dan sertifikasi diharapkan dapat dipilah dan dipilih 

guru-guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesi dan guru 

yang tidak profesional sehingga tidak berhak mendapatkannya”. 

 

 

Dari pemahaman tentang sertifikasi guru di atas, maka dapat dipahami bahwa 

sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan 

peningkatan kesejahteraan guru yang layak. 
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Jalal dan Tilaar dalam Mulyasa (2007: 36-39) mengungkapkan bahwa proses 

sertifikasi guru menuju profesionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya harus 

dibarengi dengan kenaikan kesejahteraan guru, sistem rekrutmen guru, 

pembinaan, dan peningkatan karir guru.  

1. Kesejahteraan guru dapat diukur dari gaji dan insentif yang diperoleh.  

2. Tunjangan fungsional yang merupakan insentif bagi guru sebaiknya diberikan 

dengan mempertimbangkan:  

(1) kesulitan tempat bertugas,  

(2) kemampuan, keterampilan, dan kreativitas guru,  

(3) fungsi, tugas, dan peranan guru di sekolah,  

(4) prestasi guru dalam mengajar, menyiapkan bahan ajar, menulis, meneliti, 

dan membimbing, serta berhubungan dengan stakeholder.   

Dalam hal ini, guru perlu diberikan kesempatan bersaing untuk memperoleh 

penghargaan berbentuk insentif. 

3. Sistem rekrutmen guru dan penempatannya memerlukan kebijakan yang tepat 

mengingat banyak calon guru yang sering memilih tugas di tempat yang 

diinginkannya.  Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rekrutmen 

dan penempatan adalah:  

a. asal tempat calon guru, 

b. memperketat persyaratan calon guru yang diangkat dengan melihat hasil 

pendidikan dan seleksi,  

c. menetapkan batas waktu tugas untuk bisa mengajukan mutasi atau pindah, 

d. memberikan insentif dan jaminan lain bagi calon guru yang ditempatkan di 

daerah terpencil,  
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e. memperkuat disiplin di tempat tugas dan menerapkan sanksi bagi yang 

melanggar,  

f. memintakan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat untuk menjamin 

kesejahteraan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan guru, terutama guru 

yang berasal dari daerah lain, 

g. untuk mengisi kekurangan guru di SD, SLTP, atau SLTA yang jauh dari 

kota, sebaiknya memberdayakan lulusan yang ada di tempat itu dengan 

legitimasi dari pemerintah daerah. Mereka yang bukan berasal dari LPTK 

(Lembaga Pendidikan Tenaga Kerja) dapat mengambil akta mengajar atau 

program PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar).   

4. Pendidikan dan pembinaan tenaga guru dapat ditempuh melalui tiga cara, 

yaitu: 

1) Pembinaan calon guru melalui pendidikan prajabatan. 

2) Pembinaan melalui program dalam jabatan yang diberikan oleh lembaga-

lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh diknas, pemerintah daerah, 

organisasi profesi (PGRI), kelompok masyarakat, dan oleh pihak luar 

negeri. 

3) Pembinaan tenaga guru melalui akta mengajar bagi lulusan diploma dan 

sarjana non keguruan. 
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2.  Sistem Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Guru 

Menurut Mulyasa (2007: 40-41), kerangka pelaksanaan sistem sertifikasi 

kompetensi guru baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1 non-

kependidikan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami Pembentukan 

Kompetensi Mengajar (PKM).  Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji 

kompetensi yang dilaksanakan oleh perpendidikan tinggi yang memiliki PPTK 

terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen, Dikti, Depdiknas. 

2) Lulusan program sarjana non-kependidikan harus terlebih dahulu mengikuti 

proses PKM pada perguruan tinggi yang memiliki Program Pengadaan Tenaga 

Kependidikan (PPTK) secara terstruktur.  Setelah dinyatakan lulusdalam 

PKM, baru lulusan S1 non-kependidikan boleh mengikuti uji sertifikasi. 

Sementara lulusan program sarjana kependidikan tentu sudah mengalami 

proses PKM, tetapi tetap diwajibkan mengikuti uji kompetensi untuk 

memperoleh sertifikat kompetensi. 

3) Penyelenggaraan program PKM dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK 

yang terakreditasi, sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai 

bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh 

LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ditjen Dikti, Depdiknas 

(Depdiknas, 2004). 

4) Peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus baik yang berasal dari 

lulusan program sarjana pendidikan maupun non-pendidikan diberikan 

sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan 
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untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang 

pendidikan tertentu. 

5) Peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas 

dalam interval waktu tertentu sepuluh sampai lima belas tahun sebagai bentuk 

kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja.  Di 

samping uji kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas 

profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu.  Bentuk aktivitas uji 

kompetensi untuk kelompok ini adalah dalam kategori resertifikasi.  Termasuk 

dipersyaratkan mengikuti resertifikasi bagi guru yang ingin menambah 

kemampuan dan kewenangan baru.  PKM dengan uji kompetensi dilaksanakan 

secara terpisah.  PKM dilakukan melalui PPTK atau melalui program 

pembentukan lainnya.  Uji kompetensi hanya dilakukan oleh PPTK 

terakreditasi dengan penugasan dari ditjen Dikti. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Sertifikasi Kompetensi Guru (Mukhadis dalam 

Mulyasa (2007:  41). 
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3.  Beban Kerja Guru Tersertifikasi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru Bab IV 

Beban Kerja dalam Payong (2011:  196) adalah sebagi berikut: 

1. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: 

a. Merencanakan pembelajaran 

b. Melaksanakan pembelajaran 

c. Menilai hasil pembelajaran 

d. Membimbing dan melatih peserta didik, dan 

e. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan 

pokok sesuai dengan beban kerja guru 

2. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memenuhi dua puluh empat (24) jam tatap muka dan paling banyak empat 

puluh (40) jam tatap muka dalam satu (1) minggu pada satu atau lebih satuan 

pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah. 

3. Pemenuhan beban kerja paling sedikit dua puluh empat (24) jam tatap muka 

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

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling 

sedikit enam (6) jam tatap muka dalam (satu (1) minggu pada satuan 

pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.  
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4.  Landasan Hukum Sertifikasi Guru 

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru 

antara lain: 

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

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

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. 

d. Pendidikan.Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. 

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. 

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. 

 

5.  Prinsip Sertifikasi Guru 

Berdasarkan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2014, prinsip 

sertifikasi guru antara lain sebagai berikut : 

1. Penetapan peserta dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, 

kredibel, dan akuntabel : 

a. Berkeadilan, semua peserta sertifikasi guru ditetapkan berdasarkan urutan 

prioritas usia, masa kerja, dan pangkat/ golongan. Guru yang memiliki 

rangking atas mendapatkan prioritas lebih awal daripada rangking bawah. 

b. Objektif, mengacu kepada kriteria peserta yang telah ditetapkan. 

c. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, 

dapat diketahui semua pihak yang berkepentingn. 
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d. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak. 

e. Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara 

administratif, finansial, dan akademik. 

2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional 

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru 

dan oleh karenanya guru yang lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikat 

pendidik harus dapat menjamin (mencerminkan) bahwa guru yang 

bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan 

sebagai guru profesional. Sertifikasi guru yang dilaksanakan melalui berbagai 

pola, yaitu penilaian portofolio, PLPG, dan PSPL, dipersiapkan secara matang 

dan diimplementasikan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan secara akademik. Guru yang lulus sertifikasi dengan proses 

sebagaimana tersebut di atas akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu 

pendidikan nasional. 

3. Dilaksanakan secara taat azaz 

Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan mengacu pada buku pedoman sertifikasi guru yang telah 

diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis 

Pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan baik pada aspek 

jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan 

fasilitas, dan target waktu yang ditentukan. Degan pemetaan yang baik, maka 
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diharapkan pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien serta secara nasional dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan. 

 

6. Tujuan Sertifikasi Guru 

Menurut Wibowo dalam Mulyasa (2007:  35), sertifikasi bertujuan untuk hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 

b) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga 

merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. 

c) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan 

menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap 

pelamar yang kompeten. 

d) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

 

Sementara Payong (2011: 76) mengemukakan beberapa tujuan dari sertifikasi, 

diantaranya: 

a) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan 

tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. 

b) Sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan. 

c) Sertifikasi untuk meningkatkan martabat guru. 

d) Sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru. 
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7.  Manfaat Sertifikasi Guru 

Selain tujuan yang telah dikemukakan di atas, sertifikasi guru juga memiliki 

manfaat tertentu.  Adapun manfaat dari uji sertifikasi guru menurut Muslich 

(2007:  9) antara lain, sebagai berikut: 

a) Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten 

sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. 

b) Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan 

profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan 

dari penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. 

c) Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi 

sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. 

d) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan 

eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 

 

8.  Indikator Sertifikasi Guru 

 

Penulis menggunakan indikator sertifikasi dalam buku pedoman penetapan 

peserta sertifikasi guru tahun 2014 yaitu: 

a. Penetapan peserta dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, 

kredibel, dan akuntabel 

b. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional 

c. Dilaksanakan secara taat azaz 

d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis 
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C.  Hubungan Sertifikasi dengan Kinerja Pegawai/Guru 

Untuk mencapai prestasi kerja guru secara maksimal pemerintah harus mampu 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh guru tersebut sehingga 

guru termotivasi untuk berproduktivitas dengan kualitas tinggi dan tujuan utama 

pendidikan dapat terwujud. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas kerja dan mutu pendidikan, pemerintah 

memberlakukan kebijakan sertifikasi bagi kalangan pendidik khususnya guru.  

Untuk mencapai hasil kinerja yang baik, seorang guru perlu diberikan perhatian 

dan pengakuan yang disertai dengan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan 

terhadap hasil-hasil yang dicapainya, agar pegawai dapat bekerja lebih baik dan 

bisa meningkatkan kinerja serta mempunyai rasa tanggung jawab atas 

pekerjaannya.  Dengan program sertifikasi atau tunjangan kesejahteraan maka 

seorang pegawai akan terdorong untuk melakukan atau mengerjakan suatu 

kegiatan atau tugasnya dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi sehingga 

akan berpengaruh juga terhadap kinerja seorang pegawai.  

Terdapat hubungan yang positif antara sertifikasi dengan kinerja sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Muslich (2007: 8), bahwa rasionalnya adalah apabila 

kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, maka diharapkan 

kinerjanya juga bagus.  Apabila kinerjanya bagus maka KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar) juga bagus, KBM yang bagus diharapkan dapat menghasilkan 

pendidikan yang bermutu.  Artinya pegawai yang mempunyai motivasi dengan 

tunjangan kesejahteraan yang tinggi maka cenderung memiliki kinerja yang 
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tinggi, dan sebaliknya mereka yang kinerjanya rendah dimungkinkan karena 

motivasinya rendah. 

 

D.  Kerangka Pikir 
 

Guru merupakan komponen yang paling menentukan kualitas pendidikan secara 

keseluruhan.  Sehingga, peran guru sangat penting dalam upaya mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional, khususnya pendidikan.  Oleh karena itu, 

kesejahteraan, kenyamanan, keamanan dan masa depan guru harus diperhatikan 

dan ditingkatkan secara terus-menerus.  Salah satu upaya pemerintah sebagai 

bentuk penghargaan terhadap guru yaitu dengan mengeluarkan program sertifikasi 

guru yang diharapkan dapat memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan 

kualits kinerja guru.   

 

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen menetapkan empat macam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, 

dan kompetensi sosial.  Penguasaan keempat kompetensi tersebut merupakan cara 

atau tolak ukur untuk mengetahui kinerja guru pasca program sertifikasi.  Guru 

merupakan faktor utama dalam suatu proses pendidikan, yang berhadapan 

langsung dengan peserta didik melaui proses pembelajaran.  Oleh karena itu, guru 

berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.  

 

Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru yang akan berdampak 

pada meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan.  Untuk mengetahui hasil 
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kinerja guru SMK negeri Metro ditinjau dari empat kompetensi, maka 

dilaksanakan evaluasi kinerja guru pasca program sertifikasi.  Evaluasi atau 

penilaian ini meliputi penguasaan guru dalam melaksanakan kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi 

sosial.   

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dirumuskan kerangka konsep 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen  dalam Payong, (2011: 

28-61): 

1. Kompetnsi pedagogis 

2. Kompetensi profesional 

3. Kompetensi kepribadian 

4. Kompetensi sosial 

Kinerja 
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Hasil evaluasi/penilaian kinerja guru 

a. Objektif, transparan, kredibel, 

dan akuntabel 

b. Berorientasi pada peningkatan 

mutu pendidikan nasional 

c. Taat azaz 

d. Terencana dan sistematis 

Jalal (2007) 

e.  

Sertifikasi 

 Guru  
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E. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2013:  59), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan penelitian masalah yang didasarkan atas teori yang relevan.  Selanjutnya 

peneliti mencoba merumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 

1. Ha : Ada pengaruh antara sertifikasi guru terhadap kinerja guru 

Ho : Tidak ada pengaruh antara sertifikasi guru terhadap kinerja guru  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


