
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia dalam setiap sekolah merupakan pusat kekuatan yang menggerakkan 

semua dinamika sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah secara keseluruhan. Maka 

dari itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam setiap sendi sekolah menjadi suatu 

tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bila ingin mencapai suatu keberhasilan, 

mengingat perkembangan pembangunan yang dilaksanakan juga semakin pesat dan penuh 

tantangan. Salah satunya adalah peningkatan semangat kerja guru.

Menurut Manullang M (1998 : hal 23)

“Semangat kerja adalah kemampuan sekelompok orang-orang untuk bekerja sama dengan 
giat dan konsekuen dalam mengejar tujuan bersama”.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa semangat kerja berkaitan erat dengan upaya 

pencapaian tujuan. Semangat kerja yang tinggi bagi seorang guru akan dapat melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab dengan tepat dan sesuai dengan aturan kerja yang ditetapkan, 

sehingga tujuan sekolah pun dapat tercapai. Usaha lain yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan sekolah adalah dengan penerapan manajemen yang baik.

Guru dan pegawai sekolah diharapkan mempunyai tanggung jawab serta memiliki kesadaran 

untuk meningkatkan disiplin dan produktifitas kerjanya. Dalam memberikan hak bagi guru 

yang layak dan wajar sesuai dengan hasil yang dicapai, pihak sekolah memberikan 

kompensasi kepada para guru dan pegawai. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan semangat kerja guru di Indonesia.



Menurut Hasibuan (2003 : 118)

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak 
langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada 
perusahaan.

Pemberian kompensasi merupakan segala bentuk balas jasa yang diberikan oleh pihak 

sekolah baik financial maupun nonfinancial kepada guru dan pegawai sekolah atas 

sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan sekolah. Kebijaksanaan kompensasi yang 

diterapkan sekolah, baik besarnya, susunannya, maupun waktu pembayaran dapat mendorong 

semangat kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang optimal sehingga membantu 

terwujudnya sasaran sekolah. Susunan kompensasi yang ditetapkan dengan baik akan 

memberikan motivasi kerja bagi guru dan pegawai. Jika perbandingan antara kompensasi 

langsung (direct compensation) dan kompensasi tidak langsung (indirect compensation) 

ditetapkan sedemikian rupa maka disiplin kerja guru dan pegawai akan lebih baik. 

Menurut Hasibuan (2003 : 11) wujud kompensasi financial terdiri:

1. Kompensasi langsung, (direct compensation) antara lain:

a. Gaji, adalah imbalan financial yang dibayarkan kepada karyawan secara 

teratur seperti tahunan, caturwulan, bulanan ataupun mingguan.

b. Insentif, adalah imbalan financial yang dibayarkan perusahaan karena kinerja 

melebihi standar yang ditentukan. Mengasumsikan bahwa uang dapat digunakan 

untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi.

2. Kompensasi tidak langsung (indirect compensation)



Kompensasi tidak langsung disebut dengan fringe benefit yaitu merupakan kompensasi 

tambahan yang diberikan berdasarkan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha 

untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan seperti fasilitas perumahan, fasilitas 

kesehatan, cuti sakit, waktu istirahat, uang makan, fasilitas transportasi dan tunjangan hari 

raya.

Salah satu unsur kompensasi financial langsung yaitu berupa tunjangan profesi yang 

diberikan kepada guru yang memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas 

profesionalitasnya. Tunjangan profesi hanya dapat diterima dan dinikmati guru yang telah 

memiliki sertifikasi pendidik sedangkan guru yang tidak atau belum memiliki sertifikasi 

pendidik tidak dapat menerima tunjungan profesi, tetapi mereka tetap mendapatkan tunjangan 

fungsional dan tunjangan lain. Pemerintah berharap dengan diberikannya sertifikasi semangat 

kerja guru akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat 

pula. 

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 16 disebutkan bahwa 

Guru yang memiliki sertifikat pendidik, berhak mendapatkan insentif yang berupa tunjangan 
profesi. Besar insentif tunjangan profesi yang dijanjikan oleh UUGD adalah sebesar satu kali 
gaji pokok untuk setiap bulannya. 

Menurut Muchklas Samani, dkk (2006:8)

Sertifikasi pendidik adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi 
akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru.

Depdiknas (2002:58) menjelaskan bahwa sertifikasi adalah pengakuan terhadap wewenang 

yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi di bidang 

kependidikan. Sertifikasi diberikan oleh LPTK (Lembaga Pengadaan Tenaga Kependidikan) 



yang berhak yaitu yang memiliki pengakuan oleh lembaga akreditasi nasional. Bidang profesi 

yang dinyatakan dalam sertifikasi adalah bidang yang dinyatakan berhak diberikan oleh suatu 

program studi berdasarkan hasil akreditasi terhadap program studi tersebut.

Dapatlah disimpulkan bahwa sertifikasi pendidik adalah surat keterangan yang diberikan 

suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal 

kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai 

kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran. Adanya pemberian sertifikasi, kompetensi 

guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan kesejahteraan yang memadai 

diharapkan semangat guru dalam mengelola proses pembelajaran dapat meningkat, sehingga 

dapat memenuhi sasaran yang diharapkan pemerintah maupun sekolah.

SMK Negeri 1 Bandarlampung merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang bergerak 

pada bidang jasa pelayanan pendidikan  bagi siswa menengah kejuruan. Sekolah ini berlokasi 

di jalan Prof M. Yamin No 39 Rawa Laut Bandarlampung. Dalam menjalankan tugasnya 

sebagai suatu lembaga pendidikan formal SMK Negeri 1 Bandarlampung dibantu oleh 

sejumlah guru dan pegawai yang berjumlah 57 orang. Terdiri dari guru tetap 43 orang, guru 

yang berstatus honorer 14 orang dan dari 43 orang guru tetap tersebut yang telah 

bersertifikasi pendidikan 33 orang. Jumlah guru SMK Negeri 1 Bandarlampung yang telah 

sertifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Guru SMK Negeri 1 Bandarlampung yang Telah Sertifikasi Berdasarkan 
Tahun Sertifikasi dan Masa Kerjanya 2007-2009.

No Tahun Sertifikasi
Jumlah Masa Kerja Jumlah
(orang) (tahun) (orang)



1 2007 14 > 17 24
2 2008 15 13-16 7
3 2009 4 0-4 2

Sumber: SMK Negeri 1 Bandarlampung, 2010

Dalam UU RI No 14/2005 pasal 16 disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan 

tunjangan profesi kepada guru yang besarnya dengan 1 (satu) kali gaji pokok pada tingkat, 

masa kerja dan kualifikasi yang sama. Jadi, guru tetap pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki sertifikasi pendidikan mendapatkan 

tunjangan profesi sebagai berikut:

a. Yang telah bekerja selama 0-4 tahun mendapatkan tunjangan profesi setara dengan 

tunjangan profesi pendidikan yang memiliki gol. III/a.

b. Yang telah bekerja selama 5-8 tahun mendapatkan tunjangan profesi setara dengan 

tunjangan profesi pendidikan yang memiliki gol. III/b.

c. Yang telah bekerja selama 9-12 tahun mendapatkan tunjangan profesi setara dengan 

tunjangan profesi pendidikan yang memiliki gol. III/c.

d. Yang telah bekerja selama 13-16 tahun mendapatkan tunjangan profesi setara dengan 

tunjangan profesi pendidikan yang memiliki gol. III/d.

e. Yang telah bekerja selama 17 tahun atau lebih / dapat menunjukkan kredit kumulatif 

ketika mendapatkan sertifikat pendidikan dianggap memiliki gol. IV/a.

Dilihat dari penjelasan di atas, jelas bahwa seorang guru mendapatkan tunjangan profesi 

sesuai dengan masa kerja yang telah mereka tempuh. Dalam hal ini guru SMK Negeri 1 

Bandarlampung yang telah bersertifikasi 33 orang, dan dari pembagian masa kerjanya guru 

yang masa kerjanya 0-4 tahun 2 orang, 13-16 tahun 7 orang dan sisanya bekerja diatas 17 

tahun 24 orang. (Tabel 1)



Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk memberikan balas jasa yang layak 

dan adil sesuai dengan masa kerja yang telah ditempuh oleh seorang guru. Pelaksanaan 

pemberian tunjangan profesi didasarkan pada kualifikasi pendidikan , masa kerja, jumlah jam 

tatap muka perminggu, mengajar sesuai dengan sertifikat pendidikan yang dimiliki dan 

dukungan dalam meningkatkan keandalan dan keberhasilan operasional sekolah sesuai 

dengan tujuan pendidikan.

Pasal 9 UUGD menyatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi pendidikan tinggi 

minimal program sarjana (S1) atau program diploma empat (DIV) sebagai persyaratan untuk 

memperoleh sertifikasi pendidik. Serta pasal 16 UUGD menyatakan bahwa guru harus 

memiliki beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu pada satuan atau lebih satuan 

pendidikan. Jumlah guru SMK Negeri 1 Bandarlampung sebelum sertifikasi yang memiliki 

kualifikasi pendidikan program sarjana (S1) dan yang telah memiliki beban mengajar 24 jam 

tatap muka perminggu dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Jumlah Guru SMK Negeri 1 Bandarlampung Sebelum Sertifikasi yang Memiliki 
Kualifikasi Pendidikan S1 dan Telah Memiliki Beban Mengajar 24 jam Tatap Muka 
Perminggu TA 2005/2006.

No Pendidikan Jumlah Guru Beban Mengajar 
(jam)

Jumlah Guru

1 S1 27 24 8

2 D III 6 < 24  25

Sumber: SMK Negeri 1 Bandarlampung, 2010

Setelah pelaksanaan sertifikasi (TP 2006-sekarang) guru SMK Negeri 1 Bandarlampung yang 

bersertifikasi telah memiliki kualifikasi pendidikan program sarjana (S1), serta telah memiliki 

beban mengajar 24 jam tatap muka perminggu. Hal ini dipenuhi karena merupakan syarat 



seorang guru dalam pelaksanaan penilaian pemberian sertifikasi sesuai dengan ketentuan 

UUGD.

Masalah pemberian tunjangan profesi melalui sertifikasi pendidik bagi seorang guru 

sangatlah penting, sebab salah satu hak seorang guru dalam UU Guru yaitu memperoleh 

penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Syarat 

sertifikasi pendidik  mempunyai kadar pengaruh yang tinggi terhadap dorongan utama atau 

semangat dan kegairahan kerja seorang guru di dalam melaksanakan kegiatan belajar dan 

mengajar. Turunnya semangat dan kegairah kerja seoarang guru dapat diketahui dengan 

melihat indikasi-indikasi yang timbul antara lain tingkat absensi yang tinggi, serta belum 

dapat tercapainya sasaran/tujuan sekolah.

Salah satu indikator turunnya semangat kerja karyawan yang dikemukan oleh Alex S. 

Nitisemito (2001:161) adalah tingkat absensi yang tinggi. Guru-guru umumnya melakukan 

pekerjaan dengan penuh perhatian dan patuh pada peraturan yang berlaku, namun yang 

sangat menjadi perhatian adalah tingginya tingkat absensi. Tingkat absensi guru di sekolah ini 

telah melebihi standar toleransi yang ditetapkan oleh sekolah. Penyebab turunnya semangat 

kerja harus diketahui oleh pihak sekolah, karena dengan demikian dalam usaha meningkatkan 

semangat kerja tidak bersifat tambal sulam. Menurunnya semangat kerja dan kegairahan kerja 

umumnya disebabkan karena ketidakpuasan baik secara materi maupun non-materi.

Apabila kompensasi yang diterima guru tidak dapat mencapai kebutuhan hidup mereka, hal 

ini dapat mengakibatkan guru bekerja tidak dengan giat atau tidak semangat dan banyak yang 

tidak masuk kerja sehingga tingkat absensi tinggi, yang akhirnya dapat mengganggu jalannya 

pencapaian tujuan sekolah atau proses belajar mengajar. Produktivitas guru yang menurun 



akan menjadi ancaman besar bagi kualitas pendidikan di Negara kita, bila tidak mengambil 

tindakan yang cepat dan tepat maka tidak menutup kemungkinan tidak dapat tercapainya 

tujuan yang diharapkan pemerintah maupun sekolah. Untuk mengetahui tingkat 

ketidakhadiran guru pada SMK Negeri 1 Bandarlampung sebelum dan sesudah sertifikasi 

dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3 Tingkat Ketidakhadiran Guru yang Telah Sertifikasi pada SMK Negeri 1 
Bandarlampung TP. 2006/2007.

Bulan
Jumlah 
Guru

(Orang)

Hari 
Kerja
(Hari)

Jumlah 
Absensi
(Hari)

Batas 
Toleransi 

Absen (Hari)

Tingkat 
Absensi

(%)

Juli 33 16 10 4 1,89
Agustus 33 26 15 4 1,74
Septembe

r

33 24 10 4 1,26

Oktober 33 12 8 4 2,02
November 33 26 14 4 1,63
Desember 33 18 8 4 1,34
Januari 33 25 14 4 1,69
Februari 33 24 15 4 1,89
Maret 33 27 12 4 1,34
April 33 25 13 4 1,57
Mei 33 24 10 4 1,26
Juni 33 19 10 4 1,59
Rata-rata 33 22 12 4 1,60

Sumber: SMK Negeri 1 Bandarlampung, 2010

Tabel 4 Tingkat Ketidakhadiran Guru yang Telah Sertifikasi pada SMK Negeri 
Bandarlampung TP. 2009/2010.

Bulan
Jumlah 
Guru

(Orang)

Hari 
Kerja
(Hari)

Jumlah 
Absensi
(Hari)

Batas 
Toleransi 

Absen (Hari)

Tingkat 
Absensi

(%)

Juli 33 16 8 4 1,36



Agustus 33 21 10 4 1,44
Septembe

r

33 16 10 4 1,89

Oktober 33 27 12 4 1,34
November 33 24 14 4 1,76
Desember 33 17 8 4 1,42
Januari 33 24 10 4 1,26
Februari 33 23 12 4 1,58
Maret 33 26 11 4 1,28
April 33 25 15 4 1,82
Mei 33 24 15 4 1,89
Juni 33 17 5 4 0,89
Rata-rata 33 22 11 4 1,49

Sumber: SMK Negeri 1 Bandarlampung, 2010

Tingkat absensi = x 100%

Berdasarkan peraturan yang telah ditentukan, jam sekolah bagi guru SMK Negeri 1 

Bandarlampung dalam sehari selama 10 jam, dengan dibagi menjadi 2 shift, yang masing-

masing shift selama 5 jam. Shift pagi yaitu pukul 07-15 – 12.25 WIB, sedang shift siang 

pukul 13.00 – 16.45 WIB.

Tabel 3 dan 4 menunjukkan tingkat absensi guru yang telah sertifikasi pada SMK Negeri 1 

Bandarlampung TP 2006/2007 dan TP 2009/2010 (tahun sebelum dan sesudah sertifikasi). TP 

2006/2007 (tahun sebelum sertifikasi) rata-rata 12 hari atau 1,60% per bulan sedangkan batas 

toleransi absensi yang diperkenankan adalah 4 hari atau 0,47% per bulan. Sedangkan TP 

2009/2010 (tahun setelah sertifikasi) rata-rata 11 hari atau 1,49% per bulan sedangkan batas 

toleransi absensi yang diperkenankan adalah 4 hari atau 0,47% per bulan. Data di atas 



menunjukkan adanya perbandingan tingkat absensi dari sebelum dan sesudah sertifikasi pada 

guru SMK Negeri 1 Bandarlampung. 

Ketidakhadiran guru umumnya disebabkan karena sakit, ada keperluan lain, bahkan ada yang 

tanpa keterangan yang jelas. Rata-rata tingkat absensi guru yang tinggi, hal ini merupakan 

indikasi kurangnya semangat kerja guru sehingga berpengaruh pada produktivitas semangat 

kerjanya. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka meningkatkan semangat 

kerja para guru adalah dengan memberikan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru 

yang memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Pengukuran perencanaan program kegiatan pembelajaran pada masing-masing sekolah 

merupakan tahapan yang berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. 

Kemampuan guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengambangkan silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Pada Tabel 5 terlihat adanya masalah dalam hal kelengkapan 

perencanaan pembelajaran, masih adanya beberapa jumlah guru yang belum memiliki SAP, 

silabus dan media pembelajaran (tahun sebelum sertifikasi). Ini tentunya dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas sehingga kegiatan pembelajaran 

belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Tabel 5 Data Jumlah Guru yang Sertifikasi di SMK Negeri 1 Bandarlampung yang Memiliki 
Kelengkapan Rencana Pembelajaran (SAP, Silabus dan Media Pembelajaran) TA 
2005/2006.

No Mata Pelajaran Jumlah 
Guru

Mata Pelajaran yang Memiliki/Tidak 
Memiliki

SAP (RPP) Silabus
Media 

Pembelajar
an

Ada Tidak Ada Tidak Ada Tida



k
1 Akuntansi 6 6  6  4 2
2 B. Inggris 3 3  3  3  
3 Kewirausahaan 4 3 1 3 1 3 1
4 Matematika 4 4  4  4  
5 B. Indonesia 2 4  4  2  
6 Adm Perkantoran 5 5  5  5  
7 PKn 2 2  2   2
8 Ekonomi 1 1  1  1  
9 Perpajakan 2  2  2 1 1
10 Penjaskes 1 1  1   2
11 BP/BK 3 3  3   3

Jumlah Guru 33

Sumber: SMK Negeri 1 Bandarlampung, 2010

Tetapi, setelah Tahun 2006/2007 sampai sekarang, perencanaan pelaksanaan pembelajaran 

telah dimiliki oleh seluruh guru SMK Negeri 1 Bandarlampung. Karena SAP (RPP), Silabus 

dan media pembelajaran merupakan salah satu syarat pemberian sertifikasi bagi seorang guru 

dalam penilaian dokumen portofolio. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan 

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen 

Pendidikan Nasional 2007 ktiteria-kriteria penilaian dokumen portofolio sertifikasi yaitu :

1. Kualifikasi akademik

2. Pendidikan dan pelatihan

3. Pengalaman mengajar

4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

5. Penilaian dari atasan dan pengawas

6. Prestasi akademik

7. Karya pengembangan profesi

8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial

10. Penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan



Pengukuran tingkat kelulusan pada masing-masing sekolah merupakan salah satu faktor 

dalam menganalisis dan mendorong semangat kerja guru, karena tingkat kelulusan 

merupakan pengukuran pencapaian sasaran sekolah dari hasil belajar siswa yang diberikan 

selama tiga tahun belajar. Semangat kerja guru dalam mengajar dapat dilihat dari tingkat 

angka kelulusan yang baik. Karena visi dan misi guru sebagai tenaga profesional memberikan 

implikasi bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan 

martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Untuk melihat hasil pencapaian sasaran sekolah berdasarkan tingkat 

kelulusan siswa SMK Negeri 1 Bandarlampung, yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Kelulusan Siswa SMK Negeri 1 Bandarlampung Tahun 2006-2010.

No
Tahun 
Ajaran

Jumlah 
Siswa

Kelulusan Tingkat Kelulusan

TL L (%)

1

2

2005/2006

2006/2007

223

235

4

0

219

235

98,65 %

100,00 %

3 2007/2008 215 15 200 92,56 %

4 2008/2009 223 0 223 100,00 %

5 2009/2010 219 4 215 98,17 %

Sumber: SMK Negeri 1 Bandarlampung

Tabel 6 memperlihatkan bahwa tingkat persentasi kelulusan siswa SMK Negeri 1 

Bandarlampung telah berjalan dengan baik walaupun masih mengalami fluktuasi, tetapi 

dalam hal urutan prestasi tingkat kelulusan SMK Negeri 1 Bandarlampung menjadi SMK 

rengking pertama di Lampung sebagai nilai kelulusan terbaik disetiap tahunnya dibandingkan 

SMK negeri dan swasta yang ada di Lampung. 



Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada 

di lingkungan sekolah yang berhubungan dengan semangat kerja guru, maka atas dasar 

tersebut penulis memilih judul : “ Pengaruh Pemberian Sertifikasi Pendidik Terhadap 

Semangat Kerja Guru SMK Negeri 1 Bandarlampung”.

1.2 Permasalahan

Semangat kerja merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan sekolah. Hal ini 

penting karena peran guru sebagai pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

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

Sudah seharusnya semangat kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran dapat 

ditingkatkan demi tercapainya kualitas pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sekolah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan melihat data masalah yang dihadapi 

SMK Negeri 1 Bandarlampung adalah masih terjadi tingkat absensi melebihi batas toleransi 

diantara guru yang telah sertifikasi dan pada kelengkapan SAP, Silabus dan Media 

Pembelajaran pada tahun sebelum pemberian sertifikasi masih belum dimiliki sebagian guru 

hal ini mengindikasikan bahwa semangat kerja guru belum berjalan dengan baik. Selain itu 

tingkat kelulusan siswa masih mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada TA 2009/2010 tingkat 



kelulusan belum mencapai 100%, ini mengindikasikan pengukuran pencapaian sasaran 

sekolah dari hasil belajar masih belum dapat tercapai dengan baik. Maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:

“Apakah pemberian sertifikasi pendidik mempunyai pengaruh terhadap semangat kerja guru 

pada SMK Negeri 1 Bandarlampung?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian sertifikasi pendidik 

terhadap semangat kerja guru pada SMK Negeri 1 Bandarlampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sekolah dan bagi pemerintah 

dalam mengambil kebijakan pemberian sertifikasi sebagai upaya meningkatkan semangat 

kerja guru.

1.4 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan dinamika sekolah yang semakin pesat maka kebutuhan akan 

sumber daya manusia yang cakap, terampil, professional dan mampu berprestasi di 

bidangnya terasa sudah semakin dibutuhkan agar proses pencapain tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Peningkatan semangat kerja menjadi 

salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan berhasil tidaknya pencapaian 

tujuan tersebut. Tanpa adanya semangat kerja maka guru sebagai pendidik professional akan 



sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah dalam pencapain mutu pendidikan 

yang lebih baik. Sehingga pencapaian peningkatan semangat kerja guru menjadi salah satu 

upaya penting yang perlu dilakukan.

Salah satu unsur untuk meningkatkan semangat dan kegairahan kerja adalah memberikan 

kompensasi yang cukup kepada karyawan. Semakin besar kompensasi yang diberikan, berarti 

semakin mencakupi kebutuhan mereka. Salah satu unsur kompensasi financial langsung yaitu 

insentif yang berupa tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikasi 

pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Pemberian tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang memeiliki sertifikasi 

pendidikan. Menurut Haris Supratno (Jawa Pos, 15 Desember 2005), bahwa bila pemerintah 

memiliki komitmen meningkatkan kesejahteraan guru sebagaimana tertuang dalam UU Guru, 

maka guru akan merasakan kelayakan kesejahteraan finansial. Dengan demikian secara 

langsung ataupun tidak langsung akan mendorong dan memotifasi akselerasi peningkatan 

kualitas guru yang berimbas pada peningkatan pendidikan secara umum.

Menurut Pasal 10 UUGD minimal ada dua parameter standar yang dijadikan rujukan bagi 

guru untuk keberhasilan dalam mengembangkan perannya, yaitu kualifikasi pendidikan dan 

empat kompetensi yang meliputi 

a. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki



b. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

c. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

d. Kompetensi professional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Moekijat (2001:185) mengemukakan bahwa semangat kerja adalah kemampuan 

sekelompok orang untuk bekerjasama dengan giat dan konsekuen dalam mengerjakan tujuan 

bersama. Berdasarkan uraian di atas, maka paradigma penelitian yang dapat dikemukakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Pendidik 

• Kompetensi pedagogik

• Kompetensi kepribadian

• Kompetensi sosial

• Kompetensi professional

Semangat Kerja

• Bekerjasama 

• Giat dan konsekuen

•Pencapaian tujuan bersama



UUGD pasal 10

Gambar 1. Bagan kerangka pemikiran

1.5 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penulisan ini adalah Pemberian sertifikasi pendidik 

berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja guru pada SMK Negeri 1 Bandarlampung.


