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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH SERTIFIKASI GURU TERHADAP KOMPETENSI 

PEDAGOGIK DALAM MENGAJAR DI SMA NEGERI 1 

BANGUNREJO KECAMATAN BANGUNREJO  

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

(Desi Eka Meliana, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh sertifikasi guru 

terhadap kompetensi pedagogik dalam mengajar di SMA Negeri 1 

Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi sebanyak 30 responden dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan angket dan teknik analisis data 

menggunakan chi kuadrat. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh yang signifikan Sertifikasi 

Guru terhadap Kompetensi Pedagogik dalam Mengajar di SMA Negeri 1 

Bangunrejo   

 

Kata kunci : sertifikasi, guru, kompetensi pedagogik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The influence a certificate teachers agains competence pedagogical  

in teaching in senior high school  1 bangunrejo in  

bangunrejo  Lampung central district 

 

(Desi Eka Meliana, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa) 

 

This research was conducted to analyze and explain The influence a certificate 

teachers agains  competence pedagogical in teaching in senior high school  1 

bangunrejo in bangunrejo  Lampung central district. The method that used in this 

research was descriptive method with quantitative approarch. The populations 

were 30 respondents. Data collection techniques using questionnaires and 

Analysis technique data using chi square. 

Based on the result of this research, there are significant influence a certificate 

teachers agains competence pedagogical in teaching in senior high school  1 

bangunrejo in bangunrejo  Lampung central district 

Keyword: certificate teachers, competence pedagogical 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, 

dimana dengan adanya pendidikan manusia akan belajar untuk lebih 

mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan adalah suatu usaha 

kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan terencana dengan 

maksud mengubah dan mengembangkan perilaku yang diinginkan. 

Sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara (UU N0. 20 Tahun 2003) 
 

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD 1945) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia”. Hal tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang penting untuk mewujudkan 



2 
 

terciptanya sumber daya manusia yang produktif sebagai pelaku 

pembangunan untuk memajukan bangsa.  

 

Salah satu keberhasilan pendidikan adalah guru. Guru adalah aktor 

utama dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan faktor yang 

sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu 

pendidikan. Guru harus memiliki keterampilan agar tercipta suasana 

kelas yang menyenangkan dan akan membuat peserta didik lebih 

termotivasi untuk belajar sehingga dapat mewujudkan guru yang 

profesional. Untuk menjadi guru yang profesional, guru harus 

mempunyai beberapa kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen pada bab IV 

Pasal 10 ayat 91 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional.  

 

Guru harus memiliki kompetensi yang salah satunya yaitu kompetensi  

pedagogik dalam kegiatan belajar mengajar dikelas. Yang mana 

kompetensi ini sangatlah penting. Kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan utama untuk menjadi guru profesional. Dengan adanya 

guru yang profesional, maka diharapkan akan menghasilkan proses dan 

hasil yang berkualitas dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia 

yang cerdas. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pemerintah 

mempunyai program yaitu sertifikasi guru. 

 

Program sertifikasi guru dalam jabatan yang pada dasarnya secara legal 

didasarkan oleh UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Kemudian program sertifikasi guru ditetapkan oleh 

pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. 

 

Sekolah merupakan ujung tombak untuk melahirkan individu yang 

berkualitas dan berdaya saing, untuk itu perlu adanya profesionalisme 

dari seorang guru. Namun kenyataan masih banyak guru-guru di 

sekolah yang belum mempunyai sertifikat keprofesionalan pendidikan, 

yang salah satunya adalah SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tergambar pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 1. Keadaan guru  SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan 

Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah 
 

No. Kategori Guru Keterangan 

PNS Non-

PNS 

Tersertifikasi Belum 

Tersertifikasi 

1. 36 14 30 20 

Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Bangunrejo Tahun 2017 

  

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa SMA Negeri 1 

Bangunrejo memiliki 50 orang guru yang terdiri 30 orang guru yang 

telah tersertifikasi, dan 20 orang guru belum tersertifikasi. Dengan 

adanya hal tersebut dapat diketahui bahwa belum semua guru di SMA 

Negeri 1 Bangunrejo yang telah memiliki sertifikat keprofesionalan. 

Guru-guru tersebut mengajar yang terbagi dalam 21 ruang kelas. Ada 
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beberapa guru tersertifikasi  mengajar mata pelajaran yang sama 

sebagaimana tergambar pada tabel berikut : 

 

Tabel 2. Daftar jam mengajar guru tersertifikasi di SMA Negeri 1 

Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten 

Lampung Tengah 

 

No Mata pelajaran Jumlah guru 

1. Sejarah 3 

2. Ekonomi 3 

3. Geografi 2 

4. Bahasa Indonesia 4 

5. Matematika 5 

6. Sosiologi 1 

7. Fisika 2 

8. BK 1 

9. Biologi 2 

10. Bahasa Arab 1 

11. Bahasa inggris 1 

12. Kimia 1 

13. PPKn 1 

14. Penjaskes 2 

15. Agama  1 

Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Bangunrejo Tahun 2017 

Data di atas dapat diketahui bahwa beberapa guru di SMA Negeri 1 

Bangunrejo memiliki jam mengajar yang kurang memenuhi syarat 

dalam sertifikasi guru apabila hanya mengajar di SMA Negeri 1 

Bangunrejo karena kekurangan ruang kelas untuk mengajar. Hal ini 

yang menyebabkan guru harus mencari jam mengajar di sekolah lain 

untuk memenuhi syarat sertifikasi guru yaitu minimal 24 jam tatap 

muka per minggu. Padahal pemerintah mengharapkan dengan adanya 

program sertifikasi guru, guru-guru lebih fokus dan tenang dalam 

pekerjaannya. 
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Sertifikasi guru sebagai upaya meningkatkan mutu guru diharapkan 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di 

Indonesia secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, secara 

rasional dapat diketahui bahwa dengan kompetensi guru yang disertai 

dengan kesejahteraan guru yang bagus, maka pemerintah 

mengharapkan kinerja dari guru akan bagus. Jika kinerja guru sudah 

bagus, maka kegiatan belajar mengajarnya pun akan bagus, dan jika 

kegiatan belajar mengajarnya bagus, maka akan menghasilkan 

pendidikan yang bermutu. Namun kenyataanya dilapangan sertifikasi 

guru belum mencapai hasil yang diinginkan sebagaimana tergambar 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 3. Nilai hasil Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 

2015/2016 dan 2016/2017 di SMA Negeri 1 Bangunrejo, 

Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah 

 

Tahun  Mata pelajaran Nilai rata-

rata 

2015/2016 Bahasa Indonesia 8,68 

Bahasa inggris 8,76 

Matematika 8,52 

Ekonomi (pilihan) 8,54 

Kimia (pilihan) 8,79 

2016/2017 Bahasa Indonesia 8,87 

Bahasa inggris 8,65 

Matematika 8,49 

Ekonomi (pilihan) 8,71 

Kimia (pilihan) 8,64 

Sumber : Dokumen SMANegeri 1 Bangunrejo Tahun 2017 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil Ujian Nasional 

peserta didik di SMA Negeri 1 Bangunrejo mengalami kenaikan dan 

penurunan. Ada beberapa sebab yang menjadi alasan dari nilai hasil 

UN, yang salah satunya yaitu kinerja guru. Kinerja guru yang telah 
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tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi belum memiliki 

perbedaan yang menonjol. Hal lain yang menyebabkan adalah ruang 

kelas yang kurang untuk memenuhi syarat sertifikasi sehingga guru 

harus mencari sekolah lain. Apabila jarak antar sekolah untuk 

memenuhi syarat sertifikasi jauh, maka akan membuat pembelajaran 

tidak efektif. Kemudian hal lain yang menyebabkan adalah masih ada 

guru yang mengalokasi  tunjangan yang diberikan oleh pemerintah 

tidak sepenuhnya digunakan untuk menunjang pembelajaran. Yang 

seharusnya untuk membeli peralatan yang menunjang pembelajaran, 

namun digunakan untuk hal lain seperti membeli kebun sawit, kebun 

karet, emas, kredit mobil dan lain sebagainya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru yang sudah 

tersertifikasi, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana 

dampak yang dirasakan dari program sertifikasi guru yang dilakukan 

oleh pemerintah? Guru-guru tersebut mayoritas menjawab sama, 

mereka mengatakan bahwa seperti kita ketahui bahwa, setiap dampak 

itu pasti ada dua yaitu positif dan negatif, seperti halnya dengan 

sertifikasi ini. Dampak positif dari program sertifikasi sudah jelas yaitu 

meningkatkan kesejahteraan guru. Namun dilain hal ada beberapa 

dampak dari sertifikasi ini seperti  dalam Permendikbud nomor 18 

tahun 2007 pasal 6 ayat 1-4, dimana pendidik yang telah memiliki 

sertifikat pendidik harus melaksanakan beban kerja guru sekurang-

kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu. 

Hal ini menimbulkan beberapa masalah, seperti jumlah ruang kelas 
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yang kurang menimbulkan guru harus mencari jam di sekolah lain. Hal 

ini menimbulkan konflik pribadi antar sesama guru yang jam 

mengajarnya sedikit. Jika jarak antara sekolah yang satu dengan 

sekolah yang untuk memenuhi syarat sertifikasi jauh, maka akan 

membuat pembelajaran tidak efisien yang dikarenkan waktu habis 

untuk di perjalanan. Pertanyaan selanjutnya kepada guru tersertifikasi 

adalah apakah bapak/ibu membuat karya tulis yang di publikasikan, dan 

apakah bapak/ibu pernah menjadi narasumber pada suatu kegitan 

lokakarya atau seminar?. Jawaban dari pertanyaan tersebut mayoritas 

sudah membuat karya tulis yang berupa Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD), namun karya tulis ini dibuat hanya untuk siswa di SMA 

Negeri 1 Bangunrejo dan tidak dipublikasikan. Kemudian untuk 

menjadi narasumber pada kegiatan seminar, mayoritas semua 

menjawab belum pernah menjadi narasumber pada kegiatan ilmiah. 

 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa siswa di SMA 

Negeri 1 Bangunrejo  yang menjadi anak didik dari guru yang sudah 

tersertifikasi dan belum tersertifikasi, peneliti bertanya apakah ada 

perbedaan cara mengajar antara guru yang belum bersertifikat dengan 

guru yang telah bersertifikat? Siswa tersebut mayoritas menjawab ada 

perbedaan,. Hal ini terlihat pada cara mengajar guru-guru tersebut. 

Guru yang telah bersertifikat menggunakan metode pembelajaran serta 

bahan ajar yang terkonsep secara rapi sehingga siswa lebih tertarik 

belajar dan termotivasi untuk mencari tahu tentang suatu hal, namun 

juga masih ada beberapa guru yang masih menggunakan cara 
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tradisional juga, sedangkan guru yang belum bersertifikat cara 

mengajarnya menggunakan media pembelajaran namun masih monoton 

dan hanya berpusat pada guru (teacher center). Ada juga beberapa 

siswa saat diwawancarai menjawab tidak tahu mana guru yang sudah 

bersertifikat dan mana guru yang belum bersertifikat. 

 

Apakah guru yang telah tersertifikasi menggunakan media atau sarana 

dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran? Mereka 

mayoritas menjawab bahwa benar jika guru yang telah tersertifikasi 

menggunkan alat dalam melaksanakan pembelajaran. Sering 

menggunkan model pembelajaran dan metode pembelajaran pada saat 

mengajar. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah inilah penulis tertarik untuk lebih 

mengetahui adakah “Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap 

Kompetensi Pedagogik dalam Mengajar di SMA Negeri 1 

Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa yang diajar oleh guru tersertifikasi dan 

belum tersertifikasi belum ada perbedaan  

2. Kinerja guru tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi 

belum ada perbedaan yang menonjol 
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3. Masih banyak guru yang belum mengikuti kegiatan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk 

menunjang keprofesionalannya 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka penelitian ini 

dibatasi pada “Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi 

Pedagogik dalam Mengajar di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah”. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Adakah Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi 

Pedagogik dalam Mengajar di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis Pengaruh 

Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Pedagogik dalam Mengajar di 

SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah 

 
 
 
 
 
 
 



10 
 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep 

ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan yang 

mengkaji hak untuk mendapat pendidikan yang layak dan optimal, 

serta kompetensi pedagogik guru dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada sekolah maupun 

masyarakat mengenai pentingnya peningkatan pendidikan melalui 

kompetensi pedagogik guru yang sudah bersertifikat 

b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada guru mengenai 

pentingnya peningkatan kompetensi guru agar mewujudkan guru 

yang profesional 

c. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada siswa agar dapat 

termotivasi dalam belajar 

d. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada peneliti 

mengenai pentingnya kompetensi guru agar menjadi guru yang 

profesional kelak 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan 

kewarganegaraan dalam wilayah kajian hak dan kewajiban untuk 



11 
 

mendapat pendidikan yang layak dan optimal, dan kompetensi 

pedagogik guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Objek 

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah sekolah SMA 

Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah 

3. Subjek 

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah guru yang telah 

bersertifikasi dan siswa di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

4. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

5. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian  

oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  dengan nomor 

876/UN.26.13/PN.01.00/2018  pada tanggal 05 Februari 2017 

sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan telah melakukan 

penelitian oleh Kepala SMA Negeri 1 Bangunrejo dengan nomor 

421.3/267/V.01/SMA/2018 pada tanggal 19 Februari 2018. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Guru 

a. Pengertian Sertifikasi Guru 

Pendidikan mempunyai beberapa tujuan, salah satunya adalah 

mengembangkan moral peserta didik. Oleh sebab itu, guru harus 

memberikan contoh sikap, perbuatan, dan ucapan yang baik 

sehingga siswa meneladaninya. Hasil dari pendidikan memang 

tidak terlihat dan dirasakan dalam waktu singkat, tetapi akan 

dapat terlihat dalam jangka waktu yang amat lama, bahkan 

mungkin setelah satu generasi. Itulah sebabnya proses 

pendidikan tidak boleh keliru atau salah walaupun hanya sedikit 

saja, dalam mengelola sistem pendidikan harus terdiri dari 

orang-orang atau tenaga profesional dalam bidang pendidikan. 

Hal ini menunjukan bahwa pekerjaan guru harus dilakukan oleh 

orang yang bertugas sebagai guru.  

 

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa profesional 

adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

yang menjadi sumber penghasilah kehidupan yang memerlukan 
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keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar 

mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.  

Kemudian pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pada pendidikan usia dinijalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Sebagai pendidik yang profesional maka guru harus 

siap mental dan keilmuan yang kompeten sehingga guru 

mempunyai kewenangan untuk mengajar dan diberikan imbalan 

yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Imbalannya adalah 

sertifikasi guru. 

 

Program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh pemerintah  

memberikan dampak yang besar bagi guru dan dosen. 

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu 

pendidikan di Indonesia. Menurut Mulyasa (2007) “sertifikasi 

guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau 

guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan 

kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya”. Dengan kata lain 

sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk 

meningkatkan kompetensi profesional.  
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Sertifikasi guru dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Menurut Udin Syaefudin Saud 

(2009:92) “kebijakan sertifikasi profesi  atau pemberian 

tunjangan profesi merupakan bentuk nyata pengakuan 

pemerintah kepada profesi guru dan tenaga kependidikan”. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa kebijakan ini pun merupakan 

pengakuan tidak langsung dari masyarakat kepada profesi 

pendidikan. Walaupun memang pengakuan atau penghargaan 

terhadap eksistensi profesi guru dan tenaga pendidikan tidak 

selamanya harus berbentuk finansial. Akan tetapi, pemberian 

tunjangan profesi adalah bagian yang tidak kalah penting dan 

tidak dapat dipisahkan dari pengakuan pemerintah dan 

masyarakat terhadap profesi keguruan. 

 

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 14 tentang 

Guru dan Dosen disebutkan bahwa 

     “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru 

berhak: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan 

minimun dan jaminan kesehatan sosial; mendapatkan 

promosi  dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi 

kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas 

dan hak atas kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan 

untuk meningkatkan kompetensi; memperoleh dan 

memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk 

menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; memiliki 

kebebasan dalam memberikan penolakan dan ikut 

menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi 

kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode 

etik guru dan peraturan perundang-undangan; memperoleh 

rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan 

tugas; memiliki kebebasan untuk berserikat dalam 
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organisasi profesi; memiliki kesempatan untuk berperan 

dalam penentuan kebijakan pendidikan; memperoleh 

kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau; 

memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam 

bidangnya”. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian sertifikasi 

dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru adalah proses 

perolehan sertifikat pendidik untuk guru dan dosen agar 

memperoleh pengakuan dari pemerintah terhadap profesi guru 

dan tenaga kependidikan melalui melalui beberapa uji dan 

persyaratan yang telah ditetapkan. 

 

b. Dasar Hukum Sertifikasi Guru 

Dalam buku 1 Pedoman Penetapan peserta sertifikasi guru 

dalam jabatan, dasar hukum yang digunakan sebagai acuan 

pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2017 adalah 

sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Atas Nomor 16 tahun 2001 tentang 

Yayasan 
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5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2008 Tentang Guru 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 

2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2007 Tahun 

2008 Tentang Konselor/Pendidikan Profesi Konselor 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 

Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam 

Rangka Penataan dan Pemerataa Guru 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 

Tahun 2014 Tentang Peran Guru TIK dan KKPI dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 

Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada 

Pendidikan Dasar dan Menengah 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 

Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru yang Diangkat 

Sebelum Tahun 2016 

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor: 296/M/KPT/2016 Tentang Penetapan Perguruan 
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Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan 

Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. 

 

c. Tujuan Sertifikasi Guru 

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk 

pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2017 mempunyai beberapa 

tujuan yaitu : 

1. Sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses 

penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2017 secara 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat 

memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru 

tahun 2017 di wilayahnya. 

d. Prinsip Sertifikasi Guru 

Sertifikasi guru tahun 2017 juga memiliki beberapa prinsip 

sebagai berikut: 

1. Berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel 

a. Berkeadilan, semua sertifikasi peserta sertifikasi guru 

ditetapkan berdasarkan urutan prioritas 

b. Objektif, mengacu pada kriteria peserta yang telah 

ditetapkan 

c. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta 

dilakukan secara terbuka, dan dapat diketahui semua 

pihak yang berkepentingan 



18 
 

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 sehingga dapat menjamin guru 

yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru 

yang telah ditentukan sebagai guru profesional 

3. Dilaksanakan secara taat azaz 

Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan mengacu pada buku 

Pedoman Sertifikasi Guru Tahun 2017  

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis 

Pelaksanan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan pada 

aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber 

daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang 

ditentukan, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru dapat 

berlangsung secara efektif, efesien, dan sistematis. 
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e. Persyaratan Peserta Sertifikasi Guru 

Adapun beberapa persyaratan peserta sertifikasi yaitu: 

1. Guru dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik 

2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(NUPTK) 

3. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma 

emapat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program 

studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin 

penyelenggaraan 

4. Memiliki status sebagai Guru Tetap (GT) dibuktikan dengan 

Surat Keputusan sebagai Guru PNS/Guru Tetap. Bagi GT 

bukan PNS pada sekolah swasta, SK dari yayasan minimum 

2 tahun terakhir berturut-turut pada yayasan yang sama dan 

Akte Notaris pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum 

dan HAM. Sedangakan GT bukan dari PNS pada sekolah 

negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru honor 

tetap dengan gaji dari APBN dari pejabat yang berwenang 

(Bupati/walikota/Gubernur) minimun 2 tahun terakhir 

berturut-turut. 

5. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK 

pembagian tugas mengajar dari sekolah 2 tahun terakhir 

(bagi guru yang linier kualifikasi akademik dengan bidang 

studi sertifikasi melampirkan SK terakhir) 
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6. Pada tanggal 1 januari 2018 belum memasuki usia 60 tahun 

7. Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015 

8. Sehat jasmani (jiwa dan raga) dibuktikan dengan surat 

keterangan sehat dari dokter pemerintah 

 

f. Uji Sertifikasi Guru 

Pendidik telah ditetapkan memenuhi standar profesional apabila 

pendidik yang bersangkutan telah mengikuti uji sertifikasi. 

Menurut Mulyasa “uji kompetensi dalam sertifikasi sebagai alat 

untuk mengembangkan standar kompetensi guru”. Berdasarkan 

hasil uji dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru ,aspek 

mana yang perlu ditingkatkan, dan siapa guru  yang perlu 

mendapatkan pembinaan, serta siapa guru yang telah mencapai 

standar kemampuan minimal. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa dengan kebijakan adanya tunjangan bagi guru yang telah 

menjalani uji sertifikasi, menjadi fenomena sosial yang meluas 

di lingkungan guru dan dosen. Hal ini bukan disebabkan karena 

ada implikasi peningkatan pendapatan, tetapi diharapkan 

berdampak pula terhadap peningkatan kinerja guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesi. 

 

Program sertifikasi guru dalam jabatan yang diatur dalam 

Permendiknas No 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam 

jabatan, mulai 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi 

guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 
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Tahun 2008 tentang Guru. Berdasarkan hasil kajian  

pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah 

dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh 

sertifikat pendidik, tahun 2017 sertifikasi guru diselenggarakan 

melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

 

2. Tinjauan Umum tentang Kompetensi Guru 

a. Pengertian Guru profesional 

Menurut Oemar Hamalik (2008:27) “Guru profesional 

merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan 

guru dan memiliki tingkat master serta mendapatkan ijazah 

negara dan telah berpengalaman dengan mengajar pada kelas-

kelas besar”. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa 

sebagai seorang guru ia harus memiliki kompetensi dalam 

mengajarsehingga diharapkan dan akan dikualifikasikan untuk 

mengajar di kelas yang besar, kemudian ia bertindak sebagai 

pimpinan bagi para anggota staf lainnya dalam membantu 

persiapan akademis yang sesuai dengan minatnya.  

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Kunandar (2007:46) bahwa 

“guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi 

yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan 

pengajaran. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan 

keterampilan profesional, baik yang bersifaf pribadi, sosial, 

maupun akademis”.  
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Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, dapat 

disintesiskan bahwa guru profesional adalah guru yang 

menguasai mata pelajaran dengan baik dan mampu 

membelajarkan siswa secara optimal, menguasai semua 

kompetensi yang dipersyaratkan bagi seorang guru. 

 

b. Pengertian Kompetensi Guru 

Menurut jejen musfah (2011:27) “kompetensi adalah kumpulan 

pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki 

guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. 

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan belajar 

mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar”. Sejalan dengan 

pendapat tersebut dikutip dalam Jejen musfah (2011:28) wolf 

mengungkapkan bahwa “Competencies refer only to very 

specific practical activities”. Yang berarti kompetensi 

merupakan tugas khusus yang hanya dapat dilakukan oleh 

orang-orang spesial/tertentu. Berarti tidak bisa sembarang orang 

dapat melakukan tugas tersebut sehingga pemaknaan ini sejalan 

dengan istilah tugas profesi (profesional).  

 

Di sisi lain, Littrell dalam Hamzah B. Uno (2007:20) 

berpendapat bahwa “kompetensi adalah kekuatan mental dan 

fisik untuk melaukakn tugas dan keterampilan yang dipelajari 

melalui latihan dan praktik”. Kemudian menurut Kenezevich 

dam Jejen Musfah (2011:28) berpendapat bahwa  “kompetensi 
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adalah kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi”. Individu 

dalam sebuah lembaga memiliki tugas yang berbeda dengan 

pencapaian suatu lembaga meskipun pasti berkaitan. Tujuan dari 

lembaga tersebut mungkinkan tercapai ketika dalam lembaga 

tersebut bekerja sebagai tim sesuai standar yang telah 

ditetapkan.Seseorang dapat dikatakan kompeten dalam 

bidangnya apabila pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, 

dan hasil kerjanya sesuai dengan standar atau ukuran yang telah 

ditetapkan oleh suatau lembaga atau pemerintah, hal ini berarti 

kompetensi sangat erat kaitannya dengan standar. Dari beberapa 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah 

kemampuan seseoramg dalam bidang pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan hasilnya yang dapat diwujudkan dalam 

hasil kerja yang nyata dan bermanfaat untuk diri sendiri dan 

lingkungan sekitarnya. 

 

Menurut Mulyasa (2007:14) “kompetensi guru adalah 

perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, sosial, 

spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar 

profesi guruyang mencakup penguasaan materi, pemahaman 

terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, 

pengembangan pribadi dan profesional”. Kemudian menurut 

Suparlan (2006:85) “kompetensi guru melakukan kombinasi 

kompleks dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai 
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yang ditujukkan guru dalam konteks kinerja yang diberikan 

kepadanya”.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disintesiskankan 

bahwa kompetensi guru adalah seperangkat kemampuan guru 

untuk memadukan  antara pengetahuan, sikap, keterampilan dan 

nilai yang harus dipahami sehingga dapat menjalankan tugasnya 

lebih baik dan profesional. 

 

c. Macam-Macam Kompetensi Guru  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, guru harus menguasai empat 

kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Hal 

itu diharapkan guru dapat menajalankan tugasnya secara 

profesional dengan memiliki keempat kompetensi tersebut. 

Apabila keempat kompetensi tersebut dikuasai oleh guru, maka 

ia benar-benar dapat dikatakan sebagai guru profesional. 

Dengan demikian tujuan pendidikan nasional dapat diraih dan 

guru berhak mendapakan gaji atau kesejahteraan yang memadai. 

Berikut ini adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki 

oleh guru: 

 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi yang harus dimiliki guru yang pertama adalah 

kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah 
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kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Menurut 

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:88) yang 

dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah 

Kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: 

(a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; 

(b) pemahaman tentang peserta didik; (c) pengembangan 

kurikulum/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 

(f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimilikinya. 
 
 

Berdasarkan pengertian tersebut, jika diuraikan satu persatu 

kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik yaitu: 

1. Seorang guru harus paham akan wawasan dan landasan 

kependidikan. Guru harus memahami hakikat pendidikan 

dan konsep-konsep yang terkait. Seperti, fungsi dan 

peran lembaga pendidikan, konsep pendidikan seumur 

hidup dan berbagai implikasinya, peranan keluarga dan 

masyarakat dalam pendidikan, pengaruh timbal balik 

antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, sistem 

pendidikan nasional, dan inovasi pendidikan. 

Pemahaman yang benar tentang konsep pendidikan akan 
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membuat guru sadar posisi strategisnya ditengah 

masyarakat. 

2. Guru harus mengenal dan memahami peserta didik 

dengan baik, memahami tahap perkembangannya, 

pencapaiannya, kemampuannya, kelebihan dan 

kekurangnnya, hambatan yang dihadapi dan faktor 

dominan yang mempengaruhinya. Siswa itu berbeda asal 

geografis, ras, agama, suku, jenis kelamin, status 

ekonomi, budaya, gaya belajar pun berbeda. Maka guru 

harus memahami segala perbedaan yang ada pada siswa 

untuk diarahkan untuk fokus pada kemampuannya dan 

diberikan motivasi untuk meraihnya. 

3. Guru sebagai pengembang kurikulum, namun 

sebelumnya guru harus memahami hakikat kurikulum. 

Guru sebagai pengembang kurikulum harus harus 

memperhatikan aspek moral dalam pembelajaran. 

Pendidikan seharusnya mengajarkan anak untuk 

mengendalikan dan mengontrol diri mereka. 

4. Guru sebagai perancang pembelajaran. Dalam hal ini 

guru harus mengetahui apa yang harus diajarkan pada 

siswanya, menggunakan metode dan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang akan diajar sehingga 

pembelajaran menjadi menarik. Dengan demikian siswa 

akan selalu mendapatkan pengalaman baru dan 
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menumbuhkan kepercayaan siswa sehingga mereka akan 

senang dan giat belajar. 

5. Guru sebagai pelaksana pembelajaran yang mendidik 

dan dialogis. Dimana guru harus menyiapkan 

pembelajaran yang bisa menarik rasa ingin tahu siswa, 

yaitu pembelajaran yang menarik, menantang, dan tidak 

monoton. Guru harus memahami perkembangan siswa 

melalui proses belajar mengajar. 

6. Guru sebagai pendidik profesional harus memahami 

penilaian pendidikan, kemampuannya bekerja efektif. 

Penilaian tersebut mencakup penilaian aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor sesuai karakteristik mata 

pelajaran dalam proses penilaian guru harus kreatif 

menggunakan penilaian dalam pengajaran 

7. Guru sebagai pengembang peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Dimana dalam hal ini pendidik berperan sebagai 

fasilitator, motivator, dan pemberi aspirasi bagi siswa. 

Guru dapat membantu siswa untuk untuk mengeksplorasi 

secara intelektual, fisik, sosial dan emosional siswa. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2005 

menjelaskan kompetensi pedagogik meliputi: 

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

2. Pemahaman terhadap peserta didik 
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3. Pengembangan kurikulum/ silabus 

4. Perancangan pembelajaran 

5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis 

6. Evaluasi hasil belajar 

7. Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. 

 

2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian 

yang: (a) berakhlak mulia; (b) mantap, stabil dan dewasa; (c) 

arif dan bijaksana; (d) menjadi teladan; (e) evaluasi kinerja 

sendiri; (f) mengembangkan diri; dan (g) religius. Dari 

pengertian tersebut dapat diuraikan : 

1. Guru harus memiliki kemampuan yang berakhlak mulia. 

Sebagaimana dalam BNSP (2006) “pendidikan nasional 

yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. Menurut Gardner dan Cowell 

dalam Jejen Musfah menyatakan bahwa “satu 

karakterisktik sekolah yang baik ialah bahwa kondisi 

moral gurunya tinggi. Kondisi moral tinggi berarti berarti 
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guru mempunyai rasa percaya diri dan antusiasme. 

Percaya diri berarti bahwa guru mengetahui ia dapat 

bekerja baik. Antusiasme berarti bahwa guru sungguh-

sungguh ingin bekerja baik”. Dengan demikian, 

Kepribadian guru harus baik, karena inti dari pendidikan 

adalah perubahan perilaku, sebagaimana makna 

pendidikan adalah proses menempa peserta didik dari 

ketidakmampuan, ketidakjujuran, ketidakbeneran, dan 

dari buruknya hati , akhlak, dan keimanan. 

2. Guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil 

dan dewasa. Karakter guru sangatlah penting, karena 

pendiidk tidak hanya melatih manusia untuk hidup. 

Menurut Mulyasa (2007:174) “guru harus memiliki 

standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup 

tanggung jawab , wibawa , mandiri dan disiplin”. Ada 

tiga ciri dari kedewasaan (a) orang dewa adalah orang 

yang mampu melihat segala sesuatu yang objektif bukan 

subjektif. (b) orang dewasa yang memiliki tujuan dan 

pedoman hidup, yakni sekumpulan nilai kebenaran yang 

menjadi pegangan dan pedoman hidupnya. (c) orang 

yang bisa bertanggung jawab. Orang yang telah memiliki 

kebebasaan, tetapi disisi lain dari kebebasan itu adalah 

tanggung jawab. 
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3. Guru harus memiliki kepribadian yang arif dan 

bijaksana. Guru tidak boleh sombong dengan ilmu yang 

telah didapatnya, merasa paling tahu dan terampil 

diantara guru yang lainnya. Namun manusia kadang 

sombong, mereka tidak menyadari bahwa diatas ilmunya 

masih ada orang yang lebih darinya. Seperti pepatah, 

diatas langit masih ada langit. 

4. Guru harus menjadi teladan. Seorang guru harus menjadi 

sosok yang menjadi panutan bagi siswanya. Memberikan 

contoh yang baik, karena guru sangatlah berperan dalam 

membentuk pribadi siswa. Menurut ajami dalam Jejen 

Musfah, ada bebrapa aspek penting pendidikan dalam 

teladan yaitu “1) manusia saling mempengaruhi satu 

sama lain melalui ucapan, perbuatan, pemikiran, dan 

keyakinan; 2) perbuatan lebih besar pengaruhnya 

dibanding ucapan; dan 3) metode teladan tidak 

membutuhkan penjelasan.” Siswa mampu 

melupakanperkataan guru, namun siswa tidak akan 

pernah melupakan sikap dan perbuatannya. 

5. Guru harus mengevaluasi kinerjanya sendiri. Hal ini 

disebabkan karana guru harus belajar dari pengalaman, 

kaerana pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman 

pada saat mengajar adalah modal yang besar untuk guru 

dalam meningkatkan pengajaran dikelas, dan 
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pengalaman mengajar akan memberikan wawasan bagi 

guru untuk memahami karakter anak-anak. Siswa itu 

unik, karena mereka  memiliki latar belakang yang 

berbeda seperti perbedaan agama, suku, bahasa, status 

ekonomi, cara belajar dan lain-lain. Maka guru harus 

kreatif menemukan bagaimana cara terbaik untuk 

mengahadapi keragamannya. Pengalaman dapat berguna 

bagi guru untuk mengevaluasi setelah melakukan 

pengajaran. Tujuan dari evaluasi kinerja ini adalah guru 

mampu memperbaiki proses pembelajaran di masa yang 

akan datang. Guru akan mengerti dan mengetahui mutu 

pengajarannya dari respon siswa. Oleh sebab itu guru 

harus terbuka, harus siap menerima saran dari orang 

orang disekitarnya. Seperti kepal sekolah, rekan guru, 

dan para siswa. 

6. Guru harus mampu mengembangkan diri. Guru harus 

mampu konsisten sebagai pembelajar yang mandiri, yang 

cerdas memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di 

sekolah dan yang ada dilingkungnya. Sebab sebagai 

pendidik yang baik harus mempunyai semangat yang 

besar. Guru harus mengajarkan keyakinannya, dan tidak 

boleh berbanding terbalik antara apa yang diajar dengan 

keyakinan pribadinya, karena menjadi guru bukanlah 
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hanya pengajar, namun juga harus menjadi manusia yang 

bermoral tinggi. 

7. Guru harus religius. Hal ini sangat erat kaitannya dengan 

berakhlak mulia dan kepribadiannya. Akhlak seseorang 

akan timbul karena percaya pada  sebagai pencipta yang 

memiliki sifat-sifat yang baik. Guru harus memiliki budi 

yang baik yang khusyuk dalam menjalankan ibadah 

sacara vertikal dan horizontal. Menurut Whitehead dalam 

Jejen Musfah (2011:50) menyatakan bahwa “esensi 

pendidikan adalah menjadikan orang yang religius”. 

Guru-guru akan memberikan ilmu yang luas, yang 

dibutuhkan siwa. Guru harus menjaga siswanya, tidak 

hanya dalam aspek teknis kehidupan akademis, tetapi 

juga kehidupan religiusnya.  

 

3. Kompetensi Sosial 

Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi sosial. Seperti 

manusia lainnya, guru adalah makhluk sosial yang 

membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Guru 

diharapkan mampu memberikan teladan atau contoh yang 

baik terhadap lingkungan sekitarnya, dengan menjalankan 

hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat 

setempat. Seorang guru harus memiliki jiwa sosial yang 

tinggi, mudah bergaul, tolong menolong, dan peduli 
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terhadap orang-orang di sekitarnya. Pengertian dari 

kompetensi sosial menurut BNSP (2006:88) adalah  

Kemampuan seorang guru yang merupakan bagian dari 

masyarakat untuk: (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; 

(b) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara 

santun dengan masyarakat sekitar. 
 

Hal yang paling mendasar di antara kemampuan sosial dan 

kemampuan kepribadian adalah idealisme yakni cita-cita 

luhur yang akan dicapai dengan pendidikan. Cita-cita ini 

dapat diwujudkan dengan kesungguhan seorang guru dalam 

mendidik dan mengajar muridnya. Guru harus semangat 

memberikan pengajaran untuk siswanya tanpa memedulikan 

kondisi sosial, politik, ekonomi, dan medan yang 

dihadapinya. Guru dapat melakukan pembelajaran kepada 

masyarakat melalui komunikasi langsung atau  interaksi 

dengan mereka di bebrapa tempat seperti tempat ibadah, 

balai desa dan tempat-tempat lain yang memadai. Guru 

dapat mengekspresikan dan menuangkan pemikirannya atau 

idenya melalui tulisan seperti artikel. 

 

4. Kompetensi Profesional 

Guru memiliki tugas untuk mengajarkan pengetahuan 

kepada siswa namun guru tidak hanya sekedar mengetahui 

materi yang akan diajarkan, tetapi guru harus memahami 

secara luas dan mendalam. Oleh sebab itu, siswa harus 
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selalu belajar untuk memperdalam pengetahuannya. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:88) 

kompetensi profesional adalah: 

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan 

metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren 

dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam 

kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antarmata 

pelajaran terkait; (d) penerapan konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara 

profesional dalam konteks global dengan tetap 

melestarikan nilai dan budaya nasional. 
  

Seiring berjalannya waktu, pengetahuan dan keterampilan 

akan terus berkembang. Oleh sebab itu guru di tuntut untuk 

selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. 

Terkadang pengetahuan dan keterampilan seorang guru saat 

di bangku kuliah sudah tidak relevan lagi pada saat guru 

tersebut sudah mulai mengajar. Hammerness, at al dalam 

Jejen Musfah (2011:55) menjelaskan bahwa “Guru 

berkembang dalam beragam dimensi. Guru berkembang 

sebagai profesional; sebagai ilmuwan dan praktisi dalam 

konteks mata pelajaran; sebagai agen perubahan, dan 

sebagai pengasuh dan penyokong siswa; dan sebagai agen 

moral”. Dengan demikian sudah seharusnya guru selalu 

berkembang dalam setiap dimensinya yang beragam melalui 

belajar dimanapun dan kapanpun.  
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d. Indikator Kompetensi Pedagogik 

Indikator kompetensi pedagogik antara lain: 

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

a. Guru harus memiliki latar belakang pendidikan keilmuan 

supaya memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. 

b. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang 

berbasis subjek (mata pelajaran). 

c. Guru harus memiliki kesesuaian antara latar belakang 

keilmuan dengan subjek yang diampu. 

d. Guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam 

penyelenggaraan pembelajaran di kelas. 

2. Pemahaman Terhadap Peserta Didik 

a. Guru dapat mengidentifikasi karakter belajar setiap peserta 

didik di kelas 

b. Guru harus memastikan bahwa semua peserta didik 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Guru harus mampu mengatur kelas untuk memberikan 

kesempatan yang sama pada semua peserta didik dengan 

kemampuan belajar yang berbeda. 

d. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan 

fisik tertentu agar termotivasi dan tetap aktif mengikuti 

aktivitas pembelajaran. 
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3. Pengembangan Kurikulum/ Silabus 

a. Guru harus menyusun silabus yang sesuai dengan 

kurikulum 

b. Guru membuat rancang rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar 

tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi 

dasar yang ditetapkan. 

c. Guru harus mengikuti urutan materi pembelajaran dengan 

memperhatikan tujuanpembelajaran. 

4. Perancangan Pembelajaran 

a. Guru harus merencanakan sistem pembelajaran yang 

memamfaatkan sumber daya yang ada. 

b. Guru harus melaksanakan aktivitas pembelajaran yang 

sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara 

lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut 

mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya 

5. Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik Dan Dialogis 

a. Guru harus mampu menciptakan situasi belajar agar  anak 

lebih kreatif, aktif dan menyenangkan. 

b. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu dalam proses pembelajaran. 

c. Guru harus memusatkan perhatian pada interaksi dengan 

peserta didik dan memotivasinya untuk memahami dan 

menggunakan informasi yang disampaikan. 
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6. Evaluasi Hasil Belajar 

a. Guru harus menyusun alat penilaian yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu 

seperti yang tertulis dalam RPP. 

b. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan 

jenis penilaian,selain penilaian formal yang dilaksanakan 

sekolah, dan mengumumkan hasil serta implikasinya 

kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap 

materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari. 

c. Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan masing‐masing peserta didik 

untuk keperluan remedial dan pengayaan. 

7. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

potensi yang dimilikinya 

a. Guru harus memiliki kemampuan untuk membimbing 

anak, menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali 

potensinya dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi 

yang dimiliki. 

b. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran 

yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan 

kecakapan dan pola belajar masing‐masing. 
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c. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran 

untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan 

berfikir kritis peserta didik. 

d. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, 

minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing 

peserta didik. 

e. Upaya Peningkatan Kompetensi Guru 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 40 yang menyatakan 

bahwa “pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: 

pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan 

kualitas; kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan 

fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas”. Selain itu pemerintah juga mempunyai kebijakan yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen Pasal 7 bahwa “pemberdayaan profesi guru 

diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan 

secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan 

berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode 

etik profesi”. Kemudian pada pasal 20 menyebutkan bahwa 

“dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, guru 

berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 
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akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni”. 

 

Menurut Caldwell dan Spinks dalam Sukmadinata (2006:203) 

menebutkan bahwa “cara meningkatkan kompetensi guru ialah 

melalui pendidikan pra-jabatan (pre-service education) dan 

pendidikan dalam jabatan (in-service training).” Kemudian 

bradley dalam Jejen Musfah (2011:10) menulis bahwa 

“pentingnya pendidikan dalam jabatan bagi guru sehingga 

mereka dapat mengajarkan hal-hal baru bagi para muridnya, dan 

sekolah mampu menghadapi setiap perubahan dengan penuh 

percaya diri”.  Kemudian pendapat lain Bafadal dalam Jejejn 

Musfah (2011:11) menyebutkan bahwa peningkatan 

kemampuan profesional guru dapat dikelompokkan menjadi dua 

macam pembinaan. “Pertama, pembinaan kemampuan pegawai 

melalui supervisi pendidikan, program sertifikasi, dan tugas 

belajar. Kedua, pembinaan komitmen pegawai melalui 

pembinaan kesejahteraan”. Dari beberapa pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kempetensi guru 

dapat dilakukan melalui pendidikan pendidik pra-jabatan dan 

pendidikan dalam jabatan dan juga dapat dilakukan dengan 

pembinaan terhadap pegawai dan komitmen dari pegawai 

tersebut. 
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Guru dapat melakukan berbagai aktivitas untuk 

mengembangkan pendidikan seperti perencanaan kurikulum, 

strategi  perencanaan dan pengajaran, pelatihan dan evaluasi. 

Seorang guru sangat membutuhkan pelatihan profesional untuk 

menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan guru. Hal 

ini disebabkan oleh manfaat dari pelatihan tersebut yang akan 

membuat guru semakin kaya akan ilmu dan keterampilan. Guru 

yang selalu rajin belajar dan selalu mencari wawasan atau 

pengetahuan akan berhasil menjadi pendidik yang profesional.  

 

Guru sebagai pendidik dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensinya melalui belajar dari berbagai 

program pelatihan yang ada di sekolah atapun di luar sekolah, 

selain itu juga dapat melalui sarana dan prasarana seperti 

perpustakaan, laboratorium, dan internet yang ada di 

sekolah.Dengan adanya kegiatan tersebut, guru diharapkan akan 

mampu bersikap profesional dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Oleh sebab itu, sebagai instalansi pendidikan sekolah 

wajib untuk menyediakan program pelatihan dan sumber belajar 

agar terbentuk guru yang kompeten. Kemudian sekolah juga 

harus mempunyai manajemen pengembangan  kompetensi guru. 

Dengan demikian program pelatihan dan sumber belajar 

tersebut dapat direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan 

dievaluasi dengan baik secara berkala dan berkelanjutan. 
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f. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

Dalam buku  1 pembinaan dan pengembangan profesi guru 

tentang pedoman pengelolaan keprofesian (2010:9) 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah 

“bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan 

kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang 

diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa”. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat diketahui bahwa semua siswa 

diharapkan mampu mempunyai pengetahuan yang lebih, 

mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan 

pemahaman yang mendalam tentang materi ajar dan mampu 

memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mereka mampu 

untuk melakukannya. Adapun Dasar hukum Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB)Dalam buku  1 pembinaan dan 

pengembangan profesi guru tentang pedoman pengelolaan 

keprofesian (2010:4) sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2002; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2002; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru; 

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun l999 tentang  

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 14 

Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi 

Kepala Sekolah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 

2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi 

Konselor; 

15. Peraturan Menteri Pedidikan Nasional Nomor 63 Tahun 

2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 

2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 
 

  

 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) juga 

mempunyai komponen-komponen yaitu : 

1. Pelaksanaan Pengembangan Diri 

Dalam komponen pengembangan diri ini mencakup tentang 

bagaimana usaha ataupun upayang yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan profesionalisme diri seorang guru agar 

mempunyai kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan  

mampu melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dalam 
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kegiatan belajar mengajar. Kegiatan yang ada dalam  

pengembangan diri  ini terdiri atas diklat fungsional dan 

kegiatan kolektif guru. Hal ini dilakukan  untuk mencapai 

sekaligus meningkatkan kompetensi profesi guru yang 

meliputi kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan 

profesional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

 

Kegiatan yang ada dalam pengembangan diri adalah diklat 

fungsional. Dalam hal ini guru memiliki kegiatan untuk 

mengikuti pendidikan dan latihan yang mempunyai tujuan 

untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan 

dan berlaku. Selain itu, kegiatan diklat fungsional ini juga 

bertujuan untu meningkatkan keprofesian agar memiliki 

kompetensi lebih di atas standar kompetensi profesi. 

Kemudian selain diklat fungsional ada juga kegiatan kolektif 

guru. Dalam hal ini guru memiliki kegiatan untuk dapat 

mengikuti kegiatan bersama,mengikuti pertemuan ilmiah 

maupunkegiatan lain yang bertujuan untuk mencapai standar 

telah ditetapkan.Kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan 

lokakarya atau kegiatan kelompok guru (KKG, 

MGMP,MKPS,MKKS KKKS, dan KKPS), menjadi 

pesertamaupun pembahasdalam kegiatandiskusi pannel, 

seminar, atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain serta 
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mengkuti kegiatan kolektif yang lain namun harus sesuai 

dengan tugas dan kewajiban guru. 

 

Kegiatan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru yang 

ada dalam komponen pengembangan keprofesian 

berkelanjutan tersebut yang harus diutamakan adalah 

kebutuhan guru untuk mencapai dan meningkatkan standar 

kompetensi profesi terlebih yang berkaitan dengan 

melaksanakan layanan pembelajaran, seperti kompetensi 

penyusunan RPP, program kerja, perencanaan pendidikan, 

evaluasi, penguasaan materi dan kurikulum, penguasaan 

metode mengajar, kompetensi dalam melakukan evaluasi 

peserta didik dan pembelajaran, menguasai teknologi 

informatika dan komputer (TIK), memiliki kompetensi untuk 

memberikan inovasi dalam pembelajaran dan sistem 

pendidikan di Indonesia. 

2. Pelaksana publikasi ilmiah 

Dalam komponen ini guru harus mampu sebagai pelaksana 

dari publikasi ilmiah yang meliputi kegiatan seperti sebagai 

nara sumber dalam lokakarya ilmiah atau diskusi ilmiah,nara 

sumber dalam seminar, melakukan presentasi pada forum 

ilmiahnara sumber dalam lokakarya ilmiah atau diskusi 

ilmiah. Dalam publikasi ilmiah ini, guru mempublikasikan 

hasil dari penelitian seperti pembuatan karya tulis berupa 

laporan hasil penelitian pendidikan di sekolah, beurpa tulisan 
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ilmiah yang populer pada pendidikan formal maupun 

pembelajaran pada satuan pendidikan,dan juga dapat 

mempublikasi buku teks pembelajaran, buku pengayaan 

untuk siswa dan buku pedoman untuk guru. 

3. Pelaksana karya inovatif 

Dalam hal ini guru sebagai pelaksana dari karya-karya 

inovatif yaitu sebagai sebuah karya penemuan baru  atau 

modifikasi, yang memiliki sifat pengembangan untuk 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah dan 

pengembangan dalam dunia pendidikan, teknologi, dan seni. 

Karya-karya inovatif tersebut meliputi penemuan-penemuan 

baru tentang teknologi tepat guna dalam kategori yang 

kompleks maupun sederhana, pemodifikasian alat ataupun 

bahan praktikum kategori kompleks ataupun sederhana, 

penyusunan dalam standarisasi, pedoman, soal ataupun 

sejenisnya pada tingkat provinsi maupun nasional. 

  

 Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Prinsi-prinsip 

tersebut yaitu : 

1. Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan harus 

menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari, oleh 

karena itu harus pelaksanaan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan fokus pada keberhasilan peserta didik atau 

berbasis hasil belajar peserta didik. 
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2. Proses penyusunan program pelaksanaan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan harus dimulai dari sekolah itu 

sendiri, untuk menghindari kemungkinan pengalokasian 

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang tidak merata, 

sehingga setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan dirinya dan diimplementasikan secara 

teratur, sistematis, dan berkelanjutan.  

3. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, sekolah wajib menyediakan 

kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program 

pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutandengan 

minimal jumlah jam per tahunnya. Kemudian Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau sekolah pun berhak 

menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu. 

4. Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatansetelah 

mengikuti program pelaksanaan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya akandiberikan 

sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika 

sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk 

melaksanakan program pelaksanaan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan, maka sanksi tersebut tidak berlaku 

bagi guru.   
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5. Materi-materi untuk kegiatan pelaksanaan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan harus mencakup dan terfokus pada 

pembelajaran peserta didik, dominan dengan materi 

akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidikan 

terkini, dan teknologi seni, serta menggunakan pekerjaan dan 

data peserta didik untuk meningkatkan kualitas kegiatan 

belajar mengajar. 

6. Program pelaksanaan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan bagi guru harus dimulai dari guru itu sendiri.  

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pelaksanaan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan, kegiatan-kegiatan 

pengembangan harus melibatkan guru secara aktif sehingga 

benar-benar terjadi perubahan pada dirinya, baik dalam 

penguasaan materinya, pemahaman konteksnya, 

keterampilannya, dan lain-lain yang sesuai dengan tujuan 

peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. 

7. Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus 

terintegrasi dari rencana pengembangan sekolah dalam 

melaksanakan peningkatan mutu pendidikan yang disetujui 

antara sekolah, orangtua peserta didik, dan masyarakat. Oleh 

sebab itu, kegiatan pelaksanaan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan harus berkontribusi untuk mewujudkan visi, 

misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan 

dimasyarakat.  
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8. Kegiatan pelaksanaan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan minimal dilaksanakan di sekolah atau dengan 

sekolah di sekitarnya (misalnya di gugus KKG atau MGMP). 

Hal ini dilakukan untuk untuk mengurangi dampak negatif 

pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam jumlah 

besar bepergian ke tempat lain dan menjaga relevansi 

kegiatan. . 

9. Pengembangan keprofesian berkelanjutanharus mendukung 

perubahan khusus di dalam praktik-praktik dan 

pengembangan karir guru yang lebih obyektif, transparan dan 

akuntabel serta mendorong pengakuan profesi guru menjadi 

lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna 

bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa. 

g. Perkembangan Pedagogik 

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2015:68) “pedagogik 

mempunyai makna sama dengan istilah ilmu pendidikan”. Ilmu 

pendidikan lebih menitik beratkan kepada pemikiran 

permenungan tentang pendiidkan. Pemikiran bagaimana 

sebaiknya sistem pendidikan, tujuan pendidikan materi 

pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, cara penilaian, 

cara penilai siswa, guru yang bagaimana, jadi di sini lebih 

menitik beratkan teori. Adapun pentingnya mempelajari ilmu 

pendidikan yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk pengembangan individu 
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Dalam hal pengembangan individu ini seperti yang telah kita 

ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya, ia 

mampu mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga 

dapat membentuk nilai, norma, dan tatanan kehidupan yang 

didasari oleh keinginan dan nilai-nilai luhur untuk 

kesejahteraan hidup, baik untuk perorangan maupun untuk 

kehidupan bersama. 

 

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2015:76) 

berkembangnya manusia sebagai manusia berbudaya setidak-

tidaknya disebabkan oleh : 

a. Adanya kemampuan-kemampuan atau potensi dasar yang 

ada pada manusia, seperti intelek, imaginasi, fantasi, 

sikap, kehendak, dorongan dan lain-lain. 

b. Adanya usaha pengembangan potensi manusia tersebut 

sehingga berwujud kemampuan yang nyata dan adanya 

usaha penyerahan nilai atau norma tersebut yang sudah 

dimiliki oleh kehidupan manusia dari generasi ke generasi 

berikutnya. Berdasarkan hal tersebut maka pendidikan 

merupakan suatu kegiatan yang universal dalam 

kehidupan manusia.artinya tidak mungkin dapat dijumpai 

suatu kehidupan masyarakat tanpa adanya kegiatan 

pendidikan. 
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2. Bagi pendidik pada umumnya 

Dengan memahami ilmu pendidikan pendiidk dapat: 

a. Mempermudah praktik pendidikan 

Pendidik yang mempunyai bekal ilmu pendidikan dalam 

kegiatan pendidikan mampu direncanakan secara teratur 

dan sistematis sehingga praktik pendidikan dapat teratut 

dan sistematis sehingga berjalan dengan baik menuju 

ketujuan yang telah ditetapkan. 

b. Dengan tugasnya sebagai pendidik timbul rasa kecintaan 

terhadap dirinya, terhadap anak didik dan terhadap 

kebenaran. Seperti pendapat ahli pendidik belanda Jan 

Lingthart dalam Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2011) 

yang menyebutkan bahwa “pendidikan adalah soal 

kecintaan, kebijaksanaan, dan kesabaran. Kebijaksanaan, 

dan kesabaran berkembang subur apabila didukung oleh 

kecintaan”. Dengan demikian ilmu pendidikan akan selalu 

berusaha untuk mempelajari dirinya. 

c. Dengan adanya ilmu pendiidkan dapat memperkecil 

kesukaran dan kesalahan dalam melaksanakan praktik 

pendidikan. 

 

3. Dari segi pembangunan 

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2015:78) 

pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa maka 

pemerintah selalu berusaha keras untuk : 
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a. Meningkatkan usaha pemerataan pendidikan 

b. Meningkatkan mutu pendidikan dalam setiap tingkat 

pendidikan; untuk ini peningkatan kemampuan profesional 

guru merupakan komponen terpenting dalam sistem 

pendidikan. Cara lain dalam hal ini yaitu dengan 

pengadaan sarana belajar yang memadai, seperti:buku 

paket pelajaran, peralatan laboratorium, pengadaan dan 

pemanfaatan media instruksional dan lain-lain. 

c. Meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan 

masyarakat dan kebutuhan akan pelaksanaan 

pembangunan yang sekarang sedang dan terus 

dilaksanakan bahkan semakin ditingkatkan 

d. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan 

kegiatan pendidikan di semua jenjang pendidikan. 
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B. Penelitian yang relevan 

  

1. Tingkat Lokal 

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya, peneliti merasa penelitian ini 

relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesy Gustina Jurusan 

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung dengan judul Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap 

Kinerja Guru (Studi pada Guru Tersertifikasi di SD Negeri 2 Tanjung 

Senang, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, 

Bandar Lampung).  

 
Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif, subjek penelitian 

guru tersertifikasi di SD Negeri 2 Tanjung Senang, Kelurahan Tanjung 

Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner, wawancara, studi 

pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan 

yang signifikan antara sertifikasi guru dengan kinerja guru. Secara 

keseluruhan arah hubungan antara kedua variabel tersebut positif. hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai sertifikasi guru maka semakin 

tinggi pula nilai kinerja guru. 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah 

sama-sama mengenai sertifikasi guru, sama-sama meneliti kegiatan guru 

yang telah tersertifikasi, pengumpulan data yang digunakan sama-sama 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui pengumpulan 

data kuesioner, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. 
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Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan terletak pada variabel yang akan di teliti yaitu penelitian ini 

meneliti tentang kompetensi pedagogik guru tersertifikasi dalam 

mengajar. Perbedaan lainnya adalah terletak pada lokasi, penelitian ini 

dilakukan di  SD Negeri 2 Tanjung Senang, Kelurahan Tanjung Senang, 

Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung dan penelitan yang akan 

dilakukan adalah di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

2. Tingkat Nasional 

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya pada tingkat nasional, peneliti 

merasa penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh sri 

lestari  Jurusan Program Studi Pendidikan Agama  Fakultas tarbiyah 

UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul Pengaruh Sertifikasi 

Terhadap kinerja Guru di MTs N Mlinjon Filial Ttucuk.  

 

Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, subjek penelitian 

guru tersertifikasi yang berjumlah 12 orang. Dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh sertifikasi 

guru dengan kinerja guru di MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten yaitu 

guru yang diajukan untuk mengikuti sertifikasi guru adalah guru PNS 

dan Non-PNS. Sebagian guru-guru tersebut lulus melalui jalur diklat 

dikarenakan ada faktor yang belum terpenuhi. Faktor tersebut adalah 

guru harus mempunyai buku atau modul sesuai dengan mata pelajaran 
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yang diampunya. Guru yang telah tersertifikasi memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Kinerja 

guru belum maksimal dalam membuat RPP bersama MGMP. Guru 

belum memenuhi jam mengajar 24 jam. Dan belum ada evaluasi secara 

rutin. 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah 

sama-sama mengenai sertifikasi guru. Sedangkan perbedaannya dalam 

penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada 

metode yang digunakan yaitu pada penelitian ini menggunkan metode 

kualitatif sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan metode kuantitatif, kemudian pada variabel yang akan di 

teliti yaitu penelitian ini meneliti tentang kompetensi pedagogik guru 

tersertifikasi dalam mengajar. Kemudian pada lokasi, penelitian ini 

dilakukan di  MTs N Filial trucuk dan penelitan yang akan dilakukan 

adalah di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah. 
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C. Kerangka Pikir 

 Sertifikasi guru merupakan pemberian sertifikat pendidik melalui proses uji 

kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan 

dari pemerintah dan untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan profesi 

yang dipilihnya. Program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh 

pemerintah  memberikan dampak yang besar bagi guru dan dosen. 

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia. 

 
 Sertifikasi guru dalam hubungannya dengan kompetensi pedagogik guru 

merupakan program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Seorangguru harus menguasai empat kompetensi yang salah satunya adalah 

kompetensi pedagogik guru. Guru yang telah tersertifikat kemungkinan 

besar telah menguasai kompetensi pedagogik jika dibandingkan dengan 

guru yang belum tersertifikasi. Atas dasar tersebut, kerangka pikir penelitian 

ini dapat digambarkan sebagi berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Sertifikasi Guru (X) 

1. Fokus dalam 

pekerjaan 

2. Memfasilitasi diri 

 

 

 

 

 Kompetensi Pedagogik Guru 

(Y) 

 

1. Perancangan 

Pembelajaran 

2. Pemahaman Materi 

3. Pelaksaan 

pembelajaran 

4. Evaluasi pembelajaran 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan teori dan kerangka di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis 

penelitian ditetapkan sebagai berikut : 

 

   : Tidak ada Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Pedagogik 

dalam Mengajar di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah 

   : Ada Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Pedagogik dalam 

Mengajar di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, yang memberikan penjelasan tentang permasalahan untuk 

mengetahui adakah pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi 

pedagogik dalam mengajar di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan nilai dari hasil pengukuran maupun 

perhitungan, baik kualitatif ataupun kuantitatif dari karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok objek yang jelas dan lengkap. 

Menurut Sugiyono (2013:117) “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas subyek atau obyek penelitian yang memiliki kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru yang telah tersertifikasi di 

SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 
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Lampung Tengah yang berjumlah 30 orang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4. Data Jumlah Guru yang Tersertifikasi SMA Negeri 1 

Bangunrejo Kec Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah 

 

No KATEGORI 

GURU 

KETERANGAN 

PNS NON 

PNS 

TERSERTIFIKASI BELUM 

TERSERTIFI

KASI 

1. 36 14 30 20 

    Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Bangunrejo Tahun 2017 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran 

dalam penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:120), “untuk 

sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya apabila jumlah subjeknya besar dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”. Untuk menentukan sampel 

pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel jenuh. 

Dimana teknik sampel jenuh menurut Sugiyono (2013:124) “teknik 

sampling jenuh adalah teknik penentuan apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel”. Maka sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang telah tersertifikasi di 

SMA Negeri 1 Bangunrejo yang berjumlah 30 orang. 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini ada dua macam yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Sertifikasi Guru sebagai variabel bebas (x) 

b. Kompetensi Pedagogik Guru dalam Mengajar sebagai variabel 

terikat (y) 

 

D. Definisi Variabel 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sertifikasi Guru (X) 

Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik 

untuk guru dan dosen agar memperoleh pengakuan dari 

pemerintah terhadap profesi guru dan tenaga kependidikan 

melalui melalui beberapa uji dan persyaratan yang telah 

ditetapkan. 

b. Kompetensi Pedagogik Guru dalam Mengajar (Y) 

Kompetensi Pedagogik Guru dalam Mengajar adalah 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik 
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agar dapat memenuhi standar kompetensi yang harus dikuasai 

peserta didik. 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Sertifikasi guru adalah program pemerintah untuk calon guru 

dan guru yang  memperoleh pengakuan sebagai pendidik 

melalui beberapa uji kompetensi  dalam rangka meningkatkan 

mutu guru dan mutu pendidikan.Sertifikasi guru dapat diukur 

dengan menggunakan indikator: 

1. Fokus dalam pekerjaan 

2. Memfasilitasi diri 

 

b. Kompetensi Pedagogik Guru dalam Mengajar adalah 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Adapun indikator 

yang dapat dijadikan tolak ukur dalam kompetensi pedagogik 

guru dalam mengajar adalah: 

1. Perencanaan Pembelajaran 

2. Pemahaman Materi 

3. Pelaksanaan pembelajaran (model,strategi,penggunaan 

media/sumber belajar) 

4. Evaluasi Pembelajaran 
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E. Pengukuran Variabel 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik scoring 

pada alternatif jawaban dalam lembaran angket yang disebar ke 

responden. 

1. Sertifikasi guru dapat diukur dengan menggunakan angket 

yang disebar kepada 30 guru yang telah tersertifikasi di SMA 

Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah. Indikator pengukuran meliputi fokus 

dalam pekerjaan dan memfasilitasi diri. Setiap angket 

mempunyai tiga kemungkinan jawaban a, b, c yang meliputi: 

a.  Apabila memilih alternatif a diberikan nilai 3 (tiga) 

b. Apabila memilih alternatif b diberikan nilai 2 (dua) 

c. Apabila memilih alternatif c diberikan nilai 1 (satu) 

 

2. Kompetensi pedagogik guru dalam mengajar diukur dengan 

menggunakan angket . Indikator pengukuran adalah 

perencanaan pembelajaran, pemahaman materi, pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Setiap angket 

mempunyai tiga kemungkinan jawaban a, b, c yang meliputi: 

a. Apabila memilih alternatif a diberikan nilai 3 (tiga) 

b. Apabila memilih alternatif b diberikan nilai 2 (dua) 

c. Apabila memilih alternatif c diberikan nilai 1 (satu) 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pokok 

Teknik pokok pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Angket  

Dalam penelitian ini, angket menjadi teknik pokok dalam 

pengumpulan data penelitian, menurut Sugiyono (2014:199), 

“teknik angket atau kuisioner merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya". 

 

Sasaran angket adalah guru yang telah tersertifikasi di SMA 

Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah. Responden memilih jawaban yang telah 

disediakan dari tiga alternatif jawaban yang masing-masing 

mempunyai skor bobot yang bervariasi. Berikut ini skor untuk 

alternatif jawaban pada angket: 

a. Untuk jawaban yang sesuai harapan diberikan nilai 3 

b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberikan 

nilai 2 

c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberikan 

nilai 1 
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Selanjutnya untuk mengolah nilai dalam tiap kelompok variabel 

maka diadakan kategorian nilai yaitu baik, sedang, buruk. Yang 

penskoran nilainya ditentukan oleh banyaknya item. 

 

2. Teknik Penunjang 

Teknik penunjang dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara  

Penelitian ini menggunakan teknik pendukung salah satunya 

adalah wawancara. Dalam penelitian kuantitatif wawancara 

menjadi metode pengumpulan data yang dapat mendukung hasil 

penelitian. Menurut Moloeng (2005), “wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu”. Percakapan dilakukan oleh 

dua orang yaitu antara pewawancara yang ada dalam hal ini 

adalah peneliti, dan narasumber yang ada dalam penelitian ini 

adalah kepala sekolah, guru, siswa dan pihak-pihak yang lain 

terkait dengan pengumpulan data penelitian. 

 

b. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengambilan data untuk 

memperoleh data yang lengkap mengenai informasi tentang 

gambaran umum lokasi penelitian dan keterangan atau fakta-fakta 

yang terkait dengan objek penelitian. 
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G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:211) “validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen.” Hal tersebut berarti suatu alat dikatakan valid 

apabila mampu secara tepat menunjukan besar kecilnya suatu gejala 

yang diukur. Maka dalam hal ini alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa validitas logis dengan cara judgement yaitu 

dengan mengkonsultasikan dengan dosen ahli penelitian di 

lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung, khususnya dosen pembimbing I dan pembimbing II. 

Kemudian kriteria kevalidan angket untuk pernyataan yang bersifat 

positif maka penskorannya dari besar ke kecil, sedangkan untuk 

pernyataan yang bersifat negatif, maka penskorannya dari kecil ke 

besar seperti pada soal nomor 11. Setelah dinyatakan valid maka 

angket tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data 

dalam penelitian ini. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila tes tersebut menunjukan 

hasil-hasil yang tetap dan akurat, serta alat ukur yang digunakan 

akan diadakan uji coba terlebih dahulu. Uji coba angket dilakukan 

dengan teknik belah dua dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyebarkan angket kepada 10 orang di luar responden 

2. Hasil uji coba dikelompokan ke dalam item ganjil dan genap 
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3. Hasil item ganjil dan item genap dikorelasikan dengan 

rumus Product moment, kemudian dilanjutkan dengan 

rumus Spearman Brown untuk selanjutnya dihubungkan 

dengan kriteria reliabilitas, dimana hasil uji coba angket 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 5. Distribusi Hasil Uji Coba Angket dari 10 

Responden Di Luar Populasi tahun 2017/2018, 

Untuk Item Ganjil (X) pada variabel sertifikasi 

guru (x) 

 

No Nomor Item 

Ganjil 

Skor 

1 3 5 7  

1 3 1 2 2 8 

2 2 3 2 2 9 

3 2 2 1 2 7 

4 3 3 2 2 10 

5 3 2 2 1 8 

6 2 2 1 3 8 

7 3 2 2 2 9 

8 2 3 3 2 10 

9 2 3 3 3 11 

10 1 2 2 1 6 

Jumlah 86 

Sumber Data : Uji Coba Angket 

 

Berdasarkan data tabel 5 menjelaskan distribusi hasil dari 

penjumlahan skor uji coba angket kepada 10 orang di luar 

responden pada variabel sertifikasi guru dengan indikator item 

ganjil (X), dengan jumlah soal sebanyak 8 pertanyaan, diketahui 

jumlah skor yang bervariasi. 
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Tabel 6. Distribusi Hasil Uji Coba Angket dari 10 Responden Di 

Luar Populasi tahun 2017/2018, Untuk Item Genap (Y) 

pada variabel sertifikasi guru (x) 

 

No Nomor Item 

Genap 

Skor 

2 4 6 8 

1 2 1 2 3 8 

2 1 1 2 3 7 

3 2 1 1 2 6 

4 3 2 2 2 9 

5 2 3 1 2 8 

6 1 1 2 2 6 

7 1 2 2 3 8 

8 3 2 3 2 10 

9 3 2 2 2 9 

10 2 1 2 2 7 

Jumlah 78 

   Sumber Data : Uji Coba Angket 

Berdasarkan data tabel 6. menjelaskan distribusi hasil dari penjumlahan 

skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden pada variabel 

sertifikasi guru (x) dengan indikator item genap (Y), dengan jumlah 

soal sebanyak 8 pertanyaan. Selanjutnya hasil pengelolaan masing 

masing nomor item ganjil dan item genap di distribusikan  ke dalam 

tabel kerja untuk memudahkan peneliti melakukan analisis data. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 7. Tabel Kerja Antara Item Ganjil (X) dan Item Genap (Y) 

No X Y       XY 

1 8 8 64 64 64 

2 9 7 81 49 63 

3 7 6 49 36 42 

4 10 9 100 81 90 
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Sumber Data : Analisis Data Hasil Uji Coba Angket 

 

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh di atas, maka untuk 

mengetahui reliabilitas dikorelasikan dan diolah dengan rumus Product 

Moment sebagai berikut : 

x = 86              y = 78          xy = 684 

   = 760               = 624         N = 10 
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5 8 8 64 64 64 

6 8 6 64 36 48 

7 9 8 81 64 72 

8 10 10 100 100 100 

9 11 9 121 81 99 

10 6 7 36 49 42 

Jumlah 86 78 760 624 684 
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√        
 

    
    

     
 

         

Selanjutnya untuk mencari reliabilitas alat ukur ini, maka dilanjutkan 

dengan menggunakan rumus Spearman Brown agar diketahui koefisien 

seluruh item dengan langkah sebagai berikut : 

    = 
      

       
 

    = 
       

        
 

    = 
    

      
 

    = 0,85 

Dari hasil pengelolaan data tersebut, kemudian penulis 

mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas menurut arikunto 

(2008:75) sebagai berikut : 

0,80 – 1,00 = Reliabilitas Sangat Tinggi 

0,60 – 0,80 = Reliabilitas Tinggi 

0,40 – 0,60 = Reliabilitas Cukup 

0,20 – 0,40 = Reliabilitas Rendah 

0,00 – 0,20 = Reliabilitas Sangat Rendah 
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Berdasarkan kriteria di atas maka angket yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki reliabilitas sangat tinggi yaitu 0,85. Sehingga 

angket mengenai Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi 

Pedagogik dalam Mengajar di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah pada variabel sertifikasi guru 

(x) dapat dipergunakan dalam penelitian yang sebenarnya. 

  
Selanjutnya adalah hasil uji coba angket pada indikator kompetensi 

pedagogik (y), sebagai berikut: 

Tabel 8. Distribusi Hasil Uji Coba Angket dari 10 Responden Di 

Luar Populasi tahun 2017/2018, Untuk Item Ganjil (X) 

pada variabel kompetensi pedagogik (y) 

 

S

u

m

b

e

r

 

D

S

u

sumber data : Uji Coba Angket 

 

Berdasarkan data tabel 8 menjelaskan distribusi hasil dari penjumlahan 

skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden pada variabel 

No Nomor Item Ganjil Skor 

9 11 13 15    17 19  

1 3 2 1 3 3 2 14 

2 2 3 3 2 3 2 15 

3 3 2 3 3 3 2 16 

4 3 2 2 3 2 1 13 

5 3 2 2 2 1 2 12 

6 2 3 2 3 2 2 14 

7 2 1 1 2 2 2 10 

8 1 1 2 2 2 1 9 

9 2 2 1 2 3 2 12 

10 3 2 2 2 3 2 14 

Jumlah 129 
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kompetensi pedagogik dengan indikator item ganjil (X), dengan jumlah 

soal sebanyak 12 pertanyaan, diketahui jumlah skor yang bervariasi. 

 

Tabel 9. Distribusi Hasil Uji Coba Angket dari 10 Responden Di 

Luar Populasi tahun 2017/2018, Untuk Item Genap (Y) 

pada variabel kompetensi pedagogik (y) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

Sumber : Data Uji coba angket 

Berdasarkan data tabel 9 menjelaskan distribusi hasil dari penjumlahan 

skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden pada variabel 

kompetensi pedagogik (y) dengan indikator item genap (Y), dengan 

jumlah soal sebanyak 12 pertanyaan. Selanjutnya hasil pengelolaan 

masing masing nomor item ganjil dan item genap di distribusikan  ke 

dalam tabel kerja untuk memudahkan peneliti melakukan analisis data. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

No Nomor Item Ganjil Skor 

10 12 14 16    18 20  

1 3 2 1 2 2 1 11 

2 2 3 2 2 3 3 15 

3 3 3 3 1 2 2 14 

4 3 1 2 2 1 3 12 

5 3 2 1 2 1 3 12 

6 1 3 3 2 2 2 13 

7 1 1 2 3 1 2 10 

8 2 3 2 1 2 1 11 

9 2 1 2 1 3 1 10 

10 3 1 2 2 1 2 11 

Jumlah 119 
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Tabel 10. Tabel Kerja Antara Item Ganjil (X) dan Item Genap (Y) 

 

Sumber Data : Analisis Data Hasil Uji Coba Angket 

 
Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh di atas, maka untuk 

mengetahui reliabilitas dikorelasikan dan diolah dengan rumus Product 

Moment sebagai berikut : 

x = 129            y = 119          xy = 1558 

   = 1707               = 1441         N = 10 

 

    
∑   

 ∑ ∑  

 

√{∑   
 ∑   

 
} {∑   

 ∑   

 
}

 

No X Y       XY 

1 14 11 196 121 154 

2 15 15 225 225 225 

3 16 14 256 196 224 

4 13 12 169 144 156 

5 12 12 144 144 144 

6 14 13 196 169 182 

7 10 10 100 100 100 

8 9 11 81 121 99 

9 12 10 144 100 120 

10 14 11 196 121 154 

Jumlah 129 119 1707 1441 1558 
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√{      
      

  
} {      

      

  
}

 

    
           

√{            }{            }
 

    
    

√            
 

    
    

√         
 

    
    

     
 

         

Selanjutnya untuk mencari reliabilitas alat ukur ini, maka dilanjutkan 

dengan menggunakan rumus Spearman Brown agar diketahui koefisien 

seluruh item dengan langkah sebagai berikut : 

    = 
      

       
 

    = 
       

        
 

    = 
   

     
 

    = 0,82 
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Dari hasil pengelolaan data tersebut, kemudian penulis 

mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas menurut arikunto 

(2008:75) sebagai berikut : 

0,80 – 1,00 = Reliabilitas Sangat Tinggi 

0,60 – 0,80 = Reliabilitas Tinggi 

0,40 – 0,60 = Reliabilitas Cukup 

0,20 – 0,40 = Reliabilitas Rendah 

0,00 – 0,20 = Reliabilitas Sangat Rendah 

 
Berdasarkan kriteria di atas maka angket yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki reliabilitas sangat tinggi yaitu 0,82. Sehingga 

angket mengenai Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi 

Pedagogik dalam Mengajar di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah pada variabel kompetensi 

pedagogik (y) dapat dipergunakan dalam penelitian yang sebenarnya. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Mengalisis data merupakan suatu langkah kritis dalam penelitian 

dengan tujuan untuk mencari kebenaran data tersebut dan mendapatkan 

suatu kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis 

data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif.  

Analisis data kuantitatif dengan men ggunakan data-data berbentuk 

angka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

sebagai berikut : 
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1. Teknik Analisis Persentase 

Teknik analisis persentase ini digunakan untuk mengetahui data 

hasil angket tentang pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi 

pedagogik dalam mengajar di SMA Negeri 1 Bangunrejo 

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, namun 

sebelumnya untuk mengolah dan menganalisis data, menggunakan 

rumus : 

 

I = 
     

 
 

Keterangan : 

I    = Interval 

NT = Nilai Tinggi 

NR = Nilai Rendah 

K    = Kategori 

(Sutrisno Hadi,1981:12) 

 

Selanjutnya untuk mengelola dan menganalisis data digunakan 

rumus Persentase sebagai berikut :   
 

P = 
 

 
      

 

Keterangan: 

P  = Persentase 

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variabel yang 

bersangkutan 

N  = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi kategori variabel 
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2. Pengujian Keeratan Hubungan  

Pengujian keeratan hubungan dengan rumus Chi-kuadrat sebagai 

berikut : 

 

     ∑

 

   

∑

 

   

          

   
 

 

Keterangan : 

   = Chi Kuadrat 

∑

 

   

               

∑

 

   

               

                                      

                                    

 

Setelah menggunakan rumus Chi-Kuadrat maka data kan diuji 

dengan rumus koefisien korelasi yaitu : 

   √
  

     
 

Keterangan : 

c      : Koefisien Kontingensi 

     : Chi-Kuadrat 

      : Jumlah sampel 
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Supaya harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai 

derajat asosiasi faktor-faktor, sehinggaharga C dibandingkan 

dengan koefisien kontingensi maksimum yang dapat terjadi. Harga 

C maksimum ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

       √
   

 
 

 

Keterangan : 

       : Koefisien kontingen maksimum 

         : Harga minimum antara banyaknya baris dan kolom dengan 

kriteria 

 

Sehingga dengan uji hubungan ini dapat diketahui bahwa “makin 

dekat harga C pada      , makin besar derajat asosiasi antara 

faktor”. Kemudian setelah menggunakan rumus koefisien 

kontingensi C dan       , sehingga data       tersebut selajutnya 

dijadikan patokan untuk menentukan tingkat keeratan pengaruh, 

dengan langkah sebagai berikut : 

 

     = 
 

     
 

Maka dapat diperoleh klasifikasi atau pengkategorian sebagai  

berikut : 

0,00 – 0,19  = kategori sangat rendah 

0,20 – 0,39  = kategori rendah 

0,40 – 0,59  = kategori sedang 
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0,60 – 0,79  = kategori kuat 

0,80 – 1,00  = kategori sangat kuat 

 

(Sugiyono 2011:257) 

 

I. Langkah-Langkah Penelitian 

 Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian merupakan suatu kegiatan 

dalam bentuk persiapan yang bersifat sistematis dengan maksud dan tujuan 

agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Dalam penelitian ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi : 

 1. Persiapan Pengajuan Judul 

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penulis 

mengajukan judul kepada dosen Pembimbing Akademik pada tanggal 

yang terdiri dari dua alternative judul. Kemudian setelah disetujui oleh 

dosen Pembimbing Akademik, selanjutnya judul penelitian tersebut 

diajukan kepada Ketua program studi PPKN Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung dan mendapatkan persetujuan. Setelah itu, Ketua 

Program Studi menetapkan Dosen Pembimbing yang akan 

membimbing penulis menyusun skripsi. 

 

 2. Penelitian Pendahuluan 

Sebelum menulis proposal penelitian, penulis terlebih dahulu 

melaksanakan penelitian pendahuluan dengan surat izin penelitian 

pendahuluan dari dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung  pada tanggal 9 November 2017 dengan Nomor 
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surat 8642/UN26.13/PN.01.00/2017. Maksud dari pelaksanaan 

penelitian pendahuluan tersebut adalah untuk memperoleh gambaran 

umum tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian yaitu pengaruh 

sertifikasi guru terhadap kompetensi pedagogik dalam mengajar di 

SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

 3. Pengajuan Rencana Penelitian 

Pengajuan rencana penelitian ini dilakukan melalui proses konsultasi 

sebagai salah satu prosedur untuk memperoleh persetujuan 

melaksanakan seminar proposal. Namun sebelum melkasakan seminar 

proposal, peneliti melakukan beberapa perbaikan dan pada akhirnya 

disetujui oleh pembimbing II pada tanggal 5 desember 2017 dan 

pembimbing I pada tanggal 12 desember 2017 kemudian melaksanakan 

seminar pada tanggal 19 desember 2017. Adapun maksud dan tujuan 

diadakan seminar proposal tersebut yaitu untuk memperoleh masukan, 

kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

 

 4. Penyusunan Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpulan data sesuai dengan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah berupa angket tertutup yang akan diajukan kepada 

responden yang berjumlah 30 orang dengan jumlah pertanyaan 

sebanyak 20 pertanyaan terdiri atas 3 alternatif jawaban. Langkah-

langkah yang dilakukan peneliti dalam penyusunan angket dapat 

digambarkan sebagai berikut : 



79 
 

1. Membuat kisi-kisi angket tentang pengaruh sertifikasi guru 

terhadap kompetensi pedagogik dalam mengajar di SMA Negeri 1 

Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

2. Membuat item-item pertanyaan tentang pengaruh sertifikasi guru 

terhadap kompetensi pedagogik dalam mengajar di SMA Negeri 1 

Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 

3. Melakukan konsultasi angket yang akan digunakan untuk 

penelitian kepada dosen pembimbing II dan I untuk mendapatkan 

persetujuan 

4. Setalah angket tersebut disetujui oleh dosen pembimbing II dan 

Pembimbing I, Peneliti mengadakan uji coba angket kepada 10 

orang di luar sampel sebenarnya 

5. Selanjutnya hasil uji coba dikonsultasikan kepada Pembimbing II 

dan Pembimbing I, Setelah dinyatakan valid dan mendapatkan 

persetujuan maka angket siap untuk disebar kepada responden. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan hasil pengujian pengaruh 

yang telah diuraikan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sertifikasi 

guru terhadap  kompetensi pedagogik dalam mengajar di SMA Negeri 1 

Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

Namun pengaruhnya belum sesuai dengan tujuan dari sertifikasi guru. 

Hal itu dikarenakan guru belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut :  

1. Kepada Guru SMA Negeri 1 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah  agar memiliki kesadaran diri untuk 

dapat lebih giat dalam melaksanakan tugas mengajar guna untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. Mencoba berbagai strategi, model 

dan sumber belajar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Menggali informasi yang terkait dengan pendidikan. Menunaikan 

kewajiban sebagai pendidik yang profesional.  
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2. Kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah hendaknya 

memberikan sumber-sumber buku untuk guru dan siswa yang 

menunjang kegiatan pembelajaran serta memberikan berbagai 

informasi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pedagogik 

guru dalam mengajar. Kemudian juga untuk menambah ruang kelas 

baru agar guru tidak kekurangan jam untuk mengajar dan terpenuhi 

syarat dari sertifikasi 

3. Kepala Dinas Pendidikan dan instansi  lain yang terkait dengan 

dengan kompetensi pedagogik seperti sosialisasi atau workshop yang 

terjadwal guna membantu guru untuk lebih profesional. Serta 

memantau program sertifikasi guru dari evaluasi dan monitoring. 
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