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ABSTRAK
Arni
Widiastuti.
K7407049.
EVALUASI
KINERJA
GURU
BERSERTIFIKASI PENDIDIK DI SMP NEGERI 2 GATAK. Skripsi.
Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas
Maret Surakarta, Juli 2011>
Peranan guru sangatlah penting dalam peningkatan mutu pendidikan.
Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran guru dituntut untuk mampu
menyelenggarakan proses pembelajaran yang sebaik-baiknya. Pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal
32 ayat 2, menyatakan pembinaan dan pengembangan profesi meliputi empat
kompetensi: a) pedagogik, b) kepribadian, c) sosial,dan d) profesional.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, untuk pengumpulan data
digunakan teknik cuplikan (purposive sampling). Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini melalui cara: (1) Pengumpulan data (2) reduksi data, (3)
penyajian data, (4) kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Kinerja guru bersertifikasi
pendidik di SMP Negeri 2 Gatak ditinjau dari kompetensi pedagogik dinilai cukup
baik. Hal ini terlihat dari kemampuan guru dalam penguasaan kelas dan
pemahaman guru terhadap peserta didiknya. Guru melakukan pendekatanpendekatan kepada masing-masing peserta didiknya untuk menggali potensi yang
dimiliki oleh setiap peserta didiknya. (2) Kinerja guru bersertifikasi pendidik di
SMP Negeri 2 Gatak ditinjau dari kompetensi profesional dinilai baik dan sesuai
dengan indikator kompetensi pedagogik guru. Hal ini terlihat dari penguasaan
guru tentang landasan pendidikan dan penguasaan bahan pengajaran. Semua guru
sudah mampu menyusun dan melaksanakan program pengajaran, selain itu semua
guru di SMP Negeri 2 Gatak juga telah melakukan penilaian hasil dan proses
pembelajaran yang telah dilaksanakan. (3) Kinerja guru bersertifikasi pendidik di
SMP Negeri 2 Gatak ditinjau dari kompetensi kepribadian sudah sesuai dengan
indikator penilaian kompetensi kepribadian. Semua guru bersertifikasi pendidik di
SMP Negeri 2 Gatak terlihat sebagai guru yang mantap, stabil, dewasa, arif dan
berwibawa. Selain itu sikap guru yang mulia dapat menjadi teladan bagi peserta
didik dan masyarakat. (4) Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP negeri 2
Gatak ditinjau dari kompetensi sosial sudah baik, hal ini terlihat dari semua guru
yang bersertifikasi pendidik mempunyai jiwa sosial yang tinggi, baik di
lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah.
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ABSTRACT
Arni
Widiastuti.
K7407049.
EVALUATION
OF
TEACHER’S
PERFOMANCE WHOSE EDUCATOR CERTIFIED IN SMP NEGERI 2
GATAK. Thesis. Surakarta. Teacher Training and Education Faculty.
Sebelas Maret University Surakarta, June 2011.
The role of teachers is crucial in improving the quality of education. For
that reason, the teacher as learning agent is required to hold the learning process
as well as possible. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
pasal 32 ayat 2 includes four competencies: a) pedagogic, b) personality, c) social,
and, d) professional.
The type of this research is descriptive qualitative. The writer used
purposive sampling to collect the data. Data collection methods used by the writer
were interview and observation. Data analysis technique used in this research
report through: (1) Data collection (2) data reduction, (3) presentation of data, (4)
conclusions.
Based on the result of the research, it can be concluded: (1) Performance
of the teachers whose educator certified in SMP Negeri 2 Gatak termed of
pedagogic competence was considered good enough. This is evident from the
ability of teachers in the classroom mastery and understanding of teachers to the
participant students. Teachers make approaches to each participant students to
explore the potential of every participant students. (2) Performance certified
teacher educators in SMP Negeri 2 Gatak assessed in terms of both professional
competence and in accordance with the indicators of teachers' pedagogical
competence. This can be seen from the control of teachers about the educational
foundation and mastery of teaching materials. All teachers are able to prepare and
implement the teaching program, other than that all teachers at the SMP Negeri 2
Gatak also has assessed the results and learning processes that have been
implemented. (3) Performance certified teacher educators in SMP Negeri 2 Gatak
personality in terms of competence with the corresponding indicators of
competency assessment of personality. All teachers are certified educators in SMP
Negeri 2 Gatak seen as a teacher a steady, stable, mature, wise and authoritative.
Besides the noble attitude of teachers can be role models for students and the
community. (4) Performance of certified teachers in SMP Negeri 2 Gatak terms of
social competence has been good, it is seen from all the teachers are certified
educators have a high social life, both within school and outside the school
environment.
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MOTTO
“Kesempurnaan hanya milik Allah SWT”

”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.”
(Q.S Al-Insyiroh :5-8)

“Ngelmu iku kalakone kanthi laku”
(Pepatah Jawa)

“jer basuki mawa beya”
(Pepatah Jawa)

“ Doa, harapan, dan usaha akan menyelematkan kita dari keterpurukan”
(Penulis)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Globalisasi merupakan tantangan bagi semua bangsa di dunia, termasuk
bangsa Indonesia. Bangsa yang maju adalah bangsa yang dapat memberikan
kesejahteraan bagi warga negaranya baik di bidang ekonomi, kesehatan, politik,
sosial, maupun pendidikan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 telah disebutkan
bahwa; “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
Menciptakan negara yang maju tidaklah mudah, banyak perjuangan yang
harus kita lakukan, misalnya dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang
berkualitas dan kompeten di bidangnya. Sumber Daya Manusia yang berkualitas
dan kompeten adalah manusia yang sehat akal dan jiwa yang dapat
mengembangkan seluruh kemampuan dirinya baik di bidang akademis maupun
non akademis. Jika kedua potensi tersebut di optimalkan, maka akan tercipta
Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten.Indonesia merupakan
negara yang jumlah penduduknya banyak. Dengan modal penduduk yang banyak
seharusnya Indonesia dapat mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas,
tetapi sampai saat ini Indonesia belum bisa dikatakan mempunyai Sumber Daya
Manusia yang berkualitas. Asal mula Sumber Daya Manusia yang berkualitas
adalah hasil dari dunia pendidikan, ketika suatu negara mempunyai sistem
pendidikan yang berkualitas maka negara tersebut akan menghasilkan Sumber
Daya Manusia yang berkualitas pula.
commit to user

1

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
2

Pendidikan akan membawa suatu negara ke arah kemajuan dan
kesejahteraan. Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber
daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru merupakan salah satu
faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan mempunyai posisi
strategis maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan
perhatian besar kepada peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun
mutunya. Dengan tidak bermaksud mengecilkan kontribusi faktor yang lainnya,
faktor tenaga kependidikan atau guru merupakan salah satu faktor yang sangat
penting dalam menentukan kualitas peserta didiknya. Faktor yang dominan dalam
hal pendidikan adalah guru, guru merupakan ujung tombak pelaksanaan
pendidikan yang berkualitas dan nantinya akan menentukan kualitas dan mutu
siswanya. Guru yang diperlukan untuk menghadapi pendidikan modern saat ini
adalah guru profesional. Guru yang profesional adalah guru yang mampu
membawa siswanya dengan sukses dan berhasil mencapai tujuan pengajaran yang
ditentukan. Oleh karena itu sangatlah diperlukan kinerja guru yang professional
dan bermutu tinggi. Mengutip sambutan Menteri Pendidikan Nasional pada
Peringatan Hari Guru Nasional 25 November 2005 menyebutkan guru sebagai
agen pembelajaran diharapkan memiliki empat kompetensi yakni kompetensi
pedagogis,

kompetensi

sosial,

kompetensi

kepribadian

dan

kompetensi

profesional. Jadi guru yang profesional adalah guru yang mempunyai dan
menguasai empat kompetensi tesebut.
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melakukan
berbagai upaya, salah satu upaya dari pemerintah adalah dengn meningkatkan
kualitas guru baik itu melalui penataran dan pelatihan maupun peningkatan strata
pendidikan, namun upaya seperti itu belum bisa meningkatkan kualitas guru. Oleh
karena itu dalam rangka usaha pembinaan dan peningkatan kemampuan guru
sebagai tenaga profesional telah diterbitkan suatu kebijakan pemerintah tentang
sertifikasi pendidikan. Sertifikasi merupakan perwujudan dari UU 14 Tahun 2005
dan PP 19 Tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik
di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan diakibatkan oleh
commit
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tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru. Sebenarnya akar permasalahan
minimnya proses yang dilakukan di sekolah. Proses yang tidak sempurna
mengakibatkan kualitas produk yang tidak baik. Proses pendidikan di sekolah
terletak di tangan guru, bagaimana melaksanakan pembelajaran penguasaan
materi, komunikasi yang dilakukan terhadap peserta didik, memberi motivasi
belajar, menciptakan pembelajaran yang kondusif, mengelola pembelajaran jika
kualitas yang dimiliki guru rendah. Dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan
peningkatan kualitas guru dengan melakukan sertifikasi guru. Sertifikasi
merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas
pendidikan. Sertifikasi adalah awal mula bagaimana guru disejajarkan dengan
profesi lain seperti dokter, insinyur, dan profesi lainnya yang profesional.
Sertifikasi guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas guru dan nantinya
dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Tujuan sertifikasi guru
menurut Wibowo (2004) yaitu:
a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak
kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga
kependidikan
c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan,
dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk
melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten
d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan
tenaga kependidikan
e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik
dan tenaga kependidikan
Ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil
pendidikan, sehingga para lulusan ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu
melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing dan menilai hasil
belajar peserta didik. Bagi guru yang lolos sertifikasi baik guru berstatus PNS
ataupun non PNS (swasta) akan mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji
pokok. Sertifikasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kinerja guru.
Pertanyaan yang banyak beredar di masyarakat saat ini adalah apakah guru yang
telah lolos sertifikasi sudah benar-benar memenuhi kriteria seorang guru yang
to user meningkat setelah guru lolos
berkualitas. Dan apakah kinerjacommit
guru tersebut
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sertifikasi. Menurut penulis masalah diatas sangat menarik untuk diangkat
menjadi penelitian. Menurut data dari Human Development Index tentang
persentase guru yang belum layak mengajar di SD 60%, SMP 40%, SMU 43%,
SMK 34%, dan bidang lainnya 17,2%. Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 32 ayat 2,
menyatakan pembinaan dan pengembangan profesi meliputi empat kompetensi: a)
pedagogik, b) kepribadian, c) sosial, dan d) profesional. Untuk itu perlu diteliti
apakah guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi, dan bersertifikat pendidik,
benar-benar sudah memiliki kompetensi sesuai dengan Permendiknas Nomor 16
Tahun 2007. Begitu banyak cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
kualitas pendidikan di Indonesia. Apakah sertifikasi akan memberikan hasil yang
positif bagi pendidikan di Indonesia. Dari uraian diatas penulis bermaksud untuk
melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Gatak. SMP Negeri 2 Gatak merupakan
sekolah yang mempunyai jumlah tenaga pengajar yang berjumlah 50 guru. Dari
guru-guru tersebut 25 guru sudah bersertifikasi pendidik. Penulis bermaksud
untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi kinerja guru bersertifikasi
pendidik di SMP Negeri 2 Gatak Tahun 2011”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam
penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Kurangnya kinerja guru besertifikat pendidik ditinjau dari kompetensi
pedagogik
2. Kurangnya kinerja guru besertifikat pendidik ditinjau dari kompetensi
sosial
3. Kurangnya kinerja guru besertifikat pendidik ditinjau dari kompetensi
kepribadian
4. Kurangnya kinerja guru besertifikat pendidik ditinjau dari kompetensi
profesional
5. Rendahnya kinerja yang dimiliki para guru sehingga loyalitas guru kurang
commit to user
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C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang dapat diidentifikasi maka perlu
adanya pembetasan masalah dalam penelitian ini. Untuk itu penulis membatasi
masalah pada kinerja guru yang sudah bersertifikat pendidik ditinjau dari empat
kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen yaitu;
1. Kinerja guru besertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak untuk
melaksanakan tugas sebagai pendidik ditinjau dari kompetensi pedagogik
2. Kinerja guru besertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak untuk
melaksanakan tugas sebagai pendidik ditinjau dari kompetensi sosial
3. Kinerja guru besertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak untuk
melaksanakan

tugas

sebagai

pendidik

ditinjau

dari

kompetensi

kepribadian
4. Kinerja guru besertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak untuk
melaksanakan

tugas

sebagai

pendidik

ditinjau

dari

kompetensi

profesional.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan teori diatas maka dapat dirumuskan
pokok permasalahan dalam penelitian yaitu:
1. Bagaimana kinerja guru besertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak
ditinjau dari kompetensi pedagogik?
2. Bagaimana kinerja guru besertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak
ditinjau dari kompetensi sosial?
3. Bagaimana kinerja guru besertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak
ditinjau dari kompetensi kepribadian?
4. Bagaimana kinerja guru besertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak
ditinjau dari kompetensi profesional?
commit to user
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja guru besertifikasi pendidik
ditinjau dari kompetensi pedagogik di SMP Negeri 2 Gatak
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja guru besertifikasi pendidik
ditinjau dari kompetensi sosial di SMP Negeri 2 Gatak
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja guru besertifikasi pendidik
ditinjau dari kompetensi kepribadian di SMP Negeri 2 Gatak
4. Untuk mengetahui bagaimana kinerja guru besertifikasi pendidik
ditinjau dari kompetensi profesional di SMP Negeri 2 Gatak
F. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia
pendidikan baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.
1. Manfaat Teoretis
Hasil

dari

penelitian

ini

diharapkan

dapat

menambah

dan

mengembangkan pengetahuan dalam dunia pendidikan serta dapat menjadi bahan
pertimbangan untuk penelitian di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Guru
Dapat memacu guru agar guru dapat meningkatkan kinerjanya, dan
nantinya dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dan kualitas
pendidikan.
b. Bagi Peneliti
Untuk membekali peneliti sebagai calon guru. Melalui penelitian
ini peneliti berharap dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki
commit to user
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secara profesional sebagai seorang calon guru, khususnya untuk
pengembangan ilmu pendidikan.
c. Bagi Dinas Pendidikan
Bagi dinas pendidikan penelitian ini bermanfaat untuk masukan
dalam pelaksanaan sertifikasi guru di SMP Negeri 2 Gatak.

commit to user
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Evaluasi kinerja guru
a. Evaluasi
Menurut Suharsimi Arikunto(2009:1) Evaluasi berasal dari kata evaluation
(bahasa Inggris). Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa
Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit
penyesuaian dengan lafal Indonesia menjadi “evaluasi”. Istilah “penilaian”
merupakan kata benda dari “nilai”. Pengertian “pengukuran tertentu, sehingga
sifatnya menjadi kuantitatif.Seperti dikutip Arikunto (2009:1) Suchman 1961
berpendapat (dalam Anderson 1975) memandang evaluasi sebagai sebuah proses
menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk
mendukung tercapainya tujuan. Wahyu Adi (2003:3) menyebut evaluasi sebagai
usaha untuk mengetahui ada dan tidaknya perubahan yang terjadi. Pengertian
evaluasi menurut wakhinudin adalah evaluasi berasal dari Bahasa Inggris
evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian
istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan
sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan
tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi mengandung pengertian:
suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.
(http://wakhinuddin.wordpress.com/category/evaluasi-program-dan-lembaga)
(Farida yusuf:1989) menyebutkan bahwa evaluasi dapat mempunyai dua
fungsi yaitu fungsi formatif; evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan
kegiatan yang sedang berjalan dan fungsi sumatif; evaluasi dipakai untuk
pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa “Evaluasi
adalah pengkuran atau penilaian suatu hasil yang dicapai dari suatu kegiatan yang
commit to user
dilakukan berdasarkan kriteria tertentu”.
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b. Kinerja
Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang
artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang.
Pengertian kinerja dalam Kamus Lengkap Bahasa indonesia (Daryanto, tt: 339)
didefinisikan sebagai “sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan;
kemampuan kerja (tentang peralatan)”. Mangkunegara mendefinisikan kinerja
adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. (http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2113811pengertian-kinerja). Kemudian pengertian kinerja menurut Suyadi Prawirosentono
(1999:2) adalah hasil yang kerja yang dapat dicapai oleh sesorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi. Jadi menurut bahasa kinerja dapat
diartikan prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja pada diri
seseorang. Berdasarkaan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa
kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu
maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh
kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta
keinginan untuk berprestasi.
Kinerja mempunyai arti penting bagi guru karena dengan adanya penilaian
kinerja guru, seorang guru dapat berprestasi, mengembangkan potensi dan pada
akhirnya diberi penghargaan dan prestasi. Penilaian kinerja guru yang efektif dan
adil berkelanjutan akan meningkatkan dan prestasi kerja guru. Ukuran kinerja
guru dapat dilihat dari rasa tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik
menjalankan tugas profesinya. Prestasi bukan berarti banyaknya kejuaraan yang
diperoleh guru tetapi suatu keberhasilan yang salah satunya nampak dari suatu proses
belajarmengajar. Untuk mencapai kinerja maksimal, guru harus berusaha
mengembangkan seluruh kompetensi yang dimilikinya dan juga memanfaatkan serta
ciptakan situasi yang ada dilingkungan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku.
commit to user
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Menurut Prof. DR. Sondang

P. Siagian, M.P.A “penilaian kinerja

merupakan suatu proses di mana organisasi berupaya memperoleh informasi yang
seakurat mungkin tentang kinerja para anggotanya.” Penilaian kinerja harus
dilakukan dengan baik karena akan sangat bermanfaat bagi organisasi secara
keseluruhan. Enam hal yang penting dipahami dalam penilaian kinerja adalah:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kegunaan hasil penilaian kinerja
Unsur-unsur penilaian kinerja
Teknik penilaian kinerja masa lalu
Kiat melaksanakan penilaian kinerja yang berorientasi ke masa depan
Implikasi proses penilaian
Umpan balik bagi satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia
dalam organisasi.
c. Guru

1) Pengertian Guru
Menurut Muh. Uzer Usman (2005:5) Guru merupakan jabatan atau
profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa
dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan
atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang
tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syaratsyarat khusus, apalagi sebagai guru profesional yang harus menguasai betul seluk
beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya atau
pendidikan prajabatan.
Dalam buku Mulyasa (2007) ada berbagai kajian yang menunjukkan
peranan guru yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Kajian dan hasil
penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Murphy, (1992) menyatakan bahwwa keberhasilan pembaharuan sekolah
sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran,
fasilitator, dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Karena itu,
guru harus senantiasa mengembangkan diri secara mandiri serta tidak
bergantung pada inisiatif kepala sekolah dan supervisor.
b. Brand dalam Educational Leadership (1993) menyatakan bahwa “Hampir
semua usaha reformasi pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan
commit to user
penerapan metode pembelajaran, semuanya bergantung pada guru. Tanpa
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penguasaan materi dan strategi pembelajaran, serta tanpa dapat mendorong
siswanya untuk belajar bersungguh-sungguh, segala upaya peningkatan mutu
pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.
c. Cheng dan Wong, (1996), berdasarkan hasil penelitiannya di Zhejiang, Cina,
melaporkan empat karakteristik sekolah dasaar yang unggul berprestasi, yaitu:
(1) adanya dukungan pendidikan yang konsisten dari masyarakat, (2) tingginya
derajat profesionalisme di kalangan guru, (3) adanya tradisi jaminan kualitas
(quality assurance) dari sekolah, dan (4) adanya harapan yang tinggi dari siswa
untuk berprestasi.
d. Supriadi (1998: 178) mengungkapkan bahwa mutu pendidikan yang dinilai dari
prestasi belajar peserta didik sangat ditentukan oleh guru, yaitu 34% pada
negara sedang berkembang, dan 36% pada negara industri.
e. Jalal dan mustofa, (2001), menyimpulkan bahwa komponen guru sangat
mempengaruhi kuallitas pengajaran melalui (1) penyediaan waktu lebih banyak
pada peserta didik, (2) interaksi dengan peserta didik yang lebih intensif/
sering, (3) tingginya tanggung jawab mengajar dari guru. Karena itu, baik
buruknya sekolah sangat bergantung pada peran dan fungsi guru.
Dari semua kajian dan penelitian tersebut disimpulkan bahwa guru sangat
berperan penting dalam pendidikan, sedikitnya ada tujuh indikator yang
menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya
mengajar (teaching) yaitu:
a) Rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran
b) Kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas
c) Rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan
kelas (classroom action research)
d) Rendahnya moivasi berprestasi
e) Kurang disiplin
f) Rendahnya komitmen profesi
g) Rendahnya kemampuan manajemen waktu Mulyasa(2007:9)
commit to user
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Profesionalisme merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh guru saat ini,
seorang guru yang profesional akan membawa peserta didiknya ke arah kemajuan.
untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki minimal lima hal
sebgai berikut:
a. Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya
b. Menguasai secara mendalam bahan/ mata pelajaran yang diajarkannya serta
cara mengajarnya kepada peserta didik
c. Bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara
evaluasi
d. Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari
pengalamannya
e. Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan
profesinya. Menurut Supriadi (1998) dalam Mulyasa (2008:11)
2) Kompetensi Profesionalitas Guru
a) Pengertian Kompetensi Guru
Menurut Broke and Stone dalam sebagaimana dikutip Mulyasa(2007:25)
mengemukakan

bahwa

“kompetensi

guru

sebagai.......

kompetensi

guru

merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.”
Sementara menurut Charles (1994) dikutip ahli yang sama menemukakan bahwa ”
kompetensi

merupakan

perilaku

rasional

untuk

mencapai

tujuan

yang

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.” Sedangkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,
ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru
atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.” Menurut Sahertian
(1994:29) ciri-ciri guru yang profesional adalah sebagai berikut:
1) Ahli atau expert, artinya guru tersebut merupakan ahli dalam bidang
pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik.
2) Memiliki rasa tanggung jawab atau responsibility dan otonomi, artinya, guru
commitmoral
to userdan intelektual terhadap ilmu
memiliki rasa tanggung jawab
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pengetahuan yang diajarkan kepada peserta didik. Sedangkan otonomi artinya
seorang guru mempunyai kemandirian dalam mengemukakan apa yang harus
dikatakan berdasarkan keahiannya.
3) Memiliki rasa kesejawatan artinya, seorang guru menjunjung tinggi martabat
dan kode etik guru, sehingga senantiasa menjaga citra guru di masyarakat.
b) Standar Kompetensi Guru
Standar kompetensi guru adalah pernyataan tentang kriteria yang
dipersyaratkan, ditetapkan, dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga
layak disebut kompeten.
Materi uji kompetensi guru menurut Mulyasa (2007:195) dijabarkan dari
kriteria profesional. Kriteria profesional jabatan guru mencakup kompetensi
pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yaitu sebagai berikut:
a. Penguasaan wawasan pendidikan makro
b. Penguasaan lingkungan akademik kampus
c. Penguasaan kurikulum (KTSP)
d. Penguasaan bahan ajar
e. Penguasaan silabus
f.Penguasaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
g. Penguasaan teori belajar
h. Penguasaan teori pembelajaran
i. Kemampuan merancang pembelajaran
j. Kemahiran mengajar, dengan menguasai ketrampilan berikut:
1) Bertanya
2) Memberi penguatan
3) Mengadakan variasi
4) Menjelaskan
5) Membuka dan menutup pelajaran
6) Membimbing diskusi kelompok kecil
7) Mengelola kelas
8) Mengajar kelompok kecil dan perorangan
k. Menguasai mekanisme penilaian
1) Merancang instrumen
2) Menganilisis data
3) Kemahiran menggunakan hasil penilaian
l. Kemampuan merekonstruksi program pembelajaran
m. Kemampuan menulis bahan ajar
commityang
to user
n. Kemampuan menulis makalah
relevan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
14

o. Keberhasilan mengikuti studi lanjut
p. Memiliki karier profesi
q. Semangat, etos kerja, disiplin
r. Ketekunan, kerajinan, keuletan
s. Kemampuan keluarga
1) Kerukunan keluarga
2) Pendidikan keluarga
3) Keberhasilan keluarga
t. Kemampuan sosial akademik
1) Kemampuan memahami dan menerima peserta didik
2) Kepedulian pada peserta didik
3) Pelayanan kepada peserta didik
u. Kemampuan bergaul dengan sejawat
v. Kemampuan hidup bermasyarakat
w. Pengabdian pada masyarakat
x. Kegiatan produktif diluar profesi
y. Partisipasi dalam organisasi profesi
1) Anggota
2) Pengurus
3) Tokoh
z. Kegiatan sosial (keterlibatan dalam berbaga lembaga kemasyarakatan)
Kompetensi guru yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajaran yaitu:
1. Kompetensi Pedagogik
Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a
dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola
pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi
hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya. Menurut Mulyasa (2007:75) Kompetensi pedagogik
merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang
sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut:
a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
b. Pemahaman terhadap peserta didik
c. Pengembangan kurikulum/silabus
d. Perancangan pembelajaran
e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
g. Evaluasi hasil belajar (EHB) commit to user
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h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya.
Menurut Slamet PH (2006) dalam Syaiful Sagala(2009:31) kompetensi
pedagogik terdiri dari Sub-Kompetensi:
a. Berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata pelajaran
yang diajarkan.
b. Mengembangkan silabus mata pelajaran standar kompetensi (SK) dan
kompetensi dasar (KD)
c. Merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus
yang telah dikembangkan.
d. Merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas.
e. Melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, kreatif, inovatif,
eksperimentatif, efektif dan menyenangkan).
f. Menilai hasil belajar peserta didik secara otentik.
g. Membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya:
a) Pelajaran
b) Kepribadian
c) Bakat
d) Minat
e) Karir
h. Mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru.
2. Kompetensi Sosial
Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah
kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan
bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi
sosial yang harus dimiliki oleh guru yaitu:
1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat
2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
16

3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan
4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar
Menurut Slamet PH (2006) dalam Syaiful Sagala (2009:38), kompetensi
sosial terdiri dari Sub-Kompetensi:
1) Memahami dan menghargai perbedaan(respek) serta memiliki kemampuan
mengelola konflik dan benturan.
2) Melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala
sekolah, dan wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya.
3) Membangun kerja tim (teamwork) yang kompak, cerdas, dinamis dan lincah
4) Melaksanakan komunikasi (oral, tertulis, tergambar) secara efektif dan
menyenangkan dengan seluruh wargasekolah, orang tua peserta didik, sengan
kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki peran dan tanggung
jawab terhadap kemajuan pembelajaran.
5) Memiliki

kemapuan

memahami

dan

menginternalisasikan

perubahan

lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya.
6) Memiliki kemampuan mendudukkan dirinya dalam sisten nilai yang berlaku di
masyarakat sekitarnya.
7) Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik misalnya; partisipasi,
transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan profesionalisme.
Tak dapat dipungkiri guru adalah manusia biasa yang merupakan makhluk
sosial, guru tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan
sekitarnya, oleh karena itu seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi
sosial.
3. Kompetensi Kepribadian
Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribaian adalah
kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa,
menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Mulyasa (2007:117)
mengemukakan bahwa kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya
commit topeserta
user didik. Kompetensi kepribadian
terhadap pertumbuhan dan perkembangan
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ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian
anak, guna menyiapkan da n mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta
mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.
Menurut Slamet PH (2006) dalam Syaiful Sagala (2009:36) kompetensi
kepribadian terdiri dari Sub-Kompetensi:
a. Memahami, menghayati dan melaksanakan kode etik guru Indonesia
b. Memberikan layan pendidikan dengan sepenuh hati, profesional dan ekspektasi
yang tinggi terhadap peserta didiknya
c. Menghargai perbedaan latar belakang peserta didiknya dan berkomitmen tinggi
untuk meningkatkan prestasi belajarnya.
d. Menunjukkan dan mempromosikan nilai-nilai, norma-norma, sikap dan
perilaku positif yang mereka harapkan dari peserta didiknya
e. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah umumnya dan
pembelajaran khususnya
f. Menjadikan dirinya sebagai bagian integral dari sekolah
g. Bertanggung jawab terhadap prestasinya
h. Melaksanakan tugasnya dalam koridor peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalam koridor tat pemerintahan yang baik (good governance)
i. Mengembangkan profesionalisme diri melalui evaluasi diri, refleksi dan
pemutakhiran berbagai hal yang terkait dengan tugasnya.
j. Memahami, menghayati dan melaksanakan landasan-landasan pendidikan
(yuridis,filosofis dan ilmiah).
4. Kompetensi Profesional
Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah
kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang
memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus
dikuasai oleh guru dalam tugas utamanya mengajar.
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Menurut Slamet PH (2006) dalam Syaiful Sagala (2009:39) kompetensi
profesional terdiri dari Sub-Kompetensi:
a. Memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar
b. Memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang tertera
dalam Peraturan Menteri serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP)
c. Memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar
d. Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait
e. Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari
2. Sertifikasi
1.Pengertian sertifikasi
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian
sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah
bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai
tenaga profesional. Menurut Masnur Muslich (2007:2) sertifikasi adalah proses
pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan
tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional, yang
dibarengi dengan peningkatan kesehjateraan yang layak. Berdasarkan pengertian
tersebut dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa
seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan
pada

satuan

pendidikan

tertentu,

setelah

lulus

uji

kompetensi

yang

diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi merupakan upaya pemerintah
yang berlandaskan pada UU 14 Tahun 2005 dan PP 19 Tahun 2005 dengan tujuan
untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia. Rendahnya output
pendidikan di Indonesia bukan karena input pendidikan yang rendah tetapi akibat
dari proses pendidikan yang kurang maksimal dan rendahnya kualitas tenaga
pendidik di Indonesia. Akar dari permasalahannya adalah minimnya proses
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maksimal, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas output pendidikan. Proses
pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Kualitas guru akan
mempengaruhi bagaimana guru melaksanakan pembelajaran, menguasai materi,
melakukan komunikasi kepada peserta didik, memberi motivasi belajar,
menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. Berdasarkan kenyataan yang
ada di lapangan maka pemerintah berusaha meningkatkan kualitas tenaga
pendidik dengan membuat kebijakan yaitu melakukan sertifikasi guru. Sertifikasi
adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal
sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga
profesional.
Menurut UU 14 Tahun 2005, pasal 8 adalah Guru wajib memiliki
kualifikasi akademik, kompetensi, Sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani,
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kualifikasi akademik yang dimaksud sebagaimana PP No 19 Tahun 2005 tenta
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu pasal 29 (ayat 1-6) profesi guru
untuk PAUD sampai tingkat SMA sederajat harus diploma empat (D4) atau
sarjana (S1).
Dalam pelaksanaan sertifikasi perlu adanya kesatuan pemahaman dari
semua pihak, bahawatujuan sertifikasi adalah meningkatnya kualitas pendidikan.
Tujuan utama sertifikasi bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan
untuk menunjukkan bahwa guru yang bersertifikat memiliki kompetensi
sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru.
2.Manfaat sertifikasi
Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan unruk meningkatkan
kompetensi profesionalitas seorang guru. Berikut ini manfaat sertifikasi menurut
Mulyasa (2008:35):
1) Pengawasan mutu
a) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan
seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
b) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk
mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
c) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi baik pada waktu
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d) Proses seleksi yang lebih baik, program elatihan yang lebih bermutu
maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan
profesionalisme.
2) Penjaminan mutu
a) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap
kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah
menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
b) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/
pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan
ketrampilan tertentu.
Menurut Masnur Muslich (2007:9) manfaat uji sertifikasi adalah meliputi :
a. melindungi profesi guru dalam praktik layanan pendidikan yang tidak
kompeten sehingga dapat merusak citra guru itu sendiri
b. melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan
profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan
penyiapan sumber daya manusia
c. menjadi wahana penjamin mutu bagi Lembaga pendidik tenaga kependidikan
(LPTK) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai
control mutu bagi pengguna layanan pendidikan
d. menjaga lembaga pelayanan pendidikan dari keinginan internal dan eksternal
yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3.Penyelenggaraan Sertifikasi
Lembaga penyelenggara Sertifikasi telah diatur oleh UU 14 Tahun 2005,
pasal 11 (ayat 2) yaitu; “perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan
tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.”
Pelaksanaan Sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerja sama antara
Dinas Pendidikan Nasional Daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan
Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Kemudian Pendanaan Sertifikasi ditanggung
oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana UU 14 Tahun 2005, pasal
13 (ayat 1) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran
untuk peningkatan kualifikasi akademik dan Sertifikasi pendidik bagi guru dalam
jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.”
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4.Beban Materi Sertifikasi
Beban materi Sertifikasi telah diatur dalam UU 14 Tahun 2005, pasal 10
(ayat 1) bahwa “guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh
melalui pendidikan profesi.”
Beban materi di atas ini merupakan materi mayor yang akan
dipragmentasikan pada materi minor, seperti kompetensi pedagogik yang
merupakan keilmuan yang mengkaji, mendalami tentang pertumbuhan dan
perkembangan anak, tentunya lebih banyak berbicara psikologi perkembangan,
demikian pula kompetensi profesional yang berbicara tentang kode etik, tugas,
kewajiban, tanggung jawab, kemampuan seorang guru, dan lain-lainnya.
Beban materi itu untuk menambah wawasan guru di lapangan dalam
mengantisipasi majunya pekembangan pendidikan, demikian juga sesuai dengan
tuntutan kebutuhan masyarakat pemakai (stakeholders). Sekolah dihadapkan
pada dunia maya, penggunaan media elektronik dengan teknologi tinggi yang
muncul pada beberapa tahun terakhir. Sementara guru-guru masih banyak yang
belum menguasai teknologi ini, maka oleh sebab itu guru diberi pencerahan
tentang

benda

teknologi

tersebut,

termasuk

cara

penggunaan

dan

pengoperasiannya. Media elektronik tersebut untuk memudahkan guru untuk
mengkomunikasi pelajaran di kelas terhadap peserta didik dan membantu peserta
didik lebih cepat memahami, mengetahui, dan mendalami materi yang disajikan
guru.
5.Mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru
Ada dua macam cara dalam pelaksanaan sertifikasi guru yaitu:
a) Melalui penilaian portofolio bagi guru dalam jabatan
Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman
berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas preofesi sebagai guru
dalam

interval

waktu

tertentu.

Dokumen

ini

terkait

dengan

unsur

pengalaman,karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan
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peran sebagai agen pembelajaran (kompetensi kepribadian, pedagogik,
profesional, dan sosial).
Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru (khususnya guru dalam jabatan)
untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai
agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui dokumen
kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar,
perencanaan dan pelaksanaan pembalajaran. Kompetensi kepribadian dan
kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan
pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen
kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar,
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi akademik. Portofolio
juga berfungsi sebagai:
a. wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya
yang meliputi produktifitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya
utama dan pendukung;
b. informasi/data

dalam

memberikan

pertimbangan

tingkat

kelayakan

kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah
ditetapkan;
c. dasar menentukan kelulusan guru yang mengikuti sertifikasi (layak
mendapatkan sertifikat pendidik atau belum);
d. dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk
menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan
pemberdayaan guru.
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.18 Tahun 2007
tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan, komponen portofolio meliputi:
a. kualifikasi akademik
b. pendidikan dan pelatihan
c. pengalaman belajar
d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
e. penilaian dari atasan
f. prestasi akademik
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g. karya pengembangan profesi
h. keikutsertaan dalam forum ilmiah
i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan
j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Masnur Muslich
(2007:21)
b) Melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru
Pendidikan dan pelatihan profesi guru merupakan program pendidikan yang
diselenggarakan

oleh

perguruan

tinggi

yang

memiliki

otoritas

untuk

melaksanakan sertifikasi guru bagi peserta sertifikasi yang belum lulus penilaian
portofolio. Akhir pendidikan dan pelatihan profesi guru, peserta sertifikasi harus
mengikuti ujian yang mencakup kompetensi guru dibidang pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional.
B. Penelitian yang relevan
Penelitian yang relevan berkaitan dengan evaluasi kinerja guru bersertifikasi
pendidik belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan sertifikasi merupakan hal
yang baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Amanat tentang sertifikasi
tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang
Sisdiknas.
Penelitian relevan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dilakukan
oleh Arif Firdausi Ananda. Penelitian ini dilakukan pada para guru bersertifikat
pendidik Tahun 2007 dan 2008 sebanyak 25 guru di SMKN 4, SMKN 5, SMKN
6 di Kodya Malang. Hasil penelitian diperoleh bahwa, sebagian besar (77,77%)
kinerja guru bersertifikat pendidik ditinjau dari standar kompetensi guru pada
kompetensi pedagogik adalah dalam kategori baik Sebagian besar (78,38%)
kinerja guru bersertifikat pendidik ditinjau dari standar kompetensi guru pada
kompetensi kepribadian adalah dalam kategori baik. Sebagian besar (77,42%)
kinerja guru bersertifikat pendidik ditinjau dari standar kompetensi guru pada
commit tobaik.
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guru bersertifikat pendidik ditinjau dari standar kompetensi guru pada kompetensi
profesional adalah dalam kategori baik.
C. Kerangka Berfikir
Pemerintah mengeluarkan UUGD tahun 2005 Pasal 10 ayat 1 menetapkan
empat macam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu; (1) kompetensi
pedagogik, (2) kompetensi kepribadian (3) kompetensi profesional (4) kompetensi
sosial. Penguasaan keempat kompetensi terebut merupakan cara untuk
mengetahui kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi. Guru adalah unsur utama
dalam suatu proses pendidikan. Guru berada dalam barisan terdepan pendidikan
yang berhadapan langsung dengan peserta didik melalui proses pembelajaran.
Oleh karena itu, guru berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru yang akan memacu pada
meningkatnya kualitas pendidikan. Untuk mengetahui kinerja guru ditinjau dari
empat kompetensi maka diadakan evaluasi kinerja guru bersertifikasi pendidik.
Evaluasi meliputi penguasaan guru dalam melaksanakan kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.
1. Kinerja guru bersertifikasi pendidik ditinjau dari kompetensi pedagogik.
Kinerja guru dilihat dari kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola
pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,
evaluasi

hasil

belajar,

dan

pengembangan

peserta

didik

untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Penguasaan kompetensi
pedagogik yakni memahami peserta didik mencakup perkembangan kognitif,
afektif dan psikomotor dan mengetahui bekal awal peserta didik. Selain itu
guru harus mampu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan
kemudian bisa mengaplikasikan rancangan itu di dalam proses pembelajaran
sesuai alokasi waktu yang sudah ditetapkan, guru juga harus memiliki
kemampuan melakukan evaluasi baik dalam bentuk evaluasi dalam proses
pembelajaran maupun di akhir pembelajaran dan juga mengembangkan peserta
didik yaitu dengan memfasilitiasi peserta didik dalam mengembangkan potensi
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2. Kinerja guru bersertifikasi pendidik ditinjau dari kompetensi sosial.
Kinerja guru dilihat dari kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai
bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan
peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta
didik dan masyarakat sekitar. Guru tidak dapat bekerja tanpa bantuan
lingkungan sekitarnya, oleh karena itu guru yang baik adalah guru yang
menyadari bahwa dia tidak bisa bekerja tanpa bantuan orang lain. Guru harus
memiliki kepekaan lingkungan dan secara terus menerus berdiskusi dengan
teman sejawat dalam memecahkan persoalan pendidikan. Guru yang tidak
berinteraksi dengan baik dengan lingkungan diyakini tidak akan berhasil,
Seorang guru harus sadar bahwa interaksi guru dengan siswa harus dilakukan
agar tercipta suasana belajar yang hangat dan harmonis.
3. Kinerja guru bersertifikasi pendidik ditinjau dari kompetensi profesional.
Kinerja guru dari segi kompetensi profesional meliputi penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing
peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar
Nasional Pendidikan. Guru harus memahami dan menguasai materi ajar yang
ada dalam kurikulum, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang
yang sesuai dengan materi ajar, memahami hubungan konsep mata pelajaran
terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, guru juga harus menguasai langkah-langkah penelitian, dan kajian
kritis untuk memperdalam pengetahuan dan materi bidang studi yang diajarkan
kepada peserta didik.
4. Kinerja guru bersertifikasi pendidik ditinjau dari kompetensi kepribadian.
Kinerja guru ditinjau dari kompetensi kepribadian bahwa guru yang menguasai
kompetensi kepribadian adalah seorang guru yang mempunyai kepribadian
yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta
didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian akan menunjukkan
kemampuan guru dalam bersikap, bertindak dan berperilaku yang santun dalam
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berakhlak mulia, sehingga nantinya seorang guru dapat menjadi contoh yang
bagi peserta didiknya. Secara singkat berikut skema kerangka berfikir dalam
penelitian ini:
Guru
bersertifikasi
pendidik

Evaluasi
Kinerja Guru

Hasil evaluasi
kinerja

1. Kompetensi pedagogik
2. Kompetensi kepribadian
3. Kompetensi sosial
4. Kompetensi Profesional
Gambar 1. Kerangka berfikir kinerja guru bersertifikasi pendidik
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, di
tempat penelitian inilah diperoleh data yang kemudian diolah menjadi informasi.
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Gatak yang beralamat di Jalan
Trangsan, Gatak, Sukoharjo. Penulis memilih SMP Negeri 2 Gatak sebagai lokasi
penelitian karena belum pernah ada penelitian serupa yang dilaksanakan di
sekolah ini.
2. Waktu Penelitian
Penulis merencanakan pelaksanaan penelitian dari bulan Februari 2011
sampai Juli 2011. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan
laporan penelitian, dengan jadwal sebagai berikut:
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dalam Penelitian
Tahun 2011
Jenis kegiatan

Jan

Feb

1. Persiapan penelitian
- Pengajuan judul
- Penyusunan proposal
- Ijin Penelitian
2. Pelaksanaan penelitian
- Pengumpulan data
- Analisa data
3. Penyusunan Laporan
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B. Bentuk dan Strategi Penelitian
1. Bentuk Penelitian
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif
digunakan karena metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri
dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang
dihadapi. (Lexy J Moleong.2004). Suatu permasalahan dalam penelitian perlu
dikaji secara detail dan lengkap. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan
permasalahan melalui bentuk penelitian yang tepat. Ada tiga bentuk pendekatan
yang digunakan dalam suatu penelitian yaitu: kualitatif, kuantitatif dan kombinasi
diantara keduanya. Pendekatan-pendekatan tersebut mempunyai dasar filosofi
yang berbeda-beda. Setiap pendekatan mempunyai konsekuensi terhadap
pelaksanaan teknis penelitian.
Berdasarkan tujuan penelitian dan perumusan masalah yang dikaji, maka
penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor
(1975) seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2004: 4) berpendapat bahwa
“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang
diamati”. Sedangkan menurut Kirk dan miller (1986) seperti dikutip oleh ahli
yang sama (2004: 4) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada
pengamatan pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan orang-orang
tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”. Kemudian menurut Denzin
dan Lincoln (1987) seperti dikutip oleh ahli yang sama mendefinisikan bahwa
“penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan
maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan
melibatkan berbagai metode yang ada”.
Tugas peneliti dalam penelitian kualitatif menurut H.B Sutopo (2002:35)
yaitu menggambarkan atau menjelaskan tentang situasi yang sebenarnya untuk
commit toPendekatan
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latar belakang ilmiah dan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis,
tetapi sebagian bagian dari keutuhan atau keseluruhan.
Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memahami
suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian meliputi
perilaku, persepsi, tindakan yang sifatnya holistik dan naturalistik.
2. Strategi Penelitian
Dalam penelitian kualitatif ada 3 bentuk strategi yaitu eksploratif,
eksplanatif dan deskriptif. Penelitian eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan
untuk menemukan hal-hal yang belum banyak dikaji. Penelitian eksplanatif yaitu
penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu pegangan/ patokan untuk pembuktian
suatu

pendapat.

Penelitian

deskriptif

yaitu

penelitian

yang

bertujuan

menggambarkan data dengan kata-kata/ uraian dan penjelasan.
Strategi penelitian ini mengacu pada penelitian deskriptif. Penelitian ini
diarahkan pada kondisi aslinya, artinya tidak ada rekayasa pada data atau data
dibiarkan sesuai dengan aslinya di lapangan. Menurut Sigit S (2011:59) penelitian
deskriptif diartikan sebagai berikut :
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi mengenai fenomena-fenomena atau situasi yang aktual
atau yang ada pada saat penelitian berlangsung.
Metode deskriptif dalam pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada
pengumpulan dan penyusunan data saja tetapi juga menganalisis dan
menginterpretasikan data tersebut. Dari kajian definisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui
atau memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian penelitian deskriptif kualitatif yang akan
mendikripsikan kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak.
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C. Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk
menyusun informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang
digunakan untuk suatu keperluan. Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana
yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2004:57), “ Sumber data utama dalam
penelitian kuaitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain”. Artinya sumber data dalam penelitian kualitatif
adalah manusia, tingkah laku, dokumen serta benda-benda lain. Adapun sumbersumber yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:
1. Informan
Menurut H.B. Sutopo (2002:50) informan (narasumber) adalah individu
yang memiliki informasi. “Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia
(narasumber) sangat penting Informan adalah seseorang yang dipandang
mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan besedian untuk
memberikan informasi pada peneliti. Informan disini meliputi guru bersertifikat
pendidik di SMP Negeri 2 Gatak, dan kepala sekolah.
2. Dokumen dan Arsip
Dokumen merupakan sumber data tambahan yang berupa catatan-catatan
tertulis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang
berhubungan dengan obyek penelitian, dapat berupa laporan, catatan instasi
terkait.
D. Teknik Sampling
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang dipilih. Teknik
sampling yang digunakan untuk menyeleksi dan memfokuskan permasalahan agar
pemilihan lebih mengarah pada tujuan penelitian. Pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu
cara pengambilan sampel dimana sampel yang diambil disesuaikan dengan tujuan
commitcara
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atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.
Dengan cara ini diharapkan peneliti dapat memilih informan yang dianggap
mengetahui masalah secara mendalam dan dipercaya menjadi sumber data yang
representatif.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk
memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan
suatu alat tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah :
1. Observasi
Nasution (1988) dalam Sugiyono (2006: 310) menyatakan bahwa,
“observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.” Para ilmuwan hanya dapat
bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh
melalui suatu observasi.
Menurut Lexy J. Moleong (2000: 126) pengamatan atau observasi dapat
diklasifikasikan atas pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan
terbuka adalah pengamatan dimana peneliti secara terbuka diketahui oleh subyek
dan sebaliknya para subyek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada
peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Sedangkan pengamatan tertutup,
peneliti beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh subyek.
Jenis pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan terbuka. Peneliti secara
resmi meminta ijin kepada lembaga terkait untuk mengadakan penelitian, dalam
hal ini adalah jenis percetakan, dengan sepengetahuan manajer dan para
karyawan.
2. Wawancara
Menurut Lexy J Moleong (2007:186), “Wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu, sedangkan H.B. Sutopo (2002: 58) berpendapat bahwa :
“Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan
konstriksi saat sekarangcommit
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dan bentuk keterlibatan dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam
hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau dan
memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi
di masa yang akan datang.”
3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan

dengan

cara

mengklasifikasikan

bahan-bahan

tertulis

yang

berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut H.B. Sutopo (2002:69)
“Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi
penting dalam penelitian kualitatif.” Dokumentasi merupakan cara yang
digunakan untuk memperoleh data yang tidak didapatkan dari observasi dan
wawancara.
F. Validitas Data
Validitas data sangat diperlukan dalam berbagai penelitian, termasuk
juga penelitian kualitatif. Data yang diperoleh selama proses penelitian akan diuji
kembali dengan melakukan pengujian validitas data melalui penggunaan
trianggulasi data.
Trianggulasi data yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu. (Lexy J Moleong, 2004 : 330).
Menurut Patton (1984) seperti yang dikutip H.B. Sutopo (2002:78)
membedakan ada empat macam teknik trianggulasi yaitu:
1. Trianggulasi Sumber
Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data,
peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia.
Artinya, data yang sama ata sejenis akan lebih mantap kebenarannya
bila digali dari beberapa sumber yang berbeda.
2. Trianggulasi Metode
Jenis Trianggulasi ini dapat dilakukan oleh seorang peneliti
dengan mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan teknik atau
metode yang berbeda. Dalam trianggulasi yang metode ditekankan
adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan
bahkan lebih jelas diusahakan mengarah pada yang sama untuk
commit to user
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3. Trianggulasi Peneliti
Trianggulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data maupun
simpulan mengenai bagian tertentu ataupun keseluruhannya bisa diuji
validitasnya dari beberapa peneliti
4. Trianggulasi Teori
Trianggulasi teori dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan
perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang
dikaji. Dari beberapa perspektif teori tersebut akan diperoleh
pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak sehingga bisa
dianalisis dan ditarik simpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.
Jenis trianggulasi yang digunakan untuk mencapai validitas dalam
penelitian ini adalah trianggulasi sumber, dimana peneliti mengumpulkan
informasi dari beberapa narasumber yang berbeda. Peneliti juga menggunakan
trianggulasi metode dalam penelitian ini, dimana penulis mengumpulkan data
sejenis tetapi menggunakan metode yang berbeda.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah
analisis data model interaktif, dengan komponennya yaitu :
1. Pengumpulan Data
Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data,
yaitu meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner. Pengumpulan
data dilakukan apabila data-data yang diperlukan telah memadai dalam
pengambilan keputusan.
2. Reduksi Data
Proses seleksi, pemfokusan, dan mengambil data yang dapat diolah lebih
lanjut untuk disajikan sebagai hasil laporan . Dengan reduksi data, data kualitatif
dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, seperti seleksi
ketat, ringkasan dan menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas. Hal ini
dapat membantu penarikan kesimpulan pada akhir penyusunan laporan penelitian.
commit to user
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3. Penyajian Data
Suatu kegiatan

mengorganisasikan informasi secara sistematis yang

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam penyajian data peneliti
akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus
dilakukan lebih jauh menganalisa/mengambil tindakan berdasarkan atas
pemahaman yang didapat dari penyajian data.
4. Kesimpulan
Merupakan proses konklusi-konklusi yang terjadi selama pengumpulan
data dari awal sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan akhir yang
ditulis merupakan rangkaian keadaan yang sebelum penelitian belum jelas
kemudian menjadi pernyataan yang memiliki landasan kuat proses analisis
terhadap fenomena yang diteliti.

Pengumpulan Data
Sumber: 6)

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan/
Verifikasi
Gambar 2. Skema Interactive Models of Analysis (Analisis model interaksi)
Menurut Milles dan Huberman
Sumber: H.B. Sutopo (2002:96)
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perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
35
H. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap
persiapan, pengumpulan data, dan analisis data dan penyusunan laporan
penelitian. Adapun prosedur penelitian adalah sebagai berikut:
1. Tahap persiapan
Tahap-tahap pada persiapan meliputi:
a) Menyusun proposal penelitian.
b) Mengurus izin penelitian.
c) Menyusun instrumen-instrumen pengumpulan data.
2. Tahap Pengumpulan Data
Tahap-tahap dalam pengumpulan data meliputi:
a) Pengumpulan data di lapangan dengan melakukan wawancara,
melakukan observasi, melakukan wawancara dan mencatat
dokumen atau arsip.
b) Membuat catatan lapangan dan transkrip hasil wawancara.
c) Memilah dan merangkum data sesuai rumusan tujuan
penelitian.
3. Tahap Analisis Data
Tahap-tahap analisis data meliputi:
a) Menentukan teknik analisis data yang tepat sesuai desain
penelitian yang meliputi reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.
b) Mengembangkan sajian data dengan analisis lanjut kemudian
dibandingkan dengan temuan lapangan.
c) Data yang diperoleh sesuai intensitas kebutuhan selanjutnya
dilakukan

proses

verifikasi

dan

pengayaan

dengan

mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing.
d) Membuat simpulan akhir sesuai dengan hasil observasi di
lapangan.
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4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian
Tahap-tahap pada penyusunan laporan peneitian ini meliputi:
a) Penyusunan laporan awal.
b) Meninjau

laporan

yang

telah

disusun

dengan

dosen

pembimbing.
c) Melakukan perbaikan sesuai hasil diskusi dengan dosen
pembimbing.
d) Penyusunan laporan akhir.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah SMP Negeri 2 Gatak, yang beralamat di
Jalan Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. Luas tanah SMP
Negeri 2 Gatak sebesar 18.690 m2 dan luas seluruh bangunan di SMP Negeri 2
Gatak sebesar 4.119 m2. Batas SMP Negeri 2 Gatak adalah sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan kampung
b. Sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung dan perumahan warga
c. Sebelah selatan berbatasan dengan SD N Trangsan 3
d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan kampung dan perumahan warga
2. Sejarah berdirinya SMP negeri Gatak
Pada tahun 1984 merupakan awal berdirinya SMP Negeri 2 Gatak.
Pada saat itu di desa Trangsan ada 4 SD, kemudian ada gagasan dari kepala
desa setempat untuk mendirikan SMP di kawasan desa Trangsan. Gagasan
kepala desa tersebut dimusyawarahkan dengan anggota LKMD yang ketuai
oleh bapak Paiman, BA. Kemudian pada tahun 1985 telah mendapat
persetujuan dari Dinas Pendidikan. Kegiatan beajar mengajar dimulai tahun
pelajaran 1985/1986. Berikut ini nama-nama pejabat Kepala Sekolah sejak
berdirinya SMP N 2 Gatak samapai sekarang:
Tabel 2. Daftar Pejabat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gatak
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nama Kepala Sekolah
Soetarno Siswo Soediro
Drs. Maryana
Drs. D. Sumarno
Kasmidi Soemarto
Drs. Rachmad Mulyo Darsono
Drs. Sri Hartono, M. Pd
Drs. Suwarto, M. Pd
commit
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Masa Jabatan
17-7-1985 sd 2-8-1986
2-8-1989 sd 28-8-1990
28-8-1990 sd 5-2-1993
5-2-1993 sd 1-5-1993
1-5-1993 sd 1-2-1998
1-2-1998 sd 25-5-2006
25-5-2006 sd 14-1-2011
14-1-2011 sd sekarang
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3. Visi, Misi dan tujuan SMP Negeri 237Gatak
a. Visi
Unggul dalam prestasi dan kompetitif berdasarkan iman dan taqwa
b. Misi
1) Melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien
berdasarkan konsep belajar tuntas melalui program pengajaran remedial
dan pengayaan dengan mengoptimalkan seluruh input.
2) Meningkatkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh
warga sekolah sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga sekolah melalui baca tulis
Al-Qur’an.
4) Meningkatkan budaya disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan
sekolah
5) Meningkatkan manajemen partisipatif dengan melibatkan warga sekolah.
c. Tujuan
Program kerja sekolah ini disusun dengan tujuan untuk:
1) Memberi arahan dan landasan operasional kerja sama personil sekolah.
2) Memberi dorongan dan motivasi bagi pengemban kerja yang lebih baik
untuk masa yang akan datang dalam rangka peningkatan profesionalisme
kerja.
3) Menunjang pelaksanaan kurikulum SMP tahun 2004 untuk mencapai
tujuan pendidikan SMP dalam menunjang tujuan Pendidikan Nasional.
4) Sebagai tolok ukur keberhasilan/ketidakberhasilan dalam mengelola
sekolah selama satu tahun pelajaran.
5) Mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul/ssering timbul di
sekolah

menjadi

hambatan,

tantangan,

pengembangan sekolah.
4. Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Gatak
commit to user
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SMP N 2 Gatak saat ini dipimpin oleh Jaka Supaya Bagya S, S.Pd, M.
Pd, dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin sekolah Kepala sekolah
dibantu oleh Kepala TU, Wakil Kepala Sekolah (Waka) Urusan Sarana
Prasarana, Kesiswaan, Kurikulum, Hubungan Masyarakat serta beberapa unsur
lain. Untuk lebih jelasnya berikut ini gambar struktur organisasi SMP N 2
Gatak:
Struktur Organisasi SMP N 2 Gatak
Tahun pelajaran 2010/2011
Kepala Sekolah
Jaka Supaya Bagya S, S.Pd, M.Pd
NIP: 19650509 1988031 013
KOMITE
BADARNO

TATA USAHA
Supartini
NIP: 19580828 198103 2 011

KOPERASI
Petrus CH Mulyono
NIP:19640427198601 1 003
WAKIL KEPALA SEKOLAH
Bambang Siharmanto, S.Pd
NIP: 19580610 198202 1 003

UR. SARANA PRASARANA
Retno Winarsih
NIP: 19611215 198203 2 007

UR. KESISWAAN
Sumaryanto
NIP: 19601209 1986011002

UR. KURIKULUM
Isminatun, S. Pd, M.Pd
NIP: 19660114 198703 2 005

KOORDINATOR MAPEL

WALI KELAS

UR. HUMAS
Emi Supriyadi, S.Pd
NIP: 19720525200801 007

BP/BK

GURU

SISWA

Gambar 3. Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Gatak
Tahun pelajaran 2010/2011
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5. Daftar Guru Bersertifikat Pendidik di SMP Negeri 2

Gatak

Jumlah keseluruhan guru di SMP Negeri 2 Gatak adalah 52 guru baik
PNS maupun GTT. Berikut ini daftar guru bersertifikasi pendidik di SMP
Negeri 2 Gatak:
Tabel 3. Daftar Nama Guru Bersertifikasi Pendidik SMP Negeri 2 Gatak
No.

Nama

NIP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Haryanto, S.Pd
Isminatun, M.Pd
Sri Utami, S.Pd
Emi Supriadi, S.Pd
Sri Wuryanti, S.Pd
Nanik Wahyuni, S.Pd
Dra. M. Lumintowati
Petrus Chanel Mulyono, S. Pd
Retno Winarsih, S.Pd
Sumaryanto
Sugiyanto
Bambang Siharmanto, S.Pd
Sumarna, S.Pd
Drs. Kuncoro
Edi Nuryanto, S.Pd
Arie Santo
Siti Zubaidah
Tri Sudarmi, S.Pd
Achmad Djumaeri, S.Pd
Sri Harni Irianti, S.Pd
Sunardi, S.Pd
Manib Absari, S.Pd
Siti Fathimah
Dra. Isniyah
Jaka Supaya Bagya S, S.Pd, M.Pd

19640324 199303 004
19660114 1988032 055
19591013 1981032 003
19720525 2008011 007
19570508 1983032 002
19610120 1983012 001
195806101986032 006
19640427 1986011 003
19611215 1982032 007
19601209 1986011 002
19570804 1981031013
19580610 1982021 003
19630821 1987031 018
195780417 1985031013
19561224 1983 041 001
195106251982031 007
19550418 1977112001
1960 0514 1986022 002
195106151978031 004
19620408 1984032 011
19540817 1983011 002
19620130 1986012 002
19571101 1986032 005
19651103 1994122 003
196505091988031013

Tahun Lulus
Sertifikasi
2010
2007
2010
2009
2008
2008
2008
2009
2009
2010
2009
2008
2010
2010
2007
2009
2009
2008
2007
2008
2010
2009
2009
2008
2008

Jalur
Setifikasi
PLPG
PLPG
PLPG
PLPG
PLPG
PLPG
PLPG
Portofolio
PLPG
PLPG
PLPG
Portofolio
Portofolio
PLPG
Portofolio
PLPG
PLPG
PLPG
Portofolio
Portofolio
PLPG
PLPG
Portofolio
PLPG
PLPG

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian
Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik wawancara dan
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data tang telah dikumpilkan kemudian disusun secara sistematis sehingga
mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan. Dari hasil wawancara
diperoleh data sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1.

Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP N 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi pedagogik
a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
Landasan kependidikan merupakan sesuatu yang mendasari atau yang
menjadi dasar berdirinya suatu pendidikan. Dalam penelitian di lapangan
sebanyak 20 guru menjawab dengan benar maksud landasan pendidikan,
sedangkan 5 guru bersertifikasi pendidik kurang paham dengan landasan
pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 20 guru mampu
memahami wawasan dan landasan kependidikan dengan baik sesuai
dengan indikator seperti jawaban informan No. 1 “sebagai seorang guru
saya paham tentang landasan pendidikan, landasan pendidikan adalah
sesuatu yang mendasari berdirinya suatu pendidikan. Landasan tersebut
meliputi; landassan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural ,
landasan psikologis, dan landasan ilmiah”, sedangkan 5 guru lainnya
masih belum memahami landasan pendidikan seperti jawaban informan
No. 5 “wah saya sebenarnya pernah dengar, tapi saat ini lupa mbak”.
b. Pemahaman terhadap peserta didik
Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi
pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang
harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan,
kreatifitas, cacat fisik dan perkembangan kognitif. Hal ini sebagaimana
dikemukakan 25 guru bersertifikasi pendidik di SMP N 2 Gatak bahwa
mereka memahami peserta didiknya dari segala aspek seperti jawaban
dari informan no. 6 “ya sebagai seorang guru kami harus memahami
peserta didiknya, kan kalau paham karakteristik peserta didik jadi mudah
ketika mengajar. Hal ini diperkuat pula dengan pernyataan informan No.
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22 “saya sangat paham dengan peserta didik saya mbak dari keadaan
fisik, kemapuan intelektual dan sebagainya”.

c. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
Pembelajaran yang mendidik daan dialogis adalah pembelajaran yang
dilakukan dari proses dialogis antar sesama subyek pembelajaran,
sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikasi. Hasil temuan
lapangan, sebanyak 19 menyatakan telah mengajar dengan mendidik dan
dialogis, guru berusaha mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran
sehingga tercipta pembelajaran yang aktif. Sedangkan 6 guru lainnya
menyatakan sudah mengajar secara mendidik tetapi belum dialogis, guru
masih menerapkan metode pembelajaran yang konvensional. Guru
memilih metode konvensional, yang kurang memberi kesempatan siswa
aktif. Hal ini dilakukan karena guru belum bisa menyesuaikan metode
dengan materi yang diajarkan, seperti pernyataan Informan No. 17
“semua guru pasti berusaha melakukan pembelajaran yang mendidik
mbak, tapi kalau melaksanakan pembelajaran yang dialogis saya masih
berusaha melakukannya, nggak gampang mbak membuat siswa aktif”.
d. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran
dimaksudkan

untuk

memudahkan

dan

mengefektifkan

kegiatan

pembelajaran. Dalam hal ini guru dituntut untuk memiliki kemampuan
menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran dalam suatu
sistem jaringan komputer yang dapat diakses oleh peserta didik. 5 guru
bersertifikasi pendidik menyatakan bahwa telah memanfaatkan teknologi
dalam pembelajaran, sedangkan 20 guru menyatakan belum sepenuhnya
menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sebanyak 5 guru telah
memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran seperti informan 19 yang
menyatakan bahwa “Saya memanfaatkan teknologi hanya sebatas yang
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sedangkan saya merupakam guru kurang update teknologi. Kalau dalam
pembelajaran saya sudah menggunakan teknologi misalnya; memakai
laptop, slide, waktu mengajar. Sebanyak 7 guu lainnya belum
sepenuhnya menggunakan teknologi seperti pernyataan informan 8 “saya
belum menggunakan teknologi dalam pembelajaran mbak, kebetulan
saya guru olahraga jadi dalam kegiatan pembelajaran agak sulit
menggunakannya”.
e. Evaluasi hasil belajar (EHB)
Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku
dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan
penilaian kelasSemua guru bersertifikasi pendidik melakukan evaluasi
hasil belajar seperti yang dinyatakan informan 11 “Ya tentu mbak, saya
menilai ketika proses pembelajaran berlangsung, dan pada akhir bab saya
memberi mengadakan evaluasi. Menurut saya evaluasi itu sangat penting
dilaksanakan mbak karena untuk mengetahui keberhasilan saya dalam
mengajar siswa”.
f. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya
Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi
pedagogik yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Hasil temuan lapangan
mengindikasikan semua guru berusaha mendekatkan diri kepada siswa
agar guru dapat mengetahui potensi yang dimiliki siswa, dan menggali
potensinya. Seperti jawaban dari informan no. 14 yaitu “kami selalu
berusaha mengembangkan potensi peserta didik, ketika di dalam kelas
masing-masing guru mendekatkan diri kepada peserta didik kemudian
sekolah akan menampung potensi peserta didik dalam kegiatan
ekstrakulikuler agar potensi peserta didik bisa dikembangkan”.
g. Berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata
pelajaran yang diajarkan.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
44

Pengembangan KTSP terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan
adalah dengan menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan zaman. Secara
umum guru bersertifikasi pendidik sudah berusaha mengembangkan
KTSP dengan pengembangan silabus, menyusun RPP dan melakukan
evaluasi hasil belajar, namun demikian guru belum bisa menilai dan
memperbaiki KTSP seperti pernyataan informan No. 17 “saya sebagai
guru sudah melakukan pengembangan KTSP dengan mengembangkan
silabus, menyusun RPP dan sebagainya, tetapi saya belum bisa menilai
dan memperbaiki KTSP, tetapi secara bertahap saya berusaha menilai
dan memperbaiki KTSP”.
h. Mengembangkan silabus mata pelajaran standar kompetensi (SK) dan
kompetensi dasar (KD)
Semua guru bersertifikasi pendidik telah melakukan pengembangan
kurikulum dan silabus, tetapi pengembangan kurikulum diakukan
bersama tim guru seperti jawaban dari informan No. 22 “Untuk
pengembangan silabus, saya bekerja sama dengan guru yang lain, jadi
saya bekerja dengan tim guru”. Jawaban yang sama juga dinyatakan oleh
informan No. 20 “Dalam pengembangan silabus, saya bersama temanteman guru lainnya bekerja sama untuk mengembangkan silabus”.
i. Merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan
silabus yang telah dikembangkan.
Merencanakan

pembelajaran

merupakan

salah

satu

kompetensi

pedagogik yang harus dimiliki guru. Perencanaan pembelajaram meliputi
identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan
program pembelajaan. Semua guru bersertifikasi pendidik di SMP N 2
Gatak selalu merencanakan pembelajaran. Semua guru merancang
pembelajaran dengan identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi
dasar dan dan penyusunan program pembelajaran seperti jawaban dari
informan 13 “Ya, tentu saja iya mbak dengan membuat rencana
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tepat.” Hal ini diperkuat juga dengan penyataan informan No. 15
“iya,saya selalu membuat RPP, dengan membuat rencana terlebih dahulu
tentu saya bisa menyesuaikan materi ajar, metode, alat belajar, dengan
waktu pembelajaran”.

j. Merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas.
Kemampuan guru merancang manajemen pembelajaran sangat penting
untuk diperhatikan. Guru diharapkan bertanggung jawab terhadal
perencanaan,

pelaksanaan,

penilaian

atau

perbaikan

program

pembelajaran. Hasil temuan lapangan memperlihatkan bahwa semua
guru bersertifikasi pendidik di SMP N 2 Gatak merancang manajemen
pembelajaran dan manajemen kelas, seperti pernyataan informan No. 11
“ Semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu harus direncanakan
mbak, dan harus di manage sedemikian rupa agar berjalan efektif”.
k. Melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, kreatif,inovatif,
eksperimentatif, efektif dan menyenangkan)
Pembelajaran yang pro-perubahan merupakan pembelajaran yang banyak
menggunakan metode baru, inovatif dan mengutamakan partisipasi aktif
peserta didik. Hasil temuan lapangan menyatakan bahwa 15 Guru
mampu mengembangkan pembelajaran dengan inovasi media, metode,
alat dan sumber belajar. Hal ini terlihat ketika guru menggunakan laptop,
LCD untuk kegiatan pembelajaran, seperti yang dilakukan informan 25 “
ya, saya sudah melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan,
walaupun belum sempurna pelaksanaannya”. Hal ini diperkuat dengan
hasil obsevasi peneliti, yang tanpa sengaja melihat informan 25 sedang
mengajar di kelas. Informan No. 25 menggunakan metode yang membuat
siswa aktif, guru juga menggunakan metode pembelajaran yang baru
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangakan 10 guru lainnya
masih berusaha menyesuaikan bidang studi yang diajarkan dengan
commit
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berusaha mencari metode yang sekiranya pas dengan bidang studi yang
saya ajarkan”.

l. Membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya; pelajaran,
kepribadian, bakat, minat, karir.
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, guru bersertifikasi pendidik di
SMP N 2 Gatak selalu membimbing siswanya dalam berbagai aspek.
guru berusaha mendekatkan diri kepada siswa agar guru dapat
mengetahui potensi yang dimiliki siswa, dan menggali potensinya.
Seperti jawaban dari informan 18 yaitu “kami selalu berusaha
membimbing peserta didik dan berusaha mengetahui potensi peserta
didik, ketika di dalam kelas masing-masing guru mendekatkan diri
kepada peserta didik kemudian sekolah akan menampung potensi peserta
didik dalam kegiatan ekstrakulikuler agar potensi peserta didik bisa
dikembangkan”.
m. Mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru.
Guru selalu berusaha meningkatkan kompetensinya. Guru berusaha
mengembangkan diri baik di sekolah maupun diluar sekolah, hal ini
dilakukan untuk menambah pengetahuan guru sesuai bidangnya dan
mengasah ketrampilan dan kreatifitas yang sudah dimiliki guru. Guru
juga berusaha memperbaiki kepribadiannya. Tetapi masih ada hambatan
untuk menjalankannya, karena fasilitas yang kurang mendukung, seperti
pernyataan informan no. 5 “sebagai seorang guru saya harus mempunyai
kompetensi yang sesuai dengan tuntutan profesi, jadi saya berusaha
meningkatkan kompetensi. Biasanya saya mengikuti pelatihan, seminar
atau acara yang dapat memberikan manfaat bagi saya dan dunia
pendidikan”.
2.

Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP N 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi kepribadian
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Data hasil wawancara menyebutkan semua guru bersertifikasi pendidik
berkepribadian mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Data hasil
observasi menunjukkan semua guru berkepribadian mantap, arif, dan
berwibawa. Dapat disimpulkan bahwa semua guru menunjukkan
kepribadian yang mantap, arif, dan berwibawa, Seperti pernyataan
informan 12 yaitu; “Insya Allah iya mbak, walaupun belum sempurna”.
Pernyataan tersebut menunjukkan guru berusaha menjadi pribadi yang
baik, walaupun masih belum sempurna.
b. Kebiasaan guru menerima segala kritik dan saran yang diberikan
kepadanya.
Data hasil wawancara menunjukkan 25 guru mau menerima kritik. Data
hasil observasi menunjukkan 4 guru tidak suka menerima kritik Guru
telah mempunyai kebiasaan menerima kritik, seperti yang jawaban dari
informan 5 yaitu; “Kalau perbedaan itu wajar ya mbak, dan manusia itu
kan semua berbeda. Jadi saya sangat menghargai perbedaan, asal itu
tidak menyimpang. Kalau ada kritik untuk saya, saya akan legowo
menerima, itu menjadi motivasi untuk saya untuk menjadi lebih baik”.
c. Bertindak sesuai norma hukum dan norma sosial dan etika yang berlaku.
Semua guru bertindak sesuai norma hukum yang berlaku. Sebagai
seorang guru, sudah sewajarnya mentaati norma yang berlaku, selain itu
guru juga harus menjunjung tinggi kode etik profesi, seperti pernyataan
informan No. 11 “sebagai seorang guru sudah seharusnya saya bertindak
sesuai dengan norma yang berlaku, dan saya selalu berusaha menjunjung
kode etik profesi. Walaupun perilaku saya belum sepenuhnya baik, tetapi
saya selalu berusaha menjadi lebih baik.”
d. Mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki
etos kerja sebagai guru.
Semua guru mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik
dan memiliki etos kerja sebagai guru. Secara garis besar guru berusaha
meningkatkankan etos kerjanya dan berusaha memberikan manfaat
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kekurangan dan kesulitan dalam pelaksanaannya, maka guru berusaha
memperbaiki diri dengan bertukar pikiran dengan rekan sejawat. Berikut
ini pernyataan Informan No. 3 “sudah menjadi tanggung jawab seorang
guru untuk memiliki etos kerja sebagai seorang guru, akan tetapi masih
banyak kekurangannya mbak. Maka dari itu semua guru selalu berusaha
memperbaiki diri dan selalu membuka diri untuk menerima saran dari
teman yang lain”.
e. Menjadi sosok yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah dan
masyarakat.
Semua guru berusaha menjadi sosok yang bermanfaat, namun terkadang
guru masih mengalami kekurangan dan kesulitan dalam pelaksanaannya,
maka guru berusaha memperbaiki diri, seperti pernyataan informan no.6
“saya berusaha menjadi seseorang yang bermanfaat bagi siapapun”.
f. Perilaku guru disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta
didik.
Data observasi menunjukkan guru sangat disegani oleh peserta didik dan
pihak terkait lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua guru
mempunyai perilaku yang positif, sehingga orang di sekitar guru sangat
menghormati guru sebagai seorang pendidik.
g. Terlihat sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi
murid dan masyarakat sekitar.
Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebanyak 25 guru
menyatakan selalu berusaha menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Guru
berusaha menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia, walaupun
belum sepenuhnya sempurna sepeti jawaban dari informan 18 “Ya,
sebagai seorang guru saya selalu berusaha menjadi baika walaupun
belum sepenuhnya baik mbak, kalau soal

akhlak saya yakin belum

semua guru sempurna tetapi semua guru berusaha menjadi pribadi yang
berakhlak mulia”.
h. Berperilaku sebagai pendidik profesional.
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Sebanyak 25 guru menjawab berusaha menjadi pendidik yang
profesional. Dalam pengamatan peneliti, guru terlihat sebagai sosok yang
berperilaku seorang pendidik dan selalu berusaha untuk selalu
bertanggung jawab dalam setiap tugasnya dan berusaha menjalankan
tugasnya sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terlihat pula guru mempunyai komitmen tinggi dalam mendidik peserta
didiknya.
i. Mengembangkan diri melalui secara berlanjut untuk meningkatkan
pengetahuan, ketrampilan, kepribadian.
Hasil

temuan

lapangan

25

diri.

Guru

mengembangkan

guru

menyatakan

selalu

berusaha

sudah

berusaha

meningkatkan

kompetensinya, guru berusaha mengembangkan diri baik di sekolah
maupun diluar sekolah, hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan
guru sesuai bidangnya dan mengasah ketrampilan dan kreatifitas yang
sudah dimiliki guru. Guru juga berusaha memperbaiki kepribadiannya.
Tetapi masih ada hambatan untuk menjalankannya, karena fasilitas yang
kurang mendukung.
j. Mampu mengevaluasi kinerjanya sendiri dan memecahkan masalah yang
dihadapi kaitannya dengan peserta didik.
Guru terlihat berusaha melakukan yang terbaik untuk kepentingan
pendidikan di SMP N 2 Gatak dengan selalu menilai kinerjanya sendiri
dan memperbaiki kekurangannya. Dalam memecahkan masalah, guru
selalu bertukar pikiran dengan teman sesama pendidik dan pimpinan, hal
ini dilakukan demi kemajuan bersama, selain itu kinerja semua guru
bersertifikasi di SMP N 2 Gatak selalu di evaluasi oleh kepala sekolah.
Evaluasi ini bertujuan untuk memantau kinerja guru dan memperbaiki
kinerja yang kurang baik.
k. Guru secara bertahap berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran.
Guru secara bertahap berusaha melakukan inovasi untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran secara bertahap mengembangkan pembelajaran
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pernyataan informan No. 16 “Ya, saya selalu berusaha mengembangkan
pembelajaran mbak.” Pernyataan informan No. 16 juga diperkuat juga
ketika guru menggunakan laptop, LCD untuk kegiatan pembelajaran.
Selain itu guru juga menggunakan metode pembelajaran yang baru untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.
3.

Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP N 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi sosial
a. Kemampuan guru untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara lisan
tulisan dan isyarat dengan peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah,
orang tua/wali peserta didik, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Data wawancara semua guru mampu berinteraksi dan berkomunikasi
dengan baik dengan teman sejawat, kepala sekolah, orang tua/wali
peserta didik, serta pihak-pihak terkait lainnya. Data observasi juga
menunjukkan guru mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik.
Semua guru bersertifikasi pendidik mampu berkomunikasi dengan baik,
seperti pernyataan informan No. 1 “Tentu iya, dengan komunikasi yang
efektif maka kerjasama akan mudah saya lakukan”.
b. Kemampuan guru menggunakan teknologi komunikasi dan informasi
secara fungsional.
Sebanyak 20 guru mampu menggunakan teknologi komunikasi, seperti
pernyataan informan No. 7 “saya secara bertahap mencoba menggunakan
teknologi

dalam

pembelajaran,

misalnya

ketika

mengajar

saya

menggunakan LCD untuk menampilkan materi ajar. Sedangkan 5 guru
belum menggunakan teknologi komunikasi dan informasi karena
kesulitan menyesuaikan dengan bidang studi yang diajarkannya seperti
pernyataan informan No. 20 “jujur saja saya belum menerapkan
teknologi dalam pembelajaran, saya belum menguasai teknologi zaman
sekarang yang menurut saya susah dipelajari, tetapi saya berusaha belajar
menguasai teknologi”.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
51

c. Kemampuan guru memahami dan menghargai perbedaan serta mampu
mengelola konflik dan benturan.
Sebanyak 19 guru menyatakan mampu memahami perbedaan dan
mengelola konflik dan berturan, sedangkan 6 guru lainnya kesulitan
memahami perbedaan, dan mengelola konflik. Guru mampu memahami
dan menghargai perbedaan serta mampu mengelola konflik dan benturan,
seperti jawaban dari informan No. 1 “Guru telah mempunyai kebiasaan
menerima kritik, seperti yang jawaban dari informan No. 5 yaitu; “Kalau
perbedaan itu wajar ya mbak, dan manusia itu kan semua berbeda. Jadi
saya sangat menghargai perbedaan, asal itu tidak menyimpang. Ketika
terjadi konflik saya masih berusaha menyelesaikannya sendiri, kalau
konflik besar maka saya akan membahasnya dengan guru lain atau
kepala sekolah”.
d. Mampu membangun kerja tim (teamwork) yang kompak, cerdas,
dinamis, dan lincah
Semua guru mampu membangun kerja tim. Guru mampu menjalin
kerjasama antara sesama guru baik secara kelompok maupun secara
individu, seperti pernyataan informan No. 4; “Ya, sebagai seorang guru
saya harus bisa bekerja dalam keadaan apapun dan dengan siapapun
mbak, karena semua itu sudah tuntutan profesi saya”.
e. Mampu memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan
yang berpengaruh terhadap tugasnya.
Semua guru berusaha secara bertahap menginternalisasikan perubahan
lingkungan yang berpengaruh pada tugasnya, seperti peryataan informan
No. 10 “Perubahan itu kan pasti ada mbak, jadi saya secara perlahan
menginternalisasikan ke dalam lingkungan”.
4.

Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP N 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi profesional
a. Guru mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik
filosofi, yaitu memahami tujuan pendidikan mengetahui fungsi sekolah di
commit to user
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Semua guru mampu memahami tujuan pendidikan, semua guru
mengetahui fungsi sekolah di masyarakat, semua guru mengenal prinsipprinsip. Guru cukup mengerti dan memahami landasan dan

tujuan

pendidikan sehingga guru dapat berperan aktif dalam mengoptimalkan
fungsi sekolah di dalam masyarakat. Selain itu guru juga sudah
menjalankan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam pembelajaran,
sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti
pernyataan informan 3 “Ya, saya paham tentang landasan pendidikan,
landasan pendidikan adalah sesuatu yang mendasari suatu pendidikan
yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural , landasan
psikologis, dan landasan ilmiah”.
b. Menguasai bahan pengajaran.
Semua guru sudah cukup memahami strandar kompetensi dan standar isi
mata pelajaran sehingga guru dapat menguasai bahan pengajaran yang
akan disampaikan kepada peserta didik. Guru juga memahami struktur,
konsep dan metode keilmuan dan guru juga menerapkannya dalam
proses pembelajaran di kelas, seperti pernyataan informan 4; “ Ya, saya
harus profesional mbak ketika mengajar jadi saya harus selalu paham
tentang konsep keilmuan yang saya ajarkan kepada peserta didik”.
c. Guru mampu menyusun program pengajaran.
Menyusun program merupakan salah satu profesional yang harus dimiliki
guru. Hal yang terkait penyusunan program pengajaran meliputi;
menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan
pembelajaran, memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar,
memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai dan
memilih dan memanfaatkan sumber belajar. Semua guru bersertifikasi
pendidik di SMP N 2 Gatak sudah cukup baik dalam pengembangan
program pengajaran. Guru secara cermat memilih strategi, sumber belajar
dan media yang digunakan dalam program pengajaran.
d. Guru mampu menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses
pembelajaran pengajarancommit to user
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Perangkat penilaian sangat diperlukan untuk menilai belajar siswa. Hasil
temuan lapangan guru sudah baik dalam penilaian hasil belajar, terlihat
dari kebiasaan guru yang melakukan remidi kepada siswanya yang belum
mencapai nilai standar minimal seperti pernyataan informan No. 6
“setiap kali saya mengajar, saya selalu melakukan perencanaan termasuk
juga membuat perangkat penilaian”.
e. Guru mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang
menjadi tanggung jawabnya.
Hasil penelitian di lapangan memperlihatkan guru mampu menangani
dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya,
terlihat dari kegiatan guru yang sering mengikuti seminar, pelatihan, dan
ikut

serta

dalam

forum

ilmiah.

Semua

ini

dilakukan

untuk

mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
f. Mampu mengembangkaan pembelajaran dengan inovasi media, metode,
alat dan sumber belajar.
Hasil

penelitian

di

lapangan,

20

guru

melakukan

mampu

mengembangkan pembelajaran dengan inovasi media, metode, alat dan
sumber

belajar.

mengembangkan

Sedangkan

5

pembelajaran.

guru

lainnya

Guru

mampu

masih

kesulitan

mengembangkan

pembelajaran dengan inovasi media, metode, alat dan sumber belajar.
Hal ini terlihat ketika guru menggunakan laptop, LCD untuk kegiatan
pembelajaran. Selain itu guru juga menggunakan metode pembelajaran
yang baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan guru
yang belum bisa mengembangkan pembelajaran masih kesulitan dalam
penguasaan metode, media pembelajaran, seperti pernyataan informan
No. 6 ”susah mbak bagi saya untuk menggunakan media, metode karena
saya belum menguasai metode yang sekiranya baik digunakan dalam
pembelajaran,

tapi

saya

akan

terus

berusaha

mengembangkan

pembelajaran, secara bertahap saya akan belajar mengembangkan
pembelajaran”.
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C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori
Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh data sesuai dengan rumusan
masalah yang dihubungkan dengan teori yaitu sebagai berikut:
1. Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP N 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi pedagogik.
Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir
a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola
pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,
evaluasi

hasil

belajar,

dan

pengembangan

peserta

didik

untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Menurut Mulyasa
(2007:75) Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi halhal berikut:
i. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
j. Pemahaman terhadap peserta didik
k. Pengembangan kurikulum/silabus
l. Perancangan pembelajaran
m. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
n. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
o. Evaluasi hasil belajar (EHB)
p. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya.
Menurut

Slamet

PH

(2006)

dalam

Syaiful

Sagala(2009:31)

kompetensi pedagogik terdiri dari Sub-Kompetensi:
i. Berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata
pelajaran yang diajarkan.
j. Mengembangkan silabus mata pelajaran standar kompetensi (SK) dan
kompetensi dasar (KD)
k. Merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan
silabus yang telah dikembangkan.
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m. Melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, kreatif, inovatif,
eksperimentatif, efektif dan menyenangkan).
n. Menilai hasil belajar peserta didik secara otentik.
o. Membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya:
f)

Pelajaran

g) Kepribadian
h) Bakat
i)Minat
j)Karir
p. Mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru.
Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak ditinjau
dari kompetensi pedagogik dinilai baik, sebagian guru mampu menguasai
indikator penilaian kinerja sesuai kompetensi pedagogik, namun beberapa guru
masih belum menguasai indikator penilaian. Guru bersertifikasi Pendidik di
SMP Negeri 2 Gatak terlihat dari kemampuan guru dalm penguasaan kelas dan
pemahaman terhadap masing-masing peserta didiknya. Guru melakukan
pendekatan-pendekatan kepada masing-masing peserta didiknya untuk
menggali potensi yang dimiliki peserta didiknya. Guru bersertifikasi pendidik
melakukan penanganan masalah yang dihadapi peserta didik secara maksimal.
Selain itu guru juga melakukan evaluasi dari setiap permasalahan yang dialami
peserta didik. Hal yang masih menjadi hambatan guru dalam mengoptimalkan
tugas dan kompetensi pedagogiknya adalah guru masih kesulitan dalam
pemilihan dan pengembangan kurikulum/silabus yang sesuai dengan kondisi
peserta didik di SMP Negeri 2 Gatak. Hasil penelitian juga memperlihatkan
bahwa guru yang lulus sertifikasi melalui jalur PLPG sudah melaksanakan
pembelajaran yang inovatif, kreatif dan eksperimentatif, sedangkan guru yang
lulus sertifikasi melalui jalur portofolio masih kesulitan dalam melaksanakan
pembelajaran yang inovatif. Perbedaan penguasan pembelajaran ini disebabkan
karena guru yang lulus melalui jalur PLPG mendapatkan pengetahuan tentang
pembelajaran baru yang inovatif dalam selama kegiatan PLPG berlangsung.
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2. Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP N 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi sosial.
Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah
kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan
bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi
sosial yang harus dimiliki oleh guru yaitu:
5. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat
6. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
7. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan
8. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar
Menurut Slamet PH (2006) dalam Syaiful Sagala (2009:38),
kompetensi sosial terdiri dari Sub-Kompetensi:
a. Memahami dan menghargai perbedaan(respek) serta memiliki kemampuan
mengelola konflik dan benturan.
b. Melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala
sekolah, dan wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya.
c. Membangun kerja tim (teamwork) yang kompak, cerdas, dinamis dan lincah
d. Melaksanakan komunikasi (oral, tertulis, tergambar) secara efektif dan
menyenangkan dengan seluruh wargasekolah, orang tua peserta didik,
sengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki peran dan
tanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran.
e. Memiliki kemapuan memahami dan menginternalisasikan perubahan
lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya.
f. Memiliki kemampuan mendudukkan dirinya dalam sisten nilai yang berlaku
di masyarakat sekitarnya.
g. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik misalnya; partisipasi,
transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan profesionalisme.
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Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP negeri 2 Gatak ditinjau
dari kompetensi sosial sudah baik, hal ini terlihat dari semua guru yang
bersertifikasi pendidik mempunyai jiwa sosial yang tinggi, baik di lingkungan
sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Hal ini dapat dilihat ketika guru
mampu berintraksi dengan rekan sesama profesi, pimpinan, maupun
masyarakat. Semua guru di SMP Negeri 2 Gatak juga mampu menjalin
kerjasama baik secara individual maupun kelompok.
3. Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP N 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi profesional.
Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir
c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah
kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang
memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus
dikuasai oleh guru dalam tugas utamanya mengajar.
Menurut Slamet PH (2006) dalam Syaiful Sagala (2009:39) kompetensi
profesional terdiri dari Sub-Kompetensi:
a.

Memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar

b.

Memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang tertera
dalam Peraturan Menteri serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum
tingkat satuan pendidikan (KTSP)

c.

Memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi materi
ajar

d.

Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait

e.

Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari
Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak ditinjau

dari kompetensi profesional dinilai baik dan sesuai dengan indikator
kompetensi profesional guru. Hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan
yang dimiliki para guru dan kemampuan guru dalam penguasaan landasan
commitpengajaran.
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menyusun dan melaksanakan program pengajaran, selain itu semua guru di
SMP Negeri 2 Gatak juga telah melakukan penilaian hasil dan proses
pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sedangkan hal-hal yang menghambat
guru dalam mengoptinalkan tugasnya adalah fasilitas sekolah yang kurang
memadai, namun demikian guru di SMP Negeri 2 Gatak tetap berusaha
memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada untuk tujuan pembelajaran.
4. Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP N 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi kepribadian.
Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir
b dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribaian adalah
kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa,
menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Mulyasa (2007:117)
mengemukakan bahwa kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya
terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kompetensi
kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam
membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan da n mengembangkan sumber
daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara,
dan bangsa pada umumnya.
Menurut Slamet PH (2006) dalam Syaiful Sagala (2009:36) kompetensi
kepribadian terdiri dari Sub-Kompetensi:
a.

Memahami, menghayati dan melaksanakan kode etik guru Indonesia

b.

Memberikan layanan pendidikan dengan sepenuh hati, profesional dan
ekspektasi yang tinggi terhadap peserta didiknya

c.

Menghargai perbedaan latar belakang peserta didiknya dan berkomitmen
tinggi untuk meningkatkan prestasi belajarnya.

d.

Menunjukkan dan mempromosikan nilai-nilai, norma-norma, sikap dan
perilaku positif yang mereka harapkan dari peserta didiknya

e.

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah umumnya dan
pembelajaran khususnya

f.
g.

Menjadikan dirinya sebagai bagian integral dari sekolah
commit
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h.

Melaksanakan tugasnya dalam koridor peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dalam koridor tat pemerintahan yang baik (good
governance)

i.

Mengembangkan profesionalisme diri melalui evaluasi diri, refleksi dan
pemutakhiran berbagai hal yang terkait dengan tugasnya.

j.

Memahami, menghayati dan melaksanakan landasan-landasan pendidikan
(yuridis,filosofis dan ilmiah).
Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak ditinjau

dari kompetensi kepribadian sudah sesuai dengan indikator penilaian
kompetensi kepribadian. Semua guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2
Gatak terlihat sebagai guru yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
Selain itu sikap guru yang mulia dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan
masyarakat.

Perilaku

profesional

guru

terlihat

juga

ketika

guru

mengembangkan diri secara berlanjut untuk meningkatkan pengetahuan,
ketrampilan dan kepribadiannya. Hal ini dilakukan guru untuk meningkatkan
kompetensinya sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas pembelajaran.
D. Interprestasi Hasil
Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi pedagogik dinilai baik, semua guru mampu menguasai indikator
penilaian kinerja sesuai kompetensi pedagogik. Guru bersertifikasi Pendidik di
SMP Negeri 2 Gatak terlihat dari kemampuan guru dalm penguasaan kelas dan
pemahaman terhadap masing-masing peserta didiknya. Guru melakukan
pendekatan-pendekatan kepada masing-masing peserta didiknya untuk menggali
potensi yang dimiliki peserta didiknya. Guru bersertifikasi pendidik melakukan
penanganan masalah yang dihadapi peserta didik secara maksimal. Selain itu guru
juga melakukan evaluasi dari setiap permasalahan yang dialami peserta didik. Hal
yang masih menjadi hambatan guru dalam mengoptimalkan tugas dan kompetensi
pedagogiknya adalah guru masih kesulitan dalam pemilihan dan pengembangan
kurikulum/silabus yang sesuai dengan kondisi peserta didik di SMP Negeri 2
commit to user
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Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi profesional dinilai baik dan sesuai dengan indikator kompetensi
profesional guru. Hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki para
guru dan kemampuan guru dalam penguasaan landasan pendidikan dan
penguasaan bahan pengajaran. Semua guru sudah mampu menyusun dan
melaksanakan program pengajaran, selain itu semua guru di SMP Negeri 2 Gatak
juga telah melakukan penilaian hasil dan proses pembelajaran yang telah
dilaksanakan. Sedangkan hal-hal yang menghambat guru dalam mengoptinalkan
tugasnya adalah fasilitas sekolah yang kurang memadai, namun demikian guru di
SMP Negeri 2 Gatak tetap berusaha memaksimalkan pengguanaan fasilitas yang
ada untuk tujuan pembelajaran.
Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi kepribadian sudah sesuai dengan indikator penilaian kompetensi
kepribadian. Semua guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak terlihat
sebagai guru yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. Selain itu sikap
guru yang mulia dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
Perilaku profesional guru terlihat juga ketika guru mengembangkan diri secara
berlanjut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kepribadiannya. Hal
ini dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensinya sehingga berdampak pada
meningkatnya kualitas pembelajaran.
Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP negeri 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi sosial sudah baik, hal ini terlihat dari semua guru yang bersertifikasi
pendidik mempunyai jiwa sosial yang tinggi, baik di lingkungan sekolah maupun
lingkungan luar sekolah. Hal ini dapat dilihat ketika guru mampu berintraksi
dengan rekan sesama profesi, pimpinan, maupun masyarakat. Semua guru di SMP
Negeri 2 Gatak juga mampu menjalin kerjasama baik secara individual maupun
kelompok.
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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Kinerja guru bersertifikasi pndidik di SMP Negeri 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi pedagogik dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan guru
dalma penguasaan kelas dan pemahaman guru terhadap peserta didiknya. Guru
melakukan pendekatan-pendekatan kepada masing-masing peserta didiknya
untuk menggali potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya. Namun ada
beberapa hambatan yang dialami oleh guru dalam usaha meningkatkan
kompetensinya. Hambatan-hambatan tersebut misalnya belum memadainya
fasilitas yang ada disekolah, dan kesulitan guru

dalam mengembangkan

kurikulum/silabus yang sesuai dengan kondisi di SMP Negeri 2 Gatak.
2. Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi profesional dinilai baik dan sesuai dengan indikator kompetensi
profesional guru. Hal ini terlihat dari penguasaan guru tentang landasan
pendidikan dan penguasaan bahan pengajaran. Semua guru sudah mampu
menyusun dan melaksanakan program pengajaran, selain itu semua guru di
SMP Negeri 2 Gatak juga telah melakukan penilaian hasil dan proses
pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi kepribadian sudah sesuai dengan indikator penilaian kompetensi
kepribadian. Semua guru bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak
terlihat sebagai guru yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. Selain
itu sikap guru yang mulia dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan
masyarakat.

Perilaku

profesional guru terlihat juga ketika guru
commit to user
mengembangkan diri secara berlanjut untuk meningkatkan pengetahuan,
61

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
62

ketrampilan dan kepribadiannya. Hal ini dilakukan guru untuk meningkatkan
kompetensinya sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas pembelajaran.
4. Kinerja guru bersertifikasi pendidik di SMP negeri 2 Gatak ditinjau dari
kompetensi sosial sudah baik, hal ini terlihat dari semua guru yang
bersertifikasi pendidik mempunyai jiwa sosial yang tinggi, baik di lingkungan
sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Hal ini dapat dilihat ketika guru
mampu berintraksi dengan baik dengan rekan sesama profesi, pimpinan,
maupun masyarakat. Semua guru di SMP Negeri 2 Gatak juga mampu
menjalin kerjasama baik secara individual maupun kelompok.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang kinerja guru
bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak, maka implikasi yang dapat
diambil adalah sebagai berikut:
1. Implikasi teoretis
Implikasi

teoretis

dari

penelitian

ini

berdampak

terhadap

guru

bersertifikasi pendidik di SMP Negeri 2 Gatak. Setelah dilaksanakannya
penelitian ini guru akan mampu menilai kinerjanya sendiri, sehingga guru dapat
mengembangkan kualitas kompetensinya. Evaluasi kinerja berkesinambungan
perlu dilakukan agar proses pembelajaran semakin berkualitas.
2. Implikasi Praktis
Melihat baiknya kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri 2 Gatak, guru
seharusnya dapat memotivasi diri untuk lebih meningkatkan kemampuan,
ketrampilan dan potensi yang dimiliki. Guru seharusnya secara berkesinambungan
mengikuti seminar, pelatihan atu kegiatan lainnya yang bisa mengembangkan
kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru, sehingga profesionalisme guru
semakin tinggi.
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C. Saran

Berdasarkan analisis penelitian di lapangan, maka penulis dapat
memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Guru bersertifikasi pendidik dan kepala sekolah sebaiknya melaksanakan
evaluasi dan monitoring mengenai kinerjanya, agar kualitas kinerjanya
semakin meningkat, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas
pembelajaran.
2. Guru bersertifikasi pendidik hendaknya melaksanakan tugas dan kewajibannya
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Guru bersertifikasi pendidik hendaknya meningkatkan motivasi diri untuk lebih
mengembangkan

kemampuannya,

sehingga

dapat

meningkatkan

profesionalitas.
4. Guru bersertifikasi pendidik sebaiknya menjaga kerukunan, kekeluargaan dan
komunikasi yang baik dengan pimpinan, rekan sejawat, warga sekolah dan
masyarakat sekitarnya.
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