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STUDI KOMPARASI ANTARA GURU YANG BELUM SERTIFIKASI  

DENGAN GURU YANG SUDAH SERTIFIKASI TERHADAP PROFESIONALISME  

GURU IPA DI SD NU KEPANJEN MALANG 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam system pendidikan secara 

keseluruhan, yang harus mendapat perhatian  sentral, pertama, dan utama. Figure yang satu 

ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena 

guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam system pendidikan. Guru memegang 

peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal 

di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam 

kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling 

berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena 

itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak 

akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang professional 

dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan berpangkal dari guru dan 

berujung pula pada guru pula.
1
 

Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan 

sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan professional. Dari hal tersebut, dirasa perlunya 

standar kompetensi dan sertifikasi guru, agar kita memiliki guru professional yang memenuhi 

standar dan lisensi sesuai dengan kebutuhan. Dengan guru yang demikianlah, kita berharap 

dapat membangun kembali masyarakat dan bangsa yang hamper porak poranda.
2
 

Menurut UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang disahkan pada tanggal 30 

Desember 2005, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik 

untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan 

dosen sebagai tenaga professional.
3
 Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah 

memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. 
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Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program 

pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi 

pendidik dimaksudkan sebagai control mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang 

dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas 

mendidik, mengajar, melatih, membimbing dan menilai hasil belajar peserta didik. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan 

berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi guru. 

Meski dengan kuota yang terbatas, di beberapa daerah, melalui Dinas Pendidikan setempat 

saat ini sedang menawarkan kepada guru-guru yang dianggap telah memenuhi syarat untuk 

dijadikan sebagai calon peserta sertifikasi. 

Sertifikasi pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan 

oleh pemerintah. Syarat dan materi sertifikasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

tentang guru dan dosen yang saat ini masih menunggu verifikasi dan pengesahan dari 

pemerintah. Karena peraturan pemerintah tentang guru dan dosen belum selesai dan program 

sertifikasi sudah dicanangkan sejak tahun 2006, maka pelaksanaan sertifikasi gueu dan dosen 

kemungkinan menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
4
 

Sehubungan dengan itu, sudah sewajarnya pemerintah terus berupaya mencari alternative 

untuk meningkatkan kualitas dan kinerja profesi guru di Indonesia. Salah satu terobosan yang 

sedang dilakukan adalah melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Dalam hal ini, 

pengembangan profesionalisme guru merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya untuk 

membantu guru yang belum memiliki kualifikasi professional menjadi professional. Dengan 

demikiam peningkatan kemampuan professional guru merupakan bantuan atau memberikan 

kesempatan kepada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. 

Namun demikian, bantuan profesionalisme hanya sekedar bantuan, sehingga yang harus lebih 

berperan aktif guru itu sendiri. Artinya perlu dikemukakan disini bahwa gurulah yang 

seharusnya meminta bantuan kepada yang berwenang untuk mendapatkan pembinaan. 
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Bantuan yang diberikan juga merupakan bantuan professional, yang tujuan akhirnya adalah 

menumbuhkembangkan profesionalisme guru. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengutamakan bahwa guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk terwujudnya guru yang professional yang mampu menjalankan 

profesinya sesuai dengan berbagai tuntutan tempat melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain 

usaha sertifikasi ini pada dasarnya adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran yang 

dilakukan para guru pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah. 

Adapun salah satu indicator profesionalisme guru antara lain adalah guru tersebut mampu 

melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Efektivitas pembelajaran pada dasarnya 

merupakan cerminan dari efektivitas pengelolaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

gurunya. Sementara itu, pengelolaan proses pembelajaran itu sendiri pada dasarnya 

merupakan proses interaksi pedagogi antara guru, siswa, materi dan lingkungannya. Makin 

efektif proses interaksi pedagogic dilakukan guru, maka makin efektiflah proses 

pembelajaran yang dilakukan guru tersebut. 

Peningkatan kemampuan professional guru bukan sekedar diarahkan kepada pembinaan 

yang lebih bersifat aspek-aspek administrative kepegawaian tetapi harus lebih kepada 

peningkatan kemampuan profesionalannya dan komitmen sebagai seorang pendidik. Menurut 

Glickman (1991) guru professional memiliki dua ciri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi 

dan komitmen  yang tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan profesionalisme guru harus diarahkan 

pada dua hal tersebut.
5
 

Di era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua 

pihak dalam berbagai bidang dan sector pembangunan untuk senantiasa meningkatkan 

kompetensinya. Hal tersebut mendudukkan pentingnya upaya peningkatan kualitas 

pendidikan baik secara kualitatif yang harus dilakukan, sehingga pendidikan dapat digunakan 

sebagai wahana dalam membangun watak bangsa. Untuk itu guru sebagai main person 

pendidikan harus ditingkatkan kompetensinya serta diadakan pembenahan mendasar sesuai 

tugas yang diembannya. Atas dasar itulah sehingga pemerintah merasa perlu untuk 
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mengadakan standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai bagian dari pemenuhan Standar 

Pendidikan Nasional (SPN).
6
 

Begitu juga yang terjadi dibeberapa lembaga atau instansi pendidikan di daerah Malang, 

yaitu tentang sertifikasi guru, terutama sertifikasi guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Perkembangan yang terjadi di daerah Malang mengalami perubahan yang lumayan bagus, 

walaupun masih ada juga guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang belum mengikuti 

program sertifikasi guru ini. Dengan  mengikuti program sertifikasi guru tersebut, prestasi 

yang di alami oleh siswa juga mengalami peningkatan. Meskipun disisi lain, masih ada guru 

yang sudah mengikuti program sertifikasi tidak memiliki kompetensi sama halnya dengan 

guru yang belum mengikuti program sertifikasi. 

Dalam rangka peningkatan kemampuan professional guru tersebut, maka perlu dilakukan 

sertifikasi dan diuji kompetensi secara berkala agar kinerjanya terus menerus meningkat dan 

tetap memenuhi syarat professional. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan 

penelitian ini dengan judul “STUDI KOMPARASI ANTARA GURU YANG BELUM 

SERTIFIKASI DENGAN GURU YANG SUDAH SERTIFIKASI TERHADAP 

PROFESIONALISME GURU IPA DI SD NU KEPANJEN MALANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat menentukan rumusan 

masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran oleh guru yang sudah mengikuti program 

sertifikasi dan yang belum di SD NU Kepanjen Malang? 

2. Bagaimana perbedaan pelaksanaan pembelajaran antara guru yang sudah mengikuti 

program sertifikasi dan yang belum di SD NU Kepanjen Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat menentukan tujuan penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang 

sudah mengikuti program sertifikasi dan yang belum di SD NU Kepanjen Malang. 

2. Untuk mengetahui perbedaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang sudah 

mengikuti program sertifikasi dan yang belum di SD NU Kepanjen Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini sangat penting bagi peneliti guna untuk meningkatkan wawasan yang luas 

sehingga peneliti dapat tanggap terhadap keadaan yang dihadapi serta  pedoman bagi 

peneliti sebagai calon sarjana yang professional.  

2. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. 

E. Kajian Kepustakaan 

1. Kajian teori 

a. Hakikat sertifikasi 

1) Pengertian sertifikasi 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen 

atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen 

sebagai tenaga professional.
7
 

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 dimaksud sebagaimana pasal 9 adalah melalui pendidikan tinggi 

program sarjana atau program diploma empat. Demikian juga kualifikasi guru 

dapat dilihat pada PP 19 Tahun 2005, pasal 29 (ayat 1-6) profesi guru untuk 

PAUD sampai tingkat SMA sederajat harus diploma empat (D-IV) atau sarjana 

(S-1). 

Guru professional di samping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut 

untuk memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. Dalam UU 14 Tahun 2005, pasal 4 disebut peran guru adalah 

agen pembelajaran, kemudian PP 19 Tahun 2005, pasal 28 (ayat 3) juga disebut 

agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar menengah serta pendidikan 

anak usia dini meliputi: 
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- Kompetensi pedagogic 

- Kompetensi kepribadian 

- Kompetensi professional 

- Kompetensi social.
8
 

2) Tujuan dan manfaat sertifikasi 

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai 

bagian dari peningkatan dari mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh 

karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang 

professional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-IV dan berkompetensi 

sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik 

setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu ia berhak 

mendapatkan imbalan (reward) berupa tuunjangan profesi dari pemerintah 

sebesar satu kali gaji pokok. 

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus 

yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. 

Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus 

diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu, pemikiran itulah yang 

mendasari bahwa guru perlu disertifikasi. Adapun manfaat uji sertifikasi antara 

lain sebagai berikut: 

1. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten 

sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. 

2. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan 

penyiapan sumber daya manusia di negeri itu. 

3. Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan 

calon guru dan juga berfungsi sebagai control mutu bagi pengguna layanan 

pendidikan. 

4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan 

eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
9
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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. 

Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki 

fakultas keguruan, seperti FKIP dan fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, 

STAIS yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama antara 

Dinas Pendidikan Nasional daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan 

Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Kemudia pendanaan sertifikasi ditanggung oleh 

pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana UU 14 Tahun 2005, pasal (ayat 

1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk 

peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan 

yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselengarakan oleh Pemerintah, 

Pemerintah daerah, dan masyarakat.
10

 

4) Beban materi sertifikasi 

Beban materi sertifikasi telah diatur dalam UU 14 Tahun 2005, pasal 10 

(ayat 1) bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogic, kompetensi 

kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. 

Beban materi di atas ini merupakan materi mayor yang akan 

dipragmentasikan pada materi minor, seperti kompetensi pedagogic yang 

merupakan keilmuan yang mengkaji, mendalami tentang pertumbuhan dan 

perkembangan anak, tentunya lebih banyak berbicara psikologi perkembangan, 

demikian pula kompetensi professional yang berbicara tentang kode etik, tugas, 

kewajiban, tanggung jawab, kemampuan seorang guru, dan lain-lainnya. Beban 

materi ini untuk menambah wawasan guru-guru di lapangan dalam 
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mengantisipasi majunya perkembangan pendidikan, demikian juga sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan masyarakat pemakai (stakeholders).
11

 

Pada sertifikasi guru dalam jabatan, uji kompetensi terhadap keempat 

kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yaitu penilaian 

terhadap kumpulan dokumen yang diarahkan pada sepuluh komponen, 

sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Pasal 2 

Butir 3. Dalam Buku I: Panduan Penyusunan Perangkat Portofolio Sertifikasi 

Guru dalam Jabatan Tahun 2007 yang disusun oleh Tim Sertifikasi Pusat (2007), 

kesepuluh komponen portofolio dijelaskan sebagai berikut: 

Komponen 1: Kualifikasi akademik 

Kualifikasi akdemik, yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai 

dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S-1, S-2, atau S-3) 

maupun nongelar (D-4 atau Post Graduate diploma), baik di dalam maupu di luar 

negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau 

sertifikat diploma. 

Komponen 2: Pendidikan dan pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan, yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan 

pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan 

kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik tingkat kecamatan, 

kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen 

ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga 

penyelenggara diklat. 

Komponen 3: Pengalaman mengajar 

Pengalaman mengajar, yaitu masa kerja guru (termasuk guru bimbingan dan 

konseling) dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan 

tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari 

pemerintah dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti 

fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan atau surat keterangan yang 

sah dari lembaga yang berwenang. 

Komponen 4: Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 
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Komponen ini dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu:  

Perencanaan pembelajaran, yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini 

paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan 

pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, scenario 

pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar. Bukti fisik dari 

subkomponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP/RPI) 

yang diketahui dan disahkan oleh atasan. Dokumen ini dinilai oleh asesor dengan 

menggunakan format yang telah dibakukan. 

Pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di 

kelas dan pembelajaran individual. Kegiatan ini mencakup tahapan pra-

pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti 

(penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, 

evaluasi, serta penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak 

lanjut). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala 

sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh 

guru dengan format yang telah dibakukan. 

Komponen 5: Penilaian dari atasan dan pengawas 

Penilaian dari atasan atau pengawas, yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi 

kepribadian dan social, yang meliputi aspek-aspek ketaatan menjalankan ajaran 

agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi 

dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan 

berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama dengan menggunakan format 

penilaian atasan. 

Komponen 6: Prestasi akademik 

Prestasi akademik, yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan 

bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia 

penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, 

maupun internasional. Komponen ini meliputi: 

1. Lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di 

bidang pendidikan atau nonkependidikan)  
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2. Pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti, dan tutor) 

3. Pembimbingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, drumband, 

madding, karya ilmiah remaja-KIR, dan lain-lain). 

Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau 

sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara. 

Komponen 7: Karya pengembangan profesi 

Karya pengembangan profesi, yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya 

dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini 

meliputi: 

1. Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau 

nasional. 

2. Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/bulletin yang tidak 

terakreditasi, terakreditasi, dan internasional. 

3. Menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN, modul/buku cetak local 

(kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 

semester. 

4. Media/alat pembelajaran dalam bidangnya. 

5. Laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok). 

6. Karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain). 

Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang 

berwenang tentang hasil karya tersebut. 

Komponen 8: Keikutsertaan dalam forum ilmiah 

Keikutsertaan dalam forum ilmiah, yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang 

relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, 

provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai 

peserta. Bukti fisik yang dilampirkan berupa makalan dan sertifikat/piagam bagi 

narasumber, dan sertifikat/piagam bagi peserta. 

Komponen 9: Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan social 

Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan social, yaitu pengalaman guru 

menjadi pengurus organisasi kependidikan, organisasi social, dan/atau mendapat 

tugas tambahan. Pengurus organisasi di bidang kependidikan, antara lain 
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pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS), Forum Kelompok Kerja 

Guru (FKKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Sarjana 

Pendidikan Indonesia (ISPI), Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), 

dan lain-lain. Pengurus organisasi social, antara lain ketua RT, ketua RW, ketua 

LPMD/BPD, dan Pembina kegiatan keagamaan. Mendapat tugas tambahan, 

antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, dan lain-lain. 

Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari 

pihak yang berwenang. 

Komponen 10: Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan 

Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan, yaitu penghargaan yang 

diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan 

tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil dan lokasi/geografis), 

kualitatif (komitmen dan etos kerja), relevansi (dalam bidang maupun rumpun 

bidang), baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun 

internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa fotokopi sertifikat, piagam, 

surat keterangan.
12

 

b. Hakikat profesionalisme 

1) Pengertian profesionalisme 

Profesionalisme mempunyai makna; mutu, kualitas, dan tindak tanduk 

yang merupakan ciri suatu profesi atau yang professional.
13

 Profesionalisme 

merupakan sikap dari seorang yang professional. Artinya sebuah team yang 

menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang 

mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya.
14

 

Menurut Supriadi, penggunaan istilah profesionalisme menunjuk pada 

derajat penampilan seseorang sebagai professional atau penampilan suatu 

pekerjaan sebagai suatu profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang dan 

rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota 

profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dank kode etik profesinya. 

                                                           
12

 Muslich, Masnur. 2007. Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal 13-18 
13

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 
Edisi III. Hal 897 
14

 Mujtahid. 2011. Pengembangan Profesi Guru. Malang. UIN-Maliki Press. Hal 31 
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Konsep profesionalisme seperti yang dijelaskan Sumardi, bahwa ia 

memiliki lima prinsip atau muatan pokok, yaitu:
15

 

Pertama, afiliasi komunitas yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, 

termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega 

informal sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para professional 

membangun kesadaran profesi. 

Kedua, kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu pandangan bahwa seseorang 

professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak 

lain (pemerintah, kllien, mereka yang bukan anggota profesi). Setiap adanya 

campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan 

terhadap kemandirian secara professional. Banyak yang menginginkan pekerjaan 

yang memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa 

diawasi secara ketat. 

Ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi dimaksud bahwa yang paling 

berwenang dalam menilai pekerjaan professional adalah rekan sesame profesi, 

bukan “orang luar” yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan 

pekerjaan mereka. 

Keempat, dedikasi pada profesi dicerminkan dari dedikasi professional dengan 

menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk 

melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang. 

Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. 

Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen 

pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah 

kepuasan rohani dan setelah itu baru materi. 

Kelima, kewajiban social merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta 

manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun professional karena adanya 

pekerjaan tersebut. 

 Kelima pengertian di atas merupakan kriteria yang digunakan untuk 

mengukur derajat sikap professional seseorang. Berdasarkan definisi tersebut 

                                                           
15

 Sumardi, Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesionalisme Serta Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja dan 
Kepuasan Kerja, Tesis, Undip, 2001, dalam Mujtahid. 2011. Pengembangan Profesi Guru. Malang. UIN-Maliki Press. 
Hal 31 
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maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada sikap seseorang atau 

bahkan bisa kelompok, yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara 

sempurna. 

2) Profesionalisme guru 

Profesionalisme guru adalah suatu pekerjaan yang didalamnya terdapat 

tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seorang guru dengan 

penuh dedikatif, sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan 

improvisasi diri. 

Profesionalisme guru dapat dilihat juga dari kesesuaian atau relevansi 

keluaran pendidikan dengan profesi yang disandangnya. Dalam bahasa yang lain 

dikatakan bahwa, profesionalisme guru sama halnya dnegan “skilled performer” 

(pelaku yang terampil), seorang guru professional dapat tampil dengan penuh 

perkasa, inovatif, original, dan inversif. Profesionalisme juga bisa dilihat dari 

sejauhmana ia menguasai prinsip-prinsip pedagogis secara umum maupun 

didaktik-metodik secara khusus yang berlaku setiap mata pelajaran. Serta segi lain 

yang perlu dicatat adalah sikap profesionalisme guru merupakan wujuda dari 

pengabdian, dan menjunjung tinggi kode etik profesi kependidikan/keguruan. 

Adapun menurut Omar Hamalik tugas professional guru antara lain: 

1. Bentindak sebagai model bagi para anggotanya 

2. Merangsang pemikiran dan tindakan 

3. Memimpin perencanaan dalam mata pelajaran 

4. Memberikan nasihat kepada executive teacher sesuai dengan kebutuha tim 

5. Membina dan memelihara literature professional dalam daerah pelajarannya 

6. Bertindak atau memberikan pelayanan sebagai manusia sumber dalam daerah 

pelajaran tertentu dengan referensi pada insevice, training  dan pengembangan 

kurikulum 

7. Mengembangkan file kurikulum dalam daerah pelajaran tertentu dan mengajar 

di kelas-kelas yang paling besar 

8. Memelihara hubungan dengan orangtua murid dan memberikan komentar atau 

laporan 
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9. Bertindak sebagai pengajar dalam timnya
16

 

Dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 3 pasal 7 dinyatakan 

bahwa prinsip profesinalitas guru sebagai berikut: 

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism 

2. Memiliki komitmen untu meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan dan akhlak mulia 

3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugas 

4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas 

5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan 

6. Memiliki penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja 

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat 

8. Memiliki jaminan perlindungan hokum dan melaksanakan tugas 

keprofesionalan 

9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru 

2. Penelitian terdahulu 

Untuk menambah referensi dan sebagai rujukan, penulis mengungkapkan 

beberapa penelitian terdahulu yang pertama ditulis oleh Siti Kholifah yang berjudul 

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN (Studi Tentang Peran Sertifikasi dalam 

Meningkatkan Profesionalitas Guru di SMA Negeri 3 Malang), bahwa sebagai pendidik 

dibutuhkan profesionalitas yang dibuktikan dengan lulus program sertifikasi, sehingga 

dapat mewujudkan system dan praktik pendidikan yang berkualitas diikuti dengan 

peningkatan kesejahteraan secara finansial. 

Disini ada perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan peneliti  lakukan, persamaannya antara  lain adalah program sertifikasi 

merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan profesionalitas bagi seorang guru, 

sedangkan perbedaannya adalah kalau penelitian terdahulu hanya ingin mengetahui 

                                                           
16

 Omar Hamalik, Pendidikan Guru, Konsep dan Strategi, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hal 32 dalam Mujtahid. 
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tentang peran sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru, sedang penelitian 

sekarang ingin mengetahui perbedaan guru yang sudah mengikuti program sertifikasi dan 

yang belum mengikuti sertifikasi terhadap tingkat profesionalitas guru dalam mengajar. 

Sedangkan penelitian yang kedua dilakukan oleh Cindi Sir Annajiyah yang  

berjudul STUDI KOMPARATIF KINERJA GURU YANG BELUM SERTIFIKASI 

DENGAN GURU YANG SUDAH SERTIFIKASI DI SMP NEGERI SE-KOMISARIAT 

KARAWANG KOTA, bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja guru 

yang belum sertifikasi dengan guru yang sudah sertifikasi di SMP Negeri Se-Komisariat 

Karawang Kota. 

Disini ada perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan peneliti  lakukan, persamaannya antara  lain adalah penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan antara guru yang belum sertifikasi dengan guru yang belum 

sertifikasi, sedangkan perbedaannya adalah kalau penelitian terdahulu dalam mengalisis 

data penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif, sedang penelitian sekarang 

menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis datanya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka  penulis 

dalam melaksanakan penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis  

dari  penelitian  ini  dapat  digolongkan  sebagai  penelitian perbandingan atau 

komparatif.   

Dalam  penelitian  jenis  ini  yang  telah  dirumuskan dalam rumusan masalah akan  

digunakan untuk mengetahui  adanya  perbandingan antara guru yang belum sertifikasi 

dan yang sudah sertifikasi terhadap profesionalisme guru dalam proses kegiatan belajar 

mengajar pada SD NU Kepanjen Malang. 

2. Lokasi dan waktu penelitian 

Adapun  lokasi  yang  dijadikan  subyek  penelitian  ini  adalah SD NU Kepanjen 

Malang. Penelitian tentang studi komparasi guru yang belum sertifikasi dengan guru yang 

sudah sertifikasi terhadap profesionalisme dalam mengajar ini dilaksanakan pada 

semester genap tahun ajaran 2012-2013, dengan alasan  berdasarkan  survei tingkat 

profesionalisme guru yang belum sertifikasi dan yang sudah sertifikasi cukup berbeda 
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dalam proses kegiatan belajar mengajar, maka dari itu peneliti melakukan penelitian di 

SD NU Kepanjen Malang. 

3. Kehadiran peneliti 

Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Kehadiran peneliti pada 

penelitian kualitatif merupakan suatu keharusan. Karena penelitian ini lebih 

mengutamakan temuan observasi terhadap fenomena yang ada maupun wawancara yang 

dilakukan peneliti sendiri sebagai instrument penelitian (key instrument) pada latar alami 

peneliti secara langsung. Untuk itu, kemampuan pengamatan peneliti untuk memahami 

focus penelitian secara mendalam sangat dibutuhkan dalam rangka menemukan data yang 

optimal dan kredibel, itulah sebabnya kehadiran peneliti untuk mengamati fenomena-

fenomena secara intensif ketika berada di tempat penelitian merupakan suatu keharusan. 

4. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah manusia dan non manusia. Data dari manusia 

diperoleh dari orang yang mengetahui tentang permasalahan sesuai dengan focus 

penelitian, seperti; kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, guru, staff dan 

lain sebagainya. Kemudian sumber data yang berasal dari dokumentasi seperti catatan-

catatan, rekaman, gambar/foto, dan hasil-hasil observasi yang ada hubungannya dengan 

focus penelitian ini. 

5. Teknik pengumpulan data 

Sesuai dengan jenis penelitian diatas yaitu jenis penelitian kualitatif maka cara 

pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: 

a. Pedoman wawancara 

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan informan penelitian, yaitu orang-

orang yang dianggap penting, dalam arti orang tersebut memiliki banyak informasi 

mengenai masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang 

jelas dan rinci tentang focus penelitian. 

b. Pedoman observasi 

Yaitu dengan menggunakan observasi partisipan, yang bertujuan untuk melengkapi 

dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang kemingkinan belum 

menyeluruh atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi. Teknik ini 

utamanya digunakan pada studi pendahuluan, seperti mengobservasi suasana sekolah, 
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sarana dan prasarana sekolah, pola kerja dan hubungan antar komponen dengan 

berlandaskan aturan, tata tertib sebagaimana tertulis dalam dokumen. Selain itu 

peneliti juga mengamati bagaimana pelaksanaan pembelajaran antara guru yang 

sudah mengikuti program sertifikasi dan yang belum mengikuti program sertifikasi. 

c. Dokumentasi  

Yaitu mengumpulkan berbagai macam dokumen guna melengkapi data yang 

diperlukan dalam penelitian tersebut. Baik dalam bentuk gambar, suara, file atau data 

lain. 

6. Analisis data 

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti 

untuk menambah pemahaman peneliti sendiri dan untuk memungkinkan peneliti 

melaporkan apa yang telah ditemukan pada pihak lain. Adapun langkah-langkah 

menganalisis data secara umum, yaitu sebagai berikut: 

a. Penyajian data, bertujuan untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah 

dianalisis ke dalam format yang telah disiapkan. 

b. Reduksi data, bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang data yang tidak relevan, dan mengorganisasikannya, sehingga kesimpulan 

akhir dapat dirumuskan, menyeleksi secara ketat, membuat ringkasan dan rangkuman 

inti. 

c. Penarikan kesimpulan, bertujuan untuk memberi arti atau memakai data yang 

diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. 

7. Teknik menguji keabsahan data 

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Adapun teknik 

dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah: 

a. Kredibilitas (validitas internal) 

b. Transferabilitas (validitas eksternal) 

c. Dependabilitas (reliabilitas) 

d. Konfirmabilitas (objektivitas) 
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