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Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang 

mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban hidup manusia. Guru dalam 

konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis dalam mencetak 

kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah secara tegas mencanangkan 

program sertifikasi bagi guru dan dosen dengan tujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya tiga produk hukum yakni 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah No. 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Sejalan dengan hal di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: (1) Bagaimanakah sertifikasi profesi guru ditinjau dari 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen? (2) Bagaimanakah 

kualifikasi dan kompetensi guru dalam pemenuhan sertifikasi bagi guru ditinjau dari 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru? Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka diadakan kajian 

pustaka yang diambil dari beberapa buku sebagai sumbernya dan bacaan-bacaan lain 

yang mendukung. 

Dari hasil kajian tersebut dikemukakan bahwa (a) sertifikasi guru memuat 

kualifikasi dan kompetensi. Untuk memperoleh sertifikasi, seorang guru harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki kualifikasi S-1/D-IV, (2) 

memiliki empat kompetensi mengajar yakni kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dampak positif dari 

sertifikasi adalah guru mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok dan pengalihan 

pekerjaan guru sebagai profesi menjadikannya lebih bermartabat di mata masyarakat. 

Bertitik tolak dari kajian ini, maka seorang guru harus memenuhi persyaratan 

kualifikasi dan kompetensinya agar bisa menikmati dampak positif 

diselenggarakannya program sertifikasi guru oleh pemerintah. Selain itu, diharapkan 

guru lebih memaksimalkan ilmu pengetahuannya dalam mengajar agar tujuan 

diselenggarakannya sertifikasi yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan bisa 

tercapai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang 

mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban hidup manusia. Oleh 

sebab itu, hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai 

sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan 

negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang 

penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan UUD 1945 alinea 

IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa.
1
 

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam 

konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini 

disebabkan karena guru yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan 

pendidikan. Guru yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk 

mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-

nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan.
2
 

                                                           
1
 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), v. 
2
 Ibid., v. 
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Dari pernyataan di atas, pendidikan amatlah penting bagi kehidupan 

bangsa dan guru merupakan figure yang dapat mencerdaskan bangsa. Oleh 

karena itu, menjadi seorang guru dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi 

antara lain: kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional dan juga kompetensi sosial agar menjadi guru profesional. Guru di 

abad ke 21 ini tidak hanya berperan sebagai transfer of knowledge tetapi juga 

berperan sebagai change of behavior bagi anak didiknya.  

Berdasarkan data dari Programme for International Student of Assesment 

(PISA), kualitas pendidikan Indonesia hanya menempati posisi ke 64 dari 65 

negara anggota PISA. Hasil ini merupakan hasil studi yang dilakukan lembaga 

PISA yang digelar tiga tahun sekali.
3
 Dengan kata lain, kualitas pendidikan 

Indonesia menempati posisi terendah nomer dua setelah negara Peru. Hasil ini 

cukup mencengangkan bagi mereka yang selama ini bergelut di dunia 

pendidikan. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia begitu rendah 

dibanding negara-negara lain. Dari sini pemerintah secara tegas mencanangkan 

program sertifikasi bagi guru dan dosen dengan tujuan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. Hal ini dipertegas dengan munculnya tiga produk hukum atau 

yang biasa disebut UUGD (Undang-undang Guru dan Dosen) antara lain: UU 

RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU RI No. 14 

                                                           
3
 Ari Purwanto, 2014, Kualitas Pendidikan Indonesia, Rangking Dua dari Bawah Versi PISA, 

(http://m.aktual.co/sosial163007kualitas-pendidikan-indonesia-rangking-dua-dari-bawah-versi-pisa), 

diakses 18 Desember 2014. 

http://m.aktual.co/sosial163007kualitas-pendidikan-indonesia-rangking-dua-dari-bawah-versi-pisa
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Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

Berdasarkan ketiga produk hukum tersebut dinyatakan bahwa guru 

adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, maka guru harus 

memenuhi sejumlah persyaratan baik kualifikasi akademik maupun 

kompetensinya. Program sertifikasi merupakan program pemberian sertifikat 

bagi guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru profesional.
4
 

Deklarasi guru sebagai bidang pekerjaan profesional yang dicanangkan 

oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Desember 

2004, dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia 

menjadi sebuah indikasi awal adanya komitmen serius dari pemerintah 

Indonesia untuk meningkatkan mutu guru. Setahun kemudian, pemerintah 

mempertegas status guru sebagai pekerjaan profesional dengan disahkannya 

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada tanggal 15 

Desember 2005. Menurut Undang-undang tersebut, guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah (pasal 1). Pada tahun yang sama, juga lahirlah Peraturan 

                                                           
4
 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa dan Bagaimana? (Bandung: Yrama 

Widya, 2008), 9. 
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Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang salah 

satu di antaranya mengatur tentang standar tenaga pendidik dan kependidikan.
5
  

Sejak pencanangan pekerjaan guru sebagai pekerjaan profesional yang 

dilanjutkan dengan disediakannya perangkat-perangkat hukum dan kebijakan-

kebijakan operasional, upaya peningkatan profesionalisme guru semakin serius 

digalakkan. Mulai dari peningkatan kualifikasi guru sampai pada standardisasi 

profesionalisme guru melalui program sertifikasi guru.  

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru 

profesional harus memiliki syarat kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1 

atau D-IV dan memiliki empat kompetensi yakni: kompetensi pedagogis, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Padahal 

kenyataan di lapangan belum semua guru mampu melaksanakan ke empat 

kompetensi tersebut meskipun guru tersebut telah menyandang sertifikasi. 

Selanjutnya hal kualifikasi akademik, seorang guru yang ingin menempuh 

program sertifikasi harus meng-upgrade pendidikannya minimal S-1 atau D-IV. 

Hal ini telah menimbulkan masalah baru bagi guru yang dulu hanya lulusan 

SPG (Sekolah Pendidikan Guru) yang mana setara dengan SMA (Sekolah 

Menengah Atas). 

                                                           
5
 Marselus R. Payong, Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, Problematika, dan 

Implementasinya  (Jakarta: Indeks, 2011), 3. 
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Sejak mulai disahkannya program sertifikasi guru oleh Departemen 

Pendidikan pada tahun 2007 merupakan salah satu terobosan baru bagi dunia 

pendidikan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga ke 

depannya nanti semua guru harus memiliki sertifikat untuk ijin mengajar. Di 

samping itu, dengan disahkannya program sertifikasi guru berarti pemerintah 

telah menetapkan pekerjaan guru menjadi suatu profesi. Penetapan pekerjaan 

guru sebagai suatu profesi ini masih menuai perdebatan oleh para pengamat 

pendidikan. 

Selain itu dengan diadakan sertifikasi untuk guru masih menuai pro dan 

kontra di masyarakat. Pemberian satu kali gaji pokok terhadap guru yang telah 

bersertifikasi menarik perhatian bagi banyak pihak, sedangkan mutu pendidikan 

belum menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Dari hasil riset dilakukan oleh Hasbullah, banyak guru mengatakan 

bahwa sertifikasi profesi guru sangat baik dan dapat mengangkat derajat dan 

wibawa para guru di Indonesia. Tetapi dalam penerapannya ada hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 1) sebagian besar guru di Indonesia setelah menjadi 

pengajar tidak memperdalam pengetahuannya. Artinya, banyak guru kita masih 

rendah dalam kompetensi pengajaran; 2) harus dipertimbangkan model yang 

tepat untuk para guru di Indonesia dan kesiapan para guru untuk disertifikasi; 3) 

perlu dilakukan pelatihan-pelatihan sebelum sertifikasi dilaksanakan dan perlu 

dipikirkan tindak lanjut bagi guru yang tidak lolos sertifikasi; 4) apabila 
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kebijakan sertifikasi tersebut dilakukan secara “mentah” dan “instan”, tanpa 

sosialisasi dan pelatihan-pelatihan akan merugikan para guru yang sudah cukup 

lama mengabdi.
6
 

Selain itu, sertifikasi juga masih membuka peluang sekedar 

meningkatkan pendapatan daripada kualitas mengajar. Kekhawatiran itu muncul 

ketika terbuka kemungkinan tindakan tidak terpuji dalam sertifikasi. Dalam 

seminar “Guru Menggugat Sertifikasi” di Makasar, di hadapan 500 guru 

Suparman mengingatkan bahwa pelaksanaan sertifikasi cenderung melenceng 

dari niat semula mewujudkan sosok guru profesional. Sekarang di kalangan 

guru muncul budaya dan kegemaran baru, yakni sebagai kolektor piagam dan 

sertifikat dari forum ilmiah dan pelatihan. Bila hal itu terjadi, tentu saja 

pelaksanaan sertifikasi jauh dari tujuan sebenarnya yaitu meningkatkan 

kompetensi dalam belajar mengajar dan predikat profesional.
7
  

Uji sertifikasi bagi guru harus dipahami sebagai sebuah sarana untuk 

mencapai tujuan yaitu kualitas guru. Jadi pemerolehan sertifikasi bukanlah 

tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Kesadaran dan pemahaman yang 

bertentangan dari hakikat sertifikasi akan melahirkan aktivitas yang benar dan 

mulia, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Jika 

seorang guru kembali masuk kampus untuk kualifikasi, maka proses belajar 

                                                           
6
 Hasbullah, “Guru Bersertifikasi Versus Profesionalisme Guru: Tinjauan Kritis Terhadap 

Pelaksanaan Sertifikasi Guru (Teacher Sertificated Versus Teacher Professionalism: Critical Review 

To Exercise Teacher Sertification),”Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI, 4. 
7
 Ibid. 
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kembali harus dimaknai dalam konteks peningkatan kualifikasi akademik yaitu 

mendapat tambahan ilmu dan keterampilan baru, sehingga mendapatkan ijazah 

S-1/D-IV. Ijazah S-1/D-IV bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, 

termasuk cara yang tidak benar seperti jual-beli ijazah, melainkan konsekuensi 

dari telah belajar dan mendapat tambahan ilmu dan keterampilan baru. 

Demikian pula jika guru yang mengikuti uji sertifikasi, tujuan utama bukan 

untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk menunjukkan bahwa 

yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana yang disyaratkan 

dalam standar kemampuan guru. Jadi, tunjangan profesi harus dimaknai sebagai 

konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan 

menyadari hal ini, maka guru tidak akan mencari jalan pintas guna memperoleh 

sertifikat profesi kecuali dengan mempersiapkan diri dengan belajar yang benar 

dan tekun berkinerja menyongsong sertifikasi. Idealnya, semangat dan kinerja 

tinggi disertai tanggung jawab harus menjadi ciri guru yang profesional.
8
 

Dari beberapa paparan masalah di atas, maka peneliti ingin menganalisis 

diadakannya program sertifikasi bagi guru di Indonesia terhadap mutu 

pendidikan yang dihasilkan oleh guru yang telah memiliki sertifikasi serta 

mengulas problematika dan implikasi di dalamnya. Sehingga dari hal tersebut 

mendorong peneliti untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul 

“SERTIFIKASI PROFESI GURU MENURUT UU NO. 14 TAHUN 2005 

DAN PERMENDIKNAS NO. 16 TAHUN 2007” 

                                                           
8
 Ibid., 5. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pokok dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimanakah sertifikasi profesi guru ditinjau dari Undang-undang No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen? 

2. Bagaimanakah kualifikasi dan kompetensi guru dalam pemenuhan 

sertifikasi bagi guru ditinjau dari Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pokok dari penelitian 

ini adalah untuk mengungkapkan dan memberikan penjelasan mengenai 

sertifikasi profesi guru di Indonesia. 

Adapun dari tujuan pokok tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan sertifikasi profesi guru ditinjau dari Undang-undang No. 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

2. Untuk menjelaskan kualifikasi dan kompetensi guru dalam pemenuhan 

sertifikasi bagi guru ditinjau dari Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sekurang-

kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis: untuk memperkaya ilmu pengetahuan, berupa studi tentang 

Sertifikasi Profesi Guru Di Indonesia, sehingga nantinya dapat melengkapi 

studi yang telah ada. 

2. Manfaat Praktik: studi ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan informasi 

kepada pendidik dan orang tua dalam masyarakat akan pentingnya 

pengetahuan tentang Sertifikasi Profesi Guru Di Indonesia, sehingga 

masyarakat tidak memiliki paradigma yang awam dan diharapkan mutu 

pendidikan di Indonesia bisa semakin meningkat dari sebelum-sebelumnya 

melalui program sertifikasi. 

 

E. Kajian Teori dan atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan telaah terhadap hasil terdahulu. Yakni penelitian 

yang dilakukan oleh Wahyu Eko Cahyono Jurusan Tarbiyah Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Tahun 2009 dengan judul “Upaya Guru PAI dalam 

Memenuhi Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru di SMA Bakti Ponorogo”. 
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Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Kondisi riil standar 

kualifikasi akademik di SMA Bakti sangat bagus karena umumnya semua guru 

sudah memenuhi kualifikasi tersebut, khususnya guru PAI dan dapat dibuktikan 

dengan ijazah S-1. Kondisi riil standar kompetensi guru di SMA Bakti 

mengalami sedikit permasalahan dalam bidang pedagogik, yaitu tentang 

permasalahan penggunaan teknologi informatika, penggunaan strategi yang 

efektif dan kreatif, minat siswa belajar agama kurang. Sebagai upaya guru PAI 

ke depan untuk meningkatkan standar kualifikasi akademik adalah dengan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat menjadi guru 

profesional. Sebagai upaya guru PAI ke depan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu dengan mendatangkan tutor. Sebagai langkah kongkrit yang 

dilakukan oleh guru-guru PAI di SMA Bakti Ponorogo telah mengikuti MGMP 

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) diklat, seminar, dan lain-lain. 

Perbedaan skripsi yang peneliti tulis dengan skripsi terdahulu adalah 

pada jenis penelitiannya. Skripsi tersebut sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif tetapi yang membedakan adalah jenis penelitiannya menggunakan 

studi kasus, sedangkan skripsi yang peneliti tulis menggunakan jenis penelitian 

library research. Fokus pembahasannya juga berbeda. Pada skripsi tersebut 

lebih memfokuskan pembahasan pada upaya guru PAI dalam memenuhi 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan 
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kompetensi guru, sedangkan skripsi yang peneliti tulis memfokuskan 

pembahasan pada sertifikasi profesi guru menurut Undang-undang No. 14 

Tahun 2005 dan Permendiknas No. 16 Tahun 2007. 

Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofi Isnawati Jurusan Tarbiyah 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun 2007 yang berjudul “Sertifikasi 

Guru Menurut UU No. 14 Tahun 2005 Perspektif Pendidikan Islam”.  

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu: 1) sertifikasi guru 

perspektif pendidikan Islam sebenarnya tidak ada karena guru pada jaman 

dahulu diangkat oleh kholifah yang bertugas saat itu. Dalam tugasnya tersebut 

guru berhak mendapat tunjangan dan gaji dalam mendukung pelaksanaan tugas-

tugasnya dan memenuhi kebutuhan hidup; 2) kualifikasi perspektif pendidikan 

Islam sudah ada di antaranya: amanah, kafa’ah, hikmah, dan kepribadian 

muslim. Maka bisa mengilhami lahirnya kualifikasi guru dalam UU RI No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3) kompetensi guru perspektif pendidikan 

Islam di antaranya: kompetensi personal-religius, kompetensi sosial-religius, 

dan kompetensi profesional-religius. 

Berdasarkan telaah terdahulu yang berjudul “Sertifikasi Guru Menurut 

UU No. 14 Tahun 2005 Perspektif Pendidikan Islam”, sama-sama meneliti 

tentang sertifikasi guru, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Nofi 

Isnawati lebih menekankan pada sertifikasi menurut UU No. 14 Tahun 2005 

dalam perspektif islam sedangkan penelitian yang peneliti tulis lebih 
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menekankan pada sertifikasi menurut UU No. 14 Tahun 2005 dan 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayah Kurnia Ni’Hayati Jurusan 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun 2007 dengan judul “ 

Demitologi Profesi Guru Agama dalam Era Pendidikan Berbasis Kompetensi 

(Studi Kasus MTsN Sidorejo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan) Tahun 

2007. 

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa: Orientasi guru agama 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sidorejo ternyata sejalan dengan 

langkah-langkah demitologisasi, hal itu dapat mengurangi mitos guru yang 

selama ini kurang baik di masyarakat yang menganggap bahwa profesi seorang 

guru hanya mengharap imbalan atau materi saja. Upaya Kepala Sekolah untuk 

menumbuhkan orientasi positif guru agama cukup secara material dan cukup 

secara spiritual, yang akhirnya visi, misi, dan tujuan sekolah bisa terwujud dan 

terlaksana dengan baik. Orientasi yang berdasarkan kemanusiaan sangat 

mendukung dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan usaha 

demitologi guru. Upaya Kepala Sekolah untuk mencetak guru yang profesional 

dengan mengikutsertakan para guru dalam seminar dapat meningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme guru. Sehingga dengan guru yang profesional 

maka mitos guru bahwa guru merupakan pekerjaan semua orang bisa 

dihilangkan dari fikiran masyarakat. 
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Berdasarkan telaah penelitian tersebut, pendekatan dalam penelitian 

sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif namun yang membedakan 

terletak pada jenis penilitian dan fokus penelitiannya. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayah Kurnia Ni’ Hayati menggunakan jenis penelitian studi 

kasus, sedangkan penelitian yang peneliti tulis menggunakan jenis penelitian 

library research. Selain itu fokus penelitian pada penelitian terdahulu 

memfokuskan penelitiannya pada demitologisasi profesi guru agama dalam era 

pendidikan berbasis kompetensi, sedangkan penelitian yang peneliti tulis 

memfokuskan penelitian pada sertifikasi profesi guru. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, 

yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif, serta analisis terhadap dinamika 

hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika 

ilmiah, kemudian mengarahkan penelitiannya untuk memperoleh hasil 

penemuan.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (Library Research), artinya penelitian yang dilaksanakan 

dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, 
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maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.
9
 Lainnya materi 

pembahasan didasarkan pada kajian pustaka atas karya-karya kepustakaan 

baik berupa buku-buku atau bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan utama 

dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun sumber data yang digunakan  

dalam penelitian ini meliputi: 

a. Kitab Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

b. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ini digunakan untuk menunjang penelaahan 

data-data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. 

Sumber-sumber tersebut di antaranya adalah:  

a. Ahmad Tafsir. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2001. 

                                                           
9
 Etta Mamang Sangadi dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 28. 
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b. Bedjo Sujanto. Guru Indonesia dan Perubahan Kurikulum Mengorek 

Kegelisahan Guru. Jakarta: Sagung Seto, 2007. 

c. E. Mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2007. 

d. Farida Sarimaya. Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa,dan Bagaimana? . 

Bandung: Yrama Widya, 2009. 

e. Hamzah B Uno. Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan 

Reformasi Pendidikan di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara, 2012. 

f. J. B Situmorang dan Winarno. Pendidikan Profesi & Sertifikasi 

Pendidik Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Profesional, dan 

Sosial. Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2009. 

g. Kunandar. Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru). Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2007. 

h. Marselus R. Payong. Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, 

Problematika, dan Implementasinya . Jakarta: Indeks, 2011. 

i. Martinis Yamin. Sertifikasi Profesi Keguruan Di Indonesia . Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2009. 

j. Martinis Yamin dan Maisah. Standarisasi Kinerja Guru. Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2010. 
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k. Miftahul Ulum. Demitologi Profesi Guru (Studi Analisis Profesi Guru 

dalam UU tentang Guru dan Dosen No. 14/2005). Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press, 2011. 

l. Moh. Uzer Usman. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009. 

m. Muhammad Fathurrohman. Meretas Pendidikan Berkualitas dalam 

Pendidikan Islam Menggagas Pendidik atau Guru yang Ideal dan 

Berkualitas dalam Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras, 2012.  

n. Muhammad Zen. Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru. Malang: 

Cakrawala Media Publishing, 2007. 

o. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

p. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru 

q. Soetjipto dan Raflis Kosasi. Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta, 

2004. 

r. Suparlan. Guru Sebagai Profesi.  Yogyakarta: Hikayat Publishing, 

2006. 

s. Suparlan. Menjadi Guru Efektif. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 

2005. 
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t. Suyanto dan Asep Jihad. Menjadi Guru Profesional Strategi 

Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru Di Era Global. 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007. 

u. Syaiful Sagala. Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga 

Kependidikan. Bandung: Alfabeta, 2011. 

v. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (Library 

Research). Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang tepat untuk 

digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal 

dan sebagainya.
10

 Pengumpulan data literer dengan menggali bahan-bahan 

pustaka yang koheren dengan obyek yang dimaksud. Peneliti berusaha 

mengumpulkan data baik dari literatur yang bersifat primer maupun sekunder, 

kemudian diolah sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan sesuai dalam 

batasan wilayah penelitian ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(content analysis), yaitu suatu analisis dengan memaparkan data dan sekaligus 

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1996), 234. 
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melakukan analisis terhadap isi dari data tersebut. Penelitian ini akan 

menghasilkan suatu kesimpulan tentang gaya bahasa baku, kecenderungan isi 

buku, tata tulis, lay-out, ilustrasi, dan sebagainya.
11

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi 

komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang yang 

terdokumentasikan. Analisis ini berfungsi untuk menggali nilai-nilai yang 

terpendam atau dengan kata lain untuk mengungkapkan makna yang tersirat 

dan tersurat.
12

 

Dalam melakukan analisis isi (content analysis) harus melalui beberapa 

tahapan, antara lain: 

a. Perumusan Masalah 

Tahapan perumusan masalah merupakan landasan awal untuk 

merumuskan gejala yang ingin diteliti. Pada tahap ini, masalah harus 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diukur. 

b. Perumusan Hipotesis 

Sebenarnya perumusan hipotesis bukan merupakan prasyarat mutlak 

dalam penelitian analisis isi, tetapi lebih layak dilakukan terutama guna 

memberikan arah yang jelas pada jalannya penelitian. 
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 Ibid., 16. 
12

 Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 

1998), 175. 
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c. Penentuan Unit Analisis 

Penentuan satuan analisis merupakan dasar untuk penarikan sampel dan 

tahapan penelitian berikutnya. Satuan analisis berkaitan dengan masalah 

penentuan yang akan diteliti. 

d. Penarikan Sampel 

Dalam hal penarikan sampel, yang harus diperhatikan adalah memastikan 

bahwa sampel mewakili populasi yang dimaksudkan. Pengambilan sampel 

pada dasarnya sama dengan penelitian jenis lain. Bedanya sampel dalam 

analisis isi bukanlah individu-individu dalam masyarakat, namun 

merupakan suatu pesan atau pernyataan yang (dapat) terdokumentasikan. 

e. Coding 

Karena analisis ini didefinisikan bersifat sistematis dan objektif, peneliti 

harus memperhatikan realibilitas coding. Realibilitas berarti adanya 

konsistensi klasifikasi.
13

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian ini peneliti mengelompokkan menjadi lima bab. Dan masing-

masing bab terdiri atas sub-sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. 

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
13

 Hadi Amirul, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 178-183. 
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BAB I: Pendahuluan yang merupakan ilustrasi tentang skripsi secara 

keseluruhan. Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, kajian teori dan atau telaah 

hasil penelitian terdahulu, metode kajian dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

BAB II: Landasan teori yakni mengemukakan beberapa pendapat para 

ahli yang mendasari pemikiran dalam kajian ini. Dalam bab ini, akan membahas 

tentang sertifikasi profesi guru menurut UU No. 14 Tahun 2005, kualifikasi 

menurut UU No. 14 Tahun 2005, dan kompetensi guru menurut UU No. 14 

Tahun 2005. 

BAB III: Pembahasan merupakan bab yang membahas tentang teori-

teori yang mampu mendukung tentang sertifikasi profesi guru. Dalam 

pembahasan ini, akan membahas tentang kualifikasi guru menurut 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 dan kompetensi guru menurut Permendiknas 

No. 16 Tahun 2007. 

BAB IV: Analisis merupakan bab yang menganalisis tentang analisis 

data. Dalam bab ini berisi tentang analisis sertifikasi guru menurut Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permendiknas No. 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 
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BAB V: Penutup merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab I sampai bab IV. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

SERTIFIKASI PROFESI GURU MENURUT 

UU NO. 14 TAHUN 2005 

 

A. Sertifikasi Profesi Guru Menurut UU No. 14 Tahun 2005 

1. Pengertian Sertifikasi Profesi Guru 

a. Pengertian Sertifikasi 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada sesuatu objek 

tertentu (orang, barang, atau organisasi tertentu) yang menandakan bahwa 

objek tersebut layak menurut kriteria atau standar tertentu. Sertifikasi 

merupakan sebuah bentuk jaminan mutu (quality assurance) kepada 

pengguna objek tersebut, sehingga para pengguna tidak merasa dirugikan. 

Akhir-akhir ini sertifikasi juga sudah merambat kepada pekerjaan-

pekerjaan tertentu yang dikategorikan sebagai pekerjaan profesional, 

seperti: psikolog, advokat, dokter, arsitek, dan sebagainya. Sementara 

sertifikasi bagi guru masih relatif baru dan masih menuai problematika 

tertentu.
14
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 Marselus R. Payong, Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, Problematika, dan 

Implementasinya  (Jakarta: Indeks, 2011), 68. 
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Dalam pengertian lain, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang 

diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
15

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun 2008 tentang Guru dalam pasal 1 menjelaskan bahwa (1) sertifikasi 

adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru, (2) sertifikat 

pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada 

guru sebagai tenaga profesional.
16

 

Dari pengertian-pengertian di atas, maka sertifikasi guru dapat 

diartikan sebagai suatu pemberian pengakuan bahwa seseorang telah 

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada 

satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi 

guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan 

penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat 

pendidik.
17
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 Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan Di Indonesia  (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2009), 3. 
16

 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. 
17

 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 33-34. 
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Muhammad Zen mengatakan bahwa sertifikasi guru adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik ini 

diberikan kepada para guru yang telah memenuhi standar profesional.
18

 

a) Tujuan Sertifikasi Guru 

Dalam panduan dari Diknas disebutkan bahwa tujuan sertifikasi 

yakni: 

a) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai 

agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 

b) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, 

c) Meningkatkan martabat guru, dan 

d) Meningkatkan profesionalitas guru.
19

 

Sedangkan Wibowo dalam E. Mulyasa, mengungkapkan  bahwa 

sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut: 

a) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 

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

sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. 

c) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan 

dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk 

melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. 

                                                           
18

 Muhammad Zen, Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru (Malang: Cakrawala Media 

Publhiser, 2007), 13. 
19

Ibid, 14. 
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d) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

e) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik 

dan tenaga kependidikan.
20

 

b) Manfaat Sertifikasi Guru 

Sedangkan manfaat sertifikasi guru yakni: 

a) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, 

yang dapat merusak citra profesi guru. 

b) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak 

berkualitas dan tidak profesional. 

c) Meningkatkan kesejahteraan guru.
21

 

Sedangkan menurut Kunandar, manfaat sertifikasi guru adalah: 

a) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, 

yang dapat merusak citra profesi guru. 

b) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak 

berkualitas dan tidak profesional. 

c) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan 

(LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
22

 

                                                           
20

 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 35. 
21

 Zen, Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru, 14. 
22

 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 79. 
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Upaya sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk 

mencapai suatu tujuan. Upaya sertifikasi ini hanya sebagai sarana 

untuk terciptanya kualitas seorang guru. Jika guru mengikuti 

sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, 

melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah 

memiliki kompetensi atau layak disebut sebagai guru profesional. 

Sedangkan tunjangan profesi hanyalah sebagai konsekuensi logis dari 

diperolehnya status guru profesional.
23

 

Gaji yang besar perlu bagiguru, juga bagi karyawan sekolah. Ini 

adalah tuntutan universal. Bagi guru yang menjalani pekerjaannya 

secara professional, uang amat diperlukan dalam meningkatkan 

profesinya. Pemegang profesi harus belajar terus, harus meneliti, harus 

berlangganan media profesi, harus bekerja full-time. Itu semua tidak 

dapat dilakukannya dengan baik bila gajinya kecil. Kesimpulannya 

ialah gaji guru harus besar agar ia ikhlas, agar ia rajin mengajar, agar 

profesinya meningkat terus.
24

 

c) Prinsip Sertifikasi 

Pelaksanaan sertifikasi guru didasarkan pada prinsip sebagai 

berikut: 

a) Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 
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 Zen, Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru, 15. 
24

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), 106. 
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b) Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui 

peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru. 

c) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 

d) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. 

e) Menghargai pengalaman kerja guru. 

f) Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.
25

 

b. Pengertian Profesi 

Profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan 

berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan 

intelektualitas. Hal ini dapat dibaca pula pendapat Volmer dan Mills, Mc. 

Cully, dan Diana W. Kommers, mereka sama-sama mengartikan profesi 

sebagai spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi 

dan training, yang bertujuan menciptakaan keterampilan dan pekerjaan itu 

diminati, disenangi oleh orang lain, dan dia dapat melakukan pekerjaan itu 

dengan mendapat imbalan berupa bayaran, upah, dan gaji (payment).
26

 

Pengertian lain yang berhubungan dengan profesi, profesi adalah 

sebuah pekerjaan yang digeluti dengan penuh pengabdian dan dedikasi 

serta dilandasi oleh keahlian atau keterampilan tertentu. Menurut 

Sahertian, profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu 

janji terbuka (to profess artinya menyatakan), yang menyatakan bahwa 
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 Kunandar, Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru), 85-87. 
26

 Zen, Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru, 20. 



29 

 

 

seseorang mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan, karena 

orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Definisi 

ini memperlihatkan beberapa pengertian: 1) profesi sebagai suatu 

pernyataan atau janji terbuka, 2) profesi mengandung unsur pengabdian, 

dan 3) profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan.
27

 

Secara tradisional profesi mengandung arti prestise, kehormatan, 

status sosial, dan otonomi lebih besar yang diberikan masyarakat 

kepadanya. Hal ini terwujud dalam kewenangan para anggota profesi 

dalam mengatur diri mereka, menentukan standar mereka sendiri, 

mengatur bagaimana dan apa syarat untuk bergabung kedalamnya, serta 

mengatur standar perilaku para anggotanya. Ketentuan-ketentuan dari 

standar ini dilakukan dalam suatu kode etik profesional yang dibuat oleh 

asosiasi atau organisasi profesi. Selain itu profesi didasarkan kepada 

keahlian, kompetensi dan pengetahuan spesialis. Profesi ditandai juga oleh 

adanya perijinan untuk melakukan suatu kegiatan profesional yang biasa 

diberikan oleh negara.
28

 

Menurut Nanang Fattah dalam Martinis Yamin, profesi adalah 

suatu pekerjaan yang menuntut persyaratan tertentu. Persyaratan suatu 

profesi menghendaki berbagai kompetensi sebagai dasar keahlian khusus, 
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 Marselus R. Payong, Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, Problematika, dan 

Implementasinya , 6. 
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 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 
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diakui dan dihargai oleh masyarakat dan pemerintah, dan memiliki kode 

etik.
29

 

Oxford Dictionary menjelaskan profesional adalah orang yang 

melakukan sesuatu dengan memperoleh pembayaran, sedangkan yang lain 

tanpa pembayaran. Artinya profesionalisme adalah suatu terminologi yang 

menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seorang 

yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Seseorang 

akan menjadi profesional bila ia memiliki pengetahuan dan keterampilan 

bekerja dalam bidangnya. Hakikat profesi memiliki fungsi yang penting 

dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat. Setiap profesi 

mengklaim bahwa ia memiliki ilmu dan kemampuan yang “mumpuni” 

yang sangat berperan bagi perkembangan masyarakat. Kecakapan atau 

keahlian seorang profesional bukan sekedar hasil pembiasaan atau latihan 

rutin yang terkondisi. Tetapi perlu didasari wawasan yang mantap, 

memiliki wawasan sosial yang luas, bermotivasi dan berusaha untuk 

berkarya.
30

 

Sedangkan menurut UUGD Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa 

profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 
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kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
31

 

Berbagai pengertian di atas menimbulkan makna, bahwa profesi 

yang disandang oleh tenaga kependidikan atau guru adalah sesuatu 

pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

keahlian, dan ketelatenan untuk menciptakan anak memiliki perilaku 

sesuai yang diharapkan.
32

 

Menurut Muchtar Lutfi dalam Ahmad Tafsir dalam Martinis Yamin 

menjelaskan, seseorang disebut memiliki profesi bila ia memenuhi kriteria 

berikut ini, (1) profesi harus mengandung keahlian. Artinya suatu profesi 

itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi ini, 

keahlian itu diperoleh dengan cara mempelajarinya secara khusus, profesi 

bukan diwarisi. (2) profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani 

sepenuhnya waktu, maksudnya bukan part-time. (3) profesi memiliki 

teori-teori yang baku secara universal. Artinya profesi itu dijalani menurut 

aturan yang jelas, dikenal umum teorinya terbuat secara universal 

pegangannya itu diakui, (4) profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk 

diri sendiri, (5) profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan 

kompetensi applicative. Kecakapan dan kompetensi itu diperlukan untuk 

meyakinkan peran profesi itu terhadap kliennya. (6) pemegang profesi 
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memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya, (7) profesi harus 

mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan.
33

 

Sementara menurut Chandler yang dikutip Sahertian dalam Oteng 

Sutisna, profesi dalam lingkup pendidikan adalah suatu jabatan yang 

mempunyai kekhususan yang memerlukan kelengkapan dan/atau 

keterampilan yang menggambarkan, bahwa seseorang melakukan tugas 

yang tidak terlepas dari membimbing manusia.
34

 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1), dikemukakan bahwa profesi 

guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan 

prinsip sebagai berikut: 

1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 

2) Memiliki komitmen untuk 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) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 

kerja; 
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7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 

8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan; dan 

9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur 

hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
35

 

Pemerintah melalui Presiden sudah mencanangkan guru sebagai 

profesi pada tanggal 2 Desember 2004, guru sebagai profesi 

dikembangkan melalui: 1) sistem pendidikan; 2) sistem penjaminan mutu; 

3) sistem manajemen; 4) sistem remunerasi; dan 5) sistem pendukung 

profesi guru. Dengan pengembangan guru sebagai profesi diharapkan 

mampu: 1) membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki 

harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat; 2) meningkatkan 

kehidupan guru yang sejahtera, dan 3) meningkatkan mutu pembelajaran 

yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan yang 

terstandar dalam kerangka pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan 

nasional pada masa yang mendatang. Selain itu, juga diharapkan akan 

mendorong terwujudnya guru yang cerdas, berbudaya, bermartabat, 

sejahtera, canggih, elok, unggul, dan profesional. Guru masa depan 

diharapkan semakin konsisten dalam mengedepankan nilai-nilai budaya 
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mutu, keterbukaan, demokratis, dan menjunjung akuntabilitas dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.
36

 

1) Ciri- Ciri Profesi 

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) juga mengajukan 10 

ciri profesi yakni: 1) memiliki fungsi dan signifikansi sosial, 2) 

memiliki keahlian dan keterampilan tingkat tertentu, 3) memperoleh 

keahlian dan keterampilan melalui metode ilmiah, 4) memiliki batang 

tubuh disiplin ilmu tertentu, 5) studi dalam waktu lama di perguruan 

tinggi, 6) pendidikan ini juga merupakan wahana sosialisasi nilai-nilai 

profesional di kalangan mahasiswa/siswa yang mengikutinya, 7) 

berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi 

dengan sanksi-sanksi tertentu, 8) bebas memutuskan sendiri dalam 

memecahkan masalah bertalian dengan pekerjaannya, 9) memberi 

layanan sebaik-baiknya kepada klien dan otonom dari campur tangan 

pihak luar, 10) mempunyai prestise yang tinggi di masyarakat dan 

berhak mendapat imbalan yang layak.
37

 

Dalam buku Planning for teaching, Richey mengemukakan 

suatu profesi mempersyaratkan para anggotanya: (1) memiliki 

komitmen untuk menjunjung martabat kemanusiaan lebih daripada 
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kepentingan dirinya sendiri; (2) menjalani suatu persiapan profesional 

dalam jangka waktu tertentu guna mempelajari dan memperoleh 

pengetahuan khusus tentang konsep dan prinsip dari profesi itu, 

sehingga statusnya ditingkatkan; (3) selalu menambah pengetahuan 

jabatan agar terus bertumbuh dalam jabatan; (4) memiliki kode etik 

jabatan; (5) memiliki daya maupun keaktifan intelektual untuk mampu 

menjawab masalah-masalah yang dihadapi dalam setiap perubahan; 

(6) ingin selalu belajar lebih dalam mengenai suatu bidang keahlian; 

(7) jabatannya dipandang sebagai suatu karir hidup (a life career), dan 

(8) menjadi anggota dari suatu organisasi, misalnya kelompok kepala 

sekolah atau penilik sekolah, atau guru bidang studi tertentu.
38

 

Sedangkan ciri-ciri profesi menurut More adalah (1) seorang 

profesional menggunakan waktu penuh untuk menjalankan 

pekerjaannya; (2) ia terikat oleh suatu panggilan hidup dan dalam hal 

ini ia memperlakukan pekerjaannya sebagai seperangkat norma 

kepatuhan dan perilaku; (3) ia anggota organisasi profesional yang 

formal; (4) ia menguasai pengetahuan yang berguna dan atas dasar 

latihan spesialisasi atau pendidikan yang amat khusus; (5) ia terkait 

oleh syarat-syarat kompetensi khusus; dan (6) ia memperoleh otonomi 

berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi sekali.
39
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Sementara itu, ciri-ciri profesionalitas di bidang kependidikan, 

dirumuskan oleh Westby dan Gibson dalam Suyanto, sebagai berikut: 

(1) memiliki kualitas layanan yang diakui masyarakat; (2) memiliki 

sekumpulan bidang ilmu pengetahuan sebagai landasan dari sejumlah 

teknik dan prosedur yang unik dalam melakukan layanan profesinya; 

(3) memerlukan persiapan yang sengaja dan sistematis, sebelum orang 

itu dapat melaksanakan pekerjaan profesional dalam bidang 

pendidikan; (4) memiliki mekanisme untuk melakukan seleksi 

sehingga orang yang memiliki kompetensi saja yang bisa masuk 

profesi bidang pendidikan; dan (5) memiliki organisasi profesi untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat.
40

 

c. Pengertian Guru 

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 

1 menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
41

 

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 
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guru. Untuk menjadi guru diperlukaan syarat-syarat khusus, apalagi 

sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk 

pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya 

yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu 

atau pendidikan pra-jabatan.
42

 

Dalam lembaga pendidikan formal, guru dapat memerankan 

sebagai sosok yang paling tahu terlebih dalam konteks pendidikan yang 

dimaknai sebagai transfer of knowledge. Dalam pengertian ini, guru 

diposisikan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan bahkan 

pengetahuan itu sendiri, sehingga bagaimanapun keadaannya tidak boleh 

disalahkan, dikritik ataupun dihujat. Otoritas ilmu ada di tangan guru.
43

 

Departemen Pendidikan Amerika Serikat menggambarkan bahwa 

guru yang baik adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Guru yang baik adalah guru yang waspada secara profesional. Ia terus 

berusaha untuk menjadikan masyarakat sekolah menjadi tempat yang 

paling baik bagi anak-anak muda. 

2) Mereka yakin akan nilai atau manfaat pekerjaanya. Mereka terus 

berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaannya. 

3) Mereka tidak lekas tersinggung oleh larangan-larangan dalam 

hubungannya dengan kebebasan pribadi yang dikemukakan oleh 
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beberapa orang untuk menggambarkan profesi keguruan. Mereka 

secara psikologis lebih matang sehingga rangsangan-rangsangan 

terhadap dirinya dapat ditaksir. 

4) Mereka memiliki seni dalam hubungan-hubungan manusiawi yang 

diperolehnya dari pengamatannya tentang bekerjanya psikologi, 

biologi, dan antropologi kultural di dalam kelas. 

5) Mereka berkeinginan untuk terus tumbuh. Mereka sadar bahwa di 

bawah pengaruhnya, sumber-sumber manusia dapat berubah 

nasibnya.
44

 

a) Tugas Guru 

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, 

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.
45

 

Jadi dari beberapa pengertian dan penjelasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan 

sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar 

kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara 
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pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh 

pemerintah.
46

 

2. Pengertian Sertifikasi Menurut UU No. 14 Tahun 2005 

Dalam Bab I pada pasal 1, 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. Hal ini diperjelas dalam Bab IV pada pasal 11 ayat (1) 

sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada 

guru yang telah memenuhi persyaratan, (2) sertifikat pendidik 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan 

tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah, (3) 

sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, 

(4) ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
47

 

 

B. Kualifikasi Guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 

1. Pengertian Kualifikasi 

Kualifikasi merujuk kepada syarat formal yang harus diselesaikan 

melalui aktivitas akademik tertentu dan itu dibuktikan dengan adanya ijazah 

atau sertifikat yang dimiliki setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi 
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pada jenjang pendidikan tertentu. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 

memprasyaratkan bahwa guru pada semua jenjang pendidikan haruslah 

memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV. Kualifikasi bersifat 

statis, artinya pengakuan terhadap kemampuan akademik seseorang yang 

dibuktikan dengan pemberian ijazah atau sertifikat tidak berubah sejauh yang 

bersangkutan menyandang gelar akademik yang sesuai.
48

 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pada pasal 28 ayat (2) 

tentang Standar Nasional Pendidikan, kualifikasi akademik adalah tingkat 

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang 

dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai 

ketenteuan perundang-undangan yang berlaku.
49

 

Menurut Farida, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan 

akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan 

satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik ini 

ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang 

dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada 

jenjang, jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diajarkannya 

sesuai Standar Nasional Pendidikan.
50
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2. Kualifikasi menurut UU No. 14 Tahun 2005 

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 pada Bab I pasal 1 disebutkan bahwa 

kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus 

dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan 

formal di tempat penugasan. Pada Bab IV pasal 8 disebutkan bahwa guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Disebutkan pula pada pasal 9 bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam 

pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program 

diploma empat.
51

 

 

C. Kompetensi Guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 

1. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, akibat dari 

pendidikan maupun pelatihan, atau pengalaman belajar informal tertentu 

yang didapat, sehingga menyebabkan seseorang dapat melaksanakan tugas 

tertentu dengan hasil yang memuaskan.
52

 

Menurut Charles dalam Mulyasa, mengemukakan bahwa competency 

as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired 
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condition (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai 

tujuan yang dipercayakan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
53

 

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di 

samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam 

prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Sedangkan kompetensi guru 

merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, 

sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar 

profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap 

peserta peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi 

dan profesionalisme.
54

 

Sedangkan menurut PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 dan UU 

No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 “Kompetensi pendidik sebagai agen 

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan 

anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi 

kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial”. 

Pengkategorian keempat kompetensi tersebut menurut Slamet dalam Syaiful 

Sagala, telah mengundang kritik dari publik karena keempatnya belum 

menampakkan sosok untuk kompetensi guru profesional, lebih-lebih istilah 

kompetensi profesional. 
55
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Berikut penjababaran dari keempat kompetensi yang harus dimiliki 

oleh guru profesional:  

a. Kompetensi Pedagogis 

Secara etimologis, kata pedagogi berasal dari kata bahasa Yunani, 

paedos dan agogos (paedos =  anak dan  agoge = mengantar atau 

membimbing). Karena itu pedagogi berarti membimbing anak. Tugas 

membimbing ini melekat dalam tugas seorang pendidik, apakah guru atau 

orang tua. Karena itu pedagogi berarti segala usaha yang dilakukan oleh 

pendidik untuk membimbing anak muda menjadi manusia dewasa yang 

matang. Ketika peran pendidik dari orang tua digantikan dengan peran 

guru di sekolah maka tuntutan kemampuan pedagogis ini juga beralih 

kepada guru. Karena itu, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar yang 

mentransfer ilmu, pengetahuan dan keterampilan kepada siswa tetapi juga 

merupakan pendidik dan pembimbing yang membantu siswa untuk 

mengembangkan segala potensinya terutama terkait dengan potensi 

akademis maupun non akademis.
56

 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 
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belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai 

potensi yang dimilikinya.
57

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikas Akademik dan Kompetensi Guru, telah 

menggarisbawahi 10 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh guru yang 

terkait dengan standar kompetensi pedagogis. Kesepuluh kompetensi inti 

itu adalah sebagai berikut: 

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, kultural, 

emosional, dan intelektual. 

2) Menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik, 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau 

bidang pengembangan yang diampu. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

6) Memfasilitasi pengembangan profesi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta 

didik. 

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 
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9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran.
58

 

b. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
59

 

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi 

kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan 

Sumber Daya Manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, 

kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.
60

 

Menurut Permendiknas No. 16 tahun 2007, kemampuan dalam 

standar kompetensi ini mencakup lima kompetensi utama, yakni: 1) 

bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia, 2) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, 

berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, 3) 
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menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, 4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, dan 5) menjunjung tinggi 

kode etik profesi guru.
61

  

c. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional yaitu kemampuan untuk dapat menguasai 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru 

mampu membimbing peserta didik dapat memenuhi standar kompetensi 

minimal yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik.
62

  

Dari berbagai sumber yang membahas tentang kompetensi guru, 

secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang lingkup 

kompetensi profesional guru sebagai berikut: 

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, 

psikologis, sosiologis, dan sebagainya; 

2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf 

perkembangan peserta didik; 

3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi 

tanggungjawabnya; 

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi; 
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5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan 

sumber belajar yang relevan; 

6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran; 

7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik; 

8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.
63

 

Secara lebih spesifik menurut Permendiknas No. 16 tahun 2007, 

standar kompetensi ini dijabarkan ke dalam lima kompetensi inti yakni: 1) 

menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu; 2) menguasai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang 

pengembangan yang diampu; 3) mengembangkan materi pembelajaran 

yang diampu secara kreatif; 4) mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan 5) memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri.
64

 

d. Kompetensi Sosial 

Dalam 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 
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pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar.
65

 

Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai 

makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk 

sosial guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan lingkungan secara efektif dan menarik mempunyai rasa empati 

terhadap orang lain. Kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi 

secara efektif dan menarik dengan peserta didik, sesama pendidik dan 

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

sekolah dan sekitar dimana pendidik itu tinggal, dan dengan pihak-pihak 

berkepentingan dengan sekolah.
66

 

Menurut Permendiknas No. 16 tahun 2007, kemampuan dalam 

standar kompetensi ini mencakup empat komptensi utama, yakni: 1) 

bersikap inklusif dan bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi; 2) berkomunikasi secara efektif dan 

empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua, dan masyarakat; 3) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah 

Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; 4) 
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berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain.
67

 

2. Kompetensi menurut UU No. 14 Tahun 2005 

Pengertian kompetensi tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005 pada 

pasal 1 yang menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Selanjutnya dalam Bab IV pada pasal 8 menyebutkan bahwa guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Selanjutnya dari pasal ini diperjelas pada pasal 10 yang 

menyatakan bahwa (1) kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 

8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi 

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
68
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BAB III 

KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU MENURUT 

PERMENDIKNAS NO. 16 TAHUN 2007 

 

A. Kualifikasi Guru menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007 

1. Pengertian Kualifikasi 

Kualifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa 

arti di antaranya: 

a. Pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. 

b. Keahlian yang diperoleh untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan 

dan lain sebagainya). 

c. Tingkatan. 

d. Pembatasan, penyisihan (dalam olahraga).
69

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa kualifikasi 

akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh 

seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian 

yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
70

 Dari 

pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi guru adalah suatu 
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pendidikan khusus yang harus dimiliki guru untuk memperoleh suatu 

keahlian. Pendidikan khusus tersebut melalui pendidikan tinggi program 

sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-IV).
71

 

Pernyataan di atas diperjelas dengan  Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pasal 42 yang menyatakan 

bahwa: 

a. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai 

dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta 

memilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

b. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan 

oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. 

c. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
72

 

Standar kualifikasi pendidikan untuk guru di Indonesia mengalami 

perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Berdasarkan ketentuan yang 

ada, kualifikasi guru TK dan SD adalah D-2, guru SMP adalah D-3, guru 

SMA dan SMK adalah S-1. Bahkan kualifikasi guru SMP juga dipersyaratkan 

berijazah S-1, sama dengan SMA dan SMK. Tetapi seiring berkembangnya 
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waktu kualifikasi akademik seorang pendidik semakin ditingkatkan. Sehingga 

pemerintah sangat produktif membuat Undang-undang di bidang pendidikan. 

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9 menyatakan bahwa: 

Pasal 8 

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi 

pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Pasal 9 

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui 

pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.
73

 

 Dari beberapa Undang-undang yang membahas kualifikasi akademik 

minimal tersebut, akhirnya pemerintah kembali menyempurnakan isi Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-

undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 dan kemudian 

diperjelas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi 

Pendidik. 

Berdasarkan pasal 28 PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, selain mempersyaratkan kualifikasi akademik minimal 
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D-IV atau S-1, seorang guru juga harus memiliki kompetensi sebagai agen 

pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 

Untuk calon guru, hal ini relatif mudah untuk diterima. Artinya, agar dapat 

diangkat menjadi guru, selain harus berpendidikan minimal D-IV atau S-1, ia 

juga harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai pendidik. Untuk 

mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut, berarti ia harus mengikuti 

pendidikan profesi pendidikan. Setelah itu, calon guru akan mengikuti ujian 

yang disebut ujian sertifikat pendidik. Setelah memiliki sertifikat tersebut, ia 

baru berhak melamar menjadi guru.
74

 

Berbeda dengan guru yang telah bertahun-tahun menjadi guru, baik 

lulusan Lembaga pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau bukan, ia 

diminta langsung mengikuti ujian sertifikat pendidik.
75

 

Tuntutan peningkatan kualifikasi akademik ini mau tidak mau harus 

dipenuhi oleh guru yang telah mengajar, karena kualifikasi akademik tersebut 

dipakai untuk mengikuti uji sertifikasi yang mana dipersyaratkan memiliki 

kualifikasi akademik minimal D-IV atau S-1 dan sejumlah kompetensi yakni 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial. Jadi langkah ini mau tidak mau harus ditempuh oleh guru 

karena jika lulus uji sertifikasi maka pemerintah memberikan iming-iming 

tunjangan satu kali gaji pokok. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya 
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Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pasal 16 ayat (1) dan (2) 

yang menyatakan bahwa (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah 

memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan 

dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan ayat 

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara 

dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, 

masa kerja, dan kualifikasi yang sama. 

Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 pada Pasal 1 dan Pasal 

2 dinyatakan bahwa: 

Pasal 1 

(1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

guru yang berlaku secara nasional. 

(2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam  lampiran Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 

Ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi 

akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana strata satu (S-1) akan diatur 

dengan Peraturan Menteri tersendiri.
76
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2. Kualifikasi Akademik menurut Lampiran Permendiknas No. 16 Tahun 

2007 Tanggal 4 Mei 2007 

a. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal 

Berdasarkan penjelasan pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang 

termaktub dalam lampiran Peraturan Menteri, antara lain: 

1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA  

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik 

pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dalam 

bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari 

program studi yang terakreditasi.  

2) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI  

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S-1 

PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang 

terakreditasi.  

3) Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs  

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.  
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4) Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA  

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S-1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 

5) Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB  

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, 

harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 

empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program pendidikan khusus atau 

sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan 

diperoleh dari program studi yang terakreditasi.  

6) Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK*  

Guru pada SMK/MAK* atau bentuk lain yang sederajat, harus 

memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat 

(D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi 

yang terakreditasi.
77

 

Kualifikasi akademik guru ini dapat diperoleh melalui program 

pendidikan formal sarjana (S1) atau diploma (D-IV) pada perguruan 

tinggi yang terakreditasi. Untuk guru yang telah ada (guru dalam 
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jabatan) kualifikasi akademik ini dapat dipenuhi melalui pendidikan 

formal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) pada perguruan tinggi 

yang terakreditasi yang dapat mengakui hasil pembelajaran yang 

pernah dicapainya, termasuk; a). pelatihan guru dengan 

memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya (sks); dan 

atau b). prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi 

sks-nya oleh perguruan tinggi dimana guru tersebut menempuh 

pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melalui Menteri Pendidikan 

Nasional dapat saja menetapkan aturan khusus bagi guru dalam 

jabatan dalam memenuhi persyaratan minimal kualifikasi 

akademiknya. Atau bahkan aturan khusus oleh Mendiknas dalam hal 

kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau diploma IV bagi guru 

dalam jabatan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi 

daerah khusus dan/atau ketidakseimbangan yang mencolok antara 

kebutuhan dan ketersediaan guru menurut bidang tugasnya.
78

 

Pelaksanaan ujian sertifikasi lebih sulit dilaksanakan di daerah 

terpencil, misalnya di pedalaman Papua. Selain sulit menjangkau 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai 

penyelenggara, juga akan menimbulkan persoalan baru karena selama 

guru tersebut meninggalkan sekolah tempat mengajar, siapa yang 
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menggantikan tugas mengajarnya. Apabila yang diprioritaskan adalah 

guru yang berada di daerah maju, daerah tertinggal akan semakin 

tertinggal dan daerah maju akan semakin maju. Persoalan ini akan 

menjadi pekerjaan rumah pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen 

PMPTK). Bagi daerah tertentu, jangankan untuk memenuhi 

persyaratan pendidikan minimal D-IV/S-1 atau sertifikat pendidik, 

untuk memenuhi jumlah guru minimal saja pemerintah belum 

mampu.
79

 

Secara ringkas Kualifikasi akademik dalam draf Peraturan 

Pemerintah No. 74 tentang  Guru yaitu: 

a. Kualifikasi akademik ditunjukkan dengan ijazah pada jenjang, 

jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran. 

b. Kualifikasi akademik diperoleh melalui program pendidikan 

formal S-1 atau D-IV kependidikan atau non-kependidikan. 

c. Bagi calon guru diperoleh sebelum diangkat menjadi guru. 

d. Kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan yang belum 

memenuhinya, dipenuhi melalui pendidikan formal yang dapat 

mengakui: a) pelatihan guru, b) prestasi akademik, c) pengalaman 
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mengajar, d) hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji 

kesetaraan.
80

 

b. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan 

Kesetaraan 

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat 

sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan 

tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh 

melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan 

bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh 

perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.
81

 

 

B. Kompetensi Guru menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007 

1. Pengertian Kompetensi menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007 

Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen dalam Bab IV pada Pasal 8 yang 

berbunyi,”Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional” serta diperjelas dengan Pasal 10 

ayat (1) yang berbunyi,”Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam 
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Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi”,  maka kompetensi sendiri mempunyai arti sebagai seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
82

 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata kompetensi diartikan sebagai 

kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu, 

sedangkan kata kompeten berarti cakap (mengetahui); berwenang; berkuasa 

(memutuskan, menentukan) sesuatu dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

guru yang kompeten berarti cakap dalam mengambil keputusan, mengetahui 

bagaimana seharusnya berperan, serta menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai pendidik.
83

 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Guru adalah suatu 

ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan 

untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi 

dan jenjang pendidikan.
84

 

Secara umum guru yang kompeten dikaitkan dengan tingkat 

profesionalisme. Semakin menguasai seluruh standar kompetensi, berarti dia 
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semakin profesional. Untuk menjadi guru yang profesional, dapat ditempuh 

melalui beberapa cara. Pertama, melalui jalur akademis. Semakin tinggi 

kualifikasi pendidikan, misalnya lulusan S3, dinilai lebih profesional apabila 

dibanding dengan lulusan S1. Kedua, karena pengalaman. Artinya, belajar dan 

meningkatkan keahlian dari pengalaman. Ketiga , perpaduan dari keduanya, 

yaitu melalui pendidikan dan pelatihan yang disertai pengalaman lain di luar 

kegiatan pendidikan.
85

 

Dari uraian di atas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada 

kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan; 

kompetensi guru merujuk kepada performance dan perbuatan yang rasional 

karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performance merupakan 

perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu 

yang tidak kasat mata.
86

 

2. Kompetensi Guru menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007 

Berdasarkan lampiran Permendiknas No. 16 Tahun 2007 menyatakan 

bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat 

kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. 

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan 
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menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata 

pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK*.
87

 

Keempat kompetensi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan 

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada 

Pasal 28 dan penjelasannya. 

a. Kompetensi Pedagogik 

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogis adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.
88

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru menggarisbawahi 

sepuluh (10) kompetensi inti yang harus dimiliki oleh guru terkait dengan 

standar kompetensi pedagogis. Kesepuluh kompetensi itu adalah sebagai 

berikut: 

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, kultural, 

emosional, dan intelektual. 

b. Menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 
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c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau 

bidang pengembangan yang diampu. 

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

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

didik. 

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran.
89

 

Berikut penjelasan dari masing-masing kompetensi di atas : 

1) Pemahaman terhadap Karakteristik Peserta Didik 

Siswa atau peserta didik yang dilayani oleh guru adalah 

individu-individu yang unik. Mereka bukanlah sekelompok 

manusia yang dapat dengan mudah diatur, didikte, diarahkan, atau 

diperintah menurut kemauan guru, mereka adalah subjek yang 
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memiliki latar belakang, karakteristik, keunikan, dan kemampuan 

yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Benjamin Bloom. Ia mengemukakan: 

Setidak-tidaknya ada dua karakteristik individual siswa yang harus 

diperhatikan dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal yakni 

karakteristik kognitif dan karakteristik afektif. Kedua karakteristik 

tersebut sangat berpengaruh terhadap pembelajaran dan hasil 

belajarnya.
90

 

 

Karakteristik kognitif berkaitan dengan kemampuan 

intelektual siswa dan faktor-faktor yang memengaruhinya. 

Perkembangan intelektual manusia telah diteliti oleh para ahli 

psikologi kognitif dan salah seorang ahli psikologi kognitif yang 

pandangannya sangat berpengaruh terhadap pemahaman manusia 

tentang perkembangan kognitif usia anak dan remaja adalah Jean 

Piaget. 

Piaget membagi perkembangan kognitif manusia atas empat 

tahap, yakni tahap sensori motorik (0-2 tahun), tahap pra 

operasional (2-7 tahun), tahap operasi konkret (7-11 tahun), dan 

tahp operasi formal (11-15 tahun). Anak-anak usia sekolah berada 

pada tahap operasi konkret dan oprasi formal. Ciri kemampuan 

intelektual pada tahap operasi konkret adalah kemampuannya 

untuk memahami sesuatu melalui instrumen-instrumen benda-

benda konkret karena kemampuan berpikir mereka masih terbatas 
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pada representasi konkret maka anak-anak usia dini harus 

membutuhkan banyak bantuan berupa media atau alat peraga 

untuk menjelaskan konsep-konsep yang abstrak. Sementara bagi 

remaja yang sebagian besar sudah berada pada tahap operasi 

formal, di mana kemampuan berpikir abstrak sudah berkembang 

maka tugas guru adalah mengembangkan kreativitas berpikir dan 

mencipta melalui metode-metode seperti penemuan, pemecahan 

masalah, dan sebagainya.
91

 

Sementara itu karakteristik afektif berkaitan dengan aspek-

aspek seperti minat, motivasi, konsep diri, dan sikap (terhadap 

sekolah, mata pelajaran, guru dan teman sebaya) juga ikut 

berpengaruh sebagai prakondisi terciptanya proses pembelajaran 

yang efektif. Guru perlu memahami karakteristik siswa semacam 

ini agar bisa merancang dan menciptakan pembelajaran yang 

menggugah siswa.
92

 

Karakteristik siswa yang lain yang juga ikut berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran adalah karakteristik psikososial. 

Sebagaimana yang telah dikaji oleh Erikson dalam Marselus, pada 

umumnya perkembangan psikososial manusia terjadi dalam 

delapan tahap dan pada setiap tahap perkembangan selalu disertai 
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dengan krisis tertentu, karena adanya pertentangan atau konflik 

antara perkembangan maju dan perkembangan mundur. Berikut 

adalah tahap perkembangan psikososial menurut Erikson: a) 

kepercayaan dasariah vs ketidakpercayaan dasariah (usia 12-18 

bulan); b) otonomi vs rasa malu (usia 18 bulan – 3 tahun); c) 

inisiatif vs rasa bersalah (usia 3-6 tahun); d) keinginan  untuk 

terlibat dalam pekerjaan produktif vs rendah diri; e) identitas vs 

kebingungan peran; f) keintiman vs isolasi; g) generativitas vs 

stagnasi; dan h) integritas vs keputusasaan.
93

 

Pada umumnya siswa sekolah dasar dan menengah berada 

pada usia perkembangan psikososial keempat dan kelima. Pada 

siswa sekolah dasar, di satu sisi mereka mulai menyadari peran 

mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan produktif. Jika 

kesadaran ini direalisaasikan maka mereka akan merasa berguna 

dan memiliki ideal dan cita-cita untuk berguna di masa depan. Di 

pihak lain, bagi siswa yang tidak dapat merealisasikan 

keinginannya ini maka ia akan merasa rendah diri. Pada fase ini 

proses pembentukan konsep diri menjadi sangat menonjol. Ada 

rasa kemampuan diri (self-efficacy) di satu pihak tetapi di lain 

pihak jika terjadi kegagalan maka ada perasaan rendah diri 

(inferior) menyebabkan hambatan bagi siswa untuk maju. 
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Pada siswa sekolah menengah, di satu sisi mereka sedang 

berkembang untuk menjadi diri sendiri, menemukan keunikan diri 

sendiri. Mereka menyadari bahwa dirinya adalah unik dan khas 

yang berbeda dengan orang lain. Tetapi di pihak lain, jika mereka 

gagal untuk menemukan diri sendiri maka mereka akan menjadi 

terombang-ambing, karena adanya kebingungan peran yang 

dimainkannya. Jika ini terjadi maka bisa saja menjerumuskan 

mereka dalam hal-hal yang negatif.
94

 

Jadi dalam hal ini, guru harus bisa memahami karakteristik 

peserta didik dan berbagai aspek perkembangannya agar dapat 

berhasil dalam pembelajarannya. Selain itu guru bisa menyikapi 

problem di dalam kelas sehingga guru mempunyai alternatif cara 

untuk mengatasi peserta didik di dalam pembelajarannya. 

2) Menguasai Teori Belajar dan Prinsip-prinsip Pembelajaran 

yang Mendidik 

Tugas utama guru adalah memengaruhi dan membimbing 

siswa agar bisa belajar. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan 

bagi setiap guru menguasai dengan baik teori-teori belajar dan 

bagaimana teori-teori tersebut diaplikasikan dalam pembelajaran 

melalui model-model pembelajaran tertentu. 
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Secara umum ada tiga teori belajar yang masih berpengaruh 

hingga saat ini yakni Pertama teori behaviorisme. Teori 

behaviorisme adalah teori awal dalam pembelajaran yang 

menekankan pentingnya stimulus-stimulus dari luar untuk 

memengaruhi siswa bisa belajar. Asumsi dari teori ini bahwa siswa 

adalah subjek pasif yang hanya bisa belajar jika ada rangsangan 

tertentu dari luar. Guru adalah pusat dan siswa adalah periferial 

atau pelengkap dalam belajar. Bagi kaum behavioris, belajar harus 

bisa diamati melalui perilaku konkretnya.
95

 

Kedua, teori kognitif pada kontinum lain mengatakan bahwa 

belajar merupakan proses pengolahan informasi yang tidak dapat 

diamati. Proses itu terjadi dalam benak seseorang ketika 

memperoleh informasi atau rangsangan dari luar panca inderanya. 

Informasi yang diterima kemudian diolah, disaring, diproses dan 

jika bermakna maka akan disimpan di dalam unit penyimpanan 

baik sementara (short-term memory) maupun permanen (long-term 

memory). Informasi yang telah disimpan di dalam unit 

penyimpanan itu kemudian dapat ditarik kembali dan digunakan 

sesuai kebutuhan.
96
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Ketiga, teori humanistik-konstruktivis justru berbeda 

pandangan secara radikal dengan kedua teori yang telah dijelaskan 

di atas. Perbedaan yang paling menonjol adalah perubahan 

pandangan tentang peserta didik yang sebelumnya dianggap 

sebagai subjek yang pasif menjadi subjek yang aktif. Pendukung 

teori konstruktivis berpendapat bahwa siswa adalah subjek yang 

aktif menciptakan pengetahuannya sendiri, berdasarkan 

pengalaman-pengalamannya dengan lingkungan. Oleh karena itu, 

pengetahuan bukanlah kumpulan fakta atau konsep-konsep yang 

dicekokkan kepada peserta didik, tetapi lebih merupakan suatu 

rekonstruksi terhadap pengalaman yang didapat. 

Selain menguasai teori-teori belajar dan pembelajaran, guru 

juga harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

Menurut T. Raka Joni dalam Marselus, pembelajaran yang 

mendidik adalah: 

Pembelajaran yang tidak hanya penerusan informasi, melainkan 

pembelajaran yang lebih banyak memberikan peluang bagi peserta didik 

untuk pembentukan kecerdasan, pemerolehan pengetahuan dan 

keterampilan. Ini berarti guru harus lebih mengedepankan peran siswa 

sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang mendidik 

juga berarti pembelajaran yang memberikan pengalaman-pengalaman 

bermakna yang tidak hanya berguna untuk kepentingan sesaat (seperti 

untuk menyelesaikan soal tes agar bisa lulus), tetapi pembelajaran yang 

memberikan kemampuan bagi siswa untuk bisa belajar sepanjang hayat 

(learning how to learn).
97 
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3) Mengembangkan Kurikulum 

Guru bukan hanya pelaksana kurikulum tetapi juga 

pengembang kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah memberikan 

peluang bagi para guru untuk mengembangkan silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara mandiri baik individual 

maupun dalam wadah seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Salah satu otonomi 

profesional guru terletak pada kemampuannya untuk 

mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik peserta didik yang dilayaninya.
98

 

4) Melaksanakan Pembelajaran yang Mendidik 

Guru dalam hal ini dituntut untuk menerapkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik tersebut dalam situasi 

pembelajaran yang riil. Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

mendukung karakter pembelajaran yang mendidik adalah 

pendekatan PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan). Pendekatan ini harus tercermin 

dalam perencanan pembelajaran, pelaksanaan dan 

pengorganisasian pembelajaran serta penilaian pembelajaran. Oleh 

karena itu guru harus menerapkan berbagai strategi, metode, teknik 
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dan prosedur yang inovatif, sehingga dapat membuat siswa bisa 

belajar dalam situasi atau kondisi yang bebas dari berbagai macam 

tekanan, ancaman, ketakutan, dan sebagainya.
99

 

Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar 

dan guru sebagai mitra belajar dan fasilitator. Melalui intervensi 

dan penciptaan kondisi tertentu, siswa menjadi subjek yang aktif 

dalam merencanakan dan mengorganisir belajarnya. Mereka 

meiliki peluang yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan berbagai 

sumber belajar yang tersedia secara efektif guna meningkatkan 

hasil belajarnya.
100

 

5) Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran 

Dengan semakin luasnya perkembangan teknologi informasi 

dan komputer dalam berbagai segi kehidupan manusia, termasuk 

dalam latar pembelajaran, maka para guru dituntut untuk melek 

terhadap teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 

Guru harus bisa memanfaatkan teknologi komputer untuk 

memudahkan pembelajaran atau mengemas pesan-pesan 

pembelajaran secara menarik, sehingga dapat menggugah minat 

dan motivasi belajar siswa.
101
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Selain itu juga komputer dan internet dapat digunakan 

sebagai sarana untuk menjelajah informasi terbaru guna 

memperkaya bahan ajarnya atau wawasan pengetahuan yang 

dimilikinya. 

 

 

6) Membantu Peserta Didik Mengaktualisasikan Potensinya 

Kemampuan guru yang lain adalah membantu peserta didik 

mengaktualisasikan segenap potensinya. Siswa sebagai individu 

memiliki berbagai bakat dan kemampuan yang beragam. Oleh 

karena itu, tugas guru adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa 

agar berbagai potensi dan kemampuan yang beragam itu dapat 

dikembangkan secara optimal. Salah satu wahana untuk 

mengembangkan kemampuan, potensi, bakat atau minat siswa 

adalah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.
102

 

Para guru dapat melibatkan diri menjadi pembina kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler secara spesifik sesuai dengan bakat dan 

kemampuannya. Melalui kegiatan pengembangan minat, bakat dan 

kemampuan, para siswa merasa dihargai dan memiliki peluang 

untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal tanpa 
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dihambat oleh berbagai kegiatan-kegiatan akademik pembelajaran 

semata. 

7) Berkomunikasi secara Efektif, Empatik, dan Santun dengan 

Siswa 

Kegiatan belajar adalah suatu bentuk komunikasi. Oleh 

karena itu, esensi dari pembelajaran adalah interaksi antara 

individu-individu tertentu, sehingga terjadi pertukaran pesan 

(informasi, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan lain-lain). 

Supaya guru dapat berinteraksi dengan siswa dan dapat 

melaksanakan pembelajaran secara efektif, kemampuan 

komunikasi merupakan salah satu prasyaratnya. Guru harus bisa 

berkomunikasi secara efektif dengan siswa agar pesan-pesan 

pembelajaran dapat dipahami, dihayati atau diamalkan oleh para 

siswa.
103

 

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mengena atau 

komunikasi yang menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan 

dapat diterima dan dipahami dengan sempurna. Oleh karena itu 

berkomunikasi secara efektif mengandung pengertian adanya 

interaksi yang bermakna yang menimbulkan saling pengertian, dan 

saling pemahaman di antara guru dan siswa.
104
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 Komunikasi secara empatik adalah komunikasi yang 

menggugah di mana semua pihak yang terlibat dalam proses 

komunikasi dapat saling menyelami isi hati, maksud, tujuan dari 

masing-masing pihak. Guru dapat berkomunikasi secara empatik 

dengan siswa jika ia mampu memahami dengan baik kebutuhan-

kebutuhan siswanya, sehingga dapat menyesuaikan pelayanannya 

secara tepat.
105

 

8) Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran 

Salah satu tugas utama guru dalam pembelajaran adalah 

menilai proses dan hasil belajar. Guru harus bisa mengembangkan 

alat penilaian yang tepat dan sahih untuk dapat mengukur 

kemajuan belajar dan hasil belajar siswa secara komprehensif. 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran tidak hanya 

mencakup aspek atau ranah tertentu, tetapi harus dapat 

mengungkapkan kemampuan utuh dalam ketiga ranah secara 

komprehensif (ranah kognitif, afektif dan psikomotor).
106

 

Untuk melakukan penilaian yang baik, guru perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Penilaian 

hendaknya dilakukan secara objektif yakni menilai apa yang 

seharusnya dinilai serta terfokus pada kompetensi atau tujuan-
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tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan; 2) Penilaian hendaknya 

dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, yakni mencakup 

semua aspek kemampuan atau kompetensi siswa (kognitif, afektif, 

dan perilaku); 3) Penilaian hendaknya menggunakan alat-alat ukur 

yang tepat dengan mempertimbangkan validitas dan 

reliabilitasnya; 4) Penilaian hendaknya bersifat mendidik artinya 

menjadi alat motivasi bagi siswa untuk belajar. Siswa harus 

tertantang untuk melakukan refleksi dan memperbaiki kinerja 

belajarnya melalui hasil penilaian yang diperoleh; 5) Penilaian 

hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan 

memperhatikan perkembangan siswa dari waktu ke waktu.
107

 

9) Memanfaatkan Hasil Penilaian dan Evaluasi untuk 

Kepentingan Bersama 

Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik sangat 

penting, baik bagi guru maupun bagi peserta didik itu sendiri. Bagi 

guru, hasil penilaian tersebut menjadi umpan balik dalam 

melanjutkan pembelajaran atau acuan dalam memperbaiki atau 

meningkatkan pembelajaran, sedangkan bagi peserta didik 

berfungsi untuk memotivasi supaya bisa meraih tujuan 

pembelajaran berikutnya. Guru harus terampil dalam 

menggunakan berbagai cara dalam mengukur hasil belajar dan 
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terampil dalam memanfaatkan hasil penilaian tersebut. Perlakuan 

terhadap peserta didik berdasarkan hasil pengukuran hasil belajar, 

antara lain memberikan pengayaan kepada peserta didik yang telah 

mencapai tingkat ketuntasan belajar dan memberikan pengajaran 

remedial bagi peserta didik yang belum mencapai tingkat 

ketuntasan belajar yang ditentukan.
108

 

10) Melakukan Tindakan Reflektif 

Salah satu ciri tugas guru sebagai profesional adalah 

kemampuan untuk merefleksikan praktiknya dan melakukan 

perbaikan-perbaikan secaara berkelanjutan. Menurut Bloud dkk 

sebagaimana yang dikutip oleh Jones, Jenkin, dan Lord: 

Refleksi merupakan satu bagian dari proses belajar dan merupakan satu 

istilah generik bagi kegiatan intelektual yang efektif, di mana individu-

individu yang terlibat di dalamnya berusaha untuk menyelidiki 

pengalamannya guna membantu pemahaman dan apresiasi baru 

terhadap sesuatu hal tertentu.
109

 

 

Dengan demikian, tindakan-tindakan reflektif adalah sejenis 

proses belajar yang merupakan bagian dari proses pengembangan 

profesionalsme berkelanjutan. 

Jika pengalaman-pengalaman itu selalu ditulis dan 

direfleksikan secara terus-menerus, maka secara sadar atau tidak 

para guru telah mengembangkan kemampuan menulisnya; dan jika 
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refleksi dibuat secara sistematis, maka dapat menjadi pintu masuk 

bagi guru untuk melakukan penelitian-penelitian (penelitian 

tindakan kelas, studi kasus, eksperimen, dan lain-lain). 

 

b. Kompetensi Kepribadian 

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi 

teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
110

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, menggarisbawahi 

lima kompetensi utama antara lain: 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

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

teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

dan berwibawa. 

d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 
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Berikut penjelasan lima kompetensi utama dalam kompetensi 

kepribadian: 

1) Bertindak Sesuai Norma Agama, Hukum, Sosial dan 

Kebudayaan Nasional Indonesia 

Guru tidak hanya bekerja mentransfer ilmu pengetahuan 

tetapi juga menjadi pemberi teladan nilai-nilai moral yang dianut 

oleh masyarakat. Ia harus menjadi garda terdepan dalam teladan 

moral yang tercermin dalam sikap, perilaku dan cara hidupnya. 

Karakter inilah yang menyebabkan guru dianggap sebagai sebuah 

tugas yang istimewa dan mulia di mata masyarakat. Bertindak 

sesuai norma agama, norma hukum dan norma sosial serta 

kebudayaan nasional Indonesia mengharuskan guru untuk satu 

dalam satu kata dan perbuatan. Apa yang diajarkannya kepada para 

murid haruslah menjadi sikap dan cara hidupnya yang selalu 

diterapkan secara konsisten. Dalam kaitannya dengan guru 

Indonesia, segala sikap, tutur kata dan tindakannya menjadi 

cerminan dari kesetiaan penghayatannya terhadap nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala 

norma kehidupan bangsa Indonesia. 
111
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2) Pribadi yang Jujur, Berakhlak Mulia, dan Teladan Bagi 

Peserta dan Masyarakat 

Tugas guru sebagai seorang pribadi profesional juga harus 

nampak dalam eksistensi dirinya sebagai pribadi yang jujur, 

berakhlak mullia dan menjadi suri teladan bagi siswa dan 

masyarakat. Menjadi pribadi yang jujur berarti berani untuk 

mengakui kekurangan dan kelemahannya serta bersedia untuk 

memperbaiki diri. Guru memang bukanlah superman atau 

superwomen yang bisa dalam segala hal, tetapi juga memiliki 

keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam sikap, perilaku atau 

kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu ia 

harus terbuka juga terhadap masukan, kritik atau saran, serta 

bersedia mendengarkannya dengan hati yang lapang. Ia juga harus 

menyadari bahwa siswa sebagai individu yang unik, dapat menjadi 

sumber untuk belajar tentang kehidupan. Seorang guru dapat 

berkembang menjadi semakin profesional apabila senantiasa 

belajar dalam pergaulan dan interaksinya dengan siswa. Ia bisa 

melengkapi kekurangan-kekurangannya melalui interaksi 

pedagogis dengan para siswanya. Tuntutan untuk menjadi pribadi 

yang jujur sebetulnya harus dimulai dari diri sendiri. Jujur terhadap 
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diri sendiri adalah kunci bagi keberhasilan hidup dan juga 

kenyamanan dalam berkarya.
112

 

3) Pribadi yang Mantap, Stabil, Dewasa, Arif, dan Berwibawa 

Guru juga haruslah menjadi individu yang memiliki pribadi 

yang stabil secara emosional sehingga mampu membimbing 

siswanya secara efektif. Ini memprasyaratkan bahwa guru setidak-

tidaknya harus memiliki kecerdasan emosional yang cukup. 

Kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya baik pedagogis 

maupun keilmuan belumlah cukup apabila tidak dibarengi dengan 

kestabilan emosional guru.
113

 

Menjadi prbadi yang matang secara emosional berarti guru 

haruslah mampu mengendalikan diri, hawa nafsu, dan 

kecenderungan-kecenderungan tertentu yang dimilikinya. 

Berhadapan dengan siswa yang berasal dari berbagai macam latar 

belakang, watak dan karakter, guru haruslah dapat menempatkan 

diri, mengelola diri dan emosinya sehingga dapat berinteraksi 

secara efektif dengan siswa. 
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4) Menunjukkan Etos Kerja, Tanggung Jawab, Rasa Bangga 

Menjadi Guru, dan Rasa Percaya Diri 

Guru profesional adalah guru yang memiliki etos kerja yang 

tinggi dan bertanggungjawab terhadap tugas atau pekerjaannya. 

Etos kerja tercermin dalam sikap yang positif terhadap pekerjaan, 

kesetiaan dan dedikasi dalam tugas dan pelayanannya serta 

kesediaan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung 

jawab.
114

 

Guru yang memiliki etos kerja yang tinggi selalu 

menjunjung tinggi semangat pengabdian tanpa pamrih, 

mengedepankan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan 

mengutamakan pelayanan prima kepada siswa atau pihak-pihak 

lain yang membutuhkannya. Guru yang bertanggungjawab adalah 

guru yang setia kepada tugas yang diembannya yakni tugas dalam 

mengajar, membimbing dan mendampingi siswa. Ia tidak hanya 

mengutamakan tuntutan-tuntutan administratif birokrasi tetapi 

lebih dari itu fokus kesetiaannya adalah pada bagaimana 

kebutuhan-kebutuhan siswa terpenuhi melalui pelayanannya yang 

tanpa pamrih.  

Guru profesional juga harus memiliki kebanggaan terhadap 

profesinya. Kebanggaan terhadap profesi ini ditunjukkan dengan 
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tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain sebagai sarana untuk 

mendapatkan penghasilan tambahan. Ketika seseorang memilih 

menjadi seorang guru maka profesi ini sudah menjadi panggilan 

hidupnya. Rasa bangga menjadi guru juga harus ditunjukkan 

melalui kepercayaan diri yang kokoh. Seseorang yang memiliki 

kepercayaan diri pertama-tama merasa bahwa dirinya mampu 

melakukan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya.
115

 

5) Menjunjung Tinggi Kode Etik Profesi Guru 

Guru sebagai profesional yang diikat melalui suatu 

persekutuan kesejawatan dalam sebuah organisasi profesi guru 

tertentu harus memiliki kode etik yang mengatur sikap dan 

perilaku profesionalnya. Kode etik merupakan pedoman sikap dan 

perilaku bagi anggota profesi dalam layanan profesional maupun 

dalam hubungan dengan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan 

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 

43 menyatakan: (1) untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan 

dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, 

organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) kode etik 

sebagaimana dimakud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang 

mengikat perilaku guru dalam pelaksaan tugas keprofesionalan.
116
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c. Kompetensi Profesional 

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
117

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 

2007, standar kompetensi ini secara spesifik dijabarkan ke dalam lima 

kompetensi inti yakni: 

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

atau bidang pengembangan yang diampu. 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri.
118

 

Berikut penjelasan lima kompetensi inti dalam kompetensi 

profesional: 
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1)  Menguasai Materi, Struktur, dan Konsep Keilmuan Mata 

Pelajaran 

Guru profesional adalah seorang ahli bidang studi (subject 

matter specialist). Setelah melewati proses pendidikan dan 

pelatihan yang relatif lama (kurang lebih empat tahun untuk 

jenjang Strata satu (1) ditambah dengan satu tahun pendidikan 

profesi), maka para guru dianggap memiliki pengetahuan dan 

wawasan yang cukup tentang isi mata pelajaran yang terkait 

dengan struktur, konsep, dan keilmuannya. Penguasaan terhadap 

materi ini menjadi salah satu prasyarat untuk dapat melaksanakan 

pembelajaran secara efektif, karena guru sering menjadi tempat 

bertanya bagi siswa dan dapat juga menjadi sumber pemuas 

dahaga keingintahuan siswa.
119

 

2) Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata 

Pelajaran yang Diasuh 

Sebagai pengembang kurikulum di tingkat satuan 

pendidikan, guru memiliki kewajiban untuk menguasai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang diasuh. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk semua mata 

pelajaran dari jenjang SD/MI/SDLB sampai 

SMA/MA/SMK/SMALB sudah disusun oleh Badan Standar 
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Nasional Pendidikan (BSNP) dan sudah ditetapkan melalui 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006.
120

 

3) Mengembangkan Materi Pembelajaran Secara Kreatif 

Dalam mengembangkan materi pembelajaran, guru dapat 

menggunakan model-model pengembangan sebagaimana yang 

telah dikuasai dalam teori-teori pembelajaran. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa pengembangan materi pembelajaran  harus dapat 

mengikuti suatu pola atau urutan logis tertentu, misalnya dari yang 

sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkret kepada yang 

abstrak, dari yang dekat kepada yang jauh.
121

 

4) Mengembangkan Profesional Berkelanjutan Melalui Tindakan  

Reflektif 

Kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan 

(Continuing Professional Development =  CPD) merupakan sebuah 

tuntutan mutlak bagi para guru karena perkembangan ilmu dan 

teknologi berjalan begitu cepat. Kegiatan pengembangan 

profesional berkelanjutan itu dapat dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan pelatihan dalam jabatan (in-service training) yang 

dilaksanakan di sekolah atau dalam wadah kelompok guru (KKG 

atau MGMP), penelitian kolaboratif, penelitian tindakan kelas, 
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praktik mengajar bersama dalam bentuk lesson study, atau juga 

mengikuti workshop atau pelatihan–pelatihan fungsional lainnya 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

guru guna memperbaiki atau meningkatkan mutu 

pembelajarannya.
122

 

Guru harus selalu melakukan refleksi terhadap praktik-

praktik yang telah dilakukan sebelumnya, melakukan evaluasi diri 

secara terus-menerus dengan demikian praktik-praktik baru akan 

semakin bermunculan karena guru selalu belajar dari pengalaman-

pengalaman sebelumnya. 

5) Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 

Berkomunikasi dan Mengembangkan Diri 

Jika dalam standar kompetensi pedagogis, pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi diperuntukkan bagi 

peningkatan kualitas pembelajaran, maka dalam kompetensi 

profesional, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi bagi 

guru diperuntukkan bagi pengembangan diri atau berkomunikasi 

dengan kolega atau sejawat. 

UNESCO mencatat bahwa supaya berhasil dalam hidup, 

belajar dan bekerja  dalam suatu mayarakat yang kompleks, kaya 

informasi, dan berbasis pengetahuan, para siswa dan guru harus 
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memanfaatkan teknologi khususnya ICT secara efektif. Di dalam 

latar pendidikan, teknologi dapat membuat siswa menjadi: 1) 

pengguna informasi yang cakap, 2) pencari, penelaah, dan penilai 

informasi, 3) penyelesai masalah dan pembuat keputusan, 4) 

pengguna alat-alat produktivitas yang kreatif dan efektif, 5) 

komunikator, kolaborator, penerbit, dan produser, dan 6) warga 

negara yang banyak pengetahuan, bertanggungjawab dan 

berkontribusi bagi kebaikan bersama.
123

 

d. Kompetensi Sosial 

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan 

pendidik sebagai bagan dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
124

 

 Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 

2007, kemampuan dalam standar kompetensi ini mencakup empat 

kompetensi utama, yakni: 

a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, seta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi. 
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b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat. 

c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia 

yang memiliki keragaman sosial budaya.  

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
125

 

Berikut penjelasan dari keempat kompetensi isi dalam 

kompetensi sosial: 

1) Bersikap Inklusif, Bertindak Objektif dan tidak Diskriminatif 

Bersikap inklusif artinya bersikap terbuka terhadap berbagai 

perbedaan yang dimiliki oleh orang lain dalam berinteraksi. Dalam 

hal ini guru harus bisa berinteraksi di tengah peserta didik yang 

memiliki perbedaan latar belakang yang berbeda-beda dari segi 

jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial ekonomi, dan 

sebagainya.
126

 

Guru juga dituntut untuk bertindak objektif baik dalam 

memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa, maupun dalam 

memberikan pandangan-pandangan atau pendapat terhadap suatu 

persoalan tertentu. Meskipun dalam hal tertentu pandangan atau 

sikap guru terpaksa berpihak, namun keberpihakan guru harus 
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dilandasi oleh kebenaran ilmiah, rasional dan etis. Di atas sikap 

objektif guru ini terdapat penghargaan yang tinggi terhadap nilai-

nilai kemanusiaan.
127

 

2) Berkomunikasi secara Efektif, Empatik dan Santun 

Pada prinsipnya, komunikasi yang efektif terjadi apabila 

pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan (guru) dapat diterima 

dengan baik oleh penerima (orang tua, rekan sejawat, atau 

masyarakat pada umumnya), dipahami maksudnya dan bisa 

menghasilkan efek yang diharapkan dalam diri penerima pesan.
128

 

Berkomunikasi secara empatik berarti komunikasi yang 

memungkinkan komunikator dapat merasakan apa yang dirasakan 

oleh penerima pesan. Berempati dengan seseorang berarti 

merasakan apa yang seseorang itu rasakan, mengalami apa yang 

seseorang itu alami, atau melihat dari sudut pandang orang itu 

tetapi tanpa kehilangan identitas atau jati diri sendiri. Guru dapat 

berkomunikasi secara empatik dengan orang lain apabila ia dapat 

menyelami dan berusaha untuk merasakan, apa yang dirasakan 

oleh orang lain atau mengalami apa yang dirasakan oleh mereka.
129

 

Komunikasi juga harus dilakukan secara santun, artinya 

harus disesuaikan dengan kebiasaan, adat istiadat atau kebudayaan 
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setempat. Mengingat orang lain yang dihadapi guru bisa berasal 

dari latar kultur yang berbeda-beda, ada kemungkinan makna 

santun dalam berkomunikasi  dapat bervariasi.
130

 

3) Beradaptasi di Tempat Tugas di Seluruh Wilayah RI 

Guru Indonesia telah disiapkan untuk mampu bekerja di 

seluruh Indonesia. Ia telah disiapkan sebagai abdi negara dan abdi 

mayarakat dimana saja di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena 

itu, guru harus memiliki cultural intelligence (CI) yakni 

kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi budaya yang 

beraneka ragam di seluruh Indonesia.
131

 

4) Berkomunikasi dengan Komunitas Profesi Sendiri dan Profesi 

Lain 

Kemampuan komunikasi guru tidak hanya sebatas 

berkomunikasi dalam konteks pembelajaran yang melibatkan 

interaksi guru siswa, tetapi juga kemampuan untuk bisa 

berkomunikasi secara ilmiah dengan komunitas seprofesi maupun 

komunitas profesi lain dengan menggunakan berbagai media dan 

forum. Melalui komunitas seperti ini guru dapat memberikan 

pencerahan kepada masyarakat melalui media seperti majalah, 
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surat kabar, bahkan melalui website-website gratis yang sekarang 

banyak tersedia di dunia maya.
132
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BAB IV 

ANALISIS SERTIFIKASI PROFESI GURU MENURUT UU NO. 14  

TAHUN 2005 DAN PERMENDIKNAS NO. 16 TAHUN 2007 

 

1. Analisis Sertifikasi Profesi Guru Ditinjau Dari UU No. 14 Tahun 2005 

Pada pembahasan awal sudah dinyatakan bahwa diadakannya program 

sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu beserta kesejahteraan guru. 

Alasan yang melatarbelakangi diadakannya program sertifikasi guru ini adalah 

tabel rangking berdasarkan HDI (Human Development Index), data berdasarkan 

PISA (Programme for International of Assesment) yang menunjukkan bahwa 

negara Indonesia menempati posisi ranking rendah dibanding negara-negara lain. 

Selain itu, alasan peningkatan mutu ini didasarkan pada mutu pendidikan yang 

dihasilkan kurang maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas guru sebagai 

pendidik yang masih underqualified (di bawah kualifikasi). 

Jika melihat ke belakang, riwayat perekrutan guru pada tahun 1951-1960 

oleh institusi pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat dikatakan masih 

sangat minim sekali dari segi kualifikasinya. Pada masa ini, pendidikan yang 

diselenggararakan pemerintah digunakan untuk memberantas angka buta aksara 

yang sangat tinggi. Hingga pada tahun 1960-an, institusi pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yaitu SGB (Sekolah Guru B) untuk guru sekolah 

menengah dan SGA (Sekolah guru A) untuk sekolah dasar diubah menjadi SPG 
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(Sekolah Pendidikan Guru). Akan tetapi, memasuki tahun 1980-an semakin 

banyak lulusan SMP yang masuk ke SPG sehingga terjadi ledakan lulusan SPG. 

Akibatnya pada akhir tahun 1980-an, SPG ditutup dan sebagian SPG beralih 

fungsi menjadi program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).  

Sedangkan di tingkat Sekolah Menengah, pada tahun 1970-an ada 

perubahan dalam manajemen sistem pendidikan guru. Program Pendidikan Guru 

Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) diubah menjadi Pendidikan Guru Sekolah 

Menengah Tingkat Pertama (PGSMTP) yang mana oleh IKIP atau FKIP 

diintegrasikan dengan jenjang pendidikan setara Diploma I. 

Akibat dari perekrutan massal ini akhirnya menghasilkan guru-guru yang 

kurang kompeten. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pendidikan yang 

dihasilkan sangat kurang maksimal. Data dari HDI (Human Development Index) 

dan PISA (Programme for International of Assesment) merupakan bukti nyata 

ketidaksuksesan pendidikan di negeri ini. 

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan akan pendidikan merupakan 

sesuatu yang diprioritaskan oleh setiap orang. Pendidikan tidak cukup hanya 

sekedar dapat membaca, tetapi pendidikan digunakan untuk bekal hidup setiap 

insan yang mengemban ilmu. Dalam hal ini, guru sebagai pendidik harus selalu 

meningkatkan ilmu pengetahuannya untuk disalurkan kepada penerima 

pendidikan.  
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Program sertifikasi guru merupakan jawaban dari fenomena di atas dan 

merupakan implementasi dari Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Selanjutnya dari Undang-undang tersebut diperjelas 

kembali dengan munculnya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa pekerjaan guru 

merupakan suatu profesi yang menuntut suatu keprofesionalitasan. Sehingga 

tugas guru diatur dan dilindungi oleh Undang-undang. Dengan adanya Undang-

undang ini guru harus tunduk terhadap aturan yang terkandung di dalamnya. 

Banyak dampak positif yang dihasilkan dari adanya program sertifikasi 

bagi guru maupun dosen sebagai tenaga pendidik. Dengan adanya program 

sertifikasi ini, guru-guru diangkat derajat dan martabatnya sehingga pekerjaan 

guru sebagai profesi menjadi lebih terpandang di mata masyarakat. Ini berbeda 

dengan sebelum diadakannya program sertifikasi. Masyarakat menganggap 

pekerjaan guru sebagai sesuatu yang kurang menjanjikan untuk kelangsungan 

hidupnya kelak. Bahkan masyarakat cenderung memandang pekerjaan guru hanya 

sebelah mata. Sebutan guru sebagai “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” telah 

mengantarkan guru memiliki ekonomi yang pas-pasan.  

Pemberlakuan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 menjadi suatu anugerah 

bagi para guru. Pemberian tunjangan satu kali gaji pokok seperti yang diamantkan 

pada pasal 16 Undang-undang No. 14 mengantarkan guru ke dalam kehidupan 

yang makmur dan sejahtera. Bahkan sejak pemberlakuan Undang-undang Guru 
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dan Dosen tersebut, jurusan kependidikan yang awalnya kurang diminati menjadi 

sangat diminati. Fenomena ini sangat berbanding terbalik dengan beberapa tahun 

lalu sebelum diadakannya program sertifikasi. Sehingga saat ini lulusan 

kependidikan telah menjamur di berbagai daerah di Indonesia sedangkan 

lowongan guru pada suatu instansi/ lembaga pendidikan terbilang cukup terbatas. 

Sejalan dengan hal di atas, pendidikan merupakan faktor yang sangat 

menentukan bagi kelangsungan hidup di masa depan. Hal ini diperkuat dengan 

keberadaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945) yang menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kajian 

ini guru menjadi faktor utama penentu keberhasilan suatu negara.  

Guru menjadi garda terdepan dalam keberhasilan suatu negara, karena 

hanya guru yang mampu mencetak anak bangsa yang cerdas, terampil, kreatif, 

dan inovatif sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 6 dalam Undang-undang 

No. 14 Tahun 2005 yaitu kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional 

bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggungjawab.
133

 

Mengingat pentingnya kedudukan guru dalam suatu negara maka 

pemerintah selalu berupaya keras untuk meningkatkan mutu guru melalui 

program-program peningkatan dan pengembangan profesionalisme. Dalam 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 juga mengamanatkan bahwa guru 

profesional harus memiliki syarat kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1/ 

D-IV dan memiliki empat kompetensi utama yakni, kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.
134

 

Sejak pencanangan pekerjaan guru sebagai pekerjaan profesional yang 

dilanjutkan dengan disediakannya perangkat-perangkat hukumnya dan kebijakan-

kebijakan operasional, upaya peningkatan profesionalisme guru semakin terus 

digalakkan. Mulai dari peningkatan kualifikasi guru sampai kepada standardisasi 

profesionalisme guru melalui program sertifikasi. Dalam hal ini, guru mau tidak 

mau harus meningkatkan pendidikan dan ijazahnya sekurang-kurangnya menjadi 

S-1/D-IV. 
135

 

Sertifikasi guru sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru 

telah mendapatkan perhatian yang luar biasa. Namun demikian, tidak semua 

pihak memahami secara benar konsep ini bahkan kesalahan dalam pemahaman 

terhadap konsep sertifikasi telah berakibat pada implementasi yang cacat.  
                                                           

133
 Lihat pada Transkrip Dokumentasi dalam penelitian ini, Koding: 03/D/11-III/2015 

134
 Lihat pada Transkrip Dokumentasi dalam penelitian ini, Koding: 01/D/09-III/2015 

135
 Lihat pada Transkrip Dokumentasi dalam penelitian ini, Koding: 02/D/09-III/2015 
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Banyak pemberitaan kecurangan yang terdengar di masyarakat, mulai dari 

pembelian ijazah yang digunakan sebagai syarat utama ikut sertifikasi sampai 

kepada LPTK-nya yang kurang serius mencetak guru profesional. Guru sebagai 

penerima pendidikan, terkesan mengentengkan peningkatan kualifikasi ini. Sebab, 

rancangan sertifikasi ini memudahkan peserta untuk lulus. Oleh sebab itu, melalui 

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 pemerintah harus melakukan kontrol yang 

ketat. Sebab, dikhawatirkan hanya akan mendidik guru menjadi ilmuwan 

pendidikan dan pengamat pendidikan, bukan guru profesional yang terampil 

mendidik dan mengajar.  

Dari fenomena yang terjadi di atas memunculkan persoalan baru, sehingga 

pengalihan guru sebagai pekerjaan profesi melalui program sertifikasi ini telah 

menuai perdebatan oleh banyak ahli. Masih banyak ahli yang belum sepakat 

tentang status guru sebagai pekerjaan profesional karena ada persyaratan 

profesional yang tidak ditemukan dalam tugas pekerjaan seorang guru meskipun 

dalam Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 7 

telah mengatur tentang prinsip profesionalitas guru. 

Setidaknya ada tiga kriteria yang sampai saat ini belum terpenuhi 

seluruhnya menurut para ahli. Pertama, suatu pekerjaan profesional adalah 

pekerjaan yang hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang terpilih atau 

tersaring melalui proses pendidikan dan seleksi yang panjang dan ketat. 

Kenyataannya sampai sekarang guru merupakan sebuah pekerjaan massal yang 
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bisa dimasuki oleh siapa saja dari berbagai latar belakang keahlian dan 

kualifikasi.  

Kedua, suatu pekerjaan profesional adalah sebuah pekerjaan yang relatif 

bebas dari pengawasan. Ini berbeda dengan dokter, notaris dan profesi lainnya, 

karena guru kenyataannya memiliki pengawas sekolah atau pengawas mata 

pelajaran bahkan kepala sekolah secara reguler melakukan supervisi terhadap 

guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah.  

Ketiga , para pekerja profesional harus memiliki organisasi profesi yang 

kokoh, mandiri dan bebas dari kepentingan apapun. Hal ini berbeda dengan 

organisasi profesi guru di Indonesia yang belum memperlihatkan wajahnya 

sebagai sebuah organisasi profesional yang kokoh, mandiri dan melindungi 

anggota-anggotanya atau berani menindak anggota-anggota yang melakukan 

pelanggaran kode etik profesi guru. 

Selain masalah kualifikasi dan pengalihan pekerjaan guru menjadi profesi, 

hal lain yang dijadikan sorotan adalah terkait dengan kompetensi guru. Guru 

profesional harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

1. Kompetensi pedagogik terkait pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik. 
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2. Kompetensi kepribadian terkait kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan wibawa. 

3. Kompetensi profesional terkait dengan penguasaan materi pembelajaran, 

penguasaan materi kurikulum, serta substansi keilmuan yang menaungi 

materinya. 

4. Kemampuan sosial terkait kamampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif. 

Keempat kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan profesi 

yang diselenggarakan selama setahun oleh LPTK dengan peserta S-1 dari semua 

jurusan untuk guru yang masih belum menjabat. Bagi guru dalam jabatan dapat 

langsung mengikuti uji kompetensi yang diatur dan diselenggarakan oleh LPTK 

pula. 

Setelah memiliki beberapa persyaratan yang disyaratkan, guru maupun 

calon guru dapat mengikuti uji sertifikasi. Uji sertifikasi yang dilakukan oleh guru 

dalam jabatannya meliputi ujian tertulis dan ujian kinerja yang dapat ditempuh 

secara parsial. Secara parsial artinya bahwa ujian tulis dan ujian kinerja dapat 

dilakukan secara sendiri-sendiri. Ujian kinerja dilakukan secara holistik yang 

mencakup ujian kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. 

Secara holistik artinya keempat kompetensi tersebut merupakan satu kesatuan 

kompetensi yang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling mendukung. 
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Program sertifikasi guru dilaksanakan secara objektif, transparan dan 

akuntabel. Objektif artinya proses pemberian sertifikasi pendidik dilakukan tidak 

diskriminatif, dan mengikuti standar nasional pendidikan. 

Transparan artinya bahwa proses sertifikasi memberikan peluang kepada 

para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi 

tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, 

proses, dan hasil sertifikasi. 

Akuntabel artinya proses sertifikasi yang dilaksanakan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan pendidikan secara 

administratif, finansial, dan akademik. 

Mengingat zaman yang semakin berubah dan berkembang, maka guru di 

era sekarang maupun di era yang akan datang perlu mengantisipasi perubahan 

zaman secara proaktif, dinamis, dan kreatif melalui penyiapan diri yang 

berkualitas dan unggul. Guru juga harus tanggap dan fleksibel dengan perubahan 

serta senantiasa up to date dengan perkembangan ilmu teknologi yang 

diaplikasikan dalam pembelajaran. Jangan sampai di zaman yang semakin maju 

akan teknologi, guru masih gagap teknologi. 
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2. Analisis Kualifikasi dan Kompetensi Guru dalam Pemenuhan Sertifikasi 

Bagi Guru Ditinjau Dari Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

Sejalan dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pada pasal 8 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka 

secara spesifik ketentuan kualifikasi akademik dan kompetensi guru telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.  

Dalam Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa kualifikasi akademik guru 

minimal harus memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Strata satu (S-1) yang 

diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Ketentuan program studi ini 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan mengajar guru pada kualifikasi akademik 

melalui pendidikan formal.
136

 Hal ini berbeda dengan kualifikasi akademik guru 

melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Jika kualifikasi melalui pendidikan formal 

diperoleh melalui perguruan tinggi dengan program studi yang telah terakreditasi, 

maka kualifikasi melalui uji kelayakan dan kesataraan ini dikembangkan oleh 

perguruan tinggi yang diberi kewenangan untuk melaksanakannya.  

Sedangkan guru yang menginginkan sertifikasi harus memiliki empat 

kompetensi utama, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
                                                           

136
 Lihat Transkrip Dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Koding: 04/D/17-III/2015 
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kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Bagi calon guru, keempat 

kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan profesi, sedangkan bagi 

guru dalam jabatan yang telah memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun, 

dapat langsung mengikuti uji sertifikasi. Bagi guru yang memiliki masa kerja 

kurang dari 5 (lima) tahun, wajib mengikuti program pendidikan profesi sebelum 

mengikuti uji sertifikasi. 

Ketentuan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru 

pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru ini, sejalan dengan Undang-undang 

No. 14 Tahun 2005 pada Bab IV pasal 10. 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 menjabarkan secara spesifik perihal 

kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

guru. Standar kompetensi tersebut dikembangkan secara utuh dari empat 

kompetensi kemudian dan dari keempat kompetensi tersebut diintegrasikan dalam 

kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang 

dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/ RA, guru kelas SD/MI, dan 

guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, 

sehingga guru tinggal menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Sertifikasi profesi guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 merupakan awal 

lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 yang 

mempertegas kualifikasi akademik guru dan kompetensi guru. 

2. Kualifikasi guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 dan Permendiknas No. 16 

Tahun 2007 sama-sama mempersyaratkan harus memiliki kualifikasi minimal 

Diploma empat (D-IV) atau Strata satu (S1). Sedangkan Kompetensi guru 

menurut UU No. 14 Tahun 2005 dan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 sama-

sama mempersyaratkan harus memiliki empat kompetensi yakni kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. 

 

B. Saran 

1. Bagi Guru untuk selalu meningkatkan pengetahuannya agar tujuan pemerintah 

mengadakan program sertifikasi bisa dinikmati hasilnya oleh para pengemban 

ilmu (peserta didik) 
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2. Bagi Pemerintah untuk selalu tegas dan mengontrol kinerja para guru agar 

sesuai dengan tujuan diadakannya sertifikasi sehingga dapat menghasilkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. 

 


