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SARI 

Rois Susilowati, Sertifikasi dan Kinerja Guru Sejarah Di Sekolah Menengah 
Atas Negeri Kota Semarang Tahun 2013. Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Karyono, M.Hum 
Pembimbing II. Insan Fahmi Siregar, S.Ag., M.Hum. 

Kata kunci: Sertifikasi, kinerja, guru Sejarah 
Guru merupakan salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan. 

Banyak program dari pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas guru. Salah satunya adalah dengan pemberian tunjangan 
sertifikasi kepada guru, termasuk guru sejarah. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah bagaimana sertifikasi dan kinerja guru sejarah di Sekolah Menengah Atas 
Negeri Kota Semarang tahun 2013? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 
ini terletak di SMA Negeri Kota Semarang. Informan dalam penelitian ini adalah 
guru sejarah dan siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan beberapa metode yaitu (1) observasi, (2) wawancara, (3) 
dokumentasi. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis model interaktif. 

Sertifikasi guru sejarah di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Semarang 
tahun 2013 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kinerja guru 
sejarah. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut, Pertama, Guru sejarah di SMA 
Negeri Kota Semarang semakin terrmotivasi untuk menyusun RPP yang 
mencakup semua indikator yakni, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan dan 
pengorganisasian materi, pemilihan sumber belajar/media Skenario/kegiatan 
pembelajaran, dan penilaian hasil. Kedua, Sertifikasi guru yang memberikan 
tunjangan sebesar satu kali gaji pokok berpengaruh terhadap proses pelaksanaan 
pembelajaran sejarah di dalam kelas. Guru memperhatikan indikator pelaksanaan 
proses pembelajaran di dalam kelas yang meliputi kegiatan prapembelajaran, 
penguasaan materi pelajaran, pendekatan/strategi pembelajaran, pemanfaatan 
sumber/media pembelajaran, pembelajaran yang memicu dan memelihara 
ketertiban siswa, penilaian proses dan hasil belajar dan kegiatan penutup. Selama 
proses pembelajaran di dalam kelas, sebagian besar guru sejarah di SMA Negeri 
kota Semarang menunjukkan kriteria baik. Walapun masih ada beberapa hal yang 
harus lebih diperhatikan dan dibenahi oleh guru selama proses pembelajaran. 
Ketiga, keberadaan sertifikasi berpengaruh terhadap evaluasi pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru sejarah di SMA Negeri Kota Semarang. Pelaksanaan evaluasi 
yang meliputi kesesuaian teknik penilaian, kejelasan prosedur penilaian dan 
kelengkapan instrumen. Secara keseluruhan guru-guru sejarah bersertifikasi di 
SMA Negeri Kota Semarang telah melaksanakan evaluasi dengan baik meskipun 
masih ada komponen-komponen yang harus diperbaiki. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh 

orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik 

agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Pendidikan 

adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada peserta didik dalam 

pertumbuhan jasmani maupun rokhaninya untuk mencapai tingkat dewasa. 

(Munib, 2004:34). 

Peran guru atau pendidik dalam pendidikan tidak dapat dianggap remeh. 

Guru memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Jika ada tuntutan bagi guru untuk meningkatkan 

kinerjanya, hal itu terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional, dan pada gilirannya untuk membuat bangsa Indonesia 

sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Pernyataan tersebut mengisyaratkan 

tanggungjawab dari para guru yang sudah sejak lama berada digaris depan 

pendidikan. Sekarang ini rendahnya kinerja guru banyak disoroti sebagai 

penyebab utama merosotnya mutu pendidikan nasional. Karena itu ada suatu 

kebutuhan yang mendesak untuk menemukan upaya dan strategi untuk 

meningkatkan kinerja guru demi memperbaiki proses belajar-mengajar dikelas 

(Isjoni, 2008:49).  
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Faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dilihat dari segi 

guru adalah berkaitan dengan profesionalisme guru yang masih belum memadai, 

sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif menyangkut semua aspek terkait 

yaitu kesejahteraan, kualifikasi, pembinaan, perlindungan profesi, dan 

administrasinya. Dalam hal ini ditengarai bahwa profesionalisme guru di 

Indonesia masih sangat rendah, dan secara makro merupakan penyebab 

rendahnya mutu pendidikan nasional secara keseluruhan (Mulyasa, 2009:10). 

Fakor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru antara lain 

disebabkan oleh (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara 

utuh. Hal ini disebabkan oleh sebagian guru yang bekerja diluar jam kerjanya 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak memiliki 

kesempatan untuk meningkatkan diri baik membaca, menulis, apalagi membuka 

inernet, (2) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di 

negara-negara maju. (3) kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi 

swasta yang mencetak guru setengah jadi, tanpa memperhitungkan output 

dilapangan (4) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena 

guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen 

diperguruan tinggi (Mulyasa, 2009:10). 

Permasalahan tentang guru tersebut di alami oleh semua guru mata 

pelajaran termasuk guru sejarah. Pada dasarnya sejarah merupakan mata pelajaran 

penting yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurut Kochhar (2008:148) 

sejarah memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu sosial
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yang juga sering diajarkan sebagai bagian dari pelajaran sejarah di sekolah. 

Sejarah memainkan peran yang penting dalam memahami manusia di lingkup 

sosial dan memahami structur sosial itu sendiri. Oleh sebab, itu guru sejarah harus 

memiliki profesionalisme sebagai seorang guru untuk dapat memainkan peran 

tersebut. 

Guru sejarah berperan terhadap keseluruhan pembelajaran sejarah. Selain 

mengembangkan bentuk-bentuk alat bantu pembelajaran secara mekanis dan 

mengembangkan pendidikan yang berfokus pada kemajuan siswa, guru sejarah 

juga memegang peranan penting dalam membuat pelajaran sejarah menarik dan 

hidup. Guru sejarah bertanggung jawab mengintepretasikan konsep kepada siswa-

siswanya dan mengintepretasikan seobjektif mungkin dan sesederhana mungkin. 

Demonstrasi teknik-teknik pembelajaran yang terbaru dan efektif yang mencakup 

kunjungan ke institusi-institusi pendidikan yang ternama, juga nasehat dari para 

ahli pendidikan dan lain-lain, merupakan bagian dari pelayanan pendidikan paa 

guru sejarah. Dokumentasi yang objektif mengenai peristiwa-peristiwa terbaru 

dan berbagai aktifitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional 

(Kochhar, 2008:393-394). 

Guru sejarah juga harus pandai menggunakan media pembelajaran masa 

lampau yang bervariasi. Ini bertujuan untuk menciptakan kembali masa lampau 

dan orang-orang yang berada didalamnya, sebagai bantuan siswa agar dapat 

merasakan semangat dari setiap masa. Hal ini tentunya dapat terlaksana hanya 

jika guru sejarah memiliki kualitas dan mutu yang memadai.  
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Terdapat tujuh indikator yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam 

melaksanakan tugasnya utamanya mengajar (teaching), yaitu: (a)rendahnya 

pemahaman tentang strategi pembelajaran, (b) kurangnya kemahiran dalam 

mengelola kelas, (c) rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan 

penelitian tindakan kelas, (d) rendahnya motivasi berprestasi, (e) kurang disipilin, 

(f) rendahnya komitmen profesi, (g) rendahnya kemampuan manajemen waktu 

(Mulyasa, 2009:9). 

Pelatihan-pelatihan dan seminar dalam upaya meningkatkan mutu guru 

telah dilakukan oleh pemerintah yang memang bagi sebagian guru menunjukkan 

perubahan ke arah kemajuan. Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah dengan mengadakan 

sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru akan 

meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat pula. 

Dampak dari kepemilikan sertifikasi pendidikan adalah guru akan 

memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 14 ayat 1 yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada 

gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, 

tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai 

guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan guru 

yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guru 

yang diangkat oleh satuan pendidikan yang
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diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau 

kesepakatan bersama (Isjoni, 2008:70). 

Tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas guru yang pada 

akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Guru dalam 

jabatan yang telah memenuhi syarat dapat mengikuti proses sertifikasi untuk 

mendapatkan sertifikasi pendidik. Peningkatan kualitas guru disampaing untuk 

meningkatkan kompetensinya, sehingga layak untuk menjadi guru yang 

profesional, juga dimaksudkan agar guru yang bersangkutan dapat mengikuti uji 

sertifikasi setelah memperoleh ijazah SI/D4 serta mengikuti pendidikan profesi. 

Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk meningkatkan kompetensi, guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan 

rokhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional (Martinis Yamin dan Maisah, 2010:158). 

Lebih lanjut dikatakan bahwa program sertifikasi dilaksanakan untuk 

meningkatkan mutu dan martabat guru. Hal ini dilakukan mengingat guru 

mempunyai kedudukan yang strategis sebagai tenaga profesional pada jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan 

martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

UU nomor 14 dimaksud lebih memberi makna bagi guru, dan merupakan 

peluang bagi guru-guru untuk dapat mengembangkan kompetensi,
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dan tidak mustahil menjadi momok bagi guru-guru yang memiliki kompetensi 

rendah, dan ini menjadi konsekuensi bagi guru dan dosen akan diberlakukannya 

UU tersebut (Isjoni, 2008:71). 

UU tersebut diharapkan akan dapat mengangkat marwah dan martabat 

guru secara khakiki. Dengan meningkatnya kesejahteraan para guru diharapkan 

kinerja mereka dalam kiprah pendidikan juga akan semakin meningkat. karena 

selama ini andil dan kontribusi guru di dalam mencerdaskan anak negeri ini 

sepertinya dipandang sebelah mata, dan memandang profesi guru sebagai profesi 

biasa. Sehingga masa depan guru dianggap tidak menjanjikan. Hal ini akan 

berdampak buruk apabila dibiarkan terus menerus. Dengan sertifikasi juga 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja sebagai guru yang profesional 

Kinerja Guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang 

dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas 

kinerja guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena guru 

merupakan fihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa dalam 

proses pendidikan/pembelajaran di lembaga pendidikan Sekolah 

(http:///PengembangaKinerjGuruDr.UharSuharsaputra.htm). Namun, sertifikasi 

yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kinerja bagi para guru 

dianggap bagi sebagian pihak belum menunjukkan hasil. Karena banyak orang 

beranggapan bahwa sertifikasi memang meningkatkan taraf hidup guru, namun 

tidak meningkatkan kinerja guru sebagai seorang tenaga pendidik yang 

profesional.  

http:///PengembangaKinerjGuruDr.UharSuharsaputra.htm
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Program sertifikasi guru oleh pemerintah juga dianggap belum 

meningkatkan prestasi guru dan siswa secara signifikan. Sertifikasi guru hanya 

efektif meningkatkan minat kaum muda memilih pendidikan sebagai calon guru. 

Kajian Bank Dunia terhadap pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2009,2011 dan 

2012 mengatakan bahwa sertifikasi guru yang semestinya meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas guru agar terjadi peningkatan kualitas pendidikan di 

kelas dan sekolah ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan (Kompas, 18 

Desember 2012). Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Pengembangan 

Profesi Guru Unnes Dr Ahmad Sopyan., MPd mengatakan, sertifikasi guru wajib 

diikuti dengan peningkatan kinerja. Namun, ironisnya banyak guru yang telah 

mendapatkan sertifikasi justru mengalami penurunan kinerja. 

(www.suaramerdeka.com ) 

Kajian yang dilakukan berbagai pihak terkait dengan sertifikasi, 

sebenarnya menegaskan bahwa terdapat harapan yang besar dari masyarakat 

maupun pemerintah terhadap kualitas pendidikan di Indonesia melalui program 

tersebut. Terlebih bagi guru yang berada di Kota Semarang yang merupakan ibu 

kota provinsi Jawa Tengah. Guru-guru sejarah yang berada di Kota Semarang 

tentunya mendapatkan kesempatan lebih banyak dalam hal pengembangan diri. 

Namun, kajian yang dilakukan selama ini masih belum mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong peneliti untuk mengadakan 

penelitian dengan judul "SERTIFIKASI DAN KINERJA GURU  

http://www.suaramerdeka.com/
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SEJARAH DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KOTA 

SEMARANG TAHUN 2013" 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana sertifikasi dan kinerja guru sejarah di Sekolah Menengah 

Atas Negeri Kota Semarang tahun 2013? 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi kinerja guru sejarah 

bersertifikasi di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Semarang. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Sertifikasi 

Guru Terhadap Kinerja Guru Sejarah di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota 

Semarang tahun 2013. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka 

kependidikan dan memberikan sumbangan informasi yang selanjutnya dapat 

memberi motivasi penelitian tentang masalah sejenis guna penyempurnaan 

penelitian ini.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi sekolah untuk meningkatkan 

kinerja guru sejarah bersertifikat di SMA Kota Semarang sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri Kota Semarang. 

b. Bagi Guru 

Memberikan masukan kepada guru sejarah agar selalu meningkatkan 

kinerja sebagai guru yang profesional untuk kemajuan mutu pendidikan 

khususnya di SMA Negeri Kota Semarang. 

F. Batasan Istilah 

1. Sertifikasi 

Sertifikasi prosesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikasi 

kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. 

Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga 

kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan 

sertifikasi profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. 

Uji kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi 

profesional dan pedagogik dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi 

sosial dan kepribadian. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru 

dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara 

berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan 
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profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikasi 

pendidik. (Kunandar, 2008:79) 

Wibowo (2004), mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal- 

hal sebagai berikut : 

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 

2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga 

 merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan 

3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan 

 menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi 

 terhadap pelamar yang kompeten. 

4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga 

 kependidikan. 

5. Memberikan solusi dalam rangka meningktkan mutu pendidik dan tenag 

 kependidikan. (Mulyasa:2007:35) 

2. Kinerja Guru 

Kinerja pengajar adalah perilaku atau respon yang memberi hasil yang 

mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika dia menghadapi suatu tugas. 

Beberapa aktivitas tersebut diantaranya meliputi: (1) kegiatan sebelum 

mengajar, (2) kegiatan selama mengajar, (3) kegiatan selama segemen 

pengajaran reguler, (4) kegiatan tentang keterlibatan tenaga pengajar dalam 

masyarakat pendidik atau lingkungannya secara lebih luas (Martinis Yamin dan 

Maisah, 2010:87).  
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3. Pembelajaran Sejarah di SMA 

Kochhar (2008:68) mengatakan bahwa mata pelajaran sejarah 

merupakan kajian ilmiah tentang manusia, kesuksesan dan kegagalannya, dan 

evolusi masyarakat, beserta berbagai aspeknya (politik, ekonomi, sosial, 

kultural, seni, keagamaan, dan sebagainya). tujuan instruksional pembelajaran 

sejarah disekolah menengah atas adalah : 

1. Siswa mendapatkan pengetahuan tentang istilah, konsep, fakta, 

peristiwa, simbol, gagasan, perjanjian, problem, tren, kepribadian, 

kronologi, generalisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan 

pendidikan sejarah. 

2. Siswa harus mengembangkan pemahaman tentang istilah, fakta, 

peristiwa yang penting, tren, dan lain-lain yang berkaitan dengan 

pendidikan sejarah. 

3. Siswa diharapkan mampu mengembangkan pemikiran secara kritis. 

4. Pelajaran sejarah harus membuat siswa mengemabangkan 

ketrampilan praktis dalam studynya dan memahami fakta-fakta 

sejarah. 

5. Pelajaran sejarah harus mampu membuat siswa mampu 

mengembangkan minatnya dalam study sejarah 

6. Pelajaran sejarah harus membuat siswa mampu mengembangkan 

perilaku sosial yang sehat.
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BAB II 

KAJIAN PUSATAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang 

diperlihatkan oleh seorang pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang 

optimal. Dengan demikian istilah kinerja mempunyai pengertian akan adanya 

suatu tindakan atau kegiatan yang ditampilkan oleh seseorang dalam 

melaksanakan aktivitas tertentu. Kinerja seseorang akan nampak pada situasi 

dan kondisi kerja sehari-hari. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya menggambarkan bagaimana ia 

berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut A. Dale Timpe 

dalam bukunya Performance sebagaimana dikutip oleh Ch. Suprapto 

(1999:14) dikemukakan bahwa Kinerja adalah akumulasi dari tiga elemen yang 

saling berkaitan yaitu keterampilan, upaya, dan sifat-sifat keadaan eksternal. 

Keterampilan dasar yang dibawa seseorang ke tempat pekerjaan dapat berupa 

pengetahuan, kemampuan, kecakapan interpersonal dan kecakapan teknis. 

Keterampilan diperlukan dalam kinerja karena keterampilan merupakan 

aktivitas yang muncul dari seseorang akibat suatu proses dari pengetahuan, 

kemampuan, kecakapan interpersonal, dan kecakapan teknis. 

(http:///PengembanganKinerjaGuruDr.UharSuharsaputra. htm) 

Upaya dapat digambarkan sebagai motivasi yang diperlihatkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Tingkat keterampilan berhubungan dengan apa yang

http:///PengembanganKinerjaGuruDr.UharSuharsaputra
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"dapat dilakukan", sedangkan " upaya" berhubungan dengan apa yang "akan 

dilakukan". Kondisi eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat 

dilingkungannya yang mempengaruhi kinerja. Kondisi eksternal merupakan 

fasilitas dan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas/kinerja karyawan, 

interaksi antara faktor internal dengan eksternal untuk menghasilkan sesuatu 

dengan kualitas tertentu merupakan unsur yang membentuk kinerja. 

(http:///PengembanganKinerjaGuruDr.UharSuharsaputra.htm) 

Kinerja pengajar atau kinerja guru adalah perilaku atau respon yang 

memberi hasil yang mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika dia 

menghadapi suatu tugas. Beberapa aktivitas tersebut diantaranya meliputi: (1) 

kegiatan sebelum mengajar, (2) kegiatan selama mengajar, (3) kegiatan selama 

segmen pengajaran reguler, (4) kegiatan tentang keterlibatan tenaga pengajar 

dalam masyarakat pendidik atau lingkungannya secara lebih luas (Martinis 

Yamin dan Maisah, 2010:87). 

B. Tujuan pengukuran kinerja 

Penilaian bukan merupakan istilah baru bagi insan yang bergerak pada 

lapangan pendidikan dan pengajaran, dalam melaksankan tugas 

profesionalnya, seorang guru tidak akan terlepas dari kegiatan penilaian. 

Kedudukan penilaian sangat penting bagi penunaian tugas, yakni 

melaksanakan pembelajaran. Pada akhir program pembelajaran ataupun 

pelatihan pada umumnya diadakan penilaian (Asep Jihat dalam Martinis 

Yamin dan Maisah, 2010:109 ). 

Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui apakah suatu program 

pendidikan, pengajaran ataupun pelatihan tersebut telah dikuasai oleh

http:///PengembanganKinerjaGuruDr.UharSuharsaputra.htm
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pesertanya atau belum. Angka atau nilai tertentu biasanya dijadikan patokan 

(passing grade), untuk menentukan peguasaan program tersebut. Jika dianggap 

telah menguasai, maka dia dinyatakan lulus. Sebaliknya jika dia dianggap 

belum menguasai, maka dia dinyatakan tidak lulus ( Matinis Yamin dan 

Maisah, 2010:109). 

Menurut Martinis Yamin dan Maisah (2010:110-112) tujuan dilakukan 

pengukuran kinerja : 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan 

Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat 

ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi atau individu 

berjalan sesuai arah atau menyimpang dari arah yang semestinya, sehingga 

pimpinan dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan. 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegritas 

untuk memperbaiki kinerja organisasi atau individu dalam rangka mewujudkan 

visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki 

hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dalam hal ini guru. Pengukuran 

kinerja merupakan sarana untu pembelajaran guru tentang bagaimana 

seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan 

perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki guru atau 

pegawai untuk mencapai hasil yang terbaik 

c. Memperbaiki kinerja pada periode berikutnya  
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Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran 

kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya prestasi. 

Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan 

datang harus lebih baik dari pada sekarang. 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward dan punishment. 

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi 

manajer untuk memberikan reward, misalkan kenaikan gaji, tunjangan, dan 

promosi, atau punishment, misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan 

teguran. Sistem manajemen kinerja modern diperlukan untuk mendukung 

sistem gaji, berdasarkan kinerja (performance based pay) atau disebut juga 

pembayaran yang berorientasi hasil. 

e. Sebagai alat untuk memotivasi 

Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan 

adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, 

maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward 

tersebut memberiakan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan 

harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kopensasi yang tinggi pula. 
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C. Kompetensi Dasar Guru 

a. Kompetensi Guru 

Dalam undang-undang Guru dan Dosen no 14 tahun 2005 dan peraturan 

pemerintah No. 19 tahun 2005 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi : 

kepribadian, paedagogik, profesional, dan sosial. 

1. Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantab dan stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik yang berakhlak mulia. Secara 

rinci sub-kompetensi tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

a. Sub Kompetensi kepribadian yang mantab dan stabil memiliki indikator 

esensial, bertindak sesuai dengan hukum, sesuai dengan norma sosial, bangga 

sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 

b. Sub-Kompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, 

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos 

kerja sebagai guru 

c. Sub Kompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, 

menampilkan tindakan yang didasarkan pemanfaatan peserta didik, sekolah 

dan masyarakat menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak. 

d. Sub-Kompetensi keprit miliki indikator esensial, 

memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan 

memiliki perilaku disegani.  
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e. Sub-Kompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator 

esensial, bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur dan 

ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

f. Sub-Kompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri memiliki indikator 

esensial, memiliki kemampuan untuk berinstropeksi, dan mampu 

mengembangkan potensi diri secara optimal (Martinis Yamin dan Maisah, 

2010:8-9). 

Secara ringkas kompetensi kepribadian guru dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Kepribadian : 

1. Mantap 

2. Stabil 

3. Dewasa 

4. Arif dan Bijaksana 

5. Berwibawa 

6. Berakhlak mulia 

7. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 

8. Mengevaluasi kinerja diri 

9. Mengembangkan diri secara berkelanjutan 

2. Kompetensi Paedagogik 

Kompetensi paedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 



18

 

 

dimilikinya. Secara rinci setiap sub-kompetensi dijabarkan menjadi indikator 

esensial sebagai berikut : 

a. Sub-Kompetensi memahami peserta didik secara menadalam memiliki 

indikator esensial, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip- 

prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 

b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial , 

mamahami landasan kependidikan, menerapkan teory belajar dan 

pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran, berdasarkan karakteristik 

peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun 

rancangan pemelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

c. Sub-kompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial, 

menata latar (setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif 

d. Sub-kompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki 

indikator esensia, merancang dan melaksanakan evaluasi (assesment) proses 

dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, 

menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat 

ketuntasan belajar (master learning), dan memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

e. Sub-kompetensi pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya, memiliki indikator esensial, memfasilitasi peserta didik 

untuk mengembangkan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta 
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didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik (Martinis Yamin 

dan Maisah, 2010:9-10). 

Secara ringkas kompetensi pedagogik guru digambarkan sebagai 

berikut: 

pedagogik : 

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

2. Pemahaman terhadap peserta didik 

3. Pengembangan kurikulum atau silabus 

4. Perencanaan pembelajaran 

5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

6. Evaluasi hasil belajar 

7. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berrbagai potensi yang 

dimilikinya 

3. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta 

penguasaan terhadap struktur dan methodologi keilmuan. Setiap sub-kompetsni 

tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut: 

a. Sub-kompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang 

study memiliki indikator esensial, memahami materi ajar yang ada dalam 

kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang 

menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar 
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mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Sub-kompetensi menguasai struktur dan metode kelimuan memiliki indikator 

esensial, menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk 

memeperdalam pengetahuan/materi bidang study secara profesional dalam 

konteks global (Martinis Yamin dan Maisah, 2010:11). 

Secara ringkas kompetensi profesional guru dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Profesional : 

1. Konsep struktur dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren 

dengan materi ajar 

2. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah 

3. Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait 

4. Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari 

5. Kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan 

nilai dan budaya nasional 

4. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi 

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

masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki sub-kompetensi indikator 

esensial sebagai berikut :  
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a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Sub- 

kompetensi ini memiliki indikator esensial ,berkomunikasi secara efektif 

dengan peserta didik 

b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan 

tenaga kependidikan 

c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efekif dengan orang tua/wali peserta 

didik dan masyarakat sekitar (Martinis Yamin dan Maisah, 2010:12). 

Secara ringkas kompetensi sosial guru dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Sosial : 

1. Berkomunikasi lisan dan tulis 

2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi fungsional. 

3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik 

4. Berbagai secara santun dengan masyarakat sekitar 

b. Kinerja Guru 

Perihal tenaga pengajar dengan kinerjanya adalah menyangkut seluruh 

aktivitas yang ditunjukkan oleh tenaga pengajar dalam tanggung jawabnya 

sebagai orang yang mengemban suatu amanat dan tanggung jawab untuk 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan memandu peserta didik 

dalam rangka menggiring perkembangan peserta didik ke arah kedewasaan 

mental-spiritual maupun fisik-biologis (Martinis Yamin dan Maisah, 2010:87). 

Berdasarkan penjelasan di atas, kinerja guru dikelompokkan dalam 3 hal yaitu



22

 

 

(1) ketika guru melakukan perencanaan pembelajaran, (2) ketika guru 

melaksanakan pembelajaran (3) Evaluasi a. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

Rencana Pembelajaran adalah persiapan mengelola pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan 

pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan, kompetensi, 

pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media 

pembelajaran, skenario pembelajaran, serta penilaian proses dan hasil belajar. 

(Muslich, 2007:14) 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran 

jangka pendek, yang mencakup kompetensi dasar, materi standar, metode dan 

teknik, media dan sumber belajar. Waktu belajar dan daya dukung lainnya. 

Dengan demikian rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling 

berhubungan serta berinteraksi satu sama lain dan memuat langkah-langkah 

pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan atau membentuk kompetensi. 

(Mulyasa, 2009:102) 

Menurut Muslich (2007:68-77) pada sub komponen perencanaa 

pembelajaran, penilaian diarahkan pada lima aspek, yaitu 

 1. Perumusan tujuan pembelajaran yang meliputi kejelasan tujuan, 

kelengkapan cakupan rumusan dan kesesuaian dengan kompetensi dasar. 
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2. Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar yang meliputi kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, keruntutan 

dan sistematika materi dan kesesuaian materi dengan alokasi waktu. 

3. Pemilihan sumber belajar/media pembelajaran yang meliputi kesesuaian 

sumber belajar/media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dan 

kesesuaian sumber belajar /media pembelajaran dengan karakteristik peserta 

didik. 

4. Skenario/kegiatan pembelajaran yang meliputi kesesuaian metode dan strategi 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian metode dan strategi 

pembelajaran dengan materi pembelajaran,kesesuaian metode dan strategi 

pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dan kelengkapan dalam 

langkah-langkah pembelajaran serta alokasi waktu. 

b. Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan penutup 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran sering pula disebut dengan 

pra-instruksional. Fungsi kegiatan tersebut utamanya adalah untuk 

menciptakan awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Efisiensi waktu dalam kegiatan 

pendahuluan pembelajaran perlu diperhatikan, karena waktu yang tersedia 

untuk kegiatan tersebut relatif singkat sekitar 5 (lima) menit. Oleh karena itu, 
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dengan waktu yang relatif singkat diharapkan guru dapat menciptakan kondisi 

awal pembelajaran yang baik, sehingga aktivitas-aktivitas pada awal 

pembelajaran tersebut dapat mendukung proses dan hasil pembelajaran siswa . 

(http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. KURIKULUM DAN TEK. PENDIDI 

KAN/195711211985031- 

TOTO RUHIMAT/Prosedur pembelajaran di SD.pdf) 

Kegiatan pendahuluan ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang juga harus diperhatikan oleh guru. Karena pada tahapan ini seorang guru 

harus pandai dalam membuat suasana kelas nyaman serta dapat 

membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Awal yang menyenangkan akan 

membuat pelajaran berlangsung secara menarik pula sehingga tujuan 

pembelajaran akan tercapai. 

2. Kegiatan inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. Kegiatan inti merupakan pembentukan kompetesni peserta didik. 

Kualitas pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik dapat 

dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/195711211985031-TOTO_RUHIMAT/Prosedur_pembelajaran_di_SD.pdf
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secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, 

disamping menunjukan gairah belajar yang tinggi, nafsu belajar yang besar, 

dan tumbuhnya rasa percaya diri. Sedangkan dari segi hasil,proses 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil apabila terjadi 

perubahan kompetensi dan perilaku yang positif pada diri peserta didik 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%). Lebih lanjut proses 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas 

apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu 

tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan 

pembangunan. (mulyasa, 2009:105) 

Sedangkan untuk kegiatan pelaksanaaan pembelajaran penilaian 

diarahkan pada 8 aspek, yaitu : 

1. Kegiatan prapembelajaran yang meliputi persiapan siswa untuk belajar dan 

apersepsi. 

2. Penguasaan materi pelajaran yang meliputi menguasaan materi, mengaitan 

materi dengan pengetahuan lain, kejelasan penyampaian materi dan 

mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 

3. Pendekatan/strategi pembelajaran yang meliputi pembelajaran yang sesuai 

dengan kompetensi/tujuan, runtut, penguasaan kelas, bersifat kontekstual, 

membentuk kebiasaan positif dan sesuai alokasi waktu. 

4. Pemanfaatan sumber/media pembelajaran yang meliputi penggunaan media 

yang efektif dan efisien, menghasilkan pesan yang menarik dan melibatkan 

siswa dalam pemanfaatan media.  
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5. Pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban siswa yang meliputi 

menumbuhkan partisipasi dan keaktifan siswa, menunjukkan sikap terbuka 

terhadap respon siswa dan menumbuhkan antusiasme siswa dalam belajar. 

6. Penilaian proses dan hasil belajar yang meliputi memantau kemajuan siswa dan 

melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi/tujuan. 

7. Penggunaan bahasa yang meliputi menggunakan bahasa lisan dan tulis dengan 

jelas, baik, benar dan menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai. 

8. Kegiatan penutup yang meliputi melakukan refleksi yang melibatkan siswa. 

3. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup tidak hanya diartikan sebagai kegiatan menutup 

pelajaran, tetapi lebih untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap 

kompetensi dan usaha pemantapan penguasaan kompetensi yang diharapkan. 

Dengan melakukannya diharapkan guru dapat mengetahui kompetensi yang 

sudah atau belum dikuasai oleh siswa. Kegiatan ini biasanya meninjau kembali 

penguasaan siswa dan pemberian tes, baik secara lisan maupun tulisan 

(penilaian). Adapun tujuan post tes adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang 

telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat 

diketahui dengan membandingkan hasil pre test dan post tes. 

b. Untuk mengetahui kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai 

oleh peserta didik, serta kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang belum 

dikuasainya. Sehubungan dengan kompetensi dasar dan tujuan yang belum 
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dikuasai ini, apabila sebagian besar belum menguasainya maka perlu dilakukan 

pembelajaran kembali. 

c. Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remidial dan 

yang perlu mengikuti kegiatan pengayaan, serta untuk mengetahui tingkat 

kesulita belajar. 

d. Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap proses 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik yang telah 

dilaksanakan, baik terhadap perencanaan pelaksanaan maupun evaluasi. 

Sedangkan evaluasi meliputi aspek dalam hal kesesuaian teknik penilaian, 

kejelasan prosedur penilaian dan kelengkapan instrumen. 

D. Pembelajaran Sejarah di SMA 

Pembelajaran menurut Degeng adalah upaya untuk membelajarkan 

siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran terdapat kagiatan 

memilih, menetapkan mengembangkan metode untuk mencapai hasil 

pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan dan pengembangan merode 

ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya 

merupakan inti dari perencanaan pembelajaran (Hamzah, 2009:2) 

Pemerintah telah merumuskan pengertian pembelajaran yang tercantum 

dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, yakni pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, 

pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberikan kegiatan 

interaksi yang aktif dari peserta didik dan guru atau pendidik.  
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Sejarah adalah kisah yang berisi tentang manusia mengenai usaha- 

usahanya dalam memenuhi kebutuhannya untuk menciptakan kehidupan yang 

tertib dan teratur, kecintaanya akan kemerdekaan, serta kehausannya akan 

keindahan dan pengetahuan (Kochhar, 2008:1) 

"sejarah adalah segala sesuatu yang pernah terjadi sejarah, dalam 
arti yang diterima secara umum adalah sejarah manusia. Materi yang 
dipelajari adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh keberadaan 
manusia di dunia, gagasan, tradisi, dan lembaga sosial, bahasa, kitab- 
kitab, barang produksi manusia, fisik manusia itu sendiri, sisa-sisa fisik 
manusia, pemikiran, perasaannya, dan tindakannya" 

(Johnson dalam buku Teaching of History, 2008:2) 

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa sejarah merupakan ilmu yang memepelajari tentang segala 

sesuatau aktifitas manusia pada masa lampau. Didalam dunia pendidikan 

Indonesia mata pelajaran sejarah merupakan pelajaran wajib bagi tiap sekolah. 

Pada sekolah menengah atas mata pelajaran sejarah juga diberikan pada semua 

program. Pendidikan sejarah, pada hakekatnya membudayaan pada peserta 

didik tentang perspektif sejarah yang memberi kemampuan untuk melihat 

bahwa segala sesuatu adalah produk dari perkembangan masa lampau. Apabila 

hendak dilakukan proyeksi ke masa depan berdasarkan pengalaman masyarakat 

di masa lampau maupun kini. 

Menurut Kochhar (2008:38-41) sasaran pembelajaran sejarah di sekolah 

menengah atas adalah : 

1. Meningkatkan pemahaman terhadap proses perubahan dan perkembangan yang 

dilalui umat manusia hingga mampu mencapai tahap perkembangan yang 

sekarang ini. Peradaban modern yang dicapai saat ini merupakan hasil proses 
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perkembangan yang panjang. Sejarah merupakan satu-satunya mata pelajaran 

yang mampu menguraikan proses tersebut. 

2. Meningkatkan pemahaman terhadap akar peradaban manusia dan penghargaan 

terhadap kesatuan dasar manusia. Semua peradaban besar dunia memiliki akar 

yang sama, di samping berbagai karakteristik lokal, kebanyakan adalah unsur- 

unsur yang menunjukkan kesatuan dasar umat manusia. Salah satu sasaran 

utama sejarah pada sisi ini adalah menekan kesatuan dasar tersebut. 

3. Menghargai berbagai sumbangan yang diberikan oleh semua kebudayaan pada 

peradaban manusia secara keseluruhan. Kebudayaan setiap bangsa telah 

menyumbang dengan berbagai cara terhadap peradaban manusia secara 

keseluruhan. Sumbangan tersebut sudah seharusnya dipahami dan dihargai. 

Mata pelajaran sejarah membawa pengetahuan ini kepada para siswa. 

4. Memperkokoh pemahaman bahwa interaksi saling menguntungkan antar- 

berbagai kebudayaan merupakan faktor yang penting dalam kemajuan 

kehidupan manusia. 

5. Memberikan kemudahan kepada siswa yang berminat. Mempelajari sejarah 

suatu negara dalam kaitannya dengan sejarah umat manusia secara 

keseluruhan. 

Sedangkan tujuan instruksional pembelajaran sejarah disekolah 

menengah atas adalah : 

1. Siswa mendapatkan pengetahuan tentang istilah, konsep, fakta, peristiwa, 

simbol, gagasan, perjanjian, problem, tren, kepribadian, kronologi, 

generalisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan pendidikan sejarah. 
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2. Siswa harus mengembangkan pemahaman tentang istilah, fakta, peristiwa 

yang penting, tren, dan lain-lain yang berkaitan dengan pendidikan sejarah. 

3. Siswa diharapkan mampu mengembangkan pemikiran secara kritis. 

4. Pelajaran sejarah harus membuat siswa mengemabangkan ketrampilan praktis 

dalam studynya dan memahami fakta-fakta sejarah. 

5. Pelajaran sejarah harus mampu membuat siswa mampu mengembangkan 

minatnya dalam study sejarah 

6. Pelajaran sejarah harus membuat siswa mampu mengembangkan perilaku 

sosial yang sehat. 

Berdasarkan teory dari para ahli tersebut dapat peneliti tarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas merupakan 

pembelajaran yang menuntut para siswa mengembangkan potensi dalam hal 

berfikir kritis serta memiliki tingkat analisis yang dalam. Sementara untuk 

mengarahkan siswa ke arah kompetensi tersebut tentunya diperlukan guru 

yang berkompeten serta memiliki dedikasi yang tingi dalam pendidikan. 

E. Sertifikasi Guru 

Sertifikasi prosesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikasi 

kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. 

Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga 

kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan 

sertifikasi profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. 

Uji kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi 

profesional dan pedagogik dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi 
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sosial dan kepribadian. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru 

dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara 

berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi 

sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidik 

(Kunandar, 2008:79) 

Sertifikasi guru merupakan suatu proses pemberian pengakuan bahwa 

seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan 

pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain sertifikasi guru adalah 

proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan 

kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. (Mulyasa, 

2007:33-34) 

Parida Srimaya mengatakan bahwa sertifikasi guru adalah program yang 

berisi tentang proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Guru yang telah 

mengikuti program sertifikasi dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikasi 

prosesi guru sebagai tenaga profesional. (Martinis Yamin dan Maisah, 2010:150) 

National Commission on Educationnal Services (NCES), memberikan 

pengertian sertifikasi secara lebih umum. Certification is a procedure whereby 

the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials adn provides 

him or her a license to teach. Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk 

menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan  
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kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga 

pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi, baik dikalangan perguruan 

tinggi negeri maupun swasta. 

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan 

kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai 

bagian esensial dalam upaya memproleh sertifikat kompetensi sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji 

kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau 

meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi 

pemenuhan standart kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi 

kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti 

pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standart 

untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan 

tertentu. 

Wibowo (2004), mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal- 

hal sebagai berikut : 

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 

2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga 

merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan 

3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan 

menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap 

pelamar yang kompeten. 

4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 
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5. Memberikan solusi dalam rangka meningktkan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

(Mulyasa, 2007:35) 

Sertifikasi guru bertujuan untuk (1)Menentukan kelayakan guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan. 

(3) peningkatan profesionalisme guru (Kunandar, 2008:79). 

Manfaat sertifikasi adalah : 

 1. Pengawasan mutu 

Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan 

seperangkat kompetensi yang bersifat unik. Untuk setiap jenis profesi dapat 

mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara 

berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik 

pada awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya. 

Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun 

usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.  

2. Penjaminan mutu 

Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap 

kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi 

lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian 

pihak berkepentingan, khususnya para pelanggan atau pengguna akan makin 

menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat 

memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan atau pengguna. Sertifikasi 

menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang 
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ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan ketrampilan tertentu 

(Mulyasa, 2007:35-36). 

Pada dasarnya sertifikasi menuntut profesionalisme guru. Guru 

profesional merupakan guru yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan 

dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan 

masyarakat, bangsa dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta 

didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu 

(Yamin dan Maisah, 2010:28) 

Secara garis besar tujuan sertifikasi adalah membentuk guru profesional 

yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sehingga dengan 

demikian mutu pendidikan juga akan semakin meningkat salah satu 

keberhasilan pendidikan adalah guru yang berkualitas. 

Bukti nyata untuk mewujudkan seorang guru profesional yang 

diharapkan dalam sertifikasi yakni, salah satunya dapat dilihat dari 

pembelajaran guru baik dalam perencaan pembelajan maupun dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

F. Prosedur Sertifikasi 

Sertifikasi guru merupakan kegiatan bersama antara Direktorat Jendral 

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) 
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Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pengelolaan guru dan Ditjen 

Dikti/Perguruan Tinggi sebagai penyelenggaraan sertifikasi. Sebagai pengelolaan 

guru, Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan lembaga penjaminan mutu 

pendidikan (LPMP) (Sebagai jajaran Ditjen PMPTK) bertugas menyiapkan guru 

agar siap mengikuti sertifikasi, termasuk mengatur urutan jika peserta melebihi 

kapasitas yang ditetapkan (Martinis Yamin dan Maisah, 2010:155-156). 

Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menyusun urutan daftar 

calon peserta sertifikasi guru antara lain : (a) Penguasaan terhadap kompetensi, 

(b) Prestasi yang dicapai, misalnya guru teladan, guru berprestasi, dsb, (c) Daftar 

urut kepangkatan, (d) Masa kerja dan (e) Usia. (Martinis Yamin dan Maisah, 

2010:156) 

Penyelenggaraan uji sertifikasi dilaksanakan oleh konsorsium 

penyelenggaraan sertifikasi yang terdiri dari LPTK, Dirjen Dikti dan Dirjen 

PMPTK, sedangkan tahapan sertifikasi guru disajikan sebagai berikut ; 

Guru peserta sertifikasi yang diusulkan oleh dinas pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota, mengikuti tes tulis, tes kinerja, dan dilengkapi dengan 

self appraisall portofolio, serta penilaian atasan. Hasil tes tulis kinerja dan 

penilaian atasan digabungkan untuk menentukan kelulusannya. Bagi mereka yang 

lulus diberikan sertifikasi pendidik, sedangkan bagi mereka yang tidak lulus 

disarankan mengikuti pelatihan atau pembinaan melalui 

MGMP/KKG,PPPG,LPMP atau lembaga lainnya agar lebih siap untuk mengikuti 

tes ulang berikutnya.  
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Guru yang belum memiliki kualifikasi SI/D4 terlebih dahulu, setelah 

mereka lulus harus mengikuti seleksi internal yang diselenggarakan oleh dinas 

pendidikan kabupaten/kota. Bagi kelompok guru yang messmate, yaitu guru 

yang mengajar pada mata pelajaran yang berbeda dengan bidang keahliannya 

(Misalnya lulusan SI pendidikan fisika mengajar matematika di SMP), yang 

bersangkutan dapat memilih apakah akan mengikuti sertifikasi sebagai 

matematika atau guru fisika. Jika ia memilih sertifikasi sebagai guru 

matematika, maka tes tulis, tes kinerja dan self appraisal serta portofolio dinilai 

dengan intrumen guru matematika. Sebaliknya, jika yang bersangkutan 

memilih sertifikasi sebagai guru fisika, maka tes tulis, tes kinerja, dan 

portofolio akan dilihat dengan instrumen guru fisika. Sertifikasi profesi guru 

yang diberikan setelah lulus uji sertifikasi sesuai dengan pilihan uji 

sertifikasinya. Ini berarti yang bersangkutan harus mengasuh mata pelajaran 

sesuai dengan sertifikasi profesi yang diterima. (Martinis Yamin dan Maisah, 

2010:156-157) 

G. Pelaksanaan Sertifikasi 

Pelaksanaan sertifikasi dapat dipilih menjadi dua, yaitu (1) tes dan (2) 

non-tes. Komponen tes meliputi (1) tes tulis dan (2) tes kinerja, sedangkan 

komponen non tes meliputi (1) self appraisal (2) portofolio dan (3) penilaian 

atasan. Tes tulis dilaksankan serentak di seluruh Indonesia, sedangkan tes 

kinerja dilaksanakan sesudah tes tulis dan diselenggarakan di sekolah tempat 

peserta mengajar atau sekolah lain yang ditunjuk (real teaching). Waktu 
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pelaksanaan tes kinerja diatur oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dan LPTK 

Penyelenggara. (Martinis Yamin dan Maisah, 2010:157) 

H. Kerangka Berfikir 

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum di dalam UU No. 

20 Tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Faktor guru sangat berperan penting dalam rangka mencerdaskan 

bangsa. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang tenaga pendidik guna menciptakan kualitas pendidikan yang bermutu. 

Untuk mewujudkan guru yang memiliki kualitas yang unggul, 

pemerintah mengadakan program sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi guru 

ini, diharapkan kesejahteraan para guru dapat terangkat sehingga kinerja 

mereka semakin membaik. Kinerja guru yang meningkat ini tentu saja dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 
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Gambar 1. Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan penelitian 

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan 

kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. (Moleong, 2011:49). 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji tentang bagaimana 

pengaruh sertifikasi guru terhadap tingkat kinerja guru sejarah adalah metode 

penelitian kualitatif. 

Penelitian kualiatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah (Moleong, 

2011:6). 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan 

deskriptif analisis adalah suatu pengumpulan data dari suatu fenomena yang 

ada untuk dianalisis, sehingga diperoleh gambaran terhadap apa yang sudah 

diteliti. Menurut Arikunto (2010:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang 

sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. 
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Dalam pendekatan ini peneliti tidak mengubah, menambah, atau 

mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya 

memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian 

memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, 

seperti apa adanya (Arikunto, 2010:3). Penelitian ini menggambarkan 

sertifikasi dan kinerja guru sejarah di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota 

Semarang tahun 2013. 

B. Lokasi dan sasaran penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu area dengan batasan yang jelas supaya tidak 

menimbulkan kekaburan dengan kejelasan daerah atau wilayah tertentu. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Kota Semarang, SMA yang dipilih 

adalah SMAN 2, SMA N 3, SMA N 5, SMA N 6, SMA N 7, SMA N 9, SMA 

N 11 dan SMA N 15. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 8 SMA Negeri 

yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan melakukan penelitian di 8 

SMA Negeri Kota Semarang sudah cukup mewakili daripada penelitian 

peneliti. 

Pengertian sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti. Pengambilan sampel menggunakan purposive sample. Purposive 

sampel merupakan cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu (Arikunto, 

2010:174). 

Alasan peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini adalah bahwa 

tidak mungkin peneliti melakukan penelitian di seluruh SMA di kota Semarang 

karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil 
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sampel yang besar dan jauh. Sasaran penelitian adalah guru-guru sejarah yang 

bersertifikat dan siswa-siswa di SMA kota Semarang. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah kinerja guru sejarah yang telah 

tersertifikasi di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Semarang. Adapun fokus 

yang dibahas adalah sertifikasi dan kinerja guru sejarah. Objek dalam 

penelitian ini adalah masing-masing satu orang guru sejarah setiap sekolah dan 

2-6 orang siswa yang diambil secara acak pada masing-masing sekolah. 

D. Teknik pengumpulan data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

metode yaitu, (1) Wawancara (2) Pengamatan/observasi (3) Studi dokumen. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2011:186). 

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi 

structured yang pelaksanaannya merupakan perpaduan antara wawancara 

terstruktur dan wawancara in-depth interview. Tujuan wawancara jenis ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih mendalam, namun 

jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel. Wawancara dalam 

penelitian ini mengenai kinerja, tanggapan- tanggapan tentang sertifikasi dan 

mengenai proses pembelajaran. Wawancara dilakukan pada guru-guru sejarah 

yang telah tersertifikasi di SMA Negeri Kota Semarang yang masing-masing 
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sekolah diambil satu guru sejarah bersertifikat dan 2-6 orang siswa pada setiap 

sekolah. Wawancara di SMA N 2 Semarang pada tanggal 19 Februari 2013, di 

SMA N 3 Semarang pada tanggal 8 Maret 2013, di SMA N 5 Semarang pada 

tanggal 12 Februari 2013, di SMA N 6 Semaranga pada tanggal 21 Februari 

2013, di SMA N 7 Semarang pada tanggal 19 Maret 2013, di SMA N 9 

Semarang pada tanggal 23 Februari 2013, di SMA N 11 Semarang pada 

tanggal 7 Februari 2013 dan di SMA N 15 Semarang pada tanggal 16 Februari 

2013. Sedangkan untuk wawancara dengan siswa menyesuaikan dengan 

wawancara yang dilakukan dengan guru dan observasi di dalam kelas. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Hadi dalam 

sugiyono, 2009:145 ). 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila peneliti 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono:2009:145). Observasi ini 

memfokuskan pada kinerja guru sejarah yang telah tersertifikasi di SMA 

Negeri Kota Semarang. 

Aktivitas pembelajaran dapat dijadikan sumber data yang menunjukkan 

bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Aktivitas pembelajaran ini meliputi 
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persiapan-persiapan guru untuk mengajar dan bagaimana interaksi guru selama 

proses pembelajaran. 

Manfaat observasi adalah (1) mampu memahami konteks data dalam 

keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik 

atau menyeluruh. (2) akan memperoleh pengamatan langsung. (3) akan 

mendapatkan data yang tidak terungkap dalam wawancara. (4) peneliti dapat 

menemukan hal-hal diluar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih komprehensif. (5) peneliti memperoleh kesan-kesan 

pribadi dan merasakan situasi sosial yang diteliti. (Nasution dalam Sugiyono, 

2009:228-229) 

3. Studi Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, 

yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari penyidik (Moleong, 

2011:216-217). Jadi dokumen disini merupakan data yang menunjang 

penelitian yang dapat berupa catatan pribadi, transkip, buku, surat kabar, 

majalah dan lain sebagainya. 

Dokumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian adalah perangkat pembelajaran guru yaitu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebelum guru menerima tunjangan sertifikasi dan RPP 

setelah guru menerima tunjangan sertifikasi. Alasan peneliti adalah agar 

peneliti dapat membandingkan kinerja guru sebelum dan sesudah menerima 

tunjangn sertifikasi sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruh sertifikasi 

terhadap kinerja guru sejarah. Dokumen lain yang digunakan oleh peneliti
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adalah media pembelajaran, foto copi sertifikat pendidik, serta penggunaan 

literatur-literatur. 

E. Instrumen Penelitian 

Untuk dapat melakukan penelitian sertifikasi dan kinerja guru sejarah 

di Sekolah Menengah Atas Negeri, dibutuhkan keterlibatan peneliti terhadap 

obyek di lapangan. Peneliti harus terjun langsung di lapangan mengingat 

data- data yang dibutuhkan peneliti berupa perkataan, tulisan bahkan 

perilaku dari obyek penelitian. 

Peneliti mungkin dapat menggunakan alat-alat bantu untuk 

mengumpulkan data seperti tape recorder, atau kamera, tetapi kegunaan atau 

pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada bagaimana peneliti mampu 

mengolah data yang didapat di lapangan. 

F. Teknik pemeriksaan keabsahan data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa 

kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, 

tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri 

seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar 

belakangnya (Sugiyono, 2009:268-269). 

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

kredibilitas (validitas internal) dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam 
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Gambar 2. Triangulasi Teknik (Sugiyono, 2009:242)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan guru sejarah 

terkait sertifikasi dan kinerja guru. Selain guru sejarah, peneliti juga 

wawancara dengan beberapa orang siswa. Hasil dari wawancara tersebut kemudian 

dicek dengan observasi dalam proses pembelajaran sejarah di kelas. Selain observasi, 

peneliti juga mengecek data yang telah diperoleh melalui dokumen. Sebagaimana 

contoh, dalam wawancara dengan salah satu guru sejarah bersertifikat di SMA N 3 

Semarang, mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran di dalam kelas guru

diharapkan bisa menggunakan

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009:273).

Menurut penjelasan di atas berarti terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Sedangkan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan Triangulasi teknik yakni menguji kredibilitas data 

dengan menggunakan sumber yang sama dan dengan teknik yang berbeda. 

Dalam hal ini data diperoleh berasal dari wawancara, 

observasi dan dokumentasi.
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Gambar 2. Triangulasi Teknik (Sugiyono, 2009:242) 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan guru sejarah 

terkait sertifikasi dan kinerja guru. Selain guru sejarah, peneliti juga 

wawancara dengan beberapa orang siswa. Hasil dari wawancara tersebut kemudian 

dicek dengan observasi dalam proses pembelajaran sejarah di kelas. Selain observasi, 

peneliti juga mengecek data yang telah diperoleh melalui dokumen. Sebagaimana 

h, dalam wawancara dengan salah satu guru sejarah bersertifikat di SMA N 3 

Semarang, mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran di dalam kelas guru

diharapkan bisa menggunakan 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009:273).

Menurut penjelasan di atas berarti terdapat triangulasi sumber, 

teknik dan triangulasi waktu. Sedangkan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan Triangulasi teknik yakni menguji kredibilitas data 

dengan menggunakan sumber yang sama dan dengan teknik yang berbeda. 

Dalam hal ini data diperoleh berasal dari wawancara, kemudian dicek dengan 

observasi dan dokumentasi. 
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Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan guru sejarah 

terkait sertifikasi dan kinerja guru. Selain guru sejarah, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan beberapa orang siswa. Hasil dari wawancara tersebut kemudian 

dicek dengan observasi dalam proses pembelajaran sejarah di kelas. Selain observasi, 

peneliti juga mengecek data yang telah diperoleh melalui dokumen. Sebagaimana 

h, dalam wawancara dengan salah satu guru sejarah bersertifikat di SMA N 3 

Semarang, mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran di dalam kelas guru-guru 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009:273). 

Menurut penjelasan di atas berarti terdapat triangulasi sumber, 

teknik dan triangulasi waktu. Sedangkan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan Triangulasi teknik yakni menguji kredibilitas data 

dengan menggunakan sumber yang sama dan dengan teknik yang berbeda. 

kemudian dicek dengan 
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media pembelajaran secara maksimal. Khususnya guru-guru yang telah 

menerima tunjangan sertifikasi, termasuk guru sejarah. Oleh sebab itu, 

dalam proses pembelajaran sejarah di dalam kelas guru sejarah 

menggunakan media pembelajaran yang salah satunya adalah menggunakan 

miniatur. Untuk mengecek hasil wawancara tersebut, peneliti melakukan 

observasi dengan cara ikut dalam proses pembelajaran sejarah di kelas dan 

melakukan wawancara dengan siswa, yang ternyata memperoleh data yang 

sama pula. Data hasil wawancara dan observasi tersebut masih dicek dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari guru yang bersangkutan. 

G. Teknik analisis data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, makan peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel. (Sugiyono, 2009:246). Analisis data dalam kualitatif 

dilakukan dalam tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Tahap awal dalam analisi data adalah reduksi yaitu merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 
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melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan 



 

 

(Sugiyono, 2009:247). Data yang terkumpul melalui wawancara, 

observasi, dan study dokumen di SMA

direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendispl

penyajian data. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk 

uraia singkat, bagan, hubungan antar kategori

Melalui penyajian data tersebut, maka data akan

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami 

(Sugiyono, 2009:249).

Tahap ketiga dalam analisi data kualitatif adalah kesimpulan yang 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskri

masih remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 

2009:253). 

(Sugiyono, 2009:247). Data yang terkumpul melalui wawancara, 

observasi, dan study dokumen di SMA-SMA Kota Semarang, setelah 

direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk 

uraia singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami 

(Sugiyono, 2009:249). 

Tahap ketiga dalam analisi data kualitatif adalah kesimpulan yang 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 
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(Sugiyono, 2009:247). Data yang terkumpul melalui wawancara, 

SMA Kota Semarang, setelah 

ay data atau 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk 

dan sejenisnya. 

terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami 

Tahap ketiga dalam analisi data kualitatif adalah kesimpulan yang 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

psi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 
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BAB IV 

                            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Profil guru sejarah di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Semarang 

Mata pelajaran sejarah merupakan salah satu pelajaran wajib yang ada 

dalam Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri ataupun swasta. Pelajaran 

sejarah ini sebenarnya merupakan pelajaran penting karena dengan 

mempelajari sejarah diharapkan siswa mampu menganalisis kejadian-kejadian 

di masa lampau untuk menjadi pelajaran di kehidupan sekarang. 

Konsep sejarah modern cukup komprehensif, peristiwa-peristiwa politik 

dan militer tidak dipandang sebagai akibat dari dirinya sendiri, tapi digunakan 

untuk memberikan perspektif tentang pentingnya aspek-aspek sosial, kultural, 

dan ekonomi dalam kehidupan manusia. Penekanan diletakkan pada 

memadukan semua kejadian sosial, ekonomi, politik, konstitusional, militer 

dan agama. Tidak hanya itu, sejarah sekarang ini juga dipandang memiliki 

empat dimensi, yaitu masyarakat, tempat, waktu dan gagasan yang semuanya 

diperlukan untuk menyusun kisah tentang manusia secara komprehensif 

(Kochhar:2008:11-12) 

Pentingnya pelajaran sejarah bagi peserta didik ternyata belum 

diimbangi dengan porsi pelajaran sejarah dalam kurikulum di semua tingkat 

satuan pendidikan, termasuk di Sekolah Menengah Atas (SMA). Porsi 

pelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas Kota Semarang terhitung cukup 
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sedikit. Jumlah jam pelajaran sejarah di kelas X rata-rata 1-2 jam perminggu. 

Jumlah jam pelajaran sejarah di kelas XI IPA rata-rata 1-2 jam perminggu. 

Sedangkan untuk kelas XI IPS dan XII IPS rata-rata 3-4 jam perminggu. Adanya 

sertifikasi menjadikan jumlah jam mengajar guru merata yakni berkisar 24 sampai 

27 jam perminggu. 

Pertambahan jumlah jam mengajar ini mengakibatkan guru-guru sejarah 

yang awalnya memiliki jumlah jam mengajar tinggi menjadi berkurang. Ada pula 

guru sejarah yang akhirnya harus mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain 

untuk mencukupi jam mengajar tersebut. Kondisi inilah yang sekarang menjadi 

salah satu masalah bagi guru-guru sejarah di Kota Semarang karena jumlah jam 

pelajaran sejarah yang sedikit mengakibatkan guru sejarah merasa kesulitan untuk 

mendapatkan jam tambahan di sekolah lain. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, jumlah guru sejarah di masing- 

masing SMA negeri kota Semarang rata-rata 2-3 orang dan hampir sebagian besar 

sudah menerima tunjangan sertifikasi. Berikut daftar jumlah guru sejarah di 8 

SMA Negeri kota Semarang,  
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Kreativitas guru merupakan hal penting dalam pembelajaran dan bahkan 

dapat menjadi pintu masuk dalam upaya meningkatkan pencapaian hasil belajar 

siswa. Perilaku pembelajaran yang dicerminkan oleh guru cenderung kurang 

bermakna apabila tidak diimbangi dengan gagasan/ide dan perilaku 

pembelajaran yang kreatif. Kreativitas guru didukung dengan pemahaman 

tentang makna mengajar dan belajar. Mengajar bukan sekedar memberikan 

materi ataupun melaksanakan hal-hal tertentu, apabila jika dikaitkan dengan 

pencapaian target program pengajaran. Mengajar harus dikaitkan dengan makna 

belajar, yang memerlukan pula perwujudan multi peran dari guru. Guru bukan 

sekedar menitikberatkan sebagai penyampai pengetahuan dan pengalih 

ketrampilan serta merupakan satu-satunya sumber  

Tabel 1. Guru sejarah di SMA Negeri Kota Semarang 
No Sekolah 

Jumlah Guru Sejarah Jumlah Guru Sejarah 

Sertifikasi 
1 SMA N 2 Semarang 4 orang 3 orang 

2 SMA N 3 Semarang 3 orang 3 orang 

3 SMA N 5 Semarang 2 orang 2 orang 

4 SMA N 6 Semarang 3 orang 3 orang 

5 SMA N 7 Semarang 2 orang 2 orang 

6 SMA N 9 Semarang 2 orang 2 orang 

7 SMA N 11 Semarang 3 orang 3 orang 

8 SMA N 15 Semarang 2 orang 2 orang 

Sumber : observasi Peneliti 
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belajar, tetapi perlu dirubah menjadi pembimbing, pembina, pengajar dan pelatih 

yang berarti membelajarkan anak didik (Agung, 2010:23-24). 

Terkait proses pembelajaran sejarah di dalam kelas, guru sejarah 

bersertifikat di SMA Negeri kota Semarang selalu berusaha sekreatif mungkin 

dalam hal pengunaan media, metode, maupun evaluasi pembelajaran. Media yang 

mereka gunakan disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi yang tengah 

diajarkan. Tujuan penggunaan media, metode, maupun evaluasi yang menarik 

dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Pemanfaatan media pembelajaran yang menarik, efektif dan efisien, dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran sejarah. 

2) Penggunaan hasil evaluasi yang sesuai dapat meningkatkan hasil belajar 

pada siswa. 

3) Dengan pemanfaatan media, metode, dan evaluasi yang tepat dan sesuai 

dapat menjadikan pelajaran sejarah menjadi pelajaran yang menarik dan 

menyenangkan sehingga pelajaran sejarah yang terkenal sebagai pelajaran 

yang membosankan dapat dihilangkan. 

Selain gambar atau film sejarah yang ditayangkan dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas, para guru juga yang berinisiatif mengadakan 

kunjungan langsung ke museum atau situs-situs sejarah bahkan menghadiri 

peringatan-peringatan hari bersejarah sebagai upaya memperdalam pemahaman 

dan pengetahuan siswa terhadap materi pelajaran melalui kunjungan lapangan. 
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Hal ini diungkapkan oleh beberapa guru sejarah dari SMA Negeri di kota 

Semarang yang mengatakan; 

"Kalau dalam hal penggunaan media memang kami dituntut untuk 
memanfaatkan media secara maksimal seperti penggunaan LCD, 
miniatur-miniatur, maket, dan benda-benda sejarah yang bagi kami itu 
bisa kami jadikan sebagai media pembelajaran sejarah ya kami 
memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu ........ " (Wawancara dengan bu 
Eko, salah satu guru sejarah di SMA N 3 Semarang) 

"Kita manfaatkan peninggalan-peninggalan disekitar kita. Misalkan 
pertempuran 5 hari disemarang, anak pada waktu ada acara peringatan di 
tugu muda kita beri mereka tugas karena mereka kebetulan juga terlibat. 
Untuk kelas XII IPS, ya kita ajak ke gedung DPRD untuk melihat sidang. 
Supaya mereka tahu bagaimana demokrasi terjadi supaya mereka tahu 
bagaimana cara mengambil keputusan di dalam 
sidang ................ "(Wawancara dengan pak Sri, salah satu guru 
sejarah di SMA N 3 Semarang) 

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran juga variatif. Guru 

sejarah berusaha menggunkan metode yang dapat menumbuhkan partisipasi siswa 

serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Menurut 

Kochhar (2008:286) mengatakan bahwa guru sejarah diharapkan memiliki 

pengetahuan luas tentang metode pembelajaran dan harus mampu memilih mtode 

yang tepat untuk unit atau pelajaran tertentu. Metode yang tepat akan 

membangkitkan kebutuhan untuk belajar, memunculkan untuk informasi dan 

ketrampilan yang berlimpah dari seorang guru, dan di atas segalanya, 

menyelaraskan materi pembelajaran dengan kebutuhan orang yang paling penting 

dalam proses pendidikan peserta didik. 

Menurut hasil wawancara dengan para siswa di SMA N 2 Semarang 

mengatakan bahwa guru sejarah di sekolah mereka selalu menggunakan metode 

yang bervariasi, seperti diskusi, tanya jawab, ataupun dengan menggunakan 

metode tutor sebaya. Metode tutor sebaya ini adalah menyuruh salah satu siswa 
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yang sudah menguasai materi untuk menjelaskan di depan kelas kepada teman-

temanya. Metode ini bisa dalam lingkup satu kelas ataupun bisa dalam lingkup 

satu kelompok. Namun menurut para siswa, metode ini membuat pembelajaran 

sejarah menjadi lebih menarik. 

"Untuk bu Ari memang selalu menggunakan meode yang bermacam- 
macam. Kadang pakai metode tutor sebaya juga. Jadi tutor sebaya itu 
kalau ada siswa yang sudah menguasai materi harus menjelaskan di 
depan kelas. Tapi itu bikin siswa-siswa pada senang..." (Wawancara 
dengan Hayu sekarini, salah satu siswi kelas XII IPS 4 SMA N 2 
Semarang) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut guru sejarah di SMA N 2 Semarang 

memiliki metode yang bervariatif untuk menarik minat siswa-siswa pada mata 

pelajaran sejarah. Metode pembelajaran dapat memang dapat meningkatkan minat 

siswa, akan tetapi banyak juga metode pembelajaran yang justru mengakibatkan 

proses pembelajaran menjadi satu arah, yakni hanya berpusat pada guru saja. 

Oleh sebab itu pemilihan metode yang sesuai merupakan faktor penting dalam 

keberhasilan proses pembelajaran. 

Bentuk variasi metode pembelajaran sejarah di dalam kelas juga dilakukan 

dengan cara pemutaran film-film dokumenter. Metode ini diakui baik oleh siswa 

maupun oleh guru sejarah merupakan cara yang sangat efektif membuat siswa 

tertarik dengan pelajaran sejarah. Namun tidak semua kelas dapat diterapkan 

metode pembelajaran yang sama. Hal ini dikarenakan masing- masing kelas 

memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda.  
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"Pelajaran sejarah di dalam kelas tidak selalu cuma mendengarkan. 
Kadang-kadang juga diputarkan film-film sejarah kemudian disuruh 
untuk menganalisis. Tapi saya suka kalau diputarkan film-film sejarah. 
Lebih menyenangkan" ( Wawancara dengan Rizal Putra,salah satu siswa 
kelas XI IPA 6, SMA N 15 Semarang) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa guru sejarah 

di bersertifikasi di SMA N 15 Semarang berusaha untuk melakukan variasi 

metode pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat 

siswa dalam pelajaran sejarah. Karena persepsi siswa selama ini adalah pelajaran 

sejarah merupakan pelajaran hafalan yang sering kali membuat kebosanan. Untuk 

itulah diperlukan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan dalam 

pelajaran sejarah di dalam kelas. 

Menurut hasil wawancara dengan guru sejarah di SMA N 11 Semarang 

mengatakan bahwa tidak semua kelas dapat diberi metode pembelajaran yang 

sama. Kondisi ini dikarenakan masing-masing kelas memiliki suasana kelas dan 

potensi yang berbeda pula. Karakteristik kelas yang berbeda-beda ini yang 

menyebabkan suatu metode tidak bisa diterapkan dalam keseluruhan kelas 

paralel. Ada kelas yang cocok diterapkan metode jig zaw, namun ada kelas yang 

cocok diterapkan metode tanya jawab. 

" ..... tidak semua kelas dapat disamakan dalam hal penggunaan 

 metode pembelajaran. Karena masing-masing kelas memiliki karakteristik yang 
berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus pandai- 

pandai dalam menyikapi ini . " (Wawancara dengan guru SMA N 11 

Semarang) 

Siswa merupakan individu yang memiliki karakteristik berbeda antara satu 

sama lain, sehingga memerlukan perhatian guru untuk mengembangkan strategi 

kreativitasnya terhadap perbedaan itu. Dengan memerhatikan
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perbedaan karakteristik siswa, seorang guru dapat mengembangkan strategi untuk 

memberikan perlakuan yang diperlukan. Secara umum dalam penyerapan dan 

pemahaman bahan ajar/ materi pelajaran, siswa dapat dibedakan atas tiga 

kategori, yakni sangat mampu, rata-rata, dan kurang mampu. Berdasarkan 

perbedaan karakteristik itu, guru dapat menentukan tindakan apa yang perlu 

dijalankan terhadap siswa yang terkategori memiliki kemampuan rata-rata dan 

kurang mampu itu. Perhatian dan perlakuan ekstra dapat diberikaan melalui 

pengulangan bahan ajar/materi yang diberikan, memberikan tugas/latihan soal, 

memberikan jam belajar tambahan, menggunakan variasi \metode dan media 

belajar dan lain sebagainya. Bagi murid yang terkategori sangat mampu mungkin 

guru cukup menjelaskan bahan ajar/materi pelajaran dengan menggunakan 

metode ceramah, tetapi tidak demikian halnya dengan siswa yang terkategori rata-

rata dan kurang mampu. Atas dasar itu, strategi yang cermat dan matang sangat 

diperlukan guru terhadap perbedaan karakteristik individu siswa tersebut. 

Perhatian dan pemahaman terhadap hal itu dapat menjadi pintu masuk bagi guru 

untuk mengembangkan strategi pembelajaran (Agung:2010:78-79). 

Guru sejarah di kota semarang menggunakan metode dalam mengajar 

sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Kondisi ini dilakukukan agar proses 

pembelajaran mendapatkan hasil yang maksimal. Evaluasi proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru sejarah bervariasi tergantung dari materi dan 

karakteristik siswa. Ada guru sejarah yang mengadakan evaluasi dengan cara tes 

lisan. Cara ini diakui dapat meningkatkan semangat siswa
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dalam belajar sejarah karena tes lisan yang digunakan ini dilakukan perindividu. 

Evaluasi dengan cara presentasi kadang dipakai untuk meningkatkan rasa percaya 

diri pada diri siswa dan menumbuhkan rasa toleransi antar sesama. Terlepas ada 

nilai positif dan negatif suatu evaluasi, evaluasi dengan jalan tes tertulis lebih 

banyak digunakan untuk menghemat waktu. 

Selain kreatifitas guru sejarah dalam proses pembelajaran di dalam kelas, 

guru sejarah SMA di kota Semarang juga merupakan pribadi yang aktif. Hal ini 

dapat dilihat dari posisi yang disandang oleh para guru sejarah di sekolah seperti 

menjabat sebagai bendahara, wakil kepala sekolah, bahkan ada beberapa guru 

sejarah yang pernah menjabat sebagai kepala sekoalah di SMA swasta. Posisi-

posisi penting dalam sekolah ini memperlihatkan bahwa guru sejarah di SMA 

Negeri kota Semarang merupakan guru-guru yang berprestasi bukan hanya dalam 

bidang akademik saja, namun juga dalam hal non- akademik. Posisi-posisi 

penting ini diperoleh karena ada beberapa faktor, yaitu: 

1) Adanya kepercayaan dari atasan kepada para guru sejarah bahwa mereka 

adalah pribadi-pribadi yang dapat mempertanggung jawabkan posisi 

mereka. 

2) Pencapaian prestasi yang bagus oleh para guru sejarah sehingga mereka 

mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan posisi tersebut. 

Prestasi guru sejarah juga dapat dilihat dengan adanya kreatifitas para 

guru sejarah untuk membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) sendiri. Pembuatan LKS 

sejarah yang dikoordinatori oleh MGMP sejarah merupakan salah satu 
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langkah untuk meningkatakan potensi dan kreatifitas guru sejarah di kota 

Semarang. LKS yang dibuat oleh tim MGMP kota semarang ini selalu 

dilakukan revisi agar LKS materi dalam LKS tersebut sesuai dengan 

kurikulum. LKS tersebut juga diharapkan dapat menjadi salah satu pegangan 

bagi siswa dalam belajar selain buku paket. 

3. Kinerja guru sejarah sebelum mendapat sertifikasi 

Pada dasarnya keberadaan sertifikasi memang merupakan "angin segar" 

bagi para guru termasuk guru sejarah di SMA Negeri Kota Semarang. Namun, 

sebelum adanya program sertifikasi, guru-guru sejarah di kota Semarang sudah 

berusaha meningkatkan kinerja sesuai dengan porsi mereka sebagai tenaga 

pendidik. Variasi-variasi dalam proses pembelajaran sudah dilakukan dalam 

upaya meningkatakan antusiasme siswa dalam pelajaran sejarah. Keadaan ini 

diungkapkan oleh beberapa guru sejarah dari beberapa SMA Negeri di Kota 

Semarang yang mengatakan; 

"Setelah atau sebelum sertifikasi bagi saya sama saja ya mbak, ya saya 
memang selalu berusaha mengajar dengan baik dan melaksanakan 
tugas sebagai sebaik-baiknya. Karena memang itu tuntutan sebagai 
seorang guru dan dari sekolah juga menuntut demikian."(Wawancara 
dengan ibu Ari, salah satu guru sejarah bersertifikasi di SMA N 2 
Semarang) 

"Kalau saya sama saja sich mbak, karena memang SMA N 3 
Semarang ini menuntut semua gurunya memiliki kinerja dengan baik. 
Jadi kami sebagai guru di SMA 3 memang selalu berupaya 
meningkakan kualitas sebagai pendidik" (Wawancara dengan ibu Eko, 
salah satu guru sejarah bersertifikasi di SMA N 3 Semarang) 

Pernyataan berbeda juga diungkapkan dari guru-guru sejarah di sekolah lain 

terkait kinerja sebelum sertifikasi. Menurut guru sejarah di SMA N 5 
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Semarang mengatakan bahwa memang terdapat perubahan terhadap reaksi suatu 

kebijakan. Guru yang masih menyandang Guru Tidak Tetap (GTT) tentu 

memiliki motivasi untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Bagi guru yang sudah PNS tentu motivasinya adalah supaya segera sertifikasi. 

Sedangkan bagi guru yang sudah sertifikasi tentu motivasinya adalah prestasi 

yang lebih baik sesuai dengan tuntutan pemerintah terhadap sertifikasi. Motivasi 

inilah yang tentunya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kinerja guru 

sejarah dari yang sebelum dan sesudah menerima sertifikasi. 

Kinerja guru sejarah di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang 

sebelum mendapatkan sertifikasi dapat dilihat dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran guru sejarah. RPP yang digunakan oleh guru sejarah di SMA 

Negeri Kota Semarang sebelum mendapatkan sertifikasi adalah berupa RPP yang 

berisi rencana pembelajaran secara sederhana. Tujuan yang terdapat dalam RPP 

guru sejarah sebelum mendapatkan sertifikasi belum berisi tujuan pembelajaran 

yang jelas. Tujuan yang dicantumkan dalam RPP tersebut belum dijelaskan secara 

mendetail atau hanya dicantumkan secara global. Tujuan dalam RPP juga belum 

dibedakan antara tujuan kognitif dan tujuan afektifnya. contoh, dalam satu 

Kompetensi Dasar guru hanya mencantumkan satu tujuan pembelajaran. Bahkan 

ada beberapa RPP guru sejarah yang sama sekali tidak mencantumkan tujuan 

pembelajaran dalam RPP. Padahal tujuan pembelajaran merupakan aspek penting 

dalam suatu peroses pembelajaran. RPP guru sejarah sebelum mendapatkan 

sertifikasi rata-rata belum mencantumkan alokasi waktu dalam setiap tahapan 

proses pembelajaran. Alokasi waktu dalam proses
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pembelajaran merupakan hal yang penting dalam upaya efektifitas waktu selama 

proses pembelajaran. 

Media pembelajaran yang digunakan dalam RPP guru sejarah sebelum 

mendapatkan sertifikasi cenderung konvensional. Rata-rata media pembelajaran 

yang digunakan oleh guru sejarah di SMA Negeri Kota Semarang menggunakan 

LKS, papan tulis, dan spidol. Guru sejarah rata-rata belum menggunakan media 

pembelajaran yang variatif. Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) guru sejarah sebelum mendapatkan sertifikasi tersebut dapat dilihat bahwa 

sebelum mendapatkan sertifikasi, guru sejarah cenderung menggunakan media 

pembelajaran yang konvensional. 

Metode pembelajaran yang dipilih oleh guru sejarah sebelum sertifikasi 

rata-rata menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah. Berdasarkan 

data yang diperoleh peneliti tersebut dapat menggambarkan bahwa proses 

pembelajaran sejarah yang dilakukan oleh guru sejarah di SMA Negeri Kota 

Semarang sebelum menerima sertifikasi masih menggunakan cara konvensional. 

Sedangkan rata-rata guru sejarah yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti 

menerima sertifikat pendidik pada tahun 2009. 

Peningkatan kinerja dalam proses pembelajaran sejarah di dalam kelas 

dapat dilihat dari adanya variasi-variasi dalam proses pembelajaran baik 

penggunaan media maupun metode. Variasi yang dilakukan oleh guru sejarah 

sebelum mendapatkan sertifikasi cenderung belum maksimal. Salah satu 

penyebab dari adanya kondisi tersebut adalah belum tersedianya media 

pembelajaran berbasis multimedia yang merupakan sarana penunjang proses
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belajar mengajar. Akibat ketidak tersedianya perangkat multimedia bagi guru 

dalam mengajar adalah : 

1) Guru harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyediakan media 

pembelajaran, seperti gambar-gambar dan sejenisnya. 

2) Guru yang tidak kreatif dalam memilih media pembelajaran, akan 

mengakibatkan kurang menariknya proses pembelajaran sejarah di dalam 

kelas. 

3) Guru kesulitan dalam proses penyimpanan data. 

4) Guru tidak dapat melakukan variasi soal-soal ulangan maupun tes bagi 

siswa. Hal ini dikarenakan dengan akses internet, guru akan menemukan 

banyak sekali referensi-referensi yang mengkin dapat dijadikan salah satu 

bahan rujukan. 

5) Mempersulit guru dalam mengolah nilai akhir bagi siswa. 

6) Ketidak tersedianya perangkat multimedia mengakibatkan terjadinya 

kondisi "gagap teknologi" bagi guru-guru khususnya guru-guru yang sudah 

"berusia" 

Faktor-faktor tersebut merupakan penghambat guru dalam 

mengembangkan kreativitas mengajar sejarah di dalam kelas. Ada beberapa faktor 

yang menyebabkan guru belum melengkapai diri dengan media khususnya media 

pembelajaran berbasis multimedia. Pertama, menggunakan media itu repot. 

Mengajar dengan menggunakan media perlu persiapan. Guru sudah repot dengan 

menulis persiapan mengajar, jadwal padat, urusan di rumah
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dan lain-lain. Padahal kalau sedikit saja mau berpikir dari aspek lain, bahwa 

dengan media akan lebih efektif, maka alasan repot itu akan hilang. 

Kedua, media itu canggih dan mahal. Tidak selalu media itu harus canggih 

dan mahal. Nilai penting dari sebuah media bukan terletak pada kecanggihannya 

(apalagi harganya yang mahal) namun terletak pada efektivitas dan efisiensinya 

dalam membantu proses pembelajaran. Banyak media sederhana yang dapat 

dikembangkan sendiri oleh guru dengan harga murah. Kalaupun dibutuhkan 

media canggih semacam audio visual atau multimedia, tentu biayanya akan 

menjadi murah apabila dapat digunakan oleh lebih banyak siswa. 

Ketiga, tidak bisa. Demam teknologi ternyata menyerang sebagian dari 

guru kita. Ada beberapa guru yang "takut" dengan peralatan elektronik, takut 

kesetrum, takut salah tekan tombol dan rusak. Sebenarnya, dengan sedikit latihan 

dan mengubah sikap bahwa media itu mudah dan menyenangkan, maka segala 

sesuatunya akan berubah. 

Keempat, media itu hiburan sedangkan belajar itu serius. Alasan ini jarang 

ditemui, namun ada sebagian guru yang beranggapa demikian. Menurut pendapat 

orang-orang terdahulu belajar itu sesuatu yang serius. Belajar harus mengerutkan 

dahi. Media itu identik dengan hiburan. Hiburan adalah hal yang berbeda dengan 

belajar. Tidak mungkin belajar sambil santai. Ini memang pendapat orang-orang 

jaman dulu. Paradigma belajar kini sudah berubah.  
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Kelima, tidak tersedia. Tidak tersedia media di sekolah, mungkin ini 

adalah alasan yang masuk akal. Tapi seorang guru tidak boleh menyerah begitu 

saja. Ia adalah seorang profesional yang harus penuh inisiatif. Seperti telah 

disebutkan di atas, media tidak harus selalu canggih, namun dapat juga 

dikembangkan sendiri oleh guru. Namun alangkah baiknya kalau sekolah 

memang memfasilitasi dengan fasilitas yang dapat mmeperlancar proses 

pembelajaran di dalam kelas. 

Keenam, kebiasaan menikmati bicara. Ini kebiasaan yang sulit diubah. 

Seorang guru cenderung mengikuti cara gurunya dahulu. Mengajar dengan 

mengandalkan verbal lebih mudah, tidak memerlukan persiapan yang banyak, 

jadi lebih enak untuk guru. Namun yang harus dipertimbangkan dalam proses 

pembelajaran adalah kepentingan murid yang belajar, bukan kepuasan guru 

semata.(http://www.mediapembelajaran.com/index.php?option=com content& 

task=view&id=7&Itemid=2) 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, salah satu kendala sebelum 

memperoleh tunjangan sertifikasi adalah guru mengalami kendala dalam hal 

finansial sehingga menganggap keberadaan media pembelajaran berbasis 

multimedia merupakan kebutuhan sampingan yang tidak harus dipenuhi. Padahal 

keberadaan perangkat multimedia sangat membantu guru dalam proses 

pembelajaran baik dalam hal pembuatan media, metode maupun bahan evaluasi. 

Kondisi inilah yang menyebakan kondisi guru sebelum menerima tunjangan 

sertifikasi belum dapat mengembangkan diri secara maksimal.  

http://www.mediapembelajaran.com/index.php?option=com
http://www.mediapembelajaran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=2
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan salah satu bentuk penelitian 

yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik dengan salah satu tujuan untuk 

mengetahui karakteristik peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. 

Sebelum dikeluarkannya program sertifikasi, pemerintah belum menerapkan 

kewajiban tersebut kepada seorang guru. Kebijakan pembuatan Penelitian atau 

karya ilmiah hanya diperuntukkan untuk seorang dosen. Padahal kalau ditinjau 

lebih dalam, penelitian atau pembuatan karya ilmiah sangat penting bagi tenaga 

pendidik baik dosen maupun guru. Belum adanya kebijakan pembuatan karya 

ilmiah menyebabkan dampak sebagai berikut : 

1) Motivasi guru untuk melakukan penelitian semakin berkurang. Kondisi ini 

menyebabkan banyak guru yang tidak produktif. 

2) Guru tidak dapat mengetahui dan memahami potensi serta karakteristik 

siswa. Padahal dengan adanya pengetahuan tersebut, guru dapat 

mengarahkan peserta didiknya agar dapat mengembangkan potensi yang 

mereka miliki secara maksimal. 

3) Tidak ada acuan bagi guru untuk melakukan evaluasi diri. 

Terkait dengan jumlah jam mengajar bagi guru sejarah sebelum menerima 

tunjangan sertifikasi juga tidak ada batasan khusus. Hal ini mengakibatkan ada 

guru sejarah yang mendapatkan jumlah jam yang sangat tinggi namun ada juga 

guru sejarah yang mendapatkan jam cukup sedikit. Ada guru sejarah yang 

mendapatkan jam mengajar hingga 30 jam perminggu, namun ada juga guru 

sejarah yang hanya mendapatkan jam mengajar sebanyak  
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15 jam perminggu. Keadaan ini diungkap oleh para guru sejarah bersertifikasi 

di SMA Negeri Kota Semarang yang mengatakan; 

"kebijakan sertifikasi yang mengharuskan guru mengajar 24 jam 
perminggu tidak memberakan saya. Karena sebelum ada sertifikasi 
saya juga sudah sering mengajar 30 jam permingggu, bahkan saya 
juga pernah mengajar sebanyak 32 jam perminggu ....................... " 
(Wawancara dengan ibu Evani, salah satu guru sejarah bersertifikasi di 
SMA N 6 Semarang) 

Tidak adanya batasan dalam hal jumlah mengajar bagi guru sejarah, 

menyebabkan tidak meratanya jumlah jam mengajar sejarah bagi guru sejarah 

di SMA kota Semarang. Hal ini tentunya dapat menyebabkan terjadinya 

kecemburuan sosial. Karena pemerintah tidak menetapkan batasan khusus 

dalam hal banyaknya jumlah jam mengajar. Pemerintah hanya menetapkan 

batasan minimal jumlah jam mengajar. 

3. Kinerja guru sejarah setelah mendapatkan sertifikasi. 

Sertifikasi guru adalah pemberian sertifikat kepada guru yang telah 

memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan 

oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan sertifikasi profesi guru 

meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. 

Latar belakang adanya program sertifikasi adalah sebagai upaya 

peningkatan mutu guru yang harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan 

guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu 

pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan  
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kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi 

guru yang memiliki sertifikasi pendidik. 

Sertifikasi guru bukan hanya pemberian tunjangan secara cuma-cuma dari 

pemerintah kepada tenaga pendidik. Pemerintah telah menetapkan berbagai 

macam kebijakan sertifikasi dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas para guru termasuk guru sejarah SMA di kota Semarang. Salah satunya 

adalah profesionalisme guru paska menerima tunjangan sertifikasi. Guru dituntut 

untuk memiliki kompetensi dasar sebagai guru yang profesional. Kompetensi 

dasar tersebut adalah kompetensi kepribadian, kompetensi paedagogik, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantab dan stabil, dewasa, arif dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik yang berakhlak mulia. Kompetensi paedagogik 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan, dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesional 

merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang 

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi 

keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan 

methodologi keilmuan. Sedangkan Kompetensi sosial merupakan kemampuan 

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

dan masyarakat sekitar. 

Program sertifikasi juga mengharuskan guru sejarah memiliki jumlah jam 

mengajar sebanyak 24 jam perminggu. Bagi mata pelajaran sejarah, jumlah jam 

mengajar tersebut sebenarnya memberatkan bagi para guru karena pelajaran 

sejarah di Sekolah Menengah Atas hanya memiliki porsi yang sedikit. 

Sertifikasi juga memberikan kebijakan bagi para guru penerima tunjangan 

untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Kebijakan tersebut 

menjadikan motivasi bagi para guru sejarah di SMA Negeri Kota Semarang 

melakukan PTK. Lima dari delapan guru sejarah yang dijadikan sampel peneliti, 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hal ini menunjukkan bahwa 

sertifikasi memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat motivasi serta 

kreatifitas guru sejarah di SMA Negeri Kota Semarang. Semua kebijakan dari 

pemerintah perihal sertifikasi tersebut pada dasarnya merupakan upaya dari 

pemerintah untuk membetuk guru yang profesional yang diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan termasuk di Kota Semarang. Berikut 

merupakan tabel jumlah guru sejarah yang dijadikan sampel peneliti dan tahun 

mendapatkan sertifikasi.  
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Kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait sertifikasi, ternyata 

menimbulkan pro-kontra bagi guru sejarah di SMA kota Semarang. Salah 

satunya adalah berkenaan dengan jumlah mengajar sebanyak 24 jam perminggu. 

Bagi mata pelajaran sejarah, jumlah jam mengajar tersebut dianggap oleh para 

guru memberatkan karena melihat dari mata pelajaran sejarah di SMA yang 

memiliki porsi sedikit, padahal bagaimanapun juga para guru harus tetap 

memenuhi jumlah jam tersebut. Guru yang tidak bisa memenuhi jumlah 24 jam 

mengajar dari sekolah tempat guru tersebut mengajar, harus mencari tambahan 

jam mengajar dari sekolah lain untuk menutup kekurangan jam. Hal ini dialami 

oleh guru-guru sejarah di Kota Semarang yang sekolahnya memiliki jumlah 

kelas sedikit.  

Tabel 2. Daftar guru yang dijadikan sampel penelitian 
NO SMA NAMA 

LULUS 

SERTIFIKASI 
1 SMA N 2 SEMARANG Ari Nugrahini 2009 

2 SMA N 3 SEMARANG Eko Wulansari 2009 

3 SMA N 5 SEMARANG Sri sumaryatno 2009 

4 SMA N 6 SEMARANG Evani Aprilawati 2009 

5 SMA N 7 SEMARANG Bintang Muhammad 2008 

7 SMA N 9 SEMARANG Novi Ekawati 2009 

8 SMA N 11 SEMARANG Ani Hariwiyanti 2008 

9 SMA N 15 SEMARANG Mulyadi wibowo 2012 

Sumber : Observasi peneliti 
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Kebijakan tersebut dianggap oleh guru-guru sejarah di kota Semarang 

memberatkan. Walaupun ada beberapa guru yang mengatakan bahwa jam 

tersebut merupakan jam ideal bagi guru. Guru yang keberatan dengan kebijakan 

tersebut beranggapan bahwa kebijakan tersebut mengakibatkan waktu untuk 

mengembangkan diri menjadi sangat sedikit karena padatnya waktu mengajar. 

Terlebih bagi guru yang memiliki tanggung jawab menjadi wali kelas yang 

mengharuskan melakukan pembinaan terhadap kelas yang menj adi tanggung 

jawabnya. 

Selain padatnya waktu mengajar, kebijakan 24 jam perminggu juga 

mengakibatkan banyaknya kelas yang menjadi tanggung jawab guru mengingat 

sejarah memiliki porsi jam yang sedikit. Hal ini berdampak pada padatnya jadwal 

guru untuk mengoreksi hasil tes ataupun tugas dari para siswa sehingga waktu 

untuk mengembangkan diri bagi guru dirasa semakin berkurang. 

Ada pula guru sejarah yang juga beranggapan bahwa dengan adanya 

kebijakan mengajar sebanyak 24 jam perminggu menyebabkan tugasnya dalam 

hal mengajar semakin diperingan. Hal ini dikarenakan ada guru sejarah yang 

memiliki jumlah jam mengajar sangat tinggi sebelum diterapkannya kebijakan 

tersebut. 

Terlepas pro kontra perihal kebijakan sertifikasi dari pemeritah, dengan 

adaya sertifikasi memang memberikan pengaruh bagi guru sejarah di SMA 

Negeri Kota Semarang. Kebijakan Penelitian Tindakan Kelas bagi guru penerima 

tunjangan mengakibatkan guru berupaya untuk mengikuti pelatihan-
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pelatihan pembuatan karya ilmiah yang diadakan oleh berbagai lembaga- lembaga 

peneliti pendidikan. 

Kebijakan PTK juga menuai reaksi pro-kontra dari para guru. Guru yang 

tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut mengatakan bahwa tuntutan-

tuntutan pemerintah terhadap guru terkait pemberian sertifikasi dikatakan cukup 

berat. Mengenai kebijakan mengajar 24 jam perminggu sebenarnya sudah 

merupakan waktu yang sangat padat bagi para guru. Apalagi ditambah pula 

dengan beragam keharusan seperti pembuatan karya tulis ilmiah atau penelitian. 

Apresiasi positif juga banyak diungkapkan oleh para guru sejarah terkait 

PTK tersebut karena memang mendorong para guru untuk meningkatakn 

kreativitas serta kualitas dari para guru sebagai tenaga pendidik yang profesional. 

Salah satu upaya tepat dari pemerintah untuk mewujudkan guru yang profesional 

salah satunya memang dengan PTK atau dengan pembuatan karya ilmiah. 

Upaya untuk membentuk guru yang profesional bukan hanya di lakukan 

dari pihak pemerintah lewat sertifikasi saja. Pihak sekolah juga berupaya 

menyukseskan tujuan tersebut, seperti SMA N 5 Semarang. Dalam rangka 

meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya, khususnya bagi guru-guru yang telah 

tersertifikasi, SMA N 5 Semarang menerapkan program yang disebut dengan 

PKG (Penilaian Kinerja Guru). Program ini merupakan salah satu langkah dari 

SMA N 5 Semarang untuk selalu meningkatkan kualitas guru. Penilaian ini 

meliputi penilaian terhadap perencanaan pembelajaran, silabus,
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pelaksanaan pembelajaran dan juga evaluasi. Tim dari PKG ini terdiri kepala 

sekolah yang menjabat sebagai ketua, waka kurikulum sebagai wakil ketua, dan 

dan pelaksana lapangan bagi tiap jurusan (IPA,IPS dan Bahasa) yang dipilih 

langsung oleh kepala sekolah. 

Bentuk dari penilaian ini yaitu tim PKG ikut dalam proses pembelajaran di 

dalam kelas, merekam proses pembelajaran dan kemudian mendiskusikan dengan 

guru yang bersangkutan apabila ada hal yang harus dibenahi untuk 

meningkatakan kualitas. Program lanjutan dari PKG adalah PKB (Penilaian 

Kinerja Berkelanjutan). Program ini bertujuan membenahi apa yang menjadi 

koreksi untuk kinerja secara berkelanjutan agar guru di SMA N 5 Semarang 

menjadi guru yang berkualitas. 

Tuntutan pemerintah terhadap profesionalisme guru juga dapat ditunjang 

dengan adanya perangkat multimedia. Perangkat multimedia dapat 

mempermudah guru dalam aktivitas belajar mengajar. Tunjangan sertifikasi yang 

berupa penambahan satu kali gaji pokok banyak dimanfaatkan oleh guru untuk 

melengkapi diri dengan media pembelajaran berbasis multimedia. Memang 

keberadaan media ini bisa digantikan dengan media-media lain sesuai kreativitas 

guru, namun keberadaan peralatan multimedia ini tentunya semakin 

mempermudah guru dalam pemanfaatan media. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh bapak Sri Maryatno, salah satu guru sejarah bersertifikasi di SMA N 5 

Semarang yang mengatakan bahwa dengan adanya sertifikasi menjadikan guru 

sejarah semakin termotivasi melengkapi diri dengan laptop untuk membantu 

proses pembelajaran sejarah di dalam kelas.  
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Pengaruh lain adanya tunjangan sertifikasi bagi para guru adalah semakin 

meningkatkan motivasi para guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun 

seminar-seminar. Kegiatan ini tentu saja berpengaruh baik bagi para guru karena 

dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan dari para guru sejarah. Terlebih bagi guru-guru produk lama yang 

membutuhkan informasi-informasi terbaru. 

Pelatihan atau seminar dapat menjadi fasilitas bagi guru untuk 

mengembangkan diri. Hal ini dapat menjadi jalan alternatif bagi guru yang pada 

dasarnya kurang aktif dalam mengembangkan diri. Sedangkan bagi guru yang 

memang sudah aktif dalam usaha mengembangkan diri, pelatihan ataupun 

seminar dapat menjadi sarana untuk evaluasi diri. 

Keberadaan sertifikasi mengakibatkan guru harus berupaya 

meningkatkan kedisiplinan dalam kaitannya sebagai tenaga pendidik. Sehingga 

tugas sebagai tenaga pendidik seperti mengoreksi ulangan, membuat media, 

dan menyiapkan materi harus segera diselesaikan tepat pada waktunya 

mengingat jadwal mengajar yang sangat penuh. Pengaruh ini muncul secara 

tidak langsung karena perubahan dapat terjadi dalam kondisi yang terdesak. 

Kondisi ini diungkap oleh ibu Novi, salah satu guru sejarah bersertifikasi di 

SMA N 9 Semarang yang mengatakan; 

"Sehari itu bisa sekitar 6-7 jam perhari. Apalagi kalau musim ulangan itu 
harus ngoreksi banyak sekali. Terlebih sekarang saya juga dapat kelas 
IPA dan IPS. Walaupun sama-sama kelas XI, tapi tentu saja cakupan 
materi IPA dan IPS berbeda. Persiapan materinya menjadi lebih banyak 
juga. Jadi semua tugas harus segera diselesaikan agar tidak numpuk 
banyak. Mengingat jadwal mengajar menjadi sangat padat."  
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Kinerja tenaga pendidik adalah menyangkut seluruh aktivitas yang 

ditunjukkan oleh tenaga pengajar dalam tanggung jawabnya sebagai orang yang 

mengemban suatu amanat dan tanggug jawab untuk mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, dan memandu peserta didik dalam rangka 

menggiring perkembangan peserta didik ke arah kedewasaan mental-spiritual 

maupun fisik-biologis (Martinis Yamin dan Maisah:2010:87). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, kinerja guru fokus pada tiga fungsi 

utama yaitu pertama, Rencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang meliputi: 

1. Perumusan tujuan pembelajaran yang meliputi kejelasan tujuan, 

kelengkapan cakupan rumusan dan kesesuaian dengan kompetensi dasar. 

2. Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar yang meliputi kesesuaian 

dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, 

keruntutan dan sistematika materi dan kesesuaian materi dengan alokasi 

waktu. 

3. Pemilihan sumber belajar/media pembelajaran yang meliputi kesesuaian 

sumber belajar/media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dan 

kesesuaian sumber belajar /media pembelajaran dengan karakteristik 

peserta didik. 

4. Skenario/kegiatan pembelajaran yang meliputi kesesuaian metode dan 

strategi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian metode dan 

strategi pembelajaran dengan materi pembelajaran,kesesuaian  
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metode dan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dan 

kelengkapan dalam langkah-langkah pembelajaran serta alokasi waktu. 

5. Penilaian hasil belajar yang meliputi kesesuaian teknik penilaian, kejelasan 

prosedur penilaian dan kelengkapan instrumen. 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh ibu Ari, salah 

satu guru sejarah bersertifikasi di SMA N 2 Semarang sudah memenuhi semua 

aspek dalam penyusunan RPP. Media yang digunakan sudah disesuaikan dengan 

materi dan karakteristik siswa. Selain menggunakan sumber-sumber yang 

relevan, guru juga menggunkan media internet sebagai sarana pendalaman materi 

bagi siswa. Dalam RPP guru juga sudah mencantumkan alokasi waktu proses 

pembelajaran. Guru sejarah bersertifikat di SMA N 2 Semarang juga menerapkan 

RPP bekarakter sesuai dengan program pemerintah. Nilai yang ditanamkan 

adalah religius, rasa ingin tahu, komunikatif, kreatif, mandiri, tanggung jawab dan 

gemar membaca. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru sejarah 

bersertifikat di SMA N 3 dan SMA N 5 Semarang pada dasarnya hampir sama. 

Kedua guru dari kedua sekolah tersebut sudah menyusun RPP dengan baik. 

Alokasi waktu dicantumkan sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya 

pemborosan waktu dalam mengajar. Dalam penyusunan RPP, guru sangat 

memperhatikan siswa dari aspek kognitif maupun afektif. Media yang digunakan 

dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. 

Selain menggunakan sumber-sumber yang relevan dan  
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CD pembelajaran, guru juga memanfaatkan fasilitas hot spot area sebagai sarana 

penunjang pembelajaran. 

RPP yang disusun oleh guru sejarah bersertifikat di SMA N 3 dan SMA N 

5 Semarang adalah RPP berkarakter. Karakter yang ditanamkan disesuaikan 

dengan materi pelajaran. Namun pada dasarnya secara keseluruhan karakter yang 

ditekankan adalah komunikasi, menghargai, jujur, kerjasama, peduli lingkungan. 

Guru sejarah bersertifikasi di SMA N 6 sudah bagus dalam hal 

penyusunan RPP. Hal ini dapat dilihat dari ketercakupan semua aspek dalam 

pembuatan RPP. Metode yang dirancang sesuai dengan materi dan karakteristik 

siswa. Dalam RPP guru mencantumkan alokasi waktu sebagai pegangan bagi 

guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas agar menghindari 

pemborosan waktu. Selain menggunakan LKS, buku sumber yang relevan, guru 

sejarah bersertifikat di SMA N 6 Semarang juga menggunakan sumber internet 

untuk memperdalam materi. 

Guru sejarah bersertifikat di SMA N 6 Semarang telah menyusun RPP 

berkarakter sesuai dengan program pemerintah tentang pendidikan berkarakter di 

Indonesia. Nilai karakter yang ditanamkan sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Namun secara garis besar nilai budaya dan karakter bangsa yang ditekankan 

adalah semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, tanggung jawab dan 

mandiri. 

RPP yang disusun oleh guru sejarah bersertifikat di SMA N 7 Semarang 

sudah bagus. Semua aspek dalam penyusuna RPP sudah dipenuhi dalam RPP. 
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Guru juga sudah mencantumkan alokasi waktu dalam proses pembelajaran. 

Namun, guru sejarah bersertifikat di SMA N 7 Semarang belum menerapkan 

nilai-nilai karakter bangsa dalam penyusunan RPP. Hal serupa juga diungkap oleh 

salah satu guru sejarah bersertifikasi di SMA N 9 Semarang yang mengatakan; 

"Kalau RPP sebelum menerima tunjangan sertifikasi RPP masih 
sederhana. Namun dengan adanya kebijakan sertifikasi sekarang ini 
menjadi banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk membuat RPP yang 
baik. Sehingga untuk RPP setelah saya menerima tunjangan sertifikasi 
tentunya menjadi RPP yang lebih baik" 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan 

adanya kebijakan sertifikasi, guru sejarah bersertifikat di SMA N 9 Semarang 

semakin giat dan termotivasi untuk menyusun RPP bermutu. RPP guru sejarah 

bersertifikat di SMA N 11 Semarang juga sudah memenuhi semua aspek. Guru 

juga mencantumkan alokasi waktu sebagai pedoman dalam proses pembelajaran 

di dalam kelas. Selain memakai sumber dari LKS dan buku-buku yang relevan, 

guru juga memanfaatkan internet sebagai salah satu langkah untuk memperdalam 

materi bagi sisiwa. 

Guru sejarah bersertifikat di SMA N 11 Semarang belum menerapkan RPP 

berkarakter sesuai dengan program pemerintah. Guru sejarah hanya memberikan 

motivasi kepada siswa sebelum memulai pelajaran. Motivasi ini bisa lewat cerita-

cerita inspiratif ataupun lewat film-film pendek atau power point. 

Guru sejarah bersertifikasi di SMA N 15 sudah bagus dalam hal 

penyusunan RPP. Hal ini dapat dilihat dari ketercakupan semua aspek dalam
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pembuatan RPP. Metode yang dirancang sesuai dengan materi dan karakteristik 

siswa. Dalam RPP guru mencantumkan alokasi waktu sebagai pegangan bagi 

guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas agar menghindari 

pemborosan waktu. Selain menggunakan LKS, buku sumber yang relevan, guru 

sejarah bersertifikat di SMA N 15 Semarang juga menggunakan sumber internet 

untuk memperdalam materi. 

Kinerja guru selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran 

yang efektif, yang meliputi : 

1. Kegiatan prapembelajaran yang meliputi persiapan siswa untuk belajar dan 

apersepsi. 

2. Penguasaan materi pelajaran yang meliputi menguasaan materi, mengaitan 

materi dengan pengetahuan lain, kejelasan penyampaian materi dan 

mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 

3. Pendekatan/strategi pembelajaran yang meliputi pembelajaran yang sesuai 

dengan kompetensi/tujuan, runtut, penguasaan kelas, bersifat kontekstual, 

membentuk kebiasaan positif dan sesuai alokasi waktu. 

4. Pemanfaatan sumber/media pembelajaran yang meliputi penggunaan 

media yang efektif dan efisien, menghasilkan pesan yang menarik dan 

melibatkan siswa dalam pemanfaatan media. 

5. Pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban siswa yang 

meliputi menumbuhkan partisipasi dan keaktifan siswa, menunjukkan 

sikap terbuka terhadap respon siswa dan menumbuhkan antusiasme siswa 

dalam belajar.  
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6. Penilaian proses dan hasil belajar yang meliputi memantau kemajuan siswa 

dan melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi/tujuan. 

7. Penggunaan bahasa yang meliputi menggunakan bahasa lisan dan tulis 

dengan jelas, baik, benar dan menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai. 

8. Kegiatan penutup yang meliputi melakukan refleksi yang melibatkan 

siswa. 

Pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas merupakan salah satu 

indikator kinerja guru yang meliputi beberapa aspek. Pertama, mengenai 

penguasaan materi pelajaran. Guru sejarah memang dituntut untuk memiliki 

wawasan yang luas terkait disiplin ilmu yang ditekuninya. Sehingga diharapkan 

dengan adanya kompetensi tersebut guru sejarah mampu mengembangkan potensi 

yang dimiliki oleh peserta didiknya. 

Berdasarkan hasil penelitian, penguasaan materi pelajaran yang 

ditunjukkan oleh para guru sejarah di SMA kota Semarang selama proses 

pembelajaran sejarah di dalam kelas, menunjukkan penguasaan materi yang baik. 

Guru memiliki penguasaan yang mendalam terhadap materi sejarah. Materi yang 

disampaikan dihubungkan dengan disiplin ilmu yang lain serta penyampaian 

materinya jelas dan runtut. 

Selain penguasaan materi, dalam konteks ini seorang guru sejarah 

sertifikasi juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan sejarah mereka. Karena 

dengan wawasan yang luas, guru sejarah dapat dengan mudah menghubungkan 

materi sejarah dengan disiplin ilmu yang lain. Salah satu media efektif yang dapat 

ditempuh guru untuk meningkatkan wawasan sejarah adalah dengan mengikuti 
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seminar-seminar yang diadakan oleh berbagai lembaga-lembaga. 

Sertifikasi guru yang memberikaan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok 

memberikan motivasi kepada guru untuk mengikuti seminar-seminar. 

Berdasarkan hasil wawancara, motivasi untuk mengikuti seminar-seminar 

memang meningkat setelah ada tunjangan sertifikasi dari pemerintah. 

Sebagaimana yang diungkapakan oleh bapak Sri Maryatno, salah satu guru 

sejarah di SMA N 5 Semarang yang mengatakan; 

"ya kalau bisa malah diharapkan bisa mengikuti. Karena jelas saya guru 
yang sudah lumayan tua, jadi harus mendapatkan produk baru atau 
informasi-informasi baru perkambangan mutakhir pembelajaran sejarah. 
Seperti seminar Sujiwo Tejo yang di adakan di jurusan sejarah kemarin 
saya juga ikut. Pokoknya kalau ada seminar-seminar atau pelatihan-
pelatihan yang diinformasikan kepada saya, saya selalu mengikuti karena 
menambah materi, wawasan serta pengetahuan mbak." 

Seminar-seminar yang diikuti oleh para guru sejarah merupakan salah satu 

cara untuk menambah wawasan yang dapat menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran sejarah di dalam kelas. Tidak semua guru sejarah di SMA kota 

Semarang berkesempatan untuk mengikuti seminar-seminar tersebut. Hal ini 

dikarenakan ada guru sejarah yang dipercaya oleh sekolah untuk menjadi 

bendahara, wakil kepala sekolah, bahkan menjabat sebagai kepala sekolah 

sehingga tidak ada waktu untuk mengikuti seminar-seminar tersebut. Kendala lain 

yang dihadapi oleh guru adalah tanggung jawab kelas XII yang akan menempuh 

ujian akhir. Tanggung jawab yang ditanggung oleh guru sejarah akan menjadi 

lebih tinggi ketika guru sejarah mengajar kelas XII. Kondisi
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inilah yang kadang mengakibatkan guru sejarah menjadi tidak ada waktu untuk 

mengikuti seminar atau pelatihan. 

Kebijakan program sertifikasi dari pemerintah juga mengharuskan para 

guru membuat Penelitian Tindakan Kelas atau karya ilmiah. Kebijakan ini 

tentunya menyulitkan bagi guru yang tebiasa tidak aktif, namun kebijakan ini 

memiliki banyak manfaat,yaitu : 

1) Memotivasi guru untuk aktif melakukan penelitian atau karya ilmiah. 

2) Memotivasi guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka 

bimbingan pembuatan karya ilmiah ataupun seminar-seminar yang dapat 

meningkatkan wawasan serta pengetahuan para guru sejarah. 

3) Dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas, guru dapat mengetahui 

potensi dan karakteristik peserta didiknya sehingga dapat mengarahkan 

peserta didiknya untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. 

4) Dengan melakukan PTK guru memiliki acuan evaluasi diri tentang 

pencampaian tujuan pembelajaran. 

5) Meningkatkan kreativitas dan potensi para guru sejarah. Kebijakan-

kebijakan pemerintah terkait dengan adanya sertifikasi 

memang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penambahan tunjangan 

sebesar satu kali gaji pokok bertujuan agar para guru dapat mengembangkan 

kualitas diri dalam rangka menuju profesionalisme guru. Para guru sejarah SMA 

Negeri kota Semarang menyambut baik adanya segala macam kebijakan 

pemerintah terkait sertifikasi. Guru sejarah di SMA Negeri kota Semarang 

berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan sejarah yang
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pada dasarnya merupakan pengetahuan penting bagi generasi muda. Perhatian itu 

bisa dalam bentuk pemberian buku-buku sejarah revisi terbaru yang sesuai dengan 

kurikulum ataupun dalam hal penambahan jam mata pelajaran sejarah di tingkat 

SMA. 

Aspek kedua adalah pendekatan atau strategi pembelajaran. Dalam hal ini 

guru sejarah mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensi/tujuan pembelajaran. Hal ini diungkapkan oleh para siswa yang 

diwawancarai oleh peneliti di 8 SMA Negeri Kota Semarang. Sebagian besar 

siswa mengatakan bahwa pembelajaran sejarah di dalam kelas menyenangkan dan 

siswa merasa paham dengan materi yang disampaikan oleh guru sejarah. Menurut 

para siswa di SMA N 7 Semarang, guru sejarah di sekolah tersebut merupakan 

pribadi yang disiplin. Hal ini terlihat dari waktu mulai dan berakhirnya proses 

pembelajaran di dalam kelas serta ketepatan dalam pengumpulan tugas. 

Namun tidak semua guru sejarah mampu menciptakan proses pembelajaran 

di dalam kelas dengan suasana yang kondusif. Hal ini dikarenakan masing-masing 

sekolah memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda. Karakteristik yang 

berbeda-beda ini menyebabkan penanganan siswa dalam proses pembelajaran di 

dalam kelas juga berbeda pula. 

Aspek ketiga adalah pemanfaatan sumber atau media pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dalam 

mencapai keberhasilan pembelajaran sejarah. Melalui media pembelajaran yang 

tepat dapat menjadikan pembelajaran sejarah menarik dan
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menyenangkan. Sertifikasi guru yang memberikan tunjangan satu kali gaji pokok 

memberikan pengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran oleh guru 

sejarah. Pengaruh ini ditandai dengan motivasi guru untuk melengkapi diri 

dengan perangkat multimedia. 

Media pembelajaran berbasis multimedia merupakan media pembelajaran 

yang menekankan pada pemanfaaatan teknologi. Kondisi ini dapat dilihat dengan 

banyaknya guru sejarah di SMA Negeri Kota Semarang yang mulai melengkapi 

diri dengan laptop untuk mendukung proses pembelajaran sejarah di dalam kelas. 

Keberadaan media pembelajaran berbasis multimedia ini selain mengikuti 

perkembangan zaman juga semakin memotivasi guru untuk meningkatakan 

kreatifitas mereka dalam menggunakan teknologi. 

Kepemilikan perangkat multimedia memang merupakan sarana yang 

sangat penting sebagai penunjang pembelajaran. Banyak kemudahan yang 

diperoleh oleh guru sejarah dengan kepemilikan perangkat tersebut. Pengaruhnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Kepemilikan perangkat multimedia dapat mengefisiensi biaya dalam 

pembuatan media pembelajaran. Karena guru dapat meningkatkan 

kreativitas media pembelajaran, misalkan memperlihatkan gambar- 

gambar atau film-film sejarah tanpa harus datang langsung ke situs yang 

mungkin dapat menghabiskan banyak biaya. 

2) Media pembelajaran menjadi menarik sehingga dapat meningkatkan 

antusis para siswa dalam pembelajaran sejarah.  
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3) Mempermudah guru dalam penyimpanan data. 

4) Meningkatkan variasi-variasi soal dalam evaluasi pembelajaran karena 

dengan kepemilikan guru dapat dengan mudah akses internet, terlebih 

banyak SMA Negeri di Kota Semarang yang telah menggunakan wifi. 

5) Mempermudah guru dalam mengolah nilai akhir siswa. 

6) Meningkatakan motivasi para guru sejarah untuk belajar teknologi, terlebih 

bagi guru-guru yang sudah tua. 

Keberadaan sertifikasi menuntut guru untuk meningkatkan 

profesionalisme. Salah satunya adalah guru dituntut untuk mengembangkan 

media pembelajaran. Kewajiban ini dapat terwujud apabila ada perangakat yag 

mendukung bagi guru untuk mengembangkan media pembelajaran tersebut. Oleh 

sebab itu, adanya sertifikasi memang memudahkan guru sejarah di kota Semarang 

dalam hal tersebut. Akan tetapi, tidak semua guru sejarah di SMA Negeri Kota 

Semarang dapat menerapkan media pembelajaran berbasis multimedia dalam 

proses pembelajaran sejarah di dalam kelas. Kondisi ini dikarenakan tidak semua 

sekolah memfasilitasi guru sejarah dalam menerapakan media tersebut. Tidak 

semua SMA Negeri di Kota Semarang sudah melengkapi kelas dengan fasilitas 

LCD. Sehingga bilapun guru sejarah telah melengkapi diri dengan laptop, tetap 

tidak akan bisa maksimal dalam menggunakan meda tersebut. 

Aspek keempat adalah Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

ketertiban siswa. Aspek ini merupakan kemampuan guru dalam menciptakan 

partisipasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut hasil
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penelitian, guru sejarah di SMA Negeri Kota Semarang selalu berupaya 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Guru juga terbuka 

terhadap respon pembelajaran dari siswa. 

Upaya guru dalam meningkatkan keaktifan siswa adalah melalui 

beberapa metode, diantaranya diskusi kelompok. Cara ini diharapkan 

mampu menumbuhkan sikap kritis, berani dan rasa tanggung jawab terhadap 

kelompok. Siswa juga sering diberi tugas untuk mencari artikel di internet untuk 

memperdalam materi pelajaran. menurut guru sejarah di SMA N 15 Semarang 

keaktifan siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan media peta konsep. 

Cara ini diungkapkan merupakan salah satu cara yang efektif karena dengan 

pemberian tugas berupa peta konsep, siswa dituntut untuk membaca materi 

terlebih dahulu. Sehingga selain dapat meningkatkan keaktifan juga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. Keaktifan siswa di dalam kelas juga ditunjang 

dengan adanya media yang tepat. Hal ini diungkapkan oleh pak Sri, salah satu 

guru sejarah bersertifikasi di SMA N 5 Semarang yang megatakan; 

"Mengaktifkan siswa bisa lewat Power Point, kita lihatkan gambar- 
gambar, itu akan menarik perhatian mereka sehingga dengan sendirinya 
akan membangun keaktifan mereka dalam pembelajaran. Cara 
mengaktifkan siswa juga dapat ditempuh dengan cara memberikan 
pertanyaan-pertanyan" 

Aspek kelima adalah penggunaan bahasa. Aspek ini merupakan 

kemampuan sosial guru sejarah. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik dan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan komptensi sosial yang 

dimiliki oleh guru sejarah bersertifikat adalah baik. Hal ini dapat dilihat
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dari pembelajaran di dalam kelas yang terlihat sangat komunikatif sehingga 

menumbuhkan keaktifan siswa. 

Komunikatif dalam hal ini bukan hanya dari segi penyampaian materi, 

namun juga dari segi media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipakai guru 

dalam proses pembelajaran juga komunikatif. Setiap power point yang 

ditampilkan selalu mengajak siswa untuk menganalisis. Tentunya tidak semua 

guru sejarah sudah menerapkan media pembelajaran yang komunikatif karena 

tidak semua sekolah melengkapi fasilitas yang menunjang bagi guru dalam proses 

pembelajaran, seperti pemasangan LCD bagi semua kelas. 

Aspek keenam adalah penutup yang meliputi refleksi yang melibatkan 

siswa. Berdasarkan hasil penelitian, jarang guru sejarah di SMA kota Semarang 

yang melakukan refleksi. Hal ini dikarenakan terkadang ada guru sejarah yang 

tidak cermat terhadap waktu, sehingga ketika waktu sudah selesai guru masih 

belum melakukan refleksi. 

kinerja guru yang ketiga adalah dalam hal pelaksanaan evaluasi, yang 

meliputi kesesuaian teknik penilaian, kejelasan prosedur penilaian dan 

kelengkapan instrumen. Sertifikasi guru mengakibatkan guru termotivasi untuk 

melengkapi diri dengan laptop, modem dan lain sebagainya. Ketersediaan 

perangkat multimedia ini mempermudah guru dalam melakukan penilaian hasil 

belajar. Hal ini dikarenakan guru dapat dengan mudah mendapatkan referensi- 

referensi dari akses internet untuk melengkapi instrumen penilaian belajar. 

Kebijakan sertifikasi mengharuskan seorang guru termasuk guru sejarah 

mengajar sejumlah 24 jam perminggu. Jumlah ini adalah jam ideal dari
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pemerintah, namun di lapangan guru-guru sejarah mengajar dengan jam yang 

variatif dari 24 sampai 28 jam perminggu. Kebijakan ini selain mengalami pro- 

kontra, sebenarnya juga mempunyai dampak positif dan negatifnya. Dampak 

positifnya adalah : 

1) Jumlah mengajar sebanyak 24 jam perminggu memperlihatkan bahwa 

sertifikasi berpengaruh dalam hal jadwal yang padat dalam mengajar. 

2) Menyamarataan jadwal mengajar bagi semua guru termasuk guru sejarah. 

Jadi tidak ada guru sejarah yang memiliki jumlah jam mengajar tinggi dan 

jumlah jam mengajar sedikit. 

3) Padatnya jumlah jam mengajar mengakibatkan meningkatnya 

kedisiplinan dari para guru sejarah karena semua tugas yang mereka 

miliki harus secepatnya diselesaikan agar tidak terjadi penumpukan 

tugas mengingat padatnya jadwal mengajar. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh ibu Novi, salah satu guru sejarah bersertifikasi di 

SMA N 9 Semarang yang mengatakan; 

"Sehari itu bisa sekitar 6-7 jam perhari. Apalagi kalau musim ulangan itu 
harus ngoreksi banyak sekali. Terlebih sekarang saya juga dapat kelas 
IPA dan IPS. Walaupun sama-sama kelas XI, tapi tentu saja cakupan 
materi IPA dan IPS berbeda. Persiapan materinya menjadi lebih banyak 
juga. Jadi semua tugas harus segera diselesaikan agar tidak numpuk 
banyak. Mengingat jadwal mengajar menjadi sangat padat." 

Program sertifikasi memberikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok 

bagi guru. Peningkatan finansial bagi para guru tentunya memiliki pengaruh yang 

memang itu merupakan salah satu tujuan dari pemerintah sebagi upaya 
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untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penambahan tunjangan sebesar satu kali 

gaji pokok ini mengakibatkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Penambahan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok diharapkan para 

guru dapat lebih mengembangkan diri dalam upaya menjadi seorang 

guru profesional. Fenomena yang selama ini terjadi adalah banyak guru 

yang mencari pekerjaan tambahan disamping sebagai seorang guru 

untuk menambah penghasilan. Hal ini mengakibatkan guru tidak 

memiliki waktu yang cukup untuk mengambangkan diri. Sehingga 

dengan pemberian tunjangan sebesar satu kali gaji pokok diharapkan 

guru bisa lebih meningkatkan profesionalisme mereka. 

2) Memotivasi para guru sejarah untuk melanjutkan ke studi S2. 

3) Penambahan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok mengakibatkan guru 

semakin termotivasi untuk melengkapi diri dengan perangkat 

multimedia untuk mendukung proses pembelajaran di dalam kelas. 

B. Pembahasan 

1. Sertifikasi dan Kinerja guru sejarah 

Kinerja tenaga pendidik adalah menyangkut seluruh aktivitas yang 

ditunjukkan oleh tenaga pengajar dalam tanggung jawabnya sebagai orang 

yang mengemban suatu amanat dan tanggug jawab untuk mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, dan memandu peserta didik dalam rangka 

menggiring perkembangan peserta didik ke arah kedewasaan mental-spiritual 

maupun fisik-biologis (Martinis Yamin dan Maisah:2010:87).  
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Kinerja guru sejarah dapat dilihat dari pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) oleh guru-guru sejarah bersertifikasi di SMA kota Semarang 

tahun 2013. Selain dituntut untuk menyusun RPP berkarakter sesuai dengan 

progam pemerintah, RPP yang disusun oleh guru sejarah juga harus memenuhi 

kriteria yang sudah ditentutakan. Kriteria itu menyangkut perumusan tujuan, 

pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan media pembelajaran, skenario 

pembelajaran dan penilaian. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru sejarah 

di SMA Negeri Kota Semarang setelah memperoleh tunjangan sertifikasi menjadi 

RPP yang lebih komplit, yaitu memenuhi semua aspek yang harus dipenuhi 

dalam pembuatan RPP. Kualitas seorang tenaga pendidik salah satunya dapat 

dilihat dari penyusunan RPP. Hal ini dikarenakan RPP merupakan rencana bagi 

seorang guru untuk menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan 

pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas merupakan faktor penting dalam 

keberhasilan suatu pendidikan. Tujuan pembelajaran dalam RPP setelah 

menerima tunjangan sertifikasi lebih diperjelas dan disesuaikan dengan 

kompetensi dasar. Guru lebih memperhatikan alokasi waktu selama proses 

pembelajaran sejarah di dalam kelas. Setiap langkah dalam proses pembelajaran 

diberi alokasi waktu sehingga guru dapat mengatur waktu selama mengajar 

dengan baik. 

Pembelajaran modern menempatkan guru tidaklah menjadi satu-satunya 

sumber belajar. Pada saat ini, dengan semakin derasnya arus informasi, 

menempatkan siswa dapat memperoleh akses sumber belajar dari beragam
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tempat, orang ataupun lingkungan. Oleh karena itu, perkembangan dunia 

pembelajaran yang begitu cepat mengharuskan guru untuk terus beradaptasi 

menyesuaikan diri dengan ritme pembelajaran yang berlangsung sekarang. 

Pembelajaran modern sekarang lebih menuntut hasil yang lebih konkret. 

Akibatnya hasil pembelajaran yang diinginkan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih 

efisien (Asmaun Sahlan dan Angga Teguh: 2012:108). 

Adanya perubahan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) oleh guru sejarah setelah menerima tunjangan sertifikasi adalah 

dikarenakan sertifikasi menuntut profesionalisme. Tuntutan profesionalisme guru 

ini memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Maka dari 

itu seorang guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi harus memiliki 

kompetensi yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 14 tahun 2005. 

Menurut Martinis Yamin dan Maisah (2010:152-153) mengatakan bahwa 

guru profesional merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian 

khusus, karena jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakaukan oleh sembarang orang, 

yang dalam posisinya berada diluar bidang kependidikan, meskipun kenyataanya 

masih juga dilakukan oleh orang-orang di luar kependidikan. Akibatnya, jenis 

profesi keguruan terkadang memiliki masalah, yakni tidak dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada siswa dan masyarakat. 

Salah satu bentuk profesionalisme guru ini adalah penyusunan RPP 

berkarakter sesuai dengan pasal 1 UU SISDIKNAS tahun 2003 tentang
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penerapan karakter dalam pendidikan. Dengan adanya peraturan tersebut guru 

diharuskan membuat RPP berkarakter dalam rangka mewujudkan pendidikan 

yang berkarakter. Kebijakan sertifikasi yang menuntut profesionalisme guru, 

menjadikan guru sejarah lebih termotivasi untuk membenahi RPP mereka 

menjadi RPP berkarakter dan bermutu. 

Perencanaan pembelajaran yang bermutu harus mengacu kepada standar 

yang telah ditentukan. Standar dibuat agar proses perencanaan pembelajaran yang 

tersusun dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan indikator maupun kriteria 

minimum yang diinginkan. Jika penyusunan perencanaan pembelajaran dinilai 

kurang memenuhi standart yang diinginkan, maka dikatakan perencanaan 

pembelajaran yang disusun telah memenuhi bahkan melampaui standart yang 

ditentukan, dapat dikatakan penyusunan perencanaan pembelajaran tersebut 

bermutu yang mengacu pada PP no 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional 

Pendidikan, proses pembelajaran pendidikan berkarakter diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativiras, dan kemadirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis siswa (Sahlan dan Prastyo, 2012:52). 

Pemerintah sering mengadakan pelatihan-pelatihan bagi guru dalam 

penyusunan RPP dan media pembelajaran yang baik. Semua ini tentu saja dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, dengan 

adanya sertifikasi guru sejarah khususnya di SMA Negeri Kota  
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Semarang semakin giat dalam menyusun RPP yang berkualitas dan bermutu. 

Sekolah lebih ketat dalam mengevaluasi RPP guru. RPP setiap guru akan di 

kumpulkan dan ditandatangani oleh kepala sekolah setiap awal semester. 

Dalam hal penggunaan media pembelajaran hampir semua guru sejarah di 

SMA Negeri Kota Semarang menggunakan media pembelajaran berbasis 

multimedia. Seperti penggunaan laptop sebagai salah satu media pembelajaran. 

Adanya penggunaan laptop ini juga didukung oleh pihak sekolah yang 

melengkapi kelas dengan sarana LCD, speaker, layar, sebagai perangkat bagi 

guru untuk dapat menggunakan media laptop dalam pembelajaran di dalam kelas. 

Rata-rata semua kelas di SMA Negeri Kota Semarang telah dilengkapi dengan 

fasilitas tersebut. Penggunaan laptop bagi seorang guru sangat penting karena 

dengan laptop guru dapat termotivasi untuk meningkatkan kreativitas mereka 

sebagai seorang guru. 

Tunjangan sertifikasi yang berbentuk satu kali tunjangan gaji pokok 

menyebabkan guru semakin termotivasi untuk melengkapi diri dengan perangkat 

multimedia seperti laptop dan modem. Motivasi ini tumbuh karena tuntutan 

profesionlisme guru oleh pemerintah dan ditambah dengan adanya biaya yang 

dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka sebagai 

tenaga pendidik. Banyak sekali manfaat yang didapat oleh seorang guru dengan 

kepemilikan perangkat multimedia tersebut. Guru semakin mudah dalam 

mengakses internet untuk memperdalam materi dan memperluas wawasan serta 

pengetahuan.  
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Penguasaan materi merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang 

guru. Dalam strategi ini seorang guru harus senantiasa berupaya memperluas 

wawasan dan pengetahuan, baik untuk diri sendiri maupun sebagai bagian dalam 

pelaksanaan fungsi dan tugas mengajarnya. Sempitnya pengetahuan yang dimiliki 

oleh seorang guru akan mengakibatkan keterbatasan dalam dalam penyampaian 

gagasan/ide, sehingga cenderung monoton dan membosankan perserta didik. 

Memperluas wawasan serta pengetahuan dapat diperoleh melalui kegiatan 

membaca dari keragaman sumber-sumber bacaan, baik yang berkaitan dengan 

materi pelajaran, buku non fiksi, novel, majalah, buletin, internet dan lain 

sebagainya. Melalui kegiatan membaca, informasi akan mengalir masuk yang 

lebih lanjut dapat membangkitkan dan memperkaya minat serta memuaskan rasa 

ingin tahu, memunculkan inspirasi dan ide kreatif yang mendukung 

tugas/pekerjaan dan lains sebagainya (Agung:2010:70). 

Seorang guru yang gemar membaca mewujudkan perilaku pembelajaran 

yang variatif, gaya bahasa penyampaian yang tidak kaku, pemanfaatan metode 

dan media pembelajaran yang menarik perhatian, dan memotivasi belajar anak 

didik.Guru dapat mengarahkan dan memberikan tugas kepada anak didik untuk 

mencari dan membaca buku yang dinilai menarik dan mendukung proses belajar 

mereka, serta dapat memberikan bimbingan dan bantuan yang dibutuhkan oleh 

siswa (Agung, 2010:70). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa penguasaan materi 

bagi seorang guru sangat penting sebagai faktor keberhasilan proses
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pembelajaran. Penguasaan materi ini dapat diperoleh dari bergam sumber dan 

salah satunya adalah berasal dari internet yang sangat bermanfaat dan 

memudahkan bagi seorang guru dalam mengembangkan potensi mereka. Dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas, guru sejarah bersertifikat di SMA Negeri 

Kota Semarang terlihat memiliki penguasaan materi yang sangat bagus. Variasi 

metode dan media juga dilakukan untuk menarik minat dan menambah 

pemahaman siswa dalam pelajaran sejarah. Kepemilikan perangkat multimedia 

yang memadai dapat meningkatkan kinerja guru dalam hal pelaksanaan proses 

pembelajaran sejarah di dalam kelas. 

1. Kepemilikan perangkat multimedia dapat menghemat dalam hal 

pengeluaran biaya karena media pembelajaran dapat ditampilkan lewat 

gambar dari laptop. 

2. Guru dapat menampilkan media yang menarik atau mengkreasikan metode 

baru sehingga pembelajaran sejarah di dalam kelas menarik. 

3. Keberadaan perangkat multimedia menjadikan penyimpanan data menjadi 

lebih mudah dan praktis. 

4. Guru dapat melakukan variasi soal-soal ulangan maupun tes bagi siswa. 

Karena dengan akses internet, guru akan menemukan banyak sekali 

referensi-referensi yang mengkin dapat dijadikan salah satu bahan rujukan. 

5. Memotivasi guru untuk belajar teknologi karena hal itu merupakan salah 

satu tuntutan perkembangan zaman.  
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Penelitian tentang sertifikasi guru juga peneliti dapatkan dari penelitian 

Nurul Susiana, mahasiswi jurusan pendidikan sejarah Universitas Negeri 

Semarang dengan judul "PENGARUH KINERJA GURU SEJARAH 

BERSERTIFIKAT TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA NEGERI KABUPATEN REMBANG 

TAHUN PELAJARAN 2009/2010". Dalam penelitian tersebut peneliti 

membahas tentang kinerja guru sejarah bersertifikasi yang dihubungkan dengan 

kualitas pembelajaran sejarah yang dalam hal ini peneliti menghubungkan dengan 

peningkatan nilai pelajaran sejarah. 

Menurut Nurul Susiana (2010:94) kinerja guru sejarah bersertifikasi di 

Kabupaten Rembang sudah baik. Hal ini didasarkan pada dua aspek, yakni proses 

perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Menurut penelitian 

tersebut, proses perencanaan pembelajaran telah memenuhi kategori baik 

meskipun masih terdapat beberapa komponen yang belum dipenuhi. 

Dalam hal pelaksanaan pembelajaran, menurut penelitian Nurul Susiana 

rata-rata guru sejarah bersertifikasi di Kabupaten Rembang yang dijadikan objek 

penelitian dalam hal penguasaan materi sangat bagus. Teknik pembelajaran dan 

metode yang digunakan bervariasi. Masing-masing mempunyai kompetensi 

sendiri untuk menarik minat dan perhatian siswa terhadap mata pelajaran sejarah. 

Menurut Nurul Susiana, kualitas guru belum tentu menentukan hasil 

belajar siswa. Hal ini dikarenakan faktor input siswa ketika masuk sekolah juga 

menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran sejarah di dalam kelas. 
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Selain itu faktor sarana serta prasaana dari sekolah juga ikut mendukung 

terhadap keberhasilan proses pembelajaran sejarah di SMA Kabupaten 

Rembang. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik di 

Kota Semarang maupun di Kabupaten Rembang, kinerja guru sejarah yang 

telah menerima tunjangan sertifikasi memiliki kinerja yang baik. Hal ini 

dikarenakan adanya tuntutan dari pemerintah terhadap profesionalisme bagi 

guru yang telah menerima sertifikat pendidik. Tuntutan profesionalisme 

tersebut memotivasi para guru sejarah untuk meningkatkan kinerja mereka 

baik dalam proses perencanaan pembelajaran maupun dalam hal pelaksanaan 

pembelajaran di dalam kelas. 

2. Kekurangan 

Buku ajar merupakan komponen pembelajaran yang juga berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran. Pentingnya buku ajar dalam pembelajaran 

belum disertai dengan pengembangan buku ajar oleh guru sejarah bersertifikasi 

sebagai buku pegangan guru dalam mengajar. Padahal buku ajar memiliki 

banyak fungsi baik bagi guru maupun bagi siswa. Hal ini dikarenakan banyak 

guru yang tidak memiliki waktu cukup untuk menyusun buku ajar sehingga 

guru hanya memanfaatkan buku pegangan yang berasal dari penerbit atau 

LKS. 

Padatnya waktu menjadi kendala bagi guru dalam mengembangkan 

buku ajar bagi siswa. Padatnya waktu bagi guru tersebut juga merupakan salah 

satu akibat dari kebijakan 24 jam mengajar bagi guru penerima tunjangan 

sertifikasi. Selain padatnya waktu mengajar, belum ketersediaan buku ajar 
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yang dikembangkan oleh guru juga dikarenakan guru sejarah sudah terbiasa 

dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) atau rangkuman materi yang dibuat oleh 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah Kota Semarang atau masih 

mengandalkan buku paket yang diterbitkan dari penerbit. Padahal dengan 

penyusunan buku ajar sendiri, guru dapat memasukkan sejarah lokal ke dalam 

materi buku ajar. 

Sejarah lokal adalah studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya 

komunitas dari suatu lingkungan sekitar tertentudalam dinamika perkembangan 

dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Widja:1989:13). Pengenalan sejarah 

lokal ini sangat penting bagi siswa, karena dengan pengenalan sejarah lokal dapat 

menumbuhkan dan meningkatkan kearifan lokal bagi siswa. Hal ini dikarenakan 

dengan memelajari sejarah lokal, dapat mengenal berbagai perisiwa sejarah di 

wilayah-wilayah di seluruh Indonesia dengan lebih baik dan lebih bermakna. 

Selain itu dengan mempelajari sejarah lokal kita dapat mengadakan koreksi 

terhadap generalisasi-generalisasi yang sering dibuat dalam penulisan sejarah 

nasional. Dengan mempelajari sejarah lokal juga dapat meningkatkan saling 

pengertian diantara kelompok-kelompok etnis di Indonesia dengan jalan 

meningkatkan pengetahuan kesejarahan dari masing-masing kelompok terhadap 

kelompok lainnya (Widja, 1989:16-17). 

Bahan ajar digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun 

bahan tidak tertulis. Untuk itu, pengembangan bahan ajar yang dilakukan guru 

harus mampu mendorong siswa lebih komunikatif dan
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interaktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam penyusunan bahan ajar, guru 

juga sebaiknya melegkapinya dengan berbagai macam soal maupun penugasan 

terstruktur maupun tidak terstruktur sehingga antara perangkat pembelajaran satu 

dengan lainnya saling terpadu. Hal inilah akan mendorong siswa lebih mampu 

menyerap materi pembelajaran secara menyeluruh
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   BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Sertifikasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan 

cara pemberian tunjangan sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang 

telah menerima sertifikat pendidik. Langkah ini diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia karena dengan pemberian 

sertifikat pendidik, pemerintah menuntut adanya profesionalisme guru. 

Profesionalisme tersebut mengharuskan seorang guru memiliki empat 

kompetensi dasar, yakni kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, 

kompetensi paedagogik dan kompetensi sosial. Guru sejarah bersertifikasi 

di SMA Negeri Kota Semarang telah memiliki empat kompetensi dasar 

sebagai guru yang profesional. 

Kinerja guru sejarah besertifikasi dapat dilihat dari beberapa hal 

sebagai berikut : 

Pertama, Guru sejarah di SMA Negeri Kota Semarang semakin 

terrmotivasi untuk menyusun RPP yang mencakup semua aspek yakni, 

perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian materi, 

pemilihan sumber belajar/media Skenario/kegiatan pembelajaran, dan 

penilaian hasil. Hampir semua guru sejarah yang dijadikan sampel oleh 

peneliti telah memenuhi semua aspek dalam menyusun RPP, meskipun 
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masih ada guru yang belum memenuhi beberapa komponen. Pihak 

sekolah semakin ketat dalam mengevaluasi RPP. Hal ini dilakukan karena 

sertifikasi yang menuntut adanya profesionalisme guru. 

Kedua, Sertifikasi guru yang memberikan tunjangan sebesar satu 

kali gaji pokok menjadikan guru semakin termotivasi untuk melengkapi 

diri dengan peragkat multimedia untuk membantu proses pembelajaran 

sejarah di dalam kelas. Guru memperhatikan semua aspek dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas yang meliputi kegiatan 

prapembelajaran, penguasaan materi pelajaran, pendekatan/strategi 

pembelajaran, pemanfaatan sumber/media pembelajaran, pembelajaran 

yang memicu dan memelihara ketertiban siswa, penilaian proses dan hasil 

belajar dan kegiatan penutup. Selama proses pembelajaran di dalam kelas, 

sebagian besar guru sejarah di SMA Negeri kota Semarang menunjukkan 

kriteria baik. Walapun masih ada beberapa hal yang harus lebih 

diperhatikan dan dibenahi oleh guru selama proses pembelajaran. 

Guru sejarah di SMA kota Semarang termotivasi untuk mengikuti 

seminar dalam upaya menambah wawasan dan pengetahuan. Kompotensi 

ini sangat bermanfaat dalam penyampaian materi sejarah di dalam kelas 

sehingga dengan wawasan dan pengetahuan yang luas, guru sejarah dapat 

mengaitkan pelajaran sejara dengan disiplin ilmu yang lain. Sertifikasi 

juga mengakibatkan sebagian besar guru sejarah di Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Kota Semarang semakin termotivasi untuk ikut pelatihan.
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Hal itu dapat digunakan guru untuk mengetahui karakteristik siswa dan 

sebagai bahan evaluasi mengajar sehingga guru dapat melakukan perbaikan. 

Selain melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), keberadaan 

sertifikasi bagi guru sejarah di SMA kota Semarang adalah guru sejarah 

semakin melengkapi diri dengan perangkat multimedia. Perangkat tersebut 

dapat membantu mempermudah guru dalam proses pembelajaran sejarah di 

dalam kelas seperti menayangakan film, power point, dan memodivikasi 

soal- soal ulangan bagi siswa. Tidak semua guru sejarah di SMA kota 

Semarang dapat memaksimalkan pemanfaatan perangkat multimedia dalam 

proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan belum semua sekolah dapat 

memfasilitasi semua kelas dengan fasilitas LCD. 

Ketiga, keberadaan sertifikasi menjadikan guru sejarah semakin 

termotivasi untuk terus memperbaiki dalam hal evaluasi. Pelaksanaan 

evaluasi meliputi kesesuaian teknik penilaian, kejelasan prosedur penilaian 

dan kelengkapan instrumen. Guru sejarah di SMA Negeri Kota Semarang 

telah melakukan evaluasi sesuai dengan indikator-indikator tersebut. 

Sertifikasi membuat guru semakin termotivasi untuk melengkapi diri dengan 

perangkat multimedia. Kepemilikan perangkat multimedia semakin 

mempermudah guru dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa. Hal ini 

dikarenakan guru dapat melengkapi instrumen penilaian belajar siswa. 

Kekurangan guru sejarah bersertifikasi di SMA kota Semarang adalah 

terkait dengan pengembangan buku ajar. Guru sejarah bersertifikasi di SMA 
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kota Semarang belum mengembangkan buku ajar dalam proses pembelajaran 

sejarah di dalam kelas. Padahal dengan pengembangan buku ajar sejarah, 

guru dapat memasukkan sejarah lokal yang dapat menumbuhkan kearifan 

lokal bagi para siswa. 

B. Saran 

1. Perlu adanya kerjasama dari seluruh pihak baik pemerintah, 

sekolah, maupun dari para guru sejarah untuk mencapai kualitas 

pendidikan yang bermutu 

2. Guru perlu lebih memperhatikan pembuatan perangkat 

pembelajaran seperti Silabus, RPP dan memperhatikan karakteristik 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat tercapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru sejarah bersertifikasi seyogyanya membuat buku ajar untuk 

menunjang proses pembelajaran sejarah di dalam kelas. 

4. Guru sejarah di SMA N Kota Semarang lebih meningkatkan 

kegiatan dalam MGMP. 

5. Pihak sekolah seyogyanya melakukan Penilaian Kinerja Guru 

(PKG) dalam upaya membentuk guru yang profesional.  
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Lampiran 1 DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Foto bu Ari, salah satu guru sejarah bersertifikasi di SMA N 2 Semarang Sumber : 

Dokumentasi Pribadi 

 
Proses pembelajaran SMA N 2 Semarang dan Wawancara dengan Siswa 
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Proses pembelajaran sejarah di SMA N 5 dan pak Sri, salah satu guru sejarah bersertifikasi di 

SMA N 5 Semarang 

Sumber : Dokmentasi Pribadi

 

Proses pembelajaran di SMA N 3 Semarang dan bu Eko, salah satu guru sejarah bersertifikasi 

di SMA N 3 Semarang Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Foto dengan bu Evani, salah satu guru sejarah bersertifikat di SMA N 6 

Semarang dan proses pembelajaran sejarah di SMA N 7 Semarang 

Sumber : Dokumentasi Pribadi  

 
Proses pembelajaran sejarah di SMA N 6 Semarang dan wawancara dengan siswa 
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Pak Bintang, salah satu guru sejarah di SMA N 7 Semarang dan wawancara siswa- 

siswa SMA N 9 Semarang 
Sumber: Dokumetasi Pribadi  

 

pelajaran sejarah, di SMA N 9 Semarang dan bu Novi, salah satu guru sejarah di 

SMA N 9 Semarang 

 Sumber :Dokumentasi Pribadi 
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Proses pembelajaran sejarah di kelas, SMA N 15 Semarang dan pak Mulyadi, 

salah satu guru sejarah bersertifikat di SMA N 15 Semarang 

Sumber : Dokumentasi pribadi  

Proses pembelajaran sejarah di kelas, SMA Nil Semarang dan bu Ani, salah satu 

guru sejarah bersertifikasi di SMA Nil 

Semarang Sumber: Dokumentasi pribadi 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA (GURU) 

1. Identitas Informan 

Nama Guru : 

Sekolah : 

Lulus Sertifikasi : 

Tanggal Wawancara : 

2. Daftar pertanyaan 

1) Menurut bapak/ibu apakah kinerja guru itu? 

2) Bagaimana pendapat bapak/ibu, apakah kinerja guru-guru SMA sudah baik, 

jelaskan ! 

3) Bagaimana kinerja bapak/ibu sebagai guru sejarah setelah menerima 

sertifikasi pendidik? 

4) Apa perbedaan antara guru yang belum disertifikasi dengan yang sudah 

disertifikasi? 

5) Metode apa saja yang biasa bapak/ibu gunakan sebelum/sesudah mendapat 

sertifikasi pada saat pembelajaran sejarah di kelas? 

6) Media apa saja yang biasa bapak/ibu gunakan sebelum/sesudah 

mendapatkan sertifikasi pada saat pembelajaran? 

7) Apakah ada kelebihan guru sejarah yang sudah bersertifikasi bila dibanding 

dengan guru sejarah yang belum tersertifikasi? Jelaskan! 

8) Apa bapak/ibu merasa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar setelah 

menerima sertifikat pendidik dibanding sebelum menerima sertifikat 

pendidik? 

9) Kuwajiban-kuwajiban apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah bagi guru 

yang telah menerima sertifikasi? 

10) Apakakah bapak/ibu merasa keberatan dengan adanya kebijakan-kebijakan 

tersebut?  
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11) Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam mata 

pelajaran sejarah kepada siswa SMA? 

12) Bagaimana cara mengembangkan keaktifan siswa dalam mata pelajaran 

sejarah? 

13) Bagaimana cara mengkaitkan pelajaran sejarah dengan kondisi sekarang ini? 

14) Bagaimana cara mengemas pembelajaran sejarah menjadi pelajaan yang 

menyenangkan? 

15) Apakah bapak/ibu senang mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar 

peningkatan kompetensi guru? 

16) Menurut bapak/ibu, apa yang harus dibenahi oleh pemerintah perihal 

kebijakan-kebijakan dalam sertifikasi?
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA (SISWA) 

1. Identitas Informan 

Nama Siswa : 

Kelas : 

Tanggal : 

2. Daftar Pertanyaan 

1) Bagaimana sistem pembelajaran sejarah di sekolah? 

2) Apakah kinerja guru sejarah sudah baik? Alasan ! 

3) Metode apa saja yang sering digunakan dalam pembelajaran sejarah? 

4) Media apa saja yang biasa digunakan dalam pembelajaran sejarah? 

5) Apakah kamu suka dengan pembelajaran sejarah? Sertai alasanmu! 

6) Apakah nilai mata pelajaran kamu mengalami peningkatan? 

7) Apakah kamu paham dengan materi yang disampaikan oleh guru 

sejarah pada saat pembelajaran? 

8) Apakah guru sejarah memberikan referensi buku ajar atau buku 

pegangan? 

9) Apakah guru sejarah pernah memberikan kontrak proses belajar 

mengajar di kelas? 

10) Apakah menurutmu pembelajaran sejarah dikelas menyenangkan dan 

komunikatif? 

11) Apakah menurutmu ada yang harus dibenahi dari pembelajaran guru 

sejarah? 

12) Apakah menurutmu pembelajaran dari guru sejarah inovatif? Jelaskan 

alasannya! 

13) Apa harapanmu pada proses pembelajaran di sekolah ini khusunya 

pelajarah sejarah???
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