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Kinerja seorang guru dapat dipengaruhi seberapa besar guru menguasai 
kompetensi yang harus dipenuhi untuk menjadi seoarang pendidik. Penguasaan 
besarnya kompetensi oleh guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 
satunya dengan uji sertifikasi, yaitu proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru 
yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Untuk dapat mengetahui pengaruh 
sertifikasi terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten 
Jepara, maka perlu penelitian lebih lanjut. Permasalahan dalam penelitian ini 
berawal dari data guru sertifikasi dari dinas pendidikan yang belum jelas sehingga 
peneliti melakukan observasi dan mengambil data langsung dari masing-masing 
sekolah. Dengan rumusan masalah: (1) Adakah pengaruh sertifikasi guru terhadap 
kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara? (2) Adakah 
perbedaan kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara 
yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi? Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui: (1) pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru ekonomi 
akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara. (2) Perbedaan kinerja guru 
ekonomi akuntansi SMA dan SMK Se Kabupaten Jepara yang sudah tersertifikasi 
dan yang belum tersertifikasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru ekonomi akuntansi SMA 
dan SMK se Kabupaten Jepara yang lulus sertifikasi yang berjumlah 18 guru yang 
dapat diteliti hanya 17 guru, sedangkan guru yang belum sertifikasi dengan 
jumlah yang sama diambilkan dari sekolah secara proporsional yaitu 17 guru. 
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kualifikasi akademik, 
pendidikan dan pelatihan, prestasi akademik, karya pengembangan profesi dan , 
keikutsertaan dalam forum Ilmiah sebagai variabel bebas, dan kinerja guru 
sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
metode angket. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan 
analisis diskriptif persentase dan regresi berganda. 

Berdasarkan hasil deskriptif persentase menunjukkan bahwa secara umum 
kualifikasi akademik sejumlah 70,58% atau sejumlah 12 guru untuk skor 
kualifikasi 145<skor≤240 dengan skor kinerja antara 46,6-56. Pendidikan dan 
pelatihan berjumlah 64,70% atau 11 guru untuk skor 0≤ skor ≤136  dengan skor 
kinerja antara >36,8-46,6. Prestasi akademik berjumlah 58,82 atau 10 guru untuk 
skor prestasi  akademik sebesar 57<skor ≤114 dengan dengan interval kinerja 
antara >36,8-46,6.  Karya pengembangan profesi guru sebesar 70,58%% atau 
sejumlah 12 guru untuk skor karya pengembangan profesi sebesar 0≤skor≤66 
dengan skor kinerja antara >36,8-46,6. Karya keikutsertaan dalam forum ilmiah 
guru yaitu sebesar 94.11% atau sejumlah 16 guru untuk skor keikusertaan dalam 
forum Ilmiah sebesar 0≤skor≤57 dengan skor kinerja antara >8-17,6. Secara 
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simultan sertifikasi guru berpengaruh terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi 
besarnya pengaruh sebesar 91,10%  sisanya 8,90% dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak dikaji dalam penelitian ini misalnya kepuasan kerja, kepemimpinan 
kepala sekolah dan lain sebagainnya. Secara parsial komponen sertifikasi 
berpengaruh terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK se 
kabupaten Jepara adalah kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, dan 
prestasi akademik dengan pengaruh kualifikasi sebesar 33,75%, pendidikan dan 
pelatihan sebesar 52,99%, dan prestasi akademik sebesar 47,33%. Sedangkan 2 
variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru . Berdasarkan 
hasil uji t ada perbedaan kinerja guru sertifikasi dengan kinerja guru non 
sertifikasi dengan rata-rata kinerja guru sertifikasi sebesar  47.47 dibandingkan 
kinerja guru non sertifikasi yang memiliki rata-rata kinerja sebesar 43.88 apabila 
dilihat per indikator kinerja berdasarkan hasl uji t dan analisis diskriminan 
indicator hanya prestasi kerja yang memiliki perbedaan kinerja antara guru 
sertifikasi dan non sertifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada pengaruh sertifikasi 
terhadap kinerja guru dan ada pembedaan kinerja antara guru sertifikasi dan guru 
non sertifikasi. Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada penyelenggara 
sertifikasi guru agar mengoptimalkan kegiatan sertifikasi guru agar kinerja guru di 
Indonesia semakin meningkat, perlu adanya peningkatan kualifikasi akademik 
guru, yaitu dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada guru, atau program 
yang bertujuan meningkatkan kualifikasi akademik guru, mengadakan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan bagi guru secara rutin untuk menjaga dan meningkatkan 
kemamapuan penyelengaraan pendidikan yang dimiliki guru, menyelengggarakan 
kegiatan-kegiatan yang menunjang prestasi akademik guru, mengadakan penilaian 
kinerja guru secara rutin untuk mengetahui perkembangan kinerja guru. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

           Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama dan utama. 

Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan yang strategis ketika 

berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen 

manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peranan utama dalam 

pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal 

disekolah. Guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam  

kaitannya dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling 

berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. 

 Tuntutan zaman mengharuskan guru terus meningkatkan kualitasnya  

dalam melaksanakan tugas profesionalitasnya sebagai guru. Peningkatan kualitas 

tersebut dapat dilihat dari kinerja guru dalam mendidik siswanya sehingga siswa-

siswanya mendapatkan prestasi akademik yang memuaskan. Kinerja guru yang 

baik tidak telepas dari seorang guru yang profesional. Guru yang professional 

adalah guru yang mampu melaksanakan tugas seorang guru dengan baik, dan 

dapat mengelola sumberdaya pendidikan yang tersedia dan 

mengkoordinasikannya untuk keberhasilan pendidikan. Tuntutan atau harapan 

pemerintah akan adanya guru profesional di Indonesia dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan juga berlaku di beberapa negara belahan dunia. 
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Hal ini di buktikan dari sebuah jurnal Internasional tentang kualitas pendidikan 

guru, keefektifan guru, serta pelatihan guru yang nantinya berujung pada 

profesionalitas guru dilihat dari kinerjanya (teacher performance). Membahas 

soal kualitas pendidikan guru, jurnal Internasional memberikan kritik terhadap 

berbagai asumsi tentang penerapan strategi TTA (Teacher Traning Agency/Badan 

Pelatihan Guru) untuk mengukur kualitas dan menentukan pendapat melalui 

proses perubahan power-coercive. Gagasan alternatif tentang pendidikan guru 

yang efektif  telah dikembangkan berdasarkan pada pernyataan bahwa kursus atau 

pelatihan yang berkualitas dihasilkan dari pemikiran dan komitment para 

profesional pendidikan guru yang bekerja sama dengan rekan-rekan mereka di 

sekolah, daerah. Dinyatakan bahwa pengembangan pelatihan guru yang 

berkualitas sesungguhnya dihasilkan dari kesepakatan para pendidik guru dengan 

berbagai gagasan yang diambil dari praktek pendidikan guru dan penelitian 

pendidikan guru. Kurikulum yang dikendalikan secara terpusat sepertinya tidak 

membantu mendapatkan hasil yang berkualitas tinggi tetapi cenderung hanya 

menghasilkan pemenuhan. Alasannya dapat dilihat  pada contoh pengembangan 

pendidikan guru dalam satu situasi yang mendorong terbentuknya preposisi 

tentang elemen umum memiliki pendidikan guru dengan kualitas tinggi (David 

dan Jenny:2000). 

 Dalam UU  No. 14 Tahun 2005 pasal 4 dan PP 19 Tahun 2005 pasal 28 

disebutkan bahwa peran guru adalah sebagai agen pembelajaran. Dalam fungsinya 

sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah serta 

pendidikan anak usia dini seorang harus memiliki kompetensi diantaranya yaitu 
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kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial.  

 Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi 

kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

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

profesional yaitu kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkanya membimbing paserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional. Penguasaan 

kompetensi oleh seorang guru diukur untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan 

kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Sedangkan kompetensi sosial 

merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 

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

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

 Kinerja yang optimal merupakan harapan semua pihak, namun kenyataan 

di lapangan menunjukkan masih ada beberapa guru yang kinerjanya masih belum 

optimal. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  

Kabupaten Jepara menunjukkan data-data sekolah dan guru  SMA dan SMK di 

Kabupaten Jepara pada bulan februari tahun 2009 data guru sertifikasi masih 

belum jelas.  Sehingga peneliti mengambil data dan melakukan observasi 

langsung  di SMA dan SMK di Jepara. Dari hasil observasi diketahui bahwa 
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kinerja guru masih belum memuaskan. Dalam realitas sehari-hari diketemukan 

gejala-gejala antara lain: (1) Kurangnya  kemauan guru menciptakan 

pembelajaran yang variatif, (2)  Beban mengajar guru yang melebihi jam 

mengajar optimal, sehingga guru dalam melakukan proses pembelajaran tidak bisa 

maksimal, apalagi pada jam-jam pelajaran terakhir, guru secara fisik sudah dalam 

kondisi kelelahan sehingga, sehingga kebanyakan guru cenderung memberi tugas 

kepada siswanya untuk mengerjakan latihan soal di LKS (2) Masih banyak siswa 

yang tidak lulus ujian akhir nasional yang disebabkan nilai mata pelajaran 

ekonomi akuntansinya tidak memenuhi nilai standar kelulusan. Belum optimalnya 

kinerja guru tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, melainkan 

tanggung jawab bersama antara pihak dinas dan pemerintah. 

 Dari permasalahan yang terungkap di lapangan menunjukkan kinerja guru 

yang belum optimal, maka uji sertifikasi guru adalah jawabannya untuk 

meningkatkan kinerja guru. Sedangkan para guru disini ada yang belum paham 

mengenai apa itu sertifikasi dan berfungsi untuk apa sertifikasi tersebut. Padahal 

dengan guru melaksanakan uji sertifikasi dapat meningkatkan taraf taraf hidup 

guru tersebut dengan meningkatkan kesejahteraan dan mengetahui tingkat 

profesionalitas guru tersebut. Dalam uji sertifikasi akan memberikan dampak lain 

bagi guru yang lulus uji sertifikasi akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar 

satu kali gaji pokok. Dengan ini kesejahteraan guru akan menjadi lebih baik. 

 Dari semua permasalahan yang ada pada khususnya tuntutan untuk 

meningkatkan kinerjannya agar guru dapat melaksanakan pembelajaran secara 

optimal. Penilaian kinerja guru dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi 
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dimiliki oleh seorang guru didukung dengan uji sertifikasi. Uji sertifikasi ini harus 

memenuhi kriteria khususnya guru yang sudah cukup memiliki kemamapuan yang 

memadai dan layak untuk disebut sebagai guru. Dalam uji sertifikasi terdapat 

sepuluh penilaian kemamapuan guru antara lain: kualifikasi akademik, pendidikan 

dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan 

profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang 

kependidikan dan sosial, penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 

(Depdiknas 2007). 

 Dari hasil penelitian United Nation Development Programe (UNDP) pada 

tahun 2007 yang dimuat dihttp://mediaindonesia.com/comindex.php?ar_id. 

Menunjukkan kinerja guru yang belum maksimal. Dalam penelitian itu 

menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia 

adalah komponen mutu guru. Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat 

dilihat dari kelayakan guru mengajar. Maenurut Balitbang Depdiknas, guru-guru 

yang layak mengajar untuk tingkat SD baik negeri maupun swasta ternyata hanya 

28,94%. Guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru SMA negeri 65,29%, 

swasta 60,99%, guru SMA negeri 65,29%, swasta 64,73%, guru SMK negeri 

55,91%, swasta 58,26% 

 Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kinerja guru juga  dipengaruhi  

sertifikasi guru.  Dari penelitian Sukardi (2008) menunjukkan bahwa secara 

simultan sertifikasi guru berpengaruh terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi 

SMA dan SMK Negeri se Kota Semarang, besarnya pengaruh sebesar 59,7% dan 
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sisanya 40,3% dipengaruhi oleh fakor lain yang tidak dikaji dalam penelitian 

tersebut. Secara parsial komponen sertifikasi yang berpengaruh terhadap kinerja 

guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK Negeri se Kota Semarang Tahun 

2007adalah kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan dan keikutsertaan 

dalam forum Ilmiah dengan pengaruh kualifikasi akademik sebesar 40,06%, 

pendidikan dan pelatihan sebesar 47,33%, keikutsertaan dalam forum ilmiah 

sebesar 18,32%, sedangkan 7 variabel lain tidak berpengaruh. Variabel tersebut 

antara lain Pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan 

profesi, Pengalaman organisasi di bidang kependidikan, dan social, dan 

penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan. Sedangkan penelitian Lora 

Cohen-Vogel, Thomas M Smith (2007) yang mengatakan bahwa sertifikasi guru 

merupakan alternatif untuk meningkatkan kualitas guru dan calon guru. Peneliti 

membandingkan program Alternatif sertifikasi dan tradisional sertifikasi calon 

guru atau guru dari pendidikan dan luar pendidikan. Dalam penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah (1) Jenis sertifikasi, (2) Kualifikasi akademik, (3) Tingkat 

kesiapan mengajar, (4) keras-ke staf sekolah  bidang diluar tugas.  

 Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Ekonomi 

Akuntansi SMA dan SMK  Se Kabupaten Jepara. 

 Peneliti berharap hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi masukan bagi 

guru dan lembaga terkait dengan sertifikasi, dan akhirnya dapat meningkatkan 

kinerja guru. Dengan kinerja guru optimal maka pada akhirnya dapat 
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meningkatkan prestasi siswa dan bermuara pada semakin baiknya mutu 

pendidikan di Indonesia.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan uraian diatas maka permasalahan yang akan diungkap 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah sertifikasi guru dan seberapa besar  pengaruh sertifikasi guru  

terhadap kinerja guru ekonomi   akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten 

Jepara ? 

2. Apakah ada perbedaan kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK se 

Kabupaten Jepara yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru ekonomi 

akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara. 

2. Untuk menganalisis perbedaan kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan 

SMK se Kabupaten Jepara yang sudah tersertifikasi dan belum tersertifikasi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan pembaca 

khususnya masalah sertifikasi dan kinerja guru. 



8 
 

b. Dapat dijadikan referensi dan tambahan pengetahuan pendidikan 

khususnya bagi calon guru serta pemberikan sumnbangan bagi penelitian 

lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah wacana dan informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi di 

Kabupaten Jepara. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan pelaksanaan sertifikasi di 

tahun-tahun yang akan datang.  

c. Memberikan Informasi bagi Sekolah dan guru dalam penyelenggaraan 

sertifikasi oleh PTN. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kinerja  

 Produktivitas sekolah bukan semata-mata ditunjukkan untuk mendapatkan 

hasil kerja yang sebanyak–banyaknya, tetapi kualitas kerja yang juga penting 

untuk diperhatikan. Produktivitas individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan 

oleh individu tersebut dalam kerjanya, yakni bagaimana dia melakukan 

pekerjaanya. Dalam hal ini produktivitas dapat ditinjau dari tingkatanya dengan 

tolok ukur masing-masing, yang dapat dilihat dari kinerja tenaga kependidikan. 

Kinerja atau performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan 

kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja (LAN dalam Mulyasa, 

2004:136) 

 Kinerja menurut mangkunegara (2007:9) dapat diartikan sebagai berikut: 

Kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas 

kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

 Dessler dalam Atie (1992:513) menyatakan hampir sama dengan prestasi 

kerja ialah perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja 

yang ditetapkan. Dalam hal ini kinerja lebih memfokuskan pada hasil kerja. 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan 

karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain : 
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a. Kuantitas output  

b. Kualitas output 

c. Jangka waktu output 

d. Kehadiran pada tempat kerja 

e. Sikap kooperatif 

(Mathis and Jackson,2002:78)   

 Anwar (1986:86) mengartikan kinerja sama dengan performance yang 

esensinya adalah berapa besar dan berapa jauh tugas-tugas yang telah dijabarkan 

dan telah dapat diwujudkan atau dilaksanakan yang berhubungan dengan tugas 

dan tanggung jawab yang menggambarkan pola perilaku sebagai aktualisasi dan 

kompetensi yang dimilki. 

 Berdasarkan pengertian kinerja tersebut diatas, secara lebih terinci kinerja 

dapat diartikan sebagai prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Prestasi kerja 

atau kinerja merupakan hasil akhir suatu aktivitas yang telah dilakukan seseorang 

untuk meraih suatu tujuan. Hasil ini terpenuhi seandainnya prestasi dapat tercapai 

secara maksimal oleh seseorang. Pencapaian hasil kerja ini sebagai bentuk 

perbandingan seseorang dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Disini apabila 

hasil kerja yang dilakukan seseorang sesuai dengan standar kerja atau melebihi 

standar maka dapat dikatakan baik. 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, guru sebagai tenaga pelaksana 

pendidikan hendaknya memiliki kinerja yang berkualitas dengan harapan tujuan 

pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Kinerja dari penelitian ini adalah 

kinerja dari guru akuntansi yang secara langsung dapat dirasakan oleh peserta 
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didik selama proses belajar mengajar setiap harinya. Karena akuntansi masih 

dianggap sebagai materi pelajaran yang cukup sulit dan rumit untuk dimengerti 

maka untuk menanamkan pemahaman setiap materi yang diajarkan menjadi tugas 

dan tanggung jawab yang cukup berat bagi setiap guru akuntansi. Ini berarti untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal tentunya guru harus memiliki dan 

menampilkan kinerja semaksimal mungkin selama proses belajar mengajar 

dengan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. 

 

2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

 Guru yang memiliki kinerja tinggi akan bernafsu dan berusaha 

meningkatkan kompetensinya, baik dalam kaitanya dengan perencanaan, 

pelaksannan maupun penilaian pembelajaran, sehingga diperoleh hasil kerja yang 

optimal.sedikitnya terdapt sepuluh faktor yang yang dapat meningkatkan kinerja 

guru antara lain: 

a) Dorongan untuk bekerja 

Seseorang aan melakukan sesuatu atau bekerja untuk memenuhi 

kebutuhanya dan merealisasikan keinginan yang menjadi cita-citanya 

b) Tanggung jawab terhadap tugas 

Setiap guru memiliki tanggung jawab terhadap sejumlah tugas yang harus 

dilakukan sesuai dengan jabatannya. Berat ringan tugansnya akan 

mempengaruhi usaha-usahnya dalam bekerja sesuai dengan kemampuanya. 

c) Minat terhadap tugas 
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Tugas-tugas yang dikerjakan oleh seorang guru mencermimnkan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan minat terhadap tugas yang dibebankan 

kepadanya. 

d) Penghargaan atas tugas 

Penghargaan atas keberhasilan yang dicapai guru dalm bekerja nerupakan 

salah satu motivasi yang memacu dan mendorongnya untuk bekerja dan 

berprestasi lebih baik  

e) Peluang untuk berkembang 

Motivasi erja yang tinggi antara lain ditandai oleh kondisi ketika seseorang 

memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, 

seta mempunyai kesempatan untuk berkembang. 

f) Perhatian dari kepala sekolah 

Perhatian kepala sekolah terhadap guru sangat penting untuk meningkatkan 

profesionalisme serta kinerja guru dan tenaga kependidikan lain di sekolah. 

Perhatian kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru dapat 

dilakukan melalui diskusi kelompok dan kunjungan kelas. 

g) Hubungan interpersonal sesama guru  

Hubungan interpersonal sesama guru disekolah dapat mempengaruhi 

kualitas kinerja guru, karena motivasi erja dapat terbentuk  dari interaksi 

dengan lingkungan social disekitarnya, disamping hasil perubahan yang 

bersifat fisik, seperti suasana kerja dan kondisi fisik gedung dekolah. 

h) MGMP dan KKG 



13 
 

 

Musyawarah guru mata pelajran (MGMP) dan kelompok kerja guru (KKG) 

merupakan dua organisasi atau wadah yang dapat meningkatkan 

profesionalisme dan kinerja guru. 

i) Kelompok diskusi terbimbing 

Untuk menunjang Implementasi KTSP, khususnya dalam pengembangan 

kompetensi guru dalam mengembangkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, perlu dibentuk kelompok diskusi terbimbing untuk mengatasi 

guru yang kurang semangat dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. 

j) Layanan perpustakaan 

Salah satu sarana peningkatan profesionalisme guru adalah tersedianya buku 

sumber yang dapt menunjang kegiatan pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi guru. 

2.1.2 Penilaian Kinerja 

  Penilaian prestasi kerja menurut Andrew F. Sikula (Hasibuan,1995:97) ialah 
Appraising is the process of estimating or judging the value, excellence, 
qualities, or status of some subject, person or thing 

 

(penilaian ialah suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai,penampilan, 

kualitas, atau status dari beberapa obyek, orang atau benda). 

Sementara itu, Cascio (1991:73) menyatakan bahwa : 

Performance appraisal is the systemathic description of individual or 
group job relevant strengths and weakness. Although technical problem 
(e.q. the choice of format) and human problems (e.q. 
supervisoryresistance, interpersonal barriers) both plaque performance 
appraisal,they are not insurmountable. 
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(penilaian kinerja ialah suatu gambaran yang sistematis tentang kebaikan dan 

kelemahan dari pekerjaan individu atau kelompok. Meskipun ada diantara 

masalah teknis (seperti pemilihan format) dan masalah manusianya itu sendiri 

(seperti resistansi penilai, dan adanya hambatanhubungan atar individu), yang 

kesemuanya itu tidak akan dapat teratasi oleh penilai kinerja) 

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

sistempenilaian prestasi kerja ialah proses untuk mengukur prestasi kerja 

karyawan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dengan cara 

membandingkansasaran (hasil kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan 

yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. 

Standardkerja tersebut dapat dibuat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

  Dalam konteks pelaksanaan sertifikasi penilaian kinerja guru dapat 

dilihat dari DP3 yaitu:  

1. Kesetiaan 

Ialah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan 

sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan 

kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-

hari dalam perbuatan dalam melaksanakan tugas. 

2. Prestasi kerja 

Ialah suatu hasil kerja yang secara nyata dapat dicapai oleh seorang PN dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Prestasi kerja tersebut akan 

dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan 

PNS yang bersangkutan. 
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3. Tanggung jawab 

Ialah kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaanyang 

diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta 

berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakanyang 

dilakukannya. 

4. Ketaatan 

Ialah kesanggupan seorang PNS untuk mentaati segala peraturan perundang-

undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan 

yang diberikan oleh atasan yang berwenang sertakesanggupan untuk tidak 

melanggar larangan yang ditentukan. 

5. Kejujuran 

Ialah ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan kemampuan  

untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. 

6. Kerja sama 

Ialah kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersama-sama dengan orang 

lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai 

daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnnya. 

7. Prakarsa 

Ialah kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan, langkah-

langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. 

8. Kepemimpinan 



16 
 

 

Ialah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat 

dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya. Penilaian 

unsur kepemimpinan hanya dikenakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur 

Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan. 

Namun Indikator yang di gunakan untuk menilai kinerja dalam penelitian ini 

hanya indikator prestasi kerja.  

 

2.1.3 Kinerja guru Ekonomi Akuntansi 

 Dalam keputusan Mendikbud RI Nomor 025/0/1995 tentang pelaksanaan 

jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, mengistilahkan kinerja guru sebagai 

prestasi kerja guru dalam bidang tugasnya. Lebih lanjut dalam keputusan tersebut. 

Bahwa guru wajib melaksanakan tugasnya sebagai berikut: 

1) Menyusun program pengajaran  

2) Menyajikan program pengajaran 

3) Mengevaluasi hasil belajar  

4) Menganalisis hasil evaluasi belajar  

5) Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan  

6) Membuat karya Ilmiah dalam bidang pendidikan 

7) Mengembangkan kurikulum 

8) Mengikuti kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya ataupun kegiatan kelompok 

bidang studi. 

 Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru. Pekerjaan ini tidak dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 
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keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Untuk menjadi 

guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional harus 

mengetahui seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu 

pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa 

pendidikan tertentu atau pendidikan pra jabatan. Sedangkan guru Ekonomi 

Akuntansi adalah guru yang mengajar mata pelajaran Ekonomi Akuntansi. Dalam 

melakukan tugasnya guru Ekonomi Akuntansi harus mempunyai kompetensi agar 

memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan Undang Undang No.14 tahun 2005 

kompetensi guru meliputi kompetensi professional, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi pedagogik  

 

2.2       Sertifikasi Guru 

 Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian 

sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidikan adalah 

bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai 

tenaga professional. Berdasarkan pengertian tersebut pengertian sertifikasi guru 

dapat diartikan sebagai proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah 

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan 

pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang di selenggarakan oleh 

lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji 

kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. 
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 National commission on educational Services (NCES), memberikan 

pengertian sertifikasi secara lebih umum. Setification is a procedure whereby the 

state evaluate and review a teacher candidate’s credential and provides him or 

her a license to teach. Dalam hal ni sertifikasi merupakan prosedur untuk 

menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan 

untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga tenaga keguruan 

sangat bervariasi. (Mulyasa 2006:33-34).  

 Agar pemahaman sertifikasi lebih jelas dan mantap berikut ini dikutipkan 

beberapa pasal yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut : 

1. Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik 

kepada guru dan dosen.   

2. Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memilki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

3. Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan 

profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah. 

 Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan 

tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, ikat sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memilki kemampuan untuk mewujudkan 

pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang 

layak. Kualifikasi akademik dimaksud sebagaimana pasal 9 adalah melalui 
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pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Demikian pula 

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

guru untuk PAUD sampai tingkat SMA sederajat harus diploma empat ( D-IV) 

atau sarjana (S1). Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalanya. Sertifikasi adalah proses pemberian pendidik untuk 

guru. 

 Guru profesional disamping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut 

memilki kompetensi, artinya memilki pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati dan dikuasainya, dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. Dalam Undang Undang 14 tahun 2005, pasal 4 disebut peran 

guru adalah agen pembelajaran, kemudian PP 19 Tahun 2005, pasal 28 (ayat 3) 

juga disebut agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

serta penidikan anak usia dini meliputi : 

a. Kompetensi pedagogik  

b. Kompetensi kepribadian  

c. Kompetensi professional 

d. Kompetensi sosial 

 

2.2.1 Standar Kompetensi Guru 

 Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati dikuasai  dan diwujudkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya. Ditampilkan melalui unjuk kerja. 
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Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat 

tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas 

sesuai dengan sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi guru dapat 

dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, ketrampilan, sikap yang berwujud 

tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai 

agen pembelajaran. 

 Menurut (Farida Sarimaya 2008 :17-23) Keempat jenis kompetensi guru  

beserta subkompetensi dan indikator esensialnya dalam UU No 14 tahun 2005 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

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

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci 

subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

2. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai profesi yang 

dimilikinya . 

3. Kompetensi professional 

Kompetensi professional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum  mata 
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 pelajaran disekolah dan sustansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.  

4. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

 Keempat standar kompetensi tersebut masih bersifat umum dan perlu 

dikemas dengan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang 

beriman dan bertaqwa, serta sebagai warga Negara Indonesia yang demokratis 

dan bertanggung jawab. Pengembangan keempat standar kompetensi tersebut 

diatas perlu didasarkan pada (1) Landasan konseptual, landasan teoritik, dan 

peraturan perundangan yang berlaku; (2) Landasan empirik dan fenomena 

pendidikan yang ada, kondisi, strategi, dan hasil dilapangan, serta kebutuhan 

stakeholders; (3) Jabaran tugas dan fungsi guru; merancang, melaksanakan, dan 

menilai pembelajaran, serta mengembangkan pribadi peserta didik, (4) Jabaran 

indikator standar kompetensi, rumpun kompetensi, butir kompetensi, dan 

indikator kompetensi dan (5) Pengalaman belajar dan asesmen sebagai tagihan 

kongkret yang dapat diukur dan dapat diamati setiap Indikator kompetensi 

(Depdiknas ,2004) dalam Mulyasa. 

 Hasil kajian mengenai landasan konseptual, landasan empirik, perumusan 

Indikator fungsi dan tugas guru, perumusan jabaran indikator kompetensi, dan 

pengalaman belajar serta alternatif asesmen sebagai alat mengukur pencapaian 

indikator standar kompetensi beserta dimensi-dimensi yang telah divalidasi oleh 
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akademisi, praktisi, stakeholders, dan pengambil kebijakan dapat digunakan 

dalam pengembangan instrument sertifikasi. Kerangka pengembangan ini oleh tim 

pengembangan standar kompetensi lulusan pendidikan guru sekolah lanjutan 

pertama/sekolah lanjutan atas (SKGP PGSLP/SMA) Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi, Direktorat P2TK dan KPT  di lukiskan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat P2TK dan KPT 2004:11) 

         Gambar 2.1 

LANDASAN KONSEPTUAL 
1. Asumsi dasar 
2. Landasan teori 
3. Undang-undang, 

Peraturan  
4. Dll 
 

LANDASAN EMPIRIK 
1. Dunia pendidikan 
2. Kondisi empiric 
3. Pemakai lulusan 
4. dll 

FUNGSI DAN TUGAS GURU 
1. Mendidik, mengajar, 

membimbing , melatih 
2. Mengelola  
3. Mengembangkan 

STANDAR KOMPETENSI GURU PEMULA 
 Rumpun kometensi 
 Butir-butir kompetensi 
 Indikator 
 Indikator 

 

Pengalaman belajar dan 
Assesmens 
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2.2.2 Guru Sertifikasi dan Guru Non Sertifikasi 

2.2.2.1 Guru Bersertifikasi  

 Undang-Undang RI No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-

Undang RI No.14/2005 tentang guru dan dosen, dan peraturan pemerintah 

No.19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menyatakan guru adalah 

pendidik professional untuk itu guru dipersyratkan memiliki kualifikasi akademik 

minimal Sarjana/ Diploma IV (S1/ D-IV) yang relevan dan telah menguasai 

kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan kualifikasi akademik minimal 

S1/ D-IV dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada 

jenjang yang dimiliki dengan mata pelajaran yang dibina, pemenuhan persyaratan 

penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, Kompetensi sosial dan kompetensi 

professional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik menuju 

pada kelayakan seorang guru dalam pembelajaran yaitu terpenuhinya kualifikasi 

minimum pendidikan dan kompetensi pendidik yang merupkan bagian dari 

program pengembangan karier. (Trianto dan titik , 2007: 38) 

 Guru bersertifikat adalah guru yang telah lolos uji sertifikasi yang berarti 

telah memiliki sertifikat pendidik sebagai lisensi yang berupa surat keterangan 

yang diberikan suatu lembaga Pengadaan Pengadaan Tenaga Kependidikan yang 

terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru dengan kriteriaguru 

sertifikasi untuk kuota tahun 2006 dan tahun 2007 antara lain: 

a) Kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan menguasai kompetensi 

minimal sebagai agen pembelajaran. 
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b) Pengalaman mengajar minimal 20 tahun 

c) Usia maksimal 56 tahun 

d) Nilai unsur portofolio minimal 850 (57% dari perkiraan skor maksimum) 

2.2.2.2 Guru Non Sertifikasi 

 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan 

bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas Utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

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

pendidikan menengah. Berdasarkan Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 

tentang system pendidikan nasional. Undang-Undang RI  No.14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. Dan peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang 

Standar Pendidikan Nasional menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki 

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

serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. 

 Dari penjelasan tentang kriteria tentang kualitas guru maka guru non 

sertifikasi adalah guru dalam jabatan yang belum memiliki kualifikasi minimum 

S1/D4 ataupun guru yang telah memiliki kualifikasi akademik minimum dan  

guru yang memiliki kesarjanaan non kependidikan yang memiliki akta mengajar, 

yang belum mengikuti atau belum lolos uji sertifikasi.     

 

2.2.3 Pengertian dan Fungsi Portofolio 

  (Martinis Yamin 2007:203) Portofolio berasal dari bahasa Inggris 

“portofolio” yang artinya dokumen atau surat-surat. Dapat juga diartikan sebagai 
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kumpulan kertas-kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu. Pengertian 

potofolio disini adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu 

dan terpadu yang diseleksi menurut panduan–panduan yang ditentukan. Panduan-

panduan ini beragam tergantung pada mata pelajaran dan tujuan portofolio. 

(Masnur Muslih, 2007:100) Sertifikasi adalah bukti fisik (dokumen yang 

menggambarkan pengalaman berkarya atau berprestasi yang dicapai dalam 

menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen 

ini terkait dengan unsur pengalaman, karya dan prestasi selama guru yang 

bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran (kompetensi 

kepribadian, pedagogik, professional dan sosial).  (Djemari Mardapi dkk 2001) 

dalam Mulyasa menyebutkan bahwa penilaian portofolio harus memperhatikan 

beberapa hal, sebagai berkut: 

1. Karya yang dikumpulkan adalah benar-benar karya yang bersangkutan  

2. Menentukan contoh pekerjaan mana yang harus dikerjakan . 

3. Mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. 

4. Menentukan kriteria untuk penilaian portofolio. 

5. Meminta peserta didik untuk menilai secara terus menerus hasil 

portofolionya. 

6. Merencanakan pertemuan dengan peserta didik yang di nilai. 

7. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam menilai portofolio.  

    Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru (khususnya guru dalam jabatan) 

adalah untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya 

sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui 



26 
 

 

dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, 

serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial dinilai, antra lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan 

pengawas. Kompetensi profesioanl dinilai antara lain melaui dokumen kualifikasi 

akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran dan prestasi akademik: 

Portofolio juga berfungsi sebagai : 

1) Wahana guru untuk menampilkan dan/ atau membuktikan unjuk kerjanya 

yang meliputi produktivitas, kualitas dan relevansi melalui karya-karya utama 

dan pendukung  

2) Informasi atau data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan 

kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

3) Dasar menentukan kelulusan seoarang guru yang mengikuti sertifikasi 

(Layak mendapatkan sertifikat pendidik atau belum). 

4) Dasar memberikan rekomendasi  bagi peserta yang belum lulus untuk 

menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan 

pemberdayaan guru.   

 

2.2.4  Komponen portofolio 

 Sesuai Peraturan Mentri Pendidikan Nasioanal RI Nomor 18 Tahun 2007   

tentang sertifikasi guru dalam jabatan, komponen portofolio meliputi: 

2.2.4.1 kualifikasi akademik 
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    Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai 

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

3) maupun non gelar (D-4 atau post Graduate diploma), baik dalam maupun luar 

negeri.  Dalam penelitian (Lora-Cohen Vogel :2007) guru dikatakan berkualifikasi 

apabila guru yang mencapai standar professional, dalam standar professional guru 

harus memiliki kompetensi, lulus dari lembaga yang terakreditasi, lulus ujian 

lisensi dan proforma. Sedangkan dalam penelitian (Karen burke: 2005) 

Persyaratan kualifikasi harus lulus dari ujian skor di set tes  administratif oleh 

ujian Negara program Sertifikasi Guru. Dari  beberapa pengertian kualifikasi 

diatas kualifikasi adalah tingkat pendidikan formal sampai dengan guru mengikuti 

sertifikasi, baik pendidikan gelar (S-1, S-2, atau S-3) maupun non gelar (D-4 atau 

post Graduate diploma), tiap Negara memiliki kebijakan sendiri dalam 

menentukan kualifikasi sebagai prasyarat mengikuti sertifikasi  Guru. 

   Pendidikan profesi guru berbeda dengan pendidikan profesi lain, hal ini 

disebabkan pekerjaan  guru objek pekerjaanya bukan benda mati tetapi siswa yang 

merupakan manusia yang memiliki keistimewaan tersendiri. Setiap hari seorang 

guru harus berhadapan dengan siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda 

dan dalam menanganinya berbeda satu dengan yang lainnya. 

   Seorang guru harus memiliki pengetahuan dan kompetensi yang baik 

untuk bisa melaksanakan tugas guru dengan baik. Hamalik (2004 : 103) 

berpendapat bahwa pengetahuan yang harus dimiliki seorang guru pada dasarnya 

bersumber pada kebudayaan, tingkat perkembangan, intelegensi, dan sensivitas 

pada pendidik guru itu. Dalam pendidikan calon guru sangat dipengaruhi oleh 
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kemampuan yang dimiliki pendidik calon guru dalam hal ini adalah para dosen di 

LPTK. 

 

2.2.4.2 pendidikan dan pelatihan 

 Yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan 

dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam 

melaksanakan tugas sebagai pedidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten atau 

kota provinsi, nasional maupun internasional. Bukti fisik dari komponen ini dapat 

berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara 

diklat. Dalam upaya peningkatan, pengembangan, dan pembentukan tenaga kerja 

dilakukan melalui upaya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Ketiga upaya ini 

saling terkait, namun pelatihan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur 

pembinaan dan pendidikan. Secara operasional dapat dirumuskan, bahwa 

pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan yang 

dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga 

kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja para peserta dalam bidang 

pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu 

organisasi(Hamalik 2001:10). 

   Guru yang pada dasarnya adalah tenaga kerja pada institusi pendidikan 

juga memerlukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan 

kemampuan guru dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Dalam 

hubungannya dengan profesi guru dalam Depdiknas (2007:2) menjelaskan bahwa 
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Pendidikan dan pelatihan adalah pengalaman dalam mengikuti kegiatan 

pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan 

kompetensi dalam melaksakan tugas sebagai pendidik. Dari pengertian tersebut 

dijelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan guru adalah untuk mengembangkan 

dan meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. 

Dengan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan diharapkan kompetensi 

dapat berkembenag dan meningkat sehingga guru dapat melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik dengan baik. 

 

2.2.4.3 prestasi akademik  

Prestasi akademik adalah prestasi yang dicapai oleh guru, utamanya yang 

terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga atau 

panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, 

nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya 

akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan 

atau nonkependidikan), dan pembimbingan teman sejawatdan/atau siswa 

(instruktur, guru inti, tutor, atau pembimbing). 

a. Pembimbingan teman sejawat 

Menurut Liliweri dalam Sugiyo (2005:85) mengatakan bahwa manusia 

berkomunikasi dengan orang lain karena perbedaan antar pribadi, walaupun 

merupakan makhluk yang utuh, manusia tetap mempunyai kekurangan, adanya 

perbedaan motivasi antar manusia, dan kebutuhan akan harga diri yang harus 

mendapat pengakuan dari orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat 
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dinyatakan bahwa pengembangan hubungan antar pribadi tidak dapat dilepaskan 

dari kebutuhan untuk berkomunikasi antar pribadi. Artinya bahwa dengan adanya 

perbedaan individu memberikan indikasi bahwa tidak ada seorangpun yang persis 

sama baik dalam hal fisik maupun sifat-sifat pribadi. Dengan adanya perbedaan 

tersebut manusia membutuhkan orang  lain agar dapat mencapai keseimbangan 

dalam kehidupannya. 

Untuk mencapai keseimbangan sangat diperlukan berbagai upaya untuk 

saling melengkapi kekurangan satu sama lain atau perbedaan satu dengan yang 

lainnya. Hal ini akan semakin terasa karena dengan adanya perubahan yang terjadi 

pada era kesejagadan dimana kita membutuhkan berbagai informasi dari orang 

lain untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk yang senantiasa membutuhkan 

keseimbagnan dalam berhubungan dengan orang lain agar tidak ketinggalan 

informasi dari yang lain. 

b. Bimbingan siswa 

Bimbingan adalah tugas seorang guru disamping mengajar. Walgito 

berpendapat bimbingan merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan 

kepada individu atau sekelompok individu-individu dalam menghindari atau 

mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau 

sekelompok individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (1995 : 4). Dari 

pegertian tersebut mengandung maksud bahwa guru selain mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada anak didiknya juga harus dapat melaksanakan fungsinya 

sebagai pembimbing yaitu membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

anak didiknya. 
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Dalam melaksanakan bimbingan dengan murid guru dapat 

melaksanakannya secara individu dan kelompok. Materi bimbinnan individu atau 

pribadi dapat berupa penyelesaian masalah pribadi masing-masing murid. Guru 

harus bisa menjaga sesuatu yang berkaitan dengan individu yang tidak boleh 

diketahui orang lain. Bimbingan pribadi ini menuntut kejelian seorang guru 

karena setiap murid mepunyai karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda antara 

murid satu dengan yang lain. Meskipun masalah yang dihadapi sama namun 

dalam mencari penyelesaian harus memperhatikan individu yang bersangkutan 

sehingga dapat menemukan jalan keluar yang tepat. 

 

2.2.4.4 karya pengembangan profesi  

  adalah suatu karya yang menunjukkkan adanya upaya dan hasil 

pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. 

a. Karya tulis 

Dalam berbagai segi kehidupan, seorang akademisi tidak terlepas dengan 

kegiatan menulis baik dalam bentuk artikel, buku, jurnal, ensiklopedia, kamus, 

makalah, buletin, surat kabar, dan sebagainya. Berbagai karya tulis tersebut 

lazimnya dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu karya tulis non-ilmiah 

(nonscientific writing) dan karya tulis ilmiah (scientific writing). Perbedaan dari 

kedua jenis karya tulis tersebut yaitu : 

Karya tulis non-ilmiah meliputi : 

1) Emitive advertising : jenis karya ini menampilkan iklan (advertisiment) yang 

memuat informasi singkat dengan motif memberikan gambaran yang sesuai 
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dengan hasil, dan bahkan memberikan pemahaman tentang cara hidup yang 

lebih nyaman, menggunakan kata-kata emotif dengan tujuan agar orang 

membeli produk yang diiklankan. 

2) Personal, subjective writing : karya tulis jenis ini berupa hasil laporan tanpa 

variabel fakta, yang ditulis berdasarkan feeling dan thought penulis. Kaya ini 

juga menggunakan kata-kata emotif tetapi mencoba tidak mempengaruhi 

pembaca. Karya ini ditulis secara umum tanpa memberikan dukungan rinci, 

dan bahkan tidak jarang diselingi dengan perkataan atau kalimat humor. 

3) Slanted critism : kritik yang berupa satir, ironi. Tulisan jenis ini berisi 

pendapat dan judgment yang ditulis dengan menggunakan ejekan, sindiran, 

atau pedas. Karya jenis ini tidak bertujuan memengaruhi pendapat pembaca 

tetapi sedikit mengandung informasi yang bersifat informal dan pribadi. 

4) Informative advertising : karya jenis ini berupa iklan yang memberikan 

banyak informasi berdasarkan fakta yang tidak langsung memberikan motif 

kepada pembaca dan sangat persuasif. 

Karya tulis ilmiah (scientific) meliputi : 

1) Nontechnical concrete explanation : didalam  karya tulis jenis ini tidak 

terdapat motif yang tersembunyi dan nonteknis. Karya ini diawali dengan 

generalisasi yang tidak meliputi judgment apapun dan tidak terikat pada 

format tertentu. 

2) Semitechnical generalized explanition : karya jenis ini tidak mengandung 

motif tertentu, bersifat formal, dan tidak memuat judgment tertentu. 



33 
 

 

3) Generalized technical writing, informative and formal : sebelum membaca 

karya jenis ini pembaca diperkirakan sudah mengetahui teknik yang 

digunakan, yaitu pada awal digunakan pertanyaan retoris dan tergeneralisasi. 

4) Generalized abstract exposition : karya jenis ini menggunakan batasan yang 

jelas dan merupakan abstraksi keilmuan sebagai hasil analisis fakta tertentu, 

tetapi kurang informatif karena sering kali terlalu rinci dan abstrak sehingga 

acap kali tidak menarik. 

Dalam membuat karya tulis seorang harus mempunyai kemampuan bahasa 

yang baik. Kemampuan bahasa ini terdiri dari kemampuan menulis, mendengar, 

membaca, dan berbicara. Tiap keterampilan dalam penggunaan bahasa sangat 

berpengaruh dengan kemampuan berbahasa seseorang dalam berkomunikasi 

dengan orang lain. 

b. Penelitian 

Pengertian penelitian menurut parsons dalam nazir (2006:12) penelitian 

adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa 

pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ada unsur penting 

yaitu penelitian merupakan usaha untuk meyelesaikan suatu masalah dengan cara 

sistematis atau berdasarkan aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan. 

Jenis-jenis penelitian menurut nazir (2006:24) adalah : 

1) Penelitian dasar (basic research), penelitian yang dilakukan karena ada 

perhatian dan keingintahuan terhadap suatu hasil suatu aktivitas. Penelitian ini 

tidak ada tujuan untuk diterapkan. Penelitian ini bersifat umum dan hasilnya 
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berupa pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam serta 

hukum-hukumnya. 

2) Penelitian terapan, adalah peyelidikan yang hati-hati, sistematik dan terus-

menerus terhadap  suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan 

segera untuk keperluan tertentu. Hasil penelitian ini tidak perlu baru tetapi 

merupakan aplikasi baru dari penelitian yang sudah ada. 

 

2.2.4.5 Keikutsertaan dalam forum ilmiah 

Peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas perlu terus 

diupayakan. Salah satu jalan dalam upaya peningkatan tersebut adalah melakukan 

kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar. Keikutsertaan dalam forum ilmiah yaitu 

partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya (Dep 

diknas, 2007:4). Dalam forum ilmiah tersebut (seminar), peserta (guru) ditantang 

untuk dapat berdialog dan adu argumen untuk menemukan sesuatu yang baru atau 

yang lebih baik. Penggabungan antara teori-teori pembelajaran dengan 

pengalaman dalam pembelajaran diyakini akan tercipta dalam forum ilmiah 

(seminar). Oleh sebab itu, forum ilmiah guru dalam bentuk seminar perlu 

dilakukan. 

Pelaksanaan forum ilmiah guru diharapkan akan memberi dampak 

terhadap pelaksanaan tugas-tugas guru dilapangan. Kegiatan pembelajaran di 

sekolah hendaknya diprogram dan diimplementasikan berdasarkan prinsip-prinsip 

ilmiah. Sehingga proses pembelajaran dapat berkembang dari kondisi sekarang 

kepada keadaan yang lebih baik. 
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Perbaikan proses pembelajaran diupayakan melalui kegiatan penelitian 

tindakan kelas (PTK). Proses dan hasil tindakan penelitian tindakan kelas menjadi 

bahan utama dalam kegiatan forum ilmiah guru, sehingga forum tersebut dapat 

menjadi ajang tukar pengalaman bagi guru-guru dalam upaya perbaikan 

pembelajaran. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

 Profesi guru merupakan pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk 

memiliki kualifikasi akademik. Didalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 

tahun 2005 terdapat tuntutan tentang kualifikasi akademik seorang guru. Hal ini 

dimaksudkan agar guru memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik. 

Kemampuan dan kompetensi yang dimiliki ini secara tidak langsung akan 

menjadikan guru tersebut memiliki kecakapan dan ketrampilan yang pada 

muaranya akan menghasilkan suatu prestasi kerja yang tinggi.  

 Demikian halnya dengan guru ekonomi akuntansi. Untuk menjadi guru 

ekonomi akuntansi yang profesional dan berkualitas harus memenuhi syarat 

kualifikasi akademik serta memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik. Serta 

lulusan dari kependidikan yang  sesuai dengan bidang studi (mapel). Mengingat 

mata pelajaran akuntansi adalah mata pelajaran yang membutuhkan ketelitian, 

kecermatan dan analisa yang tinggi. Guru ekonomi akuntansi yang berkualifikasi 

diharapkan memiliki suatu prestasi kerja yang tinggi, tanggung jawab terhadap 

tugas yang diberikan, dan mampu menjalin komunikasi, baik dengan siswa, 

sesama rekan guru dan kepala sekolah agar terjalin suatu kerjasama yang pada 
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akhirnya dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik. Pengukuran kinerja disini 

menurut SE.BAKN No.2/SE/1980 bagian III dapat dilihat dari unsur : (1) 

Kesetiaan, (2) Prestasi kerja, (3) Tanggung jawab (4) Ketaatan, (5) Kejujuran, 

(6)Kerjasama (7) Prakarsa (8) Kepemimpinan. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh  Lora Cohen-Vogel, Thomas M 

Smith (2007), mengatakan bahwa sertifikasi guru merupakan alternatif untuk 

meningkatkan kualitas guru dan calon guru. Peneliti membandingkan program 

Alternatif sertifikasi dan tradisional sertifikasi calon guru atau guru dari 

pendidikan dan luar pendidikan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah (1) Jenis sertifikasi, (2) Kualifikasi akademik, (3) Tingkat kesiapan 

mengajar, (4) keras-ke staf sekolah  bidang diluar tugas. Kualifikasi ini identik 

dengan pertemuan satu set standar profesional. Profesionalis ini  bertujuan  untuk 

meningkatkan kompetensi, calon guru harus lulusan dari lembaga terakreditasi, 

lulus ujian lisensi yang mencakup konten dan performa kedua komponen, dan 

ketika mereka memperoleh sertifikasi lanjutan tingkat kompetensi (Darling-

Hammond, 2000). Dalam penelitian ini  guru harus berkualifikasi, kualifikasi 

akademik ini diukur oleh item dengan meminta nomor dan jenis yang gelar dan 

nama lembaga yang bachelor dari derajat yang diberikan. 

 Dengan memenuhi kualifikasi minimal seorang guru diharapkan kualitas 

kerja atau dalam melaksanakan pekerjaan dan fungsinya sebagai, guru tidak 

mengalami kesulitan sehingga proses belajar mengajar yang menjadi pokok 

kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan efektif dan efisien. Pada 
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muaranya kinerja guru akan semakin baik dan dapat mencetak dan menghasilkan 

lulusan yang memiliki kualitas yang baik. 

            Pendidikan dan pelatihan guru dilakukan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik. Adanya perubahan kurikulum 

dan semakin berkembangnya tehnologi menuntut para guru untuk lebih 

meningkatkan keahlian dan ketrampilannya. Terlebih lagi guru ekonomi akuntansi 

yaitu pada program komputerisasi akuntansi. Misalnya program myob accounting. 

Program ini menuntut agar guru mampu menguasai dan mampu 

mengoperasionalkan. Terutama bagi guru-guru lama yang belum memiliki 

keahlian akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya. Pemberian 

pelatihan ini akan sangat membantu agar guru-guru lama tetap mampu bersaing 

dengan guru-guru baru baru dan memiliki kinerja yang sama  atau bahkan lebih 

baik. Kinerja sekolah tergantung bagaimana mengelola gurunya sebagai pendidik 

agar mampu mencetak lulusan yang berdaya guna tinggi. Teori Jeff Madura 

(2001:36) Mengatakan bahwa kunci dalam memperoleh kinerja perusahaan 

tergantung bagaimana mengelola manusianya, dan pengelolaan sumber daya 

manusiannya meliputi: Merekrut karyawan, Mengembangkan ketrampilan dan 

mengevaluasi kinerja mereka. 

Pendidikan dan pelatihan pada guru juga dimaksudkan mengembangkan 

ketrampilan dan memberi penyegaran kepada guru yang selama ini harus bergelut 

dengan waktu melaksanakan pembelajaran disekolah. Rutinitas kerja guru dalam 

memberikan pelajaran di sekolah mungkin menimbulkan kebosanan pada diri 

guru. Dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan memberikan kesempatan 
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bagi guru untuk sekedar refresing. Dalam pendidikan dan pelatihan guru dapat 

bertemu dengan teman-teman lama selama kuliah sesama guru sehingga mereka 

bisa bertukar pendapat bagaimana melaksanakan pembalajaran dengan baik. 

Sehingga dalam pendidikan dan pelatihan akan menambah pengalaman bagi guru.  

Dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan maka kemampuan guru akan 

terjaga dan dapat berkembang dengan diperolehnya pengetahuan baru yang 

mungkin didapat dalam pendidikan dan pelatihan tersebut. Degan sendirinya 

pendidikan dan pelatihan akan mempengaruhi kualitas kinerja searang guru.  

     Prestasi akademik yang tinggi akan menunjukkan bahwa seseorang 

tersebut memiliki SDM yang tinggi. Tugas seorang guru tidak semata-mata 

melaksanakan pembelajaran di kelas tetapi ada fungsi sosial yang perlu 

dilaksanakan dalam sekolah yaitu melaksanakan interaksi dengan murid dan 

sesama guru. Prestasi akademik guru dalam hal ini adalah prestasi yang telah 

diraih oleh guru dalam melaksanakan bimbingan teman sejawat dan bimbingan 

terhadap sisiwa. Semakin banyak  juara lomba akademik dan semakin tinggi 

tingkatannya akan berpengaruh terhadap luasnnya  pengalaman dan pengetahuan 

yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerjannya. Semua guru 

memiliki kesempatan untuk menjadikan dirinya berprestasi, termasuk guru 

ekonomi akuntansi. Mata pelajaran akuntansi membutuhkan guru-guru yang 

berprestasi dan memiliki keahlian dalam bidangnnya. Seorang guru yang diberi 

kepercayaan oleh sekolah untuk memberikan bimbingan pada siswa merupakan 

bukti bahwa guru tersebut memiliki kemampuan dan kompetensi untuk 

membimbing siswa dalam mengikuti suatu kegiatan. Suatu prestasi akademik 
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yang tinggi merupakan suatu tantangan bagi guru agar terus meningkatkan 

kinerjanya  

Kegiatan Pengembangan profesi merupakan investasi sumber daya 

manusia yang tujuannya adalah memperbanyak guru yang professional. 

Sebagaimana diketahui, organisasi lainnya, ini sejalan dengan pernyataan 

Sergiovanni, et.al (1987:134) yang menyatakan bahwa: 

”Perhaps the most critical difference between the school and most other 
organization is the human intensity that characterize its work. School are 
human organization in the sense that their products are human and their 
processes require the sosializing of humans” 
 

Teori tersebut  menunjukan bahwa masalah sumberdaya manusia menjadi hal 

yang sangat dominan dalam proses pendidikan atau pembelajaran, hal ini juga 

berarti bahwa mengelola sumberdaya manusia merupakan bidang yang sangat 

penting dalam melaksanakan proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah, 

dan diantara SDM tersebut yang paling berhubungan langsung dengan kegiatan 

pendidikan atau pembelajaran adalah Guru, sehingga bagaimana kualitas kinerja 

Pendidik atau Guru dalam proses pembelajaran akan memberikan dampak yang 

sangat besar bagi kualitas hasil pembelajaran, yang pada akhirnya akan 

menentukan pada kualitas lulusannya. 

Karya pengembangan profesi dalam hal ini adalah penyusunan karya 

ilmiah guru dan penelitian yang dilakukan oleh guru. Penyusunan karya ilmiah 

oleh guru sangat berpengaruh dengan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. 

Karya ilmiah dalam hal ini adalah penelitian tindakan kelas. Dengan mengadakan 

penelitian tindakan kelas maka guru dapat mengetahui kelemahan pelaksanaan 

pembelajaran yang selama ini dilaksanakan dan dapat memperbaiki dengan 
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mencoba berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan setiap materi yang 

diajarkan. Dengan ini kualitas pembelajaran akan semakin baik dan akan 

menghasilkan pembelajaran yang memiliki kualitas yang lebih baik. 

Peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas perlu terus 

diupayakan. Salah satu jalan dalam upaya peningkatan tersebut adalah melakukan 

kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar. Dalam forum ilmiah tersebut (seminar), 

peserta (guru) ditantang untuk dapat berdialog dan adu argumen untuk 

menemukan sesuatu yang baru atau yang lebih baik. Penggabungan antara teori-

teori pembelajaran dengan pengalaman dalam pembelajaran diyakini akan tercipta 

dalam forum ilmiah (seminar). Oleh sebab itu, forum ilmiah guru dalam bentuk 

seminar perlu dilakukan. 

Pelaksanaan forum ilmiah guru diharapkan akan memberi dampak 

terhadap pelaksanaan tugas-tugas guru dilapangan. Mampu menjadikan guru 

tersebut sebagai pribadi yang bertanggung jawab, memiliki prakarsa, memiliki 

jiwa pemimpin dan mudah untuk bekerjasama dalam menyelesaikan tugas  

Kegiatan pembelajaran di sekolah hendaknya diprogram dan diimplementasikan 

berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Sehingga proses pembelajaran dapat 

berkembang dari kondisi sekarang kepada keadaan yang lebih baik. 

   Penelitian dari Karen Burke (2005) menunjukkan bahwa semakin kritis 

pengaruh guru terhadap hasil belajar siswa. Dalam peneltian ini  didiskusikan 

bagaimana untuk menghasilkan suplai guru yang memadai, sekolah dan 

universitas yang bersangkutan dengan cara mengenali siswa yang akan paling 
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berhasil dalam program pendidikan guru.  Ujian sertifikasi guru diprediksikan 

sukses dan dapat meningkatkan kualitas guru. 

  Dalam tataran lain penelitian lain pernah dilakukan oleh Sukardi (2008). 

Yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan antara sertifikasi guru terhadap 

kinerja guru ekonomi akuntansi. Hal itu dapat ditunjukkan dari tiga  variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru yaitu variabel kualifikasi akademik 

sebesar 40,06%, pendidikan dan pelatihan sebesar 47,33%, keikutsertaan dalam 

forum ilmiah sebesar 18,32%, sedangkan 7 variabel lain tidak berpengaruh. 

  Jelas sekali tersirat dari penjelasan tersebut bahwa lima komponen 

sertifikasi akan mempengaruhi kinerja seorang guru. Hubungan antara sertifikasi 

guru dengan kinerja guru dapat dinyatakan dalam sebuah gambar 2.2 sebagai 

berikut: 
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 Gambar 2.2    

2.4 Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1.  Ada pengaruh positif sertifikasi guru terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi 

SMA dan SMK se Kabupaten Jepara. 

2.   Ada perbedaan kinerja antara guru ekonomi akuntansi yang tersertifikasi dan 

guru yang belum tersertifikasi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara 

 

 

Pendidikan dan 
Pelatihan (X2) 

Prestasi akademik (X3) 

Karya pengembangan 
profesi (X4) 

Keikutsertaan dalam 
forum Ilmiah (X5) 

Kinerja guru (Y) 
 

Prestasi kerja 
 

( Penilaian DP3) 
 

Kualifikasi akademik 
(X1) 

Srtifikasi Guru 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto 2006:130). 

Populasi merupakan sekelompok orang atau sesuatu yang memiliki karakteristik 

tertentuyang ingin diteliti peneliti (indriarto dan Supomo 1999: 115). Sedangkan 

menurut Sudjana (1996 : 6), populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, 

hasil menghitung ataupun pengukuran, kualitatif maupun kuantitatif dari pada 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang 

ingin dipelajari sifat-sifatnya. 

   Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru mata diklat akuntansi 

SMA dan SMK se-Kabupaten Jepara. Penelitian ini meneliti guru yang sudah 

lulus dalam uji sertifikasi dan yang belum, untuk dapat membandingkan kinerja 

guru ekonomi akuntansi yang sudah tersertifikasi dan belum melaksanakan 

sertifikasi. Untuk guru yang belum lulus sertifikasi hanya ditarik kinerjannya saja 

yang nantinnya dijadikan pembanding kinerja guru yang telah lulus sertifikasi. 

  Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Dalam penelitian ini sampel untuk guru sertifikasi berjumlah 18, 

sedangkan untuk guru yang non sertifikasi diambil jumlah yang sama dengan 

yang sertifikasi dengan memperhatikan guru dimasing-masing sekolah (sampel 

proporsional), hal ini untuk menentukan secara tepat keadaan populasi yang 

jumlahnya sedikit. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian populasi.  
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Tabel 3.1 
Populasi penelitian 

 
No Nama Sekolah Guru Sertifikasi Guru Non Sertifikasi 
1 SMA N 1 Jepara 2 2 
2 SMAN 1 Tahunan 4 1 
3 SMAN 1 Mlonggo 2 2 
4 SMA N 1 Bangsri 1 3 
5 SMA N 1 Pecangaan 1 2 
6 SMA N 1 Donorojo  2 
7 SMA N 1 Welahan 1 2 
8 SMA N 1 Mayong 1 1 
9 SMA N 1 Kembang 1 1 
9 SMA PGRI 2 1 
11 SMA Islam Jepara 1 3 
13 SMK N 3(SMEA) Jepara 2 6 
14 SMK Islam Al Hikmah 

Mayong 
 3 

  18 29 

Sumber. Dari masing-masing sekolah 
 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau suatu yang menjadi titik perhatian 

penelitian (Arikunto, 2002 : 96). Karena variabel sebagai objek penelitian maka 

menurut Nazir Moh. (1999 : 149) variabel adalah konsep yang mempunyai 

macam-macam nilai. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah terdiri dari lima  variabel bebas  

yang diambil dari komponen portofolio sertifikasi guru,  yang akan dijelaskan 

dalam tabel 3.2. 
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Tabel 3.2  
Variabel Bebas  

 

No Nama 
Variabel Definisi Variabel  Skala 

Pengukuran 

Alat 
Pengumpulan 

Data 
1 Kualifikasi 

akademik 
Tingkat pendidikan formal 
yang telah dicapai oleh 
guru sampai dengan 
mengikuti sertifikasi 

Interval Angket 

2 Pendidikan 
dan pelatihan 

Pengalaman dalam 
mengikuti pendidikan dan 
pelatihan dalam rangka 
pengembangan dan 
peningkatan kompetensi 

Interval Angket 

3 Prestasi 
akademik 

Prestasi yang dicapai guru 
terutama yang terkait 
dengan bidang 
keahliannya 

Interval Angket 

4 Karya 
pengembanga
n profesi 

Suatu karya yang 
menujukkan adanya upaya 
dan hasil pengembangan 
profesi 

Interval Angket 

5 Keikutsertaan 
dalam forum 
ilmiah 

Partisipasi dalam bidang 
ilmiah yang relevan 
dengan bidang tugas guru 

Interval Angket 

 
3.2.2 Variabel terikat (Y) 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Guru (Y)  yaitu hasil 

kerja atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan 

kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kinerja guru 

yang dimaksud   diukur berdasarkan penilaian dari DP3 yaitu:  kesetiaan, prestasi 

kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan. 

(SE. BAKN No. 02/SE/1980) 
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Tabel 3.3 
Variabel Terikat 

 

No. Nama Variabel Definisi Variabel Skala 
Pengukuran 

Alat 
Pengumpul

an Data 
1. Kinerja Guru Prestasi kerja yang 

telah dicapai oleh 
seorang guru 

Semantik  Angket 

 

  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Guru (Y)  yaitu 

hasil kerja atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan 

kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kinerja guru 

guru ini diukur dari penilaian DP3 yaitu:  kesetiaan, prestasi kerja, tanggung 

jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan. (SE. BAKN No. 

02/SE/1980). 

 

3.3 Metode  Pengumpulan data   

Metode pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan 

data yang diperoleh secara sistematis dengan prosedur yang terstandar. (Arikunto, 

2002:197) 

Dalam penelitian ini penulis menngunakan metode pengumpulan data 

angket atau kuesioner. Angket (kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002 : 128). Menurut 

Ridwan (2002 : 25) angket (kuesioner) adalah daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada orang lain yang bersedia memberikan respons sesuai dengan permintaan. 
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Angket atau kuesioner dalam penelitian ini berjumlah enam item dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Variabel  sertifikasi guru  

Jumlah kuesioner untuk sertifikasi guru berjumlah lima  item penulis 

memodifikasi sendiri item soal tersebut  dengan acuan dari rubrik penilaian 

portofolio guru. 

b. Variabel Kinerja guru  

Jumlah kuesioaner untuk kinerja guru berjumlah satu item yang berisi 

delapan pertanyaan penulis memodifikasi sendiri item soal tersebut denagan 

acuan  penilaian DP3 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sertifikasi dan  

kinerja guru, sedangkan yang diberi angket adalah dari pihak guru  untuk menilai 

sertifikasi guru  dan kinerja guru. Angket yang digunakan adalah angket terbuka, 

dimana responden diberi kesempatan untuk memberi jawaban dengan kata-kata 

sendiri. Angket sertifikasi  dibagikan kepada guru ekonomi akuntansi yang sudah 

sertifikasi dan untuk angket kinerja di bagikan kepada guru ekonomi akuntansi 

yang sudah sertifikasi dan yang belum untuk membandingkan kinerjannya. 

Dalam menyusun angket ini, digunakan yaitu pedoman penilaian 

portofolio untuk sertifikasi guru dan skala semantik untuk mengetahui kinerja 

guru. Pedoman penilaian portofolio ini, digunakan untuk mengetahi skor yang 

diperoleh dari kelima komponen portofolio. Pada Skala semantik responden 

diminta untuk menjawab atau memberikan penilaian terhadap suatau konsep atau 
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obyek tertentu Riduwan (2002:19). Dengan skala semantik ini peneliti ingin 

mengetahui  kinerja guru ekonomi akuntansi masing-masing sekolah. 

3.4 Tehnik Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

hasil analisis yang lebih teliti dan terpercaya, dalam penelitian ini digunakan 

analisis data yang menggunakan program komputer statistical and service 

solution (SPSS). Prosedur yang digunakan dalam menganalisis data adalah 

sebagai berikut: 

3.4.1   Analisis Deskreptif persentase 

   Analisis diskriptif adalah analisis data yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian secara individual, 

selain itu analisis deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk melihat 

sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan. Penggunaan analisis deskriptif persentase digunakan untuk 

mendeskripsikan hasil persentase dari sertifikasi guru dan kinerja guru.  

  Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan analisis data ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Menetapkan jumlah responden 

b. Menentukan jumlah butir soal 

c. Menetapkan jumlah skor maksimal yang diperoleh dari perkalian  antara skor 

tertinggi, jumlah item dan jumlah responden. 

d. Menetapkan jumlah skor minimal, yang diperoleh dari perkalian antara skor 

tertinggi, jumlah item, dan jumlah responden. 
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e. Menetapkan jumlah skor maksimal = 100% 

f. Menentukan persentase minimal 

g. Menentukan rentang skor, yang diperoleh dari pengurangan skor tertinggi 

dan skor terendah 

h. Menentukan rentang skor persentase dengan mengurangi persentase 

maksimal dengan persentase minimal  

i. Menentukan jenjang kriteria, dalam penelitian ini ditentukan lima jenjang 

kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, sangat rendah. 

j. Menentukan interval kelas skor, yang diperoleh dengan membagi rentang 

skor dengan jenjang kriteria 

k. Setelah diperoleh skor jawaban responden dan skor ideal, dimasukkan rumus 

sebagai berikut: 

 DP =  x 100% 

Keterangan: 

DP = Diskriptif Persensentase 

n  = Nilai yang diperoleh 

N  = Jumlah seluruh nilai 

( Ali,1994 :188) 

   Hasil kuantitatif dari perhitungan dengan rumus diatas selanjutnya 

diubah atau ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif untuk itu langkah 

yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan persentase maksimal yaitu (5/5) x 100% = 100% 

2. Menentukan persentase minimal yaitu (1/5) x 100% = 20% 
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3. Menentukan rentang persentase  

 Rentangan persen diperoleh dengan cara mengurangi % tertinggi (100) 

dengan % terendah (20) yaitu: 100% - 20% = 80% 

4. Menetapkan Interval kelas persentase 

 Interval % diperoleh dengan cara membagi rentangan persen dengan jenjang 

kriteria yaitu 80% : 5 =16% 

5. Menetapkan jenjang kriteria  

 Dalam jenjang kriteria ini penulis mengelompokkan lima kriteria yaitu sangat 

tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. 

Dengan demikian tabel kategori untuk variabel kinerja guru (Y) adalah 
sebagai berikut: 

       Tabel 3.4 
Jenjang kriteria penilaian angket 

 
 No Interval persentase Kriteria 

 1 84% - 100% Sangat Tinggi 
 2 68% - 83% Tinggi 

 3 52% - 67% Sedang 
 4 36% - 51% Rendah 

 5 20% - 35% Sangat rendah 
 

Angket penelitian kinerja guru dengan 8 pertanyaan setiap guru menilai 

sendiri kinerjanya dengan nilai tertinggi 7 dan terendah 1, Untuk angket penelitian 

kinerja guru memiliki skor tertinggi/maksimum 56 (7x8) dan  skor 

terendah/minimal 8(1x8). Berikut ini disajikan tabel kategori angket untuk 

variabel kinerja guru: 
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Tabel 3.5  
Kategori Skor Kinerja Guru 

 
No Interval skor Interval persentase Kriteria 

1 46,6– 56 83,21< % Sangat tinggi 
2 >36,8 – 46,6 65,71<% ≤83,21% Tinggi 
3 >27,2 – 36,8 48,57<% ≤ 65,71% Cukup 
4 >17,6 – 27,2 31,42<% ≤ 48,57% Rendah 
5 8 – 17,6 ≤31,42% Sangat rendah 

jumlah   
 
a) Variabel kualifikasi akademik ( ) 

Kritaria penilaian kualifikasi akademik guru yaitu dengan nilai maksimum 

sebesar 525 (jika guru memiliki S1, S2, S3 kependidikan yang relevan), dan nilai 

terendah 50 (jika guru hanya memiliki Diploma tidak relevan ). Rentang skor 475 

(525 – 50). Interval skor 95 (475:5). Berikut disajikan tabel data kualifikasi 

akdemik guru: 

Tabel 3.6 
 Skor Kualifikasi Akademik 

No Interval Skor Interval Persentase 
1 430<skor≤525 80.95<% 
2 335<skor≤430 61.9<%≤80.95 
3 240<skor≤335 42.86<%≤61.9 
4 145<skor≤240 23.8<%≤42.86 
5 50skor≤145 %≤23.8 

 

b) Pendidikan dan pelatihan (X2) 

Data tentang pendidikan dan pelatihan dengan nilai maksimum 680 dan 

dengan nilai minimal 0. Rentang skor 677 (680 – 0). Interval skor 136 (680/5). 

Berikut disajikan tabel data pendidikan dan pelatihan: 
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Tabel 3.7 
 Skor Pendidikan Dan Pelatihan 

No Interval Skor Interval Persentase 
1 544<skor≤680 80<% 
2 408<skor≤544 60<%≤80 
3 272<skor≤408 40<%≤60 
4 136<skor≤272 20<%≤40 
5 0≤skor≤136 %≤20 

 

c) Prestasi akademik (X3) 

Data tentang prestasi akademik guru dengan nilai maksimum 285 dan 

dengan nilai minimal 0. Rentang skor 285 (285-0). Interval skor 57 (285/5). 

Berikut disajikan tabel data prestasi akademik guru: 

Tabel 3.8 
 Skor Prestasi Akademik 

No Interval Skor Interval 
Persentase 

1 228<skor≤285 80%<% 
2 171<skor≤228 60%<%≤80% 
3 114<skor≤171 40%<%≤60% 
4 57<skor≤114 20%<%≤40% 
5 0≤skor≤57 %≤20% 

 
d) Karya pengembangan profesi (X4) 

Data tentang karya pengembangan profesi dengan nilai maksimum 330 

dan dengan nilai minimal 0. Rentang skor 330 (330 – 0). Interval skor 66 (330/5). 

Berikut disajikan tabel data karya pengembangan profesi: 

Tabel 3.9 
Kategori Skor Karya Pengembangan Profesi 

No Interval Skor Interval 
Persentase 

1 264<skor≤330 80%<% 
2 198<skor≤264 60%<%≤80% 
3 132<skor≤198 40%<%≤60% 
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4 66<skor≤132 20%<%≤40% 
5 0≤skor≤66 %≤20% 

e) Keikutsertaan dalam forum ilmiah (X5) 

Data tentang keikutsertaan dalam forum ilmiah dengan nilai maksimum 76 

dan dengan nilai minimal 0. Rentang skor 76 (76 – 0). Interval skor 15.2 (76/5). 

Berikut disajikan tabel data keikutsertaan dalam forum ilmiah: 

Tabel 3.10 
 Skor Keikutsertaan Dalam Forum Ilmiah 

No Interval Skor Interval Persentase 
1 55.8<skor≤76 80%<% 
2 40.6<skor≤55.8 60%<%≤80% 
3 30.4<skor≤45.6 40%<%≤60% 
4 15.2<skor≤30.4 20%<%≤40% 
5 0≤skor≤15.2 %≤20% 

 
 3.4.2  Pengujian Asumsi Klasik 

     Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 

linier berganda yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini memenuhi 

asumsi klasik atau tidak. 

3.4.2.1 Normalitas  

Pengujian normalitas data adalah untuk mengetahui apakah dalam model 

statistic variabel penelitian mempunyai distribusi data yang normal atau tidak 

normal. 

Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan grafik 

diagram dan penyebaran data (titik-titik) pada normal P-Plot of Regression 

Standardzed Residual dari variabel-variabel independen dimana: 
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1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal, atau grafik histogaram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.: 

 

3.4.2.2  Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghazali 2006). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Yaitu, variabel independen yang nialai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam 

model regresi yaitu dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam 

pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen 

(terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. 

 

3.4.2.3  Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedaskisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan dalam model regresi karena varian gangguan antara satu observasi 
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(Ghazali 2006). Untuk   menganalisisnya  dengan melihat Grafik Plot. Deteksi ada 

tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grarik scattetplot. Jika dalam grafik titik membentuk pola tertentu 

maka mengidentifikasikan telah terjadi heterokesdastisitas. Dan apabila titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokesdastisitas.  

 

3.5  Analisis Inferensial 

 Analisis statistik inferensial yang dipakai dalam penelitian ini adalah statistik 

parametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan 

analisis data dengan regresi linier berganda perlu terlebih dahulu di uji syarat-

syarat dalam analisis tersebut yaitu uji linieritas garis regresi 

 Persamaan Regresi Berganda dari variabel-variabel dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan : 

Y   : Kinerja Guru DP3 

α    : Konstanta 

β1β2β3β4 β5 : Koefisien X1 X2 X3 X4 X5 

X1   : Kualifikasi akademik 

X2  : Pendidikan dan pelatihan 

X3   : Prestasi akademik 

         Y  =  α + β1X1 +β2X2+ β3X3+ β4X4 + β5X5  e 
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X4   : Karya Pengembangan profesi 

X5  : Keikutsertaan dalam forum Ilmiah 

e    : Error 

3.6  Uji Hipotesis 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis harus melewati beberapa uji 

kebenaran yaitu uji simultan dan uji parsial. 

 3.6.1 Uji Simultan 

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh uji sertifikasi 

yang djabarkan dalam lima variabel terhadap kinerja guru akuntansi SMA dan 

SMK se Kabupaten Jepara.  

)1/(
/




knJK
kJK

F
reg

reg

 

Keterangan : 

 F        = Harga F garis regresi 

 regJK = Jumlah kuadrat regresi 

 resJK  = Jumlah variabel residu 

 k        = Jumlah variabel prediktor 

 n        = Jumlah responden 

 1        = Angka konstan    (Sudjana, 2002 : 355) 

a) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas regresi dapat menerangkan variabel terikat secara serentak 

artinya variabel-variabel dalam sertifikasi secara bersama-sama berpengaruh  

terhadap kinerja guru. 
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b) Sebaliknya apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari variabel ganda tidak mampu 

menjelaskan variabel terikat. 

 3.6.2  Uji parsial 

 Untuk menguji kemaknaan koefisien regresi parsial digunakan uji t. Nilai t 

dapat   dicari dengan formula sebagai berikut : 

21
2

r
nrt



  

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

n = banyaknya sampel (Algifari, 2000 : 41) 

 Perhitungan untuk mencari nilai t hitung dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan SPSS : 

a) Apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dengan demikian variabel bebas 

dapat menerangkan variabel trikat yang ada dalam model ini, masing masing 

elemen sertifikasi berpengaruh secara individual terhadap kinerja guru.  

b) Sebaliknya apabila t hitung < t tabel maka Ho diterima, dengan kata lain bahwa 

variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel atau dapat dikatakan tidak ada 

pengaruh diantara dua variabel yang diuji. 

  

3.6.3  Uji Beda 

Untuk menguji pasangan rata-rata pasangan hipotesis yang akan diuji yaitu : 

Ho =   
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Ha =  

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukandigunakan uji t satu 

pihak (pihak kanan). Penggunaan ini dibedakan menjadi dua macam : 

a) jika data mempunyai varians yang sama maka statistik yang digunakan adalah 

statistik t, yang dapat ditulis sebagai berikut : 

S
nn

t

21

21

11





  dengan  
2

)1()1(

21

2
22

2
11





nn

SnSnS  

Keterangan : 

1  rata-rata kinerja guru sertifikasi 

2  rata-rata kinerja guru nonsertifikasi 

1n  banyaknya guru sertifikasi 

2n  banyaknya guru nonsertifikasi 

1S  banyaknya simpangan baku guru sertifikasi 

2S  banyaknya simpangan baku guru nonsertifikasi 

Perhitungan untuk mencari nilai t hitung dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan SPSS for windows release 15.00. Kriteria keputusan : 0H  

diterima jika hitungt > tabelt dan 0H  ditolak jika t mempunyai harga yang lain dengan 

 = 5% dan 221  nndk  

b) jika data tidak memiliki kesamaan varian, maka rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 
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Kriteria pengujian adalah 0H ditolak jika 1t 
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  dan 0H diterima 

jika terjadi sebaliknya. Dengan 
1

2
1

1 n
Sw   dan 

2

2
1

2 n
Sw  , )1)(1(1 1 ntt  )1)(1(2 2 ntt  . 

Ghozali (2005 : 23) menyatakan bahwa syarat uji beda menggunakan t test 

adalah dua grup harus tidak berhubungan satu sama lain, data berdistribusi 

normal, jumlah sampel sedikit. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Deskriptif Persentase 

Analisis deskriptif persentase bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

mengenai sertifikasi dan kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK se 

Kabupaten. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan jumlah 18 guru. 

Namun, dalam pelaksanaan penelitian ada 1 guru dari satu sekolah yang tidak 

dapat diteliti karena alasan dari pihak sekolah bahwa penelitian ini akan 

mengganggu kegiatan sekolah. Guru yang tidak dapat diteliti antara lain dari SMA 

1 Welahan berjumlah satu orang guru. Jadi dalam pelaksanaan penelitian ini 

peneliti hanya meneliti 17 guru dari keseluruhan populasi sebanyak 18 guru. 

4.1.1.1 Kinerja guru 

a. Kinerja guru sertifikasi 

Data tentang kinerja guru diperoleh dari angket penelitian dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 8 butir yang diambil dari DP3. Masing-masing butir 

pertanyaan memiliki 1 sampai 7 alternatif jawaban, yaitu tinggi  dengan poin 7 

dan yang rendah dengan poin 1. Untuk agket penelitian kinerja guru memiliki 

skor tertinggi/maksimum 56 (7 x 8) yaitu 8 soal dengan skor maksimal tiap soal 7 

dan setiap guru ekonomi akuntansi mengisi sendiri kinerjanya, skor 

terendah/minimal 8 (1 x 8) yaitu 8 soal dengan skor minimal tiap soal 1, dan 

setiap guru ekonomi akuntansi mengisi sendiri kinerjannya. Kategori penilaian 
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skor untuk variabel kinerja guru ada 5 alternatif yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup, 

rendah, sangat rendah. 

Dalam perhitungan analisis deskriptif persentase kinerja guru diperoleh 

data  sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Kinerja Guru Sertifikasi 

 
No Interval skor Interval persentase Sertifikasi Kriteria 

f % 
1 46,6– 56 83,21< % 5 29,41 Sangat tinggi 
2 >36,8 – 46,6 65,71<% ≤83,21% 12 70,59 Tinggi 
3 >27,2 – 36,8 48,57<% ≤ 65,71% 0 0,00 Cukup 
4 >17,6 – 27,2 31,42<% ≤ 48,57% 0 0,00 Rendah 
5 8 – 17,6 ≤31,42% 0 0,00 Sangat rendah 

jumlah  17   
 

Sumber: Data diolah (2009) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum kinerja guru yaitu 

sebesar 70,59% atau sejumlah 12 guru. Sisanya 29,41% atau 5 guru. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa secara umum kinerja guru sertifikasi ekonomi SMA dan 

SMK Se Kabupaten Kabupaten Jepara dalam kategori sangat tinggi. 

a. Kinerja guru non sertifikasi 

Data tentang kinerja guru diperoleh dari angket penelitian dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 8 butir yang diambil dari DP3. Masing-masing butir 

pertanyaan memiliki 1 sampai 7 alternatif jawaban, yaitu tinggi  dengan poin 7 

dan yang rendah dengan poin 1. Untuk agket penelitian kinerja guru memiliki 

skor tertinggi/maksimum 56 (7 x 8) yaitu 8 soal dengan skor maksimal tiap soal 7 

dan setiap guru ekonomi akuntansi mengisi sendiri kinerjannya, skor 

terendah/minimal 8 (1 x 8) yaitu 8 soal dengan skor minimal tiap soal 1, dan 
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setiap guru ekonomi akuntansi mengisi mengisi sendiri kinerjanya. Kategori 

penilaian skor untuk variabel kinerja guru ada 4 alternatif yaitu sangat tinggi, 

tinggi, cukup, rendah. 

Tabel 4.2 
Kinerja Guru Non Sertifikasi 

  
No Interval skor Interval persentase Sertifikasi Kriteria 

f % 
1 >46,6– 56 83,21< % 1 5,88 Sangat tinggi 
2 >36,8 – 46,6 65,71<% ≤83,21% 16 94,12 Tinggi 
3 >27,2 – 36,8 48,57<% ≤ 65,71% 0 0,00 Cukup 
4 >17,6 – 27,2 31,42<% ≤ 48,57% 0 0,00 Rendah 
5 8 – 17,6 ≤31,42% 0 0,00 Sangat rendah 

jumlah  17   
 

Sumber: Data diolah (2009) 

Dari tabel dan histogram diatas  menunjukkan bahwa secara umum kinerja 

guru  dalam kategori  tinggi yaitu sebesar 94,12% atau sejumlah 16 guru. Sisanya 

5,88% atau 1 guru dalam kategori sangat tinggi. Dari hasil ini menunjukkan 

bahwa secara umum kinerja guru non sertifikasi ekonomi SMA dan SMK  Se 

Kabupaten Jepara dalam kategori tinggi. 

Berikut akan disajikan Perbedaan rata-rata kinerja guru sertifikasi dan non 

sertifikasi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara yang diambil dari delapan 

Indikator yaitu Kesetiaan, Prestasi kerja, Tanggung jawab, ketaatan, kejujuran 

kerja sama, Prakarsa, dan kepemimpinan dalam tabel 4.3 
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    Tabel 4.3  
Rata-rata kinerja guru sertifikasi dan non sertifikasi 
 
No Kinerja Guru % 
1 Guru Sertifikasi 47,47 
2 Guru Non sertifikasi 43,88 

 

Untuk dapat lebih mengilustrasikan kondisi tersebut, disajikan histogram 

sebagai berikut: 

 

 

 

      Gambar 4.1 

   Dari tabel dan histogram diatas menunjukkan bahwa kinerja guru 

sertifikasi lebih tinggi yaitu dengan nilia rata-rata sebesar kinerja 47,47 % 

dibandingkan kinerja guru non sertifikasi besar nilai rara-rata kinerja sebesar 

43,88%. 

4.1.1.2 Kualifikasi akademik 

Data tentang kualifikasi akademik diperoleh dari angket terbuka sertifikasi 

guru.  Dari hasil perhitungan analisis deskriptif persentase variabel kualifikasi 
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akademik ditinjau dari nilai sertifikasi masing-masing guru diperoleh hasil seperti 

yang disajikan dalam tabel berikut: 

 
Tabel 4.4 

Distribusi kualifikasi akademik dengan kinerja guru 
 

Skor  
Kinerja 

Kualifikasi akademik 
50≤skor

≤ 
145 

145<skor
≤ 

240 

240<skor
≤ 

335 

335<sko
r 

430 

430<skor≤ 
525 

JML 

 

f % f % f % f % f %  
46,6– 56   

 
12 70,58 2 11,76     14 

>36,8 – 46,6 1 5,88 
 

2  11,76       3 

>27,2 – 36,8   
 

         

>17,6 – 27,2   
 

         

8 – 17,6            
Jumlah 1  14  2      17 

 
Data: diolah (2009) 
 

Dari tabel  diatas menunjukkan bahwa secara umum kualifikasi akademik 

guru yaitu sebesar 70,58% atau sejumlah 12 guru untuk skor kualifikasi 

145<skor≤240 dengan skor kinerja antara 46,6-56 dan 11,7% atau 2 orang guru 

dengan skor kinerja antara >36,8-46,6. 11,76% atau 2 guru untuk skor 

240<skor≤335 dengan skor kinerja antara46,6-56. Dan 5,88% atau 1 guru untuk 

skor 50≤skor≤145dengan skor kinerja antara >36,8-46,6. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa secara umum kualifikasi akademik guru di SMA dan SMK 

se Kabupaten Jepara paling banyak pada skor145<skor≤240 karena mereka hanya 
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memiliki kualifikasi minimal yang disyaratkan untuk menjadi seorang guru 

sekolah menengah yaitu sarjana. 

4.1.1.3 Pendidikan dan pelatihan  

Data tentang pendidikan dan pelatihan diperoleh dari angket terbuka 

sertifikasi guru.  Dari hasil perhitungan analisis deskriptif persentase variabel 

pendidikan dan pelatihan ditinjau dari nilai sertifikasi masing-masing guru 

diperoleh hasil seperti yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.5 
Distribusi Pendidikan Dan Pelatihan dengan kinerja guru 

 
Skor  

Kinerja 
Pendidikan dan pelatihan 

0≤skor≤ 
136 

136<skor
≤272 

272<skor
≤408 

408<skor
≤544 

544<skor≤ 
680 

JML 

 
f % f % f % f % f %  

46,6– 56 3 17,64 
 

3 17,64       6 

>36,8 – 46,6 11 64,70 
 

         11 

>27,2 – 36,8   
 

         

>17,6 – 27,2   
 

         

8 – 17,6            

Jumlah 14  3        17 

 

Data. diolah (2009) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi pendidikan dan pelatihan, 

yaitu sebesar 17,64% atau sejumlah 3 guru untuk skor 136<skor≤272 dengan skor 

kinerja antara 46,6-56, sisanya 17,64% atau 3 guru dan 64,70% atau 11 guru 

untuk skor 0≤ skor ≤136  dengan skor antara >36,8-46,6 .Hal ini menunjukkan 

bahwaguru belum maksimal melakukan pendidikan dan pelatihan yang 
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dibutuhkan untuk memperlancar tugas seorang guru, dan masih harus 

ditingkatkan.  

4.1.1.4 Prestasi akademik 

Data tentang prestasi akademik diperoleh dari angket terbuka sertifikasi 

guru. Dari hasil perhitungan analisis deskriptif persentase variabel prestasi 

akademik ditinjau dari nilai sertifikasi masing-masing guru diperoleh hasil seperti 

yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.6 
                          Distribusi  Prestasi akademik dengan kinerja guru  

Skor  
Kinerja 

Prestasi akademik 
0≤skor 

≤ 
57 

57<skor 
≤ 

114 

114<skor
≤ 

171 

171<sko
r≤ 

228 

228≤skor 
≤285 

JML 

 

f % f % f % f % f %  
46,6– 56   

 
5 29,41       5 

>36,8 – 46,6 10  58,82 2  11,76       12 

>27,2 – 36,8   
 

         

>17,6 – 27,2   
 

         

8 – 17,6            

Jumlah 10  7        17 

 
Sumber: Data diolah (2009) 
 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum prestasi akademik 

guru yaitu sebesar 29,41% atau sejumlah 5 guru untuk skor prestasi  akademik 

sebesar 57<skor≤114 dengan interval kinerja antara >36,8-46,6.  Dan 58,82 atau 

10 guru untuk skor prestasi  akademik sebesar 57<skor≤114 dengan dengan 

interval kinerja antara >36,8-46,6. Sisanya 58,82% dengan skor prestasi akademik 

sebesar0≤skor≤57. Dari hasil ini menunjukkan bahwa secara umum prestasi 
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akademik guru di SMA dan SMK se Kabupaten Jepara masih belum maksimal, 

dan perlu ditingkatkan.  

4.1.1.5 Karya pengembangan profesi 

Data tentang karya pengembangan profesi diperoleh dari angket terbuka 

sertifikasi guru.  Dari hasil perhitungan analisis deskriptif persentase variabel 

karya pengembangan profesi ditinjau dari nilai sertifikasi masing-masing guru 

diperoleh hasil seperti yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Karya Pengembangan Profesi dengan kinerja guru 

 
Skor  

Kinerja 
Karya pengembangan profesi 

0≤skor≤6
6 

66<skor≤
132 

67<skor
≤198 

198<sko
r≤264 

264≤<sk
or≤330 

JML 

 
f % f % f % F % f %  

46,6– 56 5 29,41 
 

        5 

>36,8 – 46,6 12  70,58         12 

>27,2 – 36,8   
 

         

>17,6 – 27,2   
 

         

8 – 17,6            

Jumlah 17          17 

 
Sumber: Data diolah (2009) 

Dari tabel  diatas menunjukkan bahwa secara secara umum karya 

pengembangan profesi guru sebesar 70,58%% atau sejumlah 12 guru untuk skor 

karya pengembangan profesi sebesar0≤skor≤66 dengan skor kinerja antara >36,8-

46,6 dan 29,41% atau sejumlah 5 guru denganskor kinerja antara 46,6-56. Dari 

hasil ini menunjukkan bahwa secara umum hasil karya pengembangan profesi 
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guru di SMA dan SMK se Kabupaten  Jepara sangat rendah. Hal ini dikarenakan 

belum banyak guru yang menghasilkan atau menyusun karya pengembangan 

profesi seperti menulis buku, artikel, menjadi reviwer buku, modul/buku dicetak 

lokal, media/alat pelajaran, laporan penelitian dibidang pendidikan, dan karya 

teknologi/seni. 

4.1.1.6 Keikutsertaan dalam forum ilmiah 

Data tentang keikutsertaan dalam forum ilmiah diperoleh dari angket 

terbuka sertifikasi guru. Dari hasil perhitungan analisis deskriptif persentase 

variabel keikutsertaan dalam forum ilmiah ditinjau dari nilai sertifikasi masing-

masing guru diperoleh hasil seperti yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.8 
 Distribusi Keikutsertaan Dalam Forum Ilmiah dengan kinerja guru 

 
Skor  

Kinerja 
Keikutsertaan dalam forumIlmiah 

0≤skor≤ 
57 

57<skor≤ 
114 

114<skor
≤ 

171 

171<sko
r≤ 

228 

228≤skor
≤285 

JML 

 

f % f % f % f % f %  
46,6– 56   

 
         

>36,8 – 46,6 1  5,88          1 

>27,2 – 36,8   
 

         

>17,6 – 27,2   
 

         

>8 – 17,6 16 94,11         16 

Jumlah 17          17 

 
Sumber: Data diolah (2009) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum karya keikutsertaan 

dalam forum ilmiah guru yaitu sebesar 94.11% atau sejumlah 16 guru untuk skor 

keikusertaan dalam forum Ilmiah sebesar 0≤skor≤57 dengan skor kinerja antara 
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>8-17,6 Sisanya 5,88% atau 1 guru untuk skor keikutsertaan dalam forum ilmiah 

sebesar 0≤skor≤57 dengan skor kinerja antara >36,8-46,6. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa secara umum hasil keikutsertaan dalam forum Ilmiah guru di 

SMA dan SMK se Kabupaten Rendah masih rendah. 

 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1.1 Normalitas  

Pengujian normalitas data adalah untuk mengetahui apakah dalam model 

statistic variabel penelitian mempunyai distribusi data yang normal atau tidak 

normal. 

Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan grafik 

diagram dan penyebaran data (titik-titik) pada normal P-Plot of Regression 

Standardzed Residual dari variabel-variabel independen dimana: 

3. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

4. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal, atau grafik histogaram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.2 garfik histogram dan normal P-

Plot of Regression Standarzed Residual sebagai berikut: 
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Sumber: Data diolah (2009) 

Gambar 4.2 
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Terlihat bahwa titik-titik yang berbentuk mendekati garis diagonal, yang 

berarti data berdistribusi normal. 

 

4.2.1.2 Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

yang sempurna antar variabel bebas. Salah satu cara untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinieritas pada suatu model adalah dengan melihat nilai yang 

dipakaiuntuk menandai adanya factor multikolinieritas. Nilai yang dipakai adalah 

nilai tolerance >0.10 atau VIP < 10 maka dapat diartikan bahwa tidak ada 

multikolinieritas pada model regresi dan sebaliknya nilai tolerance <10 dan nilai 

VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4.9 
 

Uji Multikolinieritas 
 

Keterangan X1 X2 X3 X4 X5 
 

Populasi 17 17 17 17 17 
 

Tolerance 0.219 0.404 0.516 0.167 0.218 
 

VIP 4.560 2.477 1.938 5.982 4.592 
 

 
 

Sumber: Data diolah (2009) 

Terlihat pada hasil output SPSS release 12.00, nilai VIF variabel X1 

sebesar 4.560, variabel X2 sebesar 2.477, variabel X3 sebesar 1.938, variabel X4 

sebesar 5.982, variabel X5 sebesar 4.592. Nilai VIF dari kelima variabel tersebut 
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<10, dan nilai toleransi kelima variabel >0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tersebut tidak mengandung multikolinieritas 

 

4.2.1.3 Heteroskedastisitas 

Model regresi selain harus berdistribusi normal dan tidak mengandung 

multikolinieritas juga harus memenuhi syarat tidak adanya heterokedastisitas. 

Pengujian heterokedastisitas dapat dilihat dari scatter plot, apabila titik-titik yang 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur berarti mengandung 

heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila titik-titik yang berbentuk tidak tertur dan 

berada diatas dan dibawah angka nol pada sumbu vertical, dapat disimpulkan 

bahwa regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.  
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Sumber: Data diolah (2009)  

Gambar 4.3 
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Terlihat pada gambar 4.3 ternyata titik-titik tersebut tidak teratur dan tidak 

membentuk pola yang teratur, serta berada diatas maupun dibawah angka nol 

sumbu vertikal, yang berarti model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

Dari uji asumsi klasik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 

diperoleh efektif untuk menyatakan pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja 

guru ekonomi akuntansi. 

 

4.2.2 Analisis Inferensial 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

parametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Ada lima hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh dari masing-masing dari 

lima variabel  bebas (sertifikasi guru) terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi 

SMA dan SMK  se Kabupaten Jepara.  

Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui bentuk pengaruh antara 

sertifikasi guru ( Lima variabel bebas) terhadap kinerja guru secara simultan dan 

parsial apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS for Windows Release 12.00 diperoleh hasil seperti 

terlihat dalam tabel 4.10: 
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Tabel 4.10 
Coefficient(a) 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta     Partial Tolerance VIF 

1 (Constant) 35.498 5.054   7.024 0.000     

  Kualifikasi 0.033 0.024 0.589 1.364 0.200 0.380 0.219 4.560 

  
Pendidikan 
dan pelatihan 0.036 0.026 0.445 1.397 0.190 0.388 0.404 2.477 

  
Prestasi 
akademik 0.089 0.038 0.667 2.369 0.037 0.581 0.516 1.938 

  

Karya 
Pengembangan 
profesi -0.118 0.11 -0.53 -1.071 0.307 -0.307 0.167 5.982 

  Forum Ilmiah -0.108 0.191 -0.246 -0.567 0.582 -0.169 0.218 4.592 
 
a. Dependent variabel : Kinerja guru 

Sumber: Data diolah (2009) 

Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa persamaan regresi linier berganda 

pada penelitian ini  sebagai berikut: 

 

Dari hasil persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan bahwa : 

1. α = konstanta sebesar  35.498 artinya apabila semua variabel bebas 

(kualifikasi akademik,  pendidikan dan pelatihan, prestasi akademik, karya 

pengembangan profesi, dan keikut sertaan dalam forum Ilmiah) dianggap 

konstan (bernilai 0), maka nilai kinerja guru akan sebesar 35.498. 

2. Kooefisien Kualifikasi akademik (X1) sebesar 0.033 artinya apabila 

kualifikasi akademik mengalami kenaikan sebesar 1%  sedangkan variabel 

lainnya (pendidikan dan pelatihan, prestasi akademik, karya pengembangan 

profesi, dan keikutsertaan dalam forum Ilmiah) dianggap konstan maka 

kinerja guru akan meningkat 0.033 % . Demikian pula sebaliknya, apabila 

kualifikasi akademik mengalami penurunan  sebesar 1% sedangkan variabel 
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lainnya (pendidikan dan pelatihan, prestasi akademik, karya pengembangan 

profesi, dan keikutsertaan dalam forum Ilmiah) dianggap konstan maka 

kinerja guru akan menurun 0.033%. 

3. Kooefisien Pendidikan dan pelatihan  (X2) sebesar 0.089 artinya apabila 

pendidikan dan pelatihan  mengalami kenaikan sebesar 1%  sedangkan 

variabel lainnya (Kualifikasi akademik, prestasi akademik, karya 

pengembangan profesi, dan keikutsertaan dalam forum Ilmiah) dianggap 

konstan maka kinerja guru akan meningkat 0.036 %. Demikian pula 

sebaliknya, apabila pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan  sebesar 

1% sedangkan variabel lainnya (kualifikasi akademik, prestasi akademik, 

karya pengembangan profesi, dan keikutsertaan dalam forum Ilmiah) 

dianggap konstan maka kinerja guru akan menurun 0.036%. 

4.  Kooefisien Prestasi akademik  (X3) sebesar 0.089 artinya apabila prestasi 

akademik mengalami kenaikan sebesar 1%  sedangkan variabel lainnya 

(Kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, karya pengembangan 

profesi, dan keikutsertaan dalam forum Ilmiah) dianggap konstan maka 

kinerja guru akan meningkat 0.089 %. Demikian pula sebaliknya, apabila 

prestasi akademik mengalami penurunan sebesar 1% sedangkan variabel 

lainnya (kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, karya pengembangan 

profesi, dan keikutsertaan dalam forum Ilmiah) dianggap konstan maka 

kinerja guru akan menurun 0.089%. 

5. Kooefisien Karya pengembangan profesi   (X4) sebesar -0.118 artinya apabila 

karya pengembangan profesi  mengalami kenaikan sebesar 1%  sedangkan 
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variabel lainnya (Kualifikasi akademik, prestasi akademik, Pendidikan dan 

pelatihan, dan keikutsertaan dalam forum Ilmiah) dianggap konstan maka 

kinerja guru akan turun -0.118 %. Demikian pula sebaliknya, apabila 

pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan  sebesar 1% sedangkan 

variabel lainnya (kualifikasi akademik, prestasi akademik, pendidikan dan 

pelatihan, dan keikutsertaan dalam forum Ilmiah) dianggap konstan maka 

kinerja guru akan naik -0.118%. 

6. Kooefisien Keikutsertaan dalam forum ilmiah   (X5) sebesar -0.108 artinya 

apabila karya pengembangan profesi  mengalami kenaikan sebesar 1%  

sedangkan variabel lainnya (Kualifikasi akademik, prestasi akademik, 

Pendidikan dan pelatihan, dan pendidikan dan pelatihan) dianggap konstan 

maka kinerja guru akan turun -0.108 %. Demikian pula sebaliknya, apabila 

keikutsertaan dalam forum ilmiah mengalami penurunan  sebesar 1% 

sedangkan variabel lainnya (kualifikasi akademik, prestasi akademik, 

pendidikan dan pelatihan, danpendidikan dan pelatihan) dianggap konstan 

maka kinerja guru akan naik -0.108 

 

4.2.3 Pengujian Hipotesis 

4.2.3.1 Uji Simultan  

Pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru 

ekonomi akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan dengan 

menggunakan bantuan komputer program SPSS for Windows Release 12.00 

didapat hasil seperti yang tercantum dalam tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 

ANOVAb

75.739 1 75.739 7.168 .017a

158.496 15 10.566
234.235 16

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Sertifikasi gurua. 

Dependent Variable: Kinerja gurub. 
 

 

Tabel 4.11 menunjukkan nilai F hitung sebesar 7.168 dengan signifikansi 

0.017 karena signifikansi yang diperoleh kurang dari 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh tersebut signifikan. Sehingga 

hipotesis yang diuji dalam penelitian ini yaitu “ ada pengaruh sertifikasi guru 

terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara 

diterima. 

Besarnya pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru dapat dilihat dari nilai 

. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS 12.00 diperoleh 

hasil  seperti yang tercantum dalam tabel 4.12 sebagai berikut: 
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       Tabel 4.12 
Model Summaryb

.569a .323 .278 3.25060 7.168 1 15 .017
Model
1

R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Sertifikasi gurua. 

Dependent Variable: Kinerja gurub. 
S

umber : Data diolah (2009) 

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut didapat nilai adjusted   sebesar 0.278 

atau 27,8%. dengan demikian besarnya pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja 

guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK Kabupaten se Kabupaten Jepara  sebesar 

27,8% dan sisanya 72,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

 

4.2.3.2 Uji Parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk menguji keberartian 

dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh 

sertifikasi guru ( Lima variabel) terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi SMA 

dan SMK Kabupaten Jepara. 

Dalam uji parsial ini ada Lima pengujian variabel bebas yaitu: 

1. Pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap kinerja guru 

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa koefisien korelasi secara parsial 

untuk variabel kualifikasi akademik ( )  sebesar 0.033 . Uji keberartian koefisien 

korelasi dengan uji t diperoleh t hitung 1.364 dengan signifikansi 0.200, karena 
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signifikansi yang diperoleh lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan kualifikasi 

akademik guru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. Dengan 

meningkatnya kualifikasi akademik guru belum tentu akan diikuti peningkatan 

kinerja guru.   

2. Pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja guru 

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa koefisien korelasi secara parsial 

untuk variabel pendidikan dan pelatihan ( )  sebesar 0.036 Uji keberartian 

koefisien korelasi dengan uji t diperoleh t hitung 1.397 dengan signifikansi 0.190, 

karena signifikansi yang diperoleh lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan 

pendidikan dan pelatihan guru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja guru.  Dengan meningkatnya pendidikan dan pelatihan belum tentu akan 

diikuti peningkatan kinerja guru.   

3. Prestasi akademik  terhadap kinerja guru 

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa koefisien korelasi secara parsial 

untuk variabel prestasi akademik  ( )  sebesar 0.089 Uji keberartian koefisien 

korelasi dengan uji t diperoleh t hitung 2.369 dengan signifikansi 0.037, karena 

signifikansi yang diperoleh lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan prestasi 

akademik guru  berpengaruh secara sisignifikan terhadap kinerja guru. Dengan 

meningkatnya prestasi akademik guru  akan diikuti peningkatan kinerja guru.  

Besarnya pengaruh prestasi  akademik guru tersebut dapat dilihat dari nilai 

, yaitu sebesar 0.337561 atau 33.75% yang merupakan pengkuadratan dari 

0.581. Dengan demikian besarnya pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap 
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kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK  se Kabupaten Jepara sebesar 

33.75%. 

4. Karya pengembangan profesi  terhadap kinerja guru 

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa koefisien korelasi secara parsial 

untuk variabel karya pengembangan profesi  ( )  sebesar –0.118 artinya apabila 

karya pengembangan profesi  mengalami kenaikan sebesar 1%  sedangkan 

variabel lainnya (Kualifikasi akademik, prestasi akademik, Pendidikan dan 

pelatihan, dan keikutsertaan dalam forum Ilmiah) dianggap konstan maka kinerja 

guru akan menurun -0.118 %. Demikian pula sebaliknya, apabila pendidikan dan 

pelatihan mengalami penurunan  sebesar 1% sedangkan variabel lainnya 

(kualifikasi akademik, prestasi akademik, pendidikan dan pelatihan, dan 

keikutsertaan dalam forum Ilmiah) dianggap konstan maka kinerja guru akan naik 

-0.118%. Uji keberartian koefisien korelasi dengan uji t diperoleh t hitung 1.071 

dengan signifikansi 0.307, karena signifikansi yang diperoleh lebih dari 0.05 

maka dapat disimpulkan karya pengembangan profesi guru tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja guru. Dengan meningkatnya karya 

pengembangan profesi belum tentu akan diikuti peningkatan kinerja guru.   

5. Keikusertaan dalam forum ilmiah  terhadap kinerja guru. 

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa koefisien korelasi secara parsial 

untuk variabel keikutsertaan dalam forum ilmiah  ( )  sebesar -0.108 Uji 

keberartian koefisien korelasi dengan uji t diperoleh t hitung -0.567 dengan 

signifikansi -0.582, karena signifikansi yang diperoleh kurang dari 0.05 maka 

dapat disimpulkan keikutsertaan dalam forum ilmiah guru berpengaruh secara 
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sisignifikan terhadap kinerja guru. Dengan meningkatnya keikutsertaan dalam 

forum ilmiah belum tentu akan diikuti peningkatan kinerja guru.   

4.2.3.3 Uji Beda 

Uji beda dalam penelitian ini untuk menunjukkan apakah ada perbedaan 

kinerja guru ekonomi akuntansi sertifikasi dan guru ekonomi akuntansi non 

sertifikasi. Dengan uji beda ini akan jelas ada tidaknya perbedaan kinerja guru 

sertifikasi dan guru non sertifikasi. Uji beda dalam penelitian ini menggunakan 

analisis t tes dan deskriminan. Ghozali  (2006 : 23) berpendapat bahwa t test 

adalah bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak 

berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kegua grup mempunyai rata-rata 

sama ataukah tidak secara signifikan, dengan syarat data yang digunakan untuk 

analisis ini berdistribusi normal dan jumlah sampel sedikit. Berdasarkan uji 

normalitas didapat hasil bahwa data kinerja guru berdistribusi normal dan jumlah 

sampel sedikit, sehingga memenuhi syarat untuk menggunakan t tes dalam 

analisis beda. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 12.00 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.14 
Uji t kinerja guru 

Group Statistics

17 47.4706 3.82619 .92799
17 43.8824 3.05946 .74203

Kelompok
Sertifikasi
Non sertifikasi

Kinerja guru
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 



82 
 

 

Independent Samples Test

1.768 .193 3.020 32 .005

3.020 30.523 .005

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Kinerja guru
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
t-test for Equality of Means

 

Sumber: Data diolah (2009) 

Berdasarkan uji t kinerja guru sertifikasi dan non sertifikasi berbeda 

signifikan. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas kurang dari 0.05. apabila uji 

beda dilakukan per indikator kinerja maka hasilnya seperti terlihat dalam tabel 

4.15 berikut: 

Tabel 4.15 
 

Hasil uji t kinerja guru per indikator 
Group Statistics

17 6.3529 .49259 .11947
17 6.1765 .63593 .15424
17 5.1176 1.05370 .25556
17 4.0588 .55572 .13478
17 6.1765 .63593 .15424
17 5.8235 .63593 .15424
17 6.2941 .46967 .11391
17 6.1176 .60025 .14558
17 6.3529 .49259 .11947
17 5.9412 .74755 .18131
17 5.8824 .69663 .16896
17 5.5882 .61835 .14997
17 5.6471 .70189 .17023
17 4.7647 .75245 .18250
17 5.6471 .93148 .22592
17 5.4118 .61835 .14997

Kelompok
Sertifikasi
Non sertifikasi
Sertifikasi
Non sertifikasi
Sertifikasi
Non sertifikasi
Sertifikasi
Non sertifikasi
Sertifikasi
Non sertifikasi
Sertifikasi
Non sertifikasi
Sertifikasi
Non sertifikasi
Sertifikasi
Non sertifikasi

Kesetiaan

Prestasi kerja

Tanggung jawab

Ketaatan

Kejujuran

Kerjasama

Prakarsa

Kepemimpinan

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Sumber: Data diolah (2009) 
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Berdasarkan hasil uji t ke delapan indicator kinerja guru pada tabel 4.15 

dan 4.16  yang  berbeda signifikan antara guru sertifikasi dan non sertifikasi hanya 

prestasi kerja dan prakarsa hal ini ditunjukkan nilai probabilitas kurang dari 0.05. 

 

 

 

 

Tabel 4.16 

Independent Samples Test

.074 .787 .905 32 .372

.905 30.118 .373

4.345 .045 3.665 32 .001

3.665 24.262 .001

.000 1.000 1.618 32 .115

1.618 32.000 .115

.000 1.000 .955 32 .347

.955 30.250 .347

.628 .434 1.896 32 .067

1.896 27.691 .068

.762 .389 1.302 32 .202

1.302 31.556 .202

.030 .863 3.536 32 .001

3.536 31.846 .001

4.403 .044 .868 32 .392

.868 27.809 .393

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Kesetiaan

Prestasi kerja

Tanggung jawab

Ketaatan

Kejujuran

Kerjasama

Prakarsa

Kepemimpinan

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
t-test for Equality of Means

 

 

Sumber: Data diolah (2009) 

4.2 Pembahasan  
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Kinerja guru dapat dipengaruhi banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru yang dikaji dalam penelitian ini diantaranya adalah kualifikasi 

akademik, pendidikan dan pelatihan,  prestasi akademik, karya pengembangan 

profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah. Kelima  faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru tersebut adalah komponen penilaian dalam uji sertifikasi guru dalam 

jabatan. Sertifikasi merupakan implementasi UU No 14 tentang guru dan dosen 

pasal 8, ”guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Dengan uji sertifikasi guru diharapkan 

akan mampu meningkatkan kinerja guru, karena selain sebagai tuntutan Undang 

Undang sertifikasi guru juga sebagai syarat bagi guru untuk mendapatkan 

tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Dengan adanya kenaikan 

kompensasi yang diterima guru sebagai dampak sampingan dari sertifikasi guru 

diharapkan guru dalam melaksanakan pembelajaran dikelas akan lebih fokus 

tanpa memikirkan mencari penghasilan tambahan diluar profesi guru. 

1. Kualifikasi akademik 

Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil analisis deskriptif persentase 

terhadap variabel kualifikasi akademik guru secara keseluruhan, menunjukkan 

bahwa kualifikasi akademik guru sertifikasi ekonomi akuntansi SMA dan SMK se 

Kabupaten Jepara dalam kategori rendah dengan persentase sebesar 82,3%. Hal 

ini karena guru hanya sekedar memenuhi syarat minimal  untuk menjadi seorang 

guru berdasarkan UU No.14 tentang guru dan dosen bahwa untuk menjadi 
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seorang guru pada PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai sekolah menengah 

haru berkualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4).  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan 

komputer progran SPSS 12.00 menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada 

pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi 

SMA dan SMK se Kabupaten Jepara yang ditunjukkan dengan nilai t hitung 

kualifikasi akademik sebesar 1.364 dengan signifikansi sebesar 0.200, karena 

signifikansi lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung yang 

diperoleh tersebut tidak signifikan. 

Variabel penilaian kualifikasi akademik seharusnya secara teori 

berpengaruh karena orang yang memiliki kualifikasi akademik tinggi memiliki 

kinerja yang tinggi pula, namun dari data hasil penelitian yang diperoleh setelah 

dimasukkan perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS 12.00  

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena data 

mengenai kualifikasi akademik secara umum menunjukkan hasil yang yang 

hampir sama yaitu semua guru ekonomi akuntansi yang mengajar di Jepara rata-

rata memiliki kualifikasi akademik minimal  yaitu S1 hanya dua guru yang 

memiliki kualifikasi akademik  lebih dari S1. Hal ini tidak seimbang dengan hasil 

yang diperoleh pada kinerja guru, dengan kualifikasi akademik yang rata-rata 

hampir sama dengan kinerja yang berbeda-beda, hal itu yang menyebabkan 

variabel kualifikasi akademik yang seharusnya secara teori memiliki berpengaruh 

tetapi malah  tidak signifikanan. 

2. Pendidikan dan pelatihan 
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Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil analisis deskriptif persentase 

terhadap variabel pendidikan dan pelatihan guru secara keseluruhan, 

menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan guru sertifikasi ekonomi akuntansi 

SMA dan SMK se Kabupaten  Jepara  pada skor 0 ≤skor ≤136 dengan persentase 

sebesar 82,35% atau sejumlah 14 guru. Hal ini karena guru-guru belum menyadari 

bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas 

sebagai seorang guru perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan guna 

meningkatkan ketrampilan. Kurangnya guru dalam mengikuti pendidikan dan 

pelatihan karena  

faktor letak kota jepara yang merupakan kota kecil, dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya oleh (Sukardi:2008) di kota Semarang yang pendidikan 

dan pelatihan guru ekonominya dalam kategori cukup yaitu sebesar 45,2% 

disamping itu peneliti hanya menggunakan durasi waktu selama tiga tahun 

terakhir agar memudahkan responden dalam mengisi kuesioner. 

Variabel pendidikan dan pelatihan berdasarkan perhitungan dengan 

bantuan SPSS 12.00 diperoleh nilai t hitung untuk pendidikan dan pelatihan  

sebesar  dengan nilai signifikansi sebesar 0.190, karena signifikansi lebih dari 

0.05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung yang diperoleh tersebut tidak 

signifikan. Jadi tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan dan 

pelatihan guru terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK se 

Kabupaten Jepara.  

Variabel pendidikan dan pelatihan seharusnya menurut teori berpengaruh 

terhadap kinerja, namun dari data hasil penelitian yang diperoleh setelah 
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dimasukkan perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS 12.00  

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena data 

mengenai pendidikan dan pelatihan mengandung variabiliti (datanya 

homogenitas) dan secara umum menunjukkan hasil yang rendah. Hal ini tidak 

seimbang dengan hasil yang diperoleh pada kinerja guru yang secara umum pada 

kategori tinggi, sehingga menyebabkan hasil perhitungan yang dihasilkan 

menunjukkan tidak signifikan. 

3. Prestasi akademik 

Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil analisis deskriptif persentase 

terhadap variabel prestasi akademik guru secara keseluruhan, menunjukkan 

bahwa prestasi akademik guru sertifikasi ekonomi akuntansi SMA dan SMK se 

Kabupaten  Jepara dalam kategori rendah dengan persentase sebesar 58,8 %. 

Dengan prestasi ini menunjukkan bahwa kemampuan guru masih rendah dan 

masih kurang untuk melaksanakan tugas sebagai seorang guru dan kedepannya 

harus dtingkatkan lagi, agar dalam melaksanakan pembelajaran sebagai tugas 

pokok guru, yang bersangkutan akan lebih mudah dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran sehingga akan menghasilkan output yaitu siswa yang berkualitas. 

Variabel prestasi akademik secara parsial  berpengaruh secara signifikan  

hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung prestasi akademik sebesar 1.071 dengan 

signifikansi 0.037, karena mempunyai signifikansi kurang dari 0.05 jadi dapat 

disimpulkan t hitung yang diperoleh  signifikan. Jadi ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel prestasi akademik dengan kinerja guru ekonomi akuntansi 

SMA dan SMK se Kabupaten Jepara. 
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Secara teori prestasi akademik berpengaruh terhadap kinerja yaitu apabila 

prestasi akademik guru meningkat maka akan diikuti dengan meningkatnya 

kinerja guru, dan ternyata memang demikian guru yang memiliki prestasi 

akademik yang tinggi akan diikuti dengan kinerja yang tinggi pula. Guru yang 

sering mengikuti lomba dan karya akademik, dalam berbagai tingkat maupun 

menjadi pembimbing bagi teman sejawat dan pembimbing siswa akan memiliki 

penagalaman dan ketrampilan sehingga menjadi guru yang aktif dalam berbagai 

kegiatan. Yang secara tidak langsung menjadikan kinerja guru tersebut 

meningkat. 

 

  

4. Karya pengembangan profesi 

Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil analisis deskriptif persentase 

terhadap variabel karya pengembangan profesi guru secara keseluruhan, 

menunjukkan bahwa karya pengembangan profesi guru sertifikasi ekonomi 

akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara dalam kategori sangat rendah 

dengan persentase sebesar 100%. Guru belum banyak yang menghasilkan karya 

kurangnya keaktifan guru dalam menyusun buku pelajaran, membuat artikel, 

menjadi reviewer buku, membuat modul atau bahan ajar, membuat media 

pembelajaran, melaksanakan penelitian pendidikan, menghasilkan karya teknologi 

atau seni yang kesemuanya itu dapat menambah kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. 
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Variabel karya pengembangan profesi secara parsial tidak berpengaruh 

secara signifikan  hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung karya pengembangan 

profesi sebesar -1.071 dengan signifikansi 0.307, karena mempunyai signifikansi 

diatas 0.05 jadi dapat disimpulkan t hitung yang diperoleh tidak signifikan. Jadi 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel karya pengembangan profesi 

dengan kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara.       

Sedangkan Kooefisien Karya pengembangan profesi sebesar -0.118 artinya 

apabila karya pengembangan profesi  mengalami kenaikan sebesar 1%  sedangkan 

variabel lainnya (Kualifikasi akademik, prestasi akademik, Pendidikan dan 

pelatihan, dan keikutsertaan dalam forum Ilmiah) dianggap konstan maka kinerja 

guru akan menurun -0.118 %. Demikian pula sebaliknya, apabila pendidikan dan 

pelatihan mengalami penurunan  sebesar 1% sedangkan variabel lainnya 

(kualifikasi akademik, prestasi akademik, pendidikan dan pelatihan, dan 

keikutsertaan dalam forum Ilmiah) dianggap konstan maka kinerja guru akan naik 

-0.118%. 

Pada variabel karya pengembangan profesi banyak data  memiliki nilai nol  

sedangkan kinerjannya tinggi walaupun ada sebagian kecil guru yang mempunyai 

karya pengembangan profesi tinggi namun hanya didominasi oleh guru-guru yang 

memiliki kualifikasi akademik tinggi dan guru yang usianya lebih tua. 

5. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 

Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil analisis deskriptif persentase 

terhadap variabel keikutsertaan dalam forum ilmiah guru secara keseluruhan, 

menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam forum ilmiah guru sertifikasi ekonomi 
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akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara dalam kategori sangat rendah. Hal 

ini karena guru belum  banyak yang mengikuti workshop, seminar, dan pertemuan 

ilmiah baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional karena di bandingkan kota 

Semarang kota kecil Jepara Jarang diadakan Forum Ilmiah, bebeda dengan guru-

guru yang di Semarang yang keikutsertaan dalam forum ilmiah dalam kategaori 

merata. 

Kooefisien Keikutsertaan dalam forum ilmiah sebesar -0.108 artinya 

apabila karya pengembangan profesi  mengalami kenaikan sebesar 1%  sedangkan 

variabel lainnya (Kualifikasi akademik, prestasi akademik, Pendidikan dan 

pelatihan, dan pendidikan dan pelatihan) dianggap konstan maka kinerja guru 

akan meningkat -0.108 %. Demikian pula sebaliknya, apabila keikutsertaan dalam 

forum ilmiah mengalami penurunan  sebesar 1% sedangkan variabel lainnya 

(kualifikasi akademik, prestasi akademik, pendidikan dan pelatihan, 

danpendidikan dan pelatihan) dianggap konstan maka kinerja guru akan menurun 

-0.108. Sedangkan  variabel keikutsertaan dalam forum ilmiah berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS 12.00 diperoleh nilai t hitung -

0.567 dengan signifikansi sebesar 0.582, karena signifikansi diatas  0.05 maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa nilai t hitung yang diperoleh adalah tidak  

signifikan. 

 Jadi tidak ada pengaruh keikutsertaan dalam forum ilmiah terhadap 

kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK  se Kabupaten Jepara. Hal itu 

terjadi disebabkan karena tidak banyak guru yang mengikuti kegiatan ilmiah dan 

karya-karya ilmiah pendidikan seperti PTK (Penelitian Tindakan Kelas) namun 
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data mengenai kinerja guru menunjukkan hasil yang tinggi, disamping itu data 

mengenai keikutsertaan guru dalam forum ilmiah datanya mengandung variabiliti 

(homogenitas).  

6. Kinerja guru 

Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil analisis deskriptif persentase 

terhadap variabel kinerja guru secara keseluruhan, menunjukkan bahwa kinerja 

guru sertifikasi ekonomi akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara dalam 

kategori tinggi dengan persentase sebesar 47.17%, dan 52.9% dalam kategori 

sangat tinggi, sedangkan untuk guru non sertifikasi 82,35.7% dalam kategori 

sangat tinggi 17,65%. Hal ini karena secara umum tingkat kesetiaan, prestasi 

akademik, 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan 

komputer progran SPSS 12.00 menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh 

sertifikasi guru terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK se 

Kabupaten Jepara  yang ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 7.168 dengan 

signifikansi sebesar 0.017, karena signifikansi kurang dari 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh tersebut signifikan. Besarnya 

pengaruh sertifikasi guru tehadap kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK 

se Kabupaten Jepara adalah sebesar 27,8%, dan sisanya 72,2% dipengaruhi faktor 

lain. Pengaruh sertifikasi di Kabupaten Jepara tidak sebesar dikota Semarang yang 

memberikan pengaruh sebesar 67,6%. Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena 

perbedaan Kualitas  Guru dikota kecil seperti Jepara  dengan kota Semarang yang 

sering kali mengadakan Kegiatan yang menunjang semakin baiknya kinerja guru.  
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Berdasarkan hasil uji t menggunakan bantuan komputer progran SPSS 

12.00 menunjukkan bahwa tidak  ada perbedaan antara kinerja guru sertifikasi dan 

guru nonsertifikasi. Dapat dilihat pada tabel 4.20 diperoleh t hitung untuk kinerja 

guru sertifikasi sebesar 3.020  dengan signifikansi 0.005 dan t hitung  untuk 

kinerja guru non sertifikasi 3.020 dengan signifikansi 0.005,  karena signifikansi 

kurang dari  0.05 jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara kinerja guru 

sertifikasi dengan kinerja guru non sertifikasi. Dapat dilihat Kinerja guru 

sertifikasi lebih baik kinerja guru sertifikasi yaitu dengan kategori sangat tinggi 

sebesar 52,9% dibanding kinerja guru non sertifikasi yang memiliki kategori 

sangat tinggi sebesar 17,65%. 

Berdasarkan hasil uji t apabila dilihat dari masing masing indikator kinerja 

menunjukkan ada perbedaan di semua indikator kinerja antara guru sertifikasi dan 

guru non sertifikasi. Dari perhitungan SPSS indikator  hanya Indikator prestasi 

akademik dan prakarsa yang memiliki perbedaan kinerja. Dapat dilihat pada 

indikator prestasi kerja  mempunyai t hitung untuk guru sertifikasi sebesar 3.665 

dengan signifikansi 0.001 dan untuk guru non sertifikasi sebesar 3.665 dengan 

signifikansi 0.001 dan indikator prakarsa mempunyai t hitung untuk guru 

sertifikasi sebesar 3.536 dengan signifikansi 0.001 dan untuk guru non sertifikasi 

mempunyai t hitung sebesar 3.536 dengan signifikansi sebesar 0.001, karena 

signifikansi kurang dari 0.05 maka dapat disimpulkan ada perbedaan  prestasi 

kerja dan prakarsa pada guru sertifikasi dan non sertifikasi.   
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Secara simultan sertifikasi guru berpengaruh terhadap kinerja guru ekonomi 

akuntansi SMA dan SMK  se Kabupaten Jepara, besarnya pengaruh sebesar 

27.8% dan sisanya 72.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini, misalnya kepuasan kerja, motivasi kerja kepemimpinan kepala 

sekolah, dan lain sebagainya. Secara parsial komponen sertifikasi yang 

berpengaruh terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan SMK  se 

Kabupaten Jepara hanya  prestasi akademik sebesar 33,75%. sedangkan empat 

variabel yang lain tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. 

2. Berdasrkan hasil uji t ada perbedaan antara kinerja guru sertifikasi dengan 

guru non sertifikasi dengan rata-rata kinerja guru sertifikasi  47.47 dibanding 

kinerja guru non sertifikasi yang memiliki rata-rata kinerja sebesar 43,88. 

Apabila dilihat per indikator kinerja berdasarkan hasil uji t hanya dua  

indikator kinerja menunjukkan adanya perbedaan antara guru sertifikasi 

dengan guru non sertifikasi yaitu prestasi akademik dan prakarsa. 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam 

kesimpulan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 
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1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu menunjukkan adanya 

pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru ekonomi akuntansi SMA dan 

SMK Negeri se Kabupaten Jepara kebijakan pendidikan terutama yang terkait 

dengan penyelenggaraan sertifikasi guru agar mengoptimalkan kegiatan 

sertifikasi guru agar kinerja guru di Indonesia semakin meningkat. 

2. Berdasarkan hasil temuan yang menunjukkan adanya pengaruh prestasi 

akademik maka untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara  agar melakukan 

tindakan:  

a. Perlu adanya peningkatan prestasi akademik, yaitu dengan mengadakan 

kegiatan karya dan lomba akademik  

b. Mengadakan penilaian kinerja guru secara rutin untuk mengetahui 

perkembangan kinerja guru. 
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Yth. 

Bapak / Ibu Guru Ekonomi Akuntansi 

SMA dan SMK  

Di Jepara 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Dengan hormat, 

 Dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 di Universitas Negeri Semarang, penulis bermaksud menyusun skripsi dengan judul: 

“ PENGARUH SERTIFIKASI GURU TERHADAP KINERJA GURU EKONOMI AKUNTANSI SMA DAN SMK SE KABUPATEN JEPARA” 

 Sehubungan dengan maksud tersebut penulis mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi satu set daftar kuesioner dengan jujur dan apa 
adanya (sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan). Jawaban Bapak/Ibu tidak mempunyai akibat terhadap karier dan sangat dirahasiakan, bahkan 
bantuan Bapak/Ibu yang berharga ini dapat memberikan sumbangan pikiran berkaitan dengan kinerja guru, juga diharapkan dapat menjadi sebuah 
informasi bagi para pengambil keputusan atau kebijakan dalam dunia pendidikan. 

 Atas Kehadiran dan kerjasama Bapak/Ibu menjawab kuesioner penulis ucapkan terima kasih. 

Penulis 

 

Farida Ulfah 

3301405526  
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KUESIONER 

1. Data Responden 

Mohon bpk/Ibu berkenan untuk mengisi data-data berikut ini sesuai kondisi yang sebenarnya! 

Nama  : 

Umur  : 

Pendidikan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pendidikan Sarjana   : …………………………………………………………………………………………............... 
a. Program studi   : …………………………………………………………………………………………………………  
b. Umur    : ………………………………………………………………………………………………………… 
c. Tahun lulus   : …………………………………………………………………………………………………………  

d. Akta  IV    :   Ada   Tidak ada 

 

2. Pendidikan Pasca Sarjana  (S2)  : ………………………………………………………………………………………………………. 
a. Program studi   : ……………………………………………………………………………………………………….  
b. Umur    : ………………………………………………………………………………………………………. 
c. Tahun lulus   : ……………………………………………………………………………………………………….  
 

 

3. Pendidikan Pasca Sarjana  (S3)  : ……………………………………………………………………………………. 
a. Program studi   : .....................................................................................................................  
b. Umur    : ……………………………………………………………………………………. 
c. Tahun lulus   : ..................................................................................................................... 
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2. Pendidikan dan Pelatihan 
Mohon bapak Ibu berkenan untuk menuliskan pendidikan dan pelatihan yang pernah bapak/ibu ikuti selama tiga tahun terakhir dan memberi 
keterangan ( tanda v) dalam format berikut ini. 
 

No Jenis pelatihan Jumlah 
Jam/Pendidikan 
dan Pelatihan 

Tingkat 
I N P K C 

 … … … … … … … 
 … … … … … … … 
 … … … … … … … 
 … … … … … … … 
 … … … … … … … 
 … … … … … … … 
 … … … … … … … 
 … … … … … … … 

 
Ket I : Internasional   K : Kabupaten atau kota 

N : Nasional   C : Kecamatan 
P : Provinsi 
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3. Prestasi Akademik 
a.  Lomba dan Karya akademik serta karya monumental 

1). Mohon bapak Ibu berkenan untuk menuliskan lomba dan karya akademik yang pernah bapak/ibu ikuti selama tiga tahun terakhir dan memberi 
keterangan (tanda v) dalam format berikut ini. 

No Jenis lomba akademik Tingkat 
I N P K C 

 … … … … … … 
 … … … … … … 
 … … … … … … 
 … … … … … … 
 … … … … … … 
 … … … … … … 

 
Ket I : Internasional   K : Kabupaten atau kota 

N : Nasional   C : Kecamatan 
P : Provinsi 

2). Mohon bapak Ibu berkenan untuk menuliskan karya monumental yang pernah bapak/ibu ikuti selama tiga tahun terakhir dan memberi  keterangan 
(tanda v) dalam format berikut ini. 

No Jenis Karya Monumental Bidang 
Kependidikan (P) Non kependidikan (NP) 

 …. … … 
 … … … 
 … … … 
 … … … 
 … … … 
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b. Tugas Bimbingan 
Mohon bapak Ibu berkenan untuk menuliskan tugas-tugas pembimbingan selama tiga tahun terakhir dengan memberi keterangan (tanda v) dalam 
format berikut ini. 
 

    1).  Pembimbingan teman sejawat 

No Tahun Jenis kegiatan Peran Jumlah yang 
dibimbing Instruktur Guru inti atau   tutor pemandu 

 … … … … … 
 … … … … … 
 … … … … … 
 … … … … … 
 … … … … … 

 

 2).  Pembimbingan siswa  
No Jenis lomba Tingkat Prestasi 

I N P K  C Juara Tidak 
juara 

 … … … … … … … … 
 … … … … … … … … 
 … … … … … … … … 
 … … … … … … … … 
 … … … … … … … … 
 … … … … … … … … 
 … … … … … … … … 

 
Ket I : Internasional   K : Kabupaten atau kota 

N : Nasional   C : Kecamatan 



103 
 

 

P : Provinsi 
4. Karya Pengembangan Profesi 

Mohon bapak Ibu berkenan untuk menuliskan pengalaman yang pernah bapak/ibu ikuti selama tiga tahun terakhir dan memberi keterangan (tanda v) 
dalam format berikut ini. 
 
a. Pengalaman bpk/Ibu dalam membuat buku 

No Tahun Jenis Buku Tingkat Publikasi 
 I N P K  C 

 …. … … … … …. … 
 … … … … … … … 
 … … … … … … … 
 … … … … … … … 
 … … … … … … … 

 
Ket I : Internasional   K : Kabupaten atau kota 

N : Nasional   C : Kecamatan 
P : Provinsi 
 

b. Pengalaman bpk/Ibu dalam membuat artikel 
No Tahun Judul artikel Jenis publikasi 

Jurnal terakreditasi Jurnal tidak 
terakreditasi 

Majalah atau 
Koran Nasional 

Majalah atau 
Koran lokal 

 
 …. … … … … …. 
 … … … … … … 
 … … … … … … 
 … … … … … … 
 … … … … … … 
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c. Pengalaman bpk/Ibu saat menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS atau UN 
No Tahun Jenis pengalaman 

Reviewer buku Penulis soal EBTANAS atau UN 
 … … … 
 … … … 
 … … … 
 … … … 
 … … … 

 
d. Pengalaman bpk/Ibu dalam membuat modul atau diktat yang dicetak lokal (kabupaten atau kota). 

No Tahun  Judul modul atau diktat 
 … … 
 … … 
 … … 
 … … 
 … … 

 
e. Pengalaman bpk/Ibu dalam membuat media atau alat pembelajaran 

No Tahun Judul media Jenis media 
Alat peraga Power point gambar Lainya 

 … … … … … … 
 … … … … … … 
 … … … … … … 
 … … … … … … 
 … … … … … … 
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f. Pengalaman bpk/Ibu dalam membuat laporan penelitian bidang pendidikan 

No Tahun Judul penelitian bidang pendidikan 

 … … 
 … … 
 … … 
 … … 
 … … 

 

5. Forum Ilmiah 
Mohon bapak Ibu berkenan untuk menuliskan forum ilmiah yang pernah bapak/ibu ikuti selama tiga tahun terakhir dan memberi keterangan (tanda v) 
dalam format berikut ini. 

No Jenis kegiatan Tingkat Peran  
I N P K  C Pemakalah  Peserta 

 … … … … … … … … 
 … … … … … … … … 
 … … … … … … … … 
 … … … … … … … … 
 … … … … … … … … 

 
Ket I : Internasional   K : Kabupaten atau kota 

N : Nasional   C : Kecamatan 
P : Provinsi 
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6. KINERJA GURU 
Mohon bpk/Ibu berkenan untuk mengisikan format berikut dengan jujur, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan memberi keterangan (tanda silang X) 
pada salah satu angka dibawah ini. 
Kesetiaan 
1) Tingkat kesetiaan bpk/Ibu dalam menjalankan tugas sebagai guru. 

Rendah                      Tinggi 
 

 

 

 
Prestasi kerja  

2) Tingkat prestasi yang pernah bpk/Ibu peroleh selama menjadi guru. 
Rendah                      Tinggi 
 

 

 

 
 Tanggung jawab  

3) Tingkat tanggung jawab bpk/Ibu dalam melaksanakan tugas. 
Rendah                      Tinggi 
 

 

 

 
 

1 2 1  5 3 1  4 1  6 7 

1 2 1  5 3 1  4 1  6 7 

1 2 1  5 3 1  4 1  6 7 



107 
 

 

Ketaatan 
4) Tingkat ketaatan bpk/Ibu untuk mentaati segala peraturan per undang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. 

Rendah                      Tinggi 
 

 

 
 

 
Kejujuran  

5) Tingkat kejujuran bpk/Ibu dalam menjalankan tugas sebagai guru. 
Rendah                      Tinggi 
 

 

 
 
 
 
 Kerjasama 

6) Tingkat kemampuan bpk/Ibu untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas. 
Rendah                      Tinggi 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 2 1  5 3 1  4 1  6 7 

1 2 1  5 3 1  4 1  6 7 

1 2 1  5 3 1  4 1  6 7 
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7) Prakarsa 
Tingkat prakarsa bpk/Ibu untuk mengambil keputusan,langkah-langkah melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. 
Rendah                      Tinggi 
 

 

 
 

 
8)  Kepemimpinan 

Tingkat kemampuan bpk/Ibu untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya. 
 
Rendah                      Tinggi 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

1 2 1  5 3 1  4 1  6 7 

1 2 1  5 3 1  4 1  6 7 



109 
 

 

DATA SERTIFIKASI GURU EKONOMI AKUNTANSI SE KABUPATEN JEPARA 

No Tempat Mengajar Nama Guru Kualifikasi 
(X1) 

Pendidikan 
dan 

Pelatihan 
(X2) 

Prestasi 
Akademik 

(X3) 

Karya 
Pengembangan 

Profesi (X4) 

Forum 
Ilmiah 
(X5) 

1 SMA N 1 Jepara 1.   Lukitaningsih. 
S.Pd. 

150 100 75 0 8 

    2.   Rokhayati. S.Pd. 150 110 45 0 8 

2 SMA N 1 Tahunan 1.   Indah karyani 
S.Pd. 

150 105 20 0 6 

    2.   Ami farida. S.Pd. 120 80 20 0 4 

    3.   Dra. Nur 
kudsiyah 

150 60 15 0 6 

    4.   Sugiono 
Slamet.S.Pd. M.M. 

355 210 90 60 40 

3 SMA N 1 Mlonggo 1.   Sugiyanti. S.Pd. 150 50 45 0 6 

    2.   A Badarudi 
Latif.S.Pd.Msi. 

355 30 85 30 10 

4 SMA N 1 Bangsri 1.   Amin Dwi N 
S.Pd. 

150 145 85 20 10 

5 SMA N 1 
Pecangaan 

1.   Emi F. S.Pd. 150 115 35 0 0 

6 SMA N 1 Mayong 1.   Asrini. S.Pd 150 100 15 0 0 

7 SMA N 1 Kembang 1.   Budi Astuti.S.Pd. 150 95 5 0 4 

8 SMA PGRI  1.   Erna M. S.Pd 150 100 70 0 6 

    2.   Susilowati  S.Pd. 150 105 65 30 8 

9 SMA Islam Jepara 1.   Sarjono 
Supribadi.S.Pd. 

150 115 45 0 8 
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10 SMK N 3 Jepara 1.   Sri Junarti S.Pd. 150 210 85 20 8 

    2.   Basuki 
Widodo.S.Pd. 

150 105 45 0 6 

  Jumlah   2930 1835 845 160 138 
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DATA KINERJA GURU EKONOMI AKUNTANSI SERTIFIKASI  
 SE KABUPATEN JEPARA 

No Tempat Mengajar Nama Guru Aspek Jml 
Skor A B C D E F G H 

1 SMA N 1 Jepara 1.   Lukitaningsih. S.Pd. 6 6 6 6 6 6 6 6 48 

    2.   Rokhayati. S.Pd. 6 5 6 6 6 6 5 5 45 

2 SMA N 1 Tahunan 1.   Indah karyani S.Pd. 6 5 6 6 6 5 5 5 44 

    2.   Ami farida. S.Pd. 6 3 6 6 6 5 5 4 41 

    3.   Dra. Nur kudsiyah 6 5 6 6 6 6 5 5 45 

    4.   Sugiono Slamet.S.Pd. 
M.M. 6 7 6 6 6 6 7 7 51 

3 SMA N 1 
Mlonggo 1.   Sugiyanti. S.Pd. 7 4 5 6 6 4 5 5 42 

    2.   A Badarudi 
Latif.S.Pd.Msi. 7 5 7 7 7 6 6 6 51 

4 SMA N 1 Bangsri 1.   Amin Dwi N S.Pd. 7 4 7 7 7 6 6 6 50 

5 SMA N 1 
Pecangaan 1.   Emi F. S.Pd. 6 6 5 6 6 6 6 5 46 

6 SMA N 1 Mayong 1.   Asrini. S.Pd 6 5 6 6 6 6 5 5 45 

7 SMA N 1 
Kembang 1.   Budi Astuti.S.Pd. 6 5 6 6 6 6 5 5 45 

8 SMA PGRI  1.   Erna M. S.Pd 7 5 7 7 7 7 5 7 52 

    2.   Susilowati  S.Pd. 6 4 6 7 7 6 6 5 47 

9 SMA Islam Jepara 1.   Sarjono 
Supribadi.S.Pd. 6 6 6 6 6 6 6 7 49 

10 SMK N 3 Jepara 1.   Sri Junarti S.Pd. 7 5 7 7 7 6 6 6 51 

    2.   Basuki Widodo.S.Pd. 7 7 7 6 7 7 7 7 55 

Keterangan :                     
A 
: Kesetiaan E : Kejujuran   

B : Prestasi kerja F : Kerjasama   

C : Tanggungjawab G : Prakarsa   
D 
: Ketaatan   H : Kepemimpinan     
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DATA KINERJA GURU EKONOMI AKUNTANSI NON SERTIFIKASI                             
SE KABUPATEN JEPARA 

No Tempat Mengajar Nama Guru Aspek 
Jml 
Skor 

A B C D E F G H 
 

1 SMA N 1 Jepara 
1.   Dewi Safitri. 
S.Pd. 6 4 6 6 5 6 4 6 43 

2.   Fitri N. S.Pd. 6 4 6 6 6 5 4 6 43 

2 SMA N 1 Tahunan 1.   Hestining 
Aryanti 7 3 6 6 6 6 5 5 44 

3 SMA N 1 Mlonggo 1.   Trihapsari H 
S.Pd. 6 5 6 6 6 6 5 5 45 

4 SMA N 1 Bangsri 1.   Purwaningsih. 
S.Pd. 6 4 5 6 6 5 5 5 42 

5 SMA N 1 Pecangaan 1.   Ubaidillah. 
S.Pd. 7 4 7 7 7 6 6 6 50 

6 SMA N 1 Mayong 1.   Nila R. S.Pd. 5 4 5 6 6 5 4 6 41 

7 SMA N 1 Nalumsari    1.   Dewi T. S.Pd. 6 3 6 6 5 5 5 5 41 

8 SMA N 1 Donorojo 1.   Sutarmi.S.Pd. 5 4 5 6 6 5 5 5 41 

9 SMA N 1 Kembang    1.   Budi Astuti. 
Spd. 6 4 6 6 5 6 4 6 43 

10 SMA Islam jepara 1.   Nur Zaini. SE 6 4 6 5 5 5 5 5 41 

    2.   Dra. Niamah 6 4 5 5 6 6 4 6 42 

11 SMK N 3 Jepara 1.   Setiya Mada. 
S.Pd. 7 4 6 7 5 6 5 5 45 

    2.    Dra. Nanik 
Aminah 6 5 5 7 7 5 4 5 44 

    3.    Dra. Siti 
Juhariyanto 6 5 6 6 6 5 4 4 42 

    4.    Drs. Sulistyono 7 4 6 6 7 7 6 6 49 

12 SMK Islam Al-Hikmah 1.   Puji setyo 
sunarka. S.Pd 7 4 7 7 7 6 6 6 50 

Keterangan :                     

A : Kesetiaan E : Kejujuran   

B : Prestasi kerja F : Kerjasama   

C : Tanggungjawab G : Prakarsa   

D : Ketaatan   H : Kepemimpinan     
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DESKRIPSI DATA VARIABEL SERTIFIKASI GURU EKONOMI AKUNTANSI SERTIFIKASI  SE KABUPATEN 

JEPARA 

No Kode 
Res. 

Kualifikasi                                
(X1) 

Pendidikan dan 
Pelatihan (X2) 

Prestasi Akademik                                 
(X3) 

Karya Pengembangan 
Profesi (X4) 

Forum Ilmiah                                 
(X5) 

Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria 
1 R-01 150 R 100 SR 75 R 0 SR 8 SR 
2 R-02 150 R 110 SR 45 SR 0 SR 8 SR 
3 R-03 150 R 105 SR 20 SR 0 SR 6 SR 
4 R-04 120 SR 80 SR 20 SR 0 SR 4 SR 
5 R-05 150 R 60 SR 15 SR 0 SR 6 SR 
6 R-06 355 T 210 R 90 R 40 SR 20 R 
7 R-07 150 R 50 SR 15 SR 0 SR 6 SR 
8 R-08 355 T 30 SR 85 R 30 SR 10 SR 
9 R-09 150 R 145 R 85 R 20 SR 10 SR 

10 R-10 150 R 115 SR 35 SR 0 SR 0 SR 
11 R-11 150 R 100 SR 15 SR 0 SR 0 SR 
12 R-12 150 R 95 SR 5 SR 0 SR 4 SR 
13 R-13 150 R 100 SR 70 R 0 SR 6 SR 
14 R-14 150 R 105 SR 65 R 30 SR 8 SR 
15 R-15 150 R 115 SR 45 SR 0 SR 8 SR 
16 R-16 150 R 210 R 85 R 20 SR 15 SR 
17 R-17 150 R 105 SR 45 SR 0 SR 6 SR 

Rata-rata 172.35 R 107.94 SR 47.94 SR 8.24 SR 7.35 SR 
Distribusi Frekuensi 

Sangat 
tinggi 0 0 0 0 0 
Tinggi 2 0 0 0 0 
Cukup 0 0 0 0 0 
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Rendah 14 3 7 0 1 
Sangat 
rendah 1 14 10 17 16 

Distribusi Persnetase 
Sangat 
tinggi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Tinggi 11.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Cukup 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Rendah 82.35% 17.65% 41.18% 0.00% 5.88% 
Sangat 
rendah 5.88% 82.35% 58.82% 100.00% 94.12% 
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DESKRIPSI DATA KINERJA GURU EKONOMI AKUNTANSI                                          
SE KABUPATEN JEPARA 

No Kode 
Res. 

Guru                                        
Sertifikasi 

Guru Non                                  
Sertifikasi 

Skor % Kriteria Skor % Kriteria 
1 R-01 48 85.71% ST 43 76.79% T 
2 R-02 45 80.36% T 43 76.79% T 
3 R-03 44 78.57% T 44 78.57% T 
4 R-04 41 73.21% T 45 80.36% T 
5 R-05 45 80.36% T 42 75.00% T 
6 R-06 51 91.07% ST 50 89.29% ST 
7 R-07 42 75.00% T 41 73.21% T 
8 R-08 51 91.07% ST 41 73.21% T 
9 R-09 50 89.29% ST 41 73.21% T 

10 R-10 46 82.14% T 43 76.79% T 
11 R-11 45 80.36% T 41 73.21% T 
12 R-12 45 80.36% T 42 75.00% T 
13 R-13 52 92.86% ST 45 80.36% T 
14 R-14 47 83.93% ST 44 78.57% T 
15 R-15 49 87.50% ST 42 75.00% T 
16 R-16 51 91.07% ST 49 87.50% ST 
17 R-17 55 98.21% ST 50 89.29% ST 

Rata-rata 47.47 84.77% ST 43.88 78.36% T 
Distribusi Frekuensi 

Sangat 
tinggi 

  

9 

  

3 
Tinggi 8 14 
Cukup 0 0 
Rendah 0 0 
Sangat 
rendah 0 0 

Distribusi Persnetase 
Sangat 
tinggi 

  

52.94% 

  

17.65% 
Tinggi 47.06% 82.35% 
Cukup 0.00% 0.00% 
Rendah 0.00% 0.00% 
Sangat 
rendah 0.00% 0.00% 
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ANALISIS DATA  

1. ANALISIS REGRESI 

 Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Kinerja guru 47.4706 3.82619 17 
Kualifikasi 172.3529 69.12664 17 
Pendidikan dan pelatihan 107.9412 46.90612 17 
Prestasi akademik 49.7059 28.63949 17 
Karya Pengembangan 
profesi 9.4118 17.12841 17 

Forum Ilmiah 8.1176 8.70260 17 
 
 Correlations 
 

    
Kinerja 

guru 
Kualifik

asi 

Pendidik
an dan 
pelatiha

n 
Prestasi 

akademik 

Karya 
Pengemb

angan 
profesi 

Forum 
Ilmiah 

Pearson 
Correlation 

Kinerja guru 1.000 .388 .401 .669 .405 .359 

  Kualifikasi .388 1.000 .111 .517 .785 .732 
  Pendidikan dan 

pelatihan .401 .111 1.000 .439 .504 .550 

  Prestasi akademik .669 .517 .439 1.000 .681 .559 
  Karya 

Pengembangan 
profesi 

.405 .785 .504 .681 1.000 .839 

  Forum Ilmiah .359 .732 .550 .559 .839 1.000 
Sig. (1-tailed) Kinerja guru . .062 .055 .002 .053 .079 
  Kualifikasi .062 . .335 .017 .000 .000 
  Pendidikan dan 

pelatihan .055 .335 . .039 .020 .011 

  Prestasi akademik .002 .017 .039 . .001 .010 
  Karya 

Pengembangan 
profesi 

.053 .000 .020 .001 . .000 

  Forum Ilmiah .079 .000 .011 .010 .000 . 
N Kinerja guru 17 17 17 17 17 17 
  Kualifikasi 17 17 17 17 17 17 
  Pendidikan dan 

pelatihan 17 17 17 17 17 17 

  Prestasi akademik 17 17 17 17 17 17 
  Karya 

Pengembangan 
profesi 

17 17 17 17 17 17 

  Forum Ilmiah 17 17 17 17 17 17 
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Model Summaryb

.569a .323 .278 3.25060 7.168 1 15 .017
Model
1

R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Sertifikasi gurua. 

Dependent Variable: Kinerja gurub. 
 

 ANOVA(b) 
 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 128.840 5 25.768 2.689 .080(a) 
  Residual 105.395 11 9.581     
  Total 234.235 16       

a  Predictors: (Constant), Forum Ilmiah, Pendidikan dan pelatihan, Prestasi akademik, Kualifikasi , Karya 
Pengembangan profesi 
b  Dependent Variable: Kinerja guru 
 

Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s t Sig. 

Correl
ations 

Colline
arity 

Statisti
cs 

    B Std. Error Beta     Partial 
Toleran

ce VIF 
1 (Constant) 35.498 5.054   7.024 .000       
  Kualifikasi .033 .024 .589 1.364 .200 .380 .219 4.560 
  Pendidikan dan 

pelatihan .036 .026 .445 1.397 .190 .388 .404 2.477 

  Prestasi 
akademik .089 .038 .667 2.369 .037 .581 .516 1.938 

  Karya 
Pengembangan 
profesi 

-.118 .110 -.530 ���0 .307 -.307 .167 5.982 

  Forum Ilmiah -.108 .191 -.246 -.567 .582 -.169 .218 4.592 
a  Dependent Variable: Kinerja guru 
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Collinearity Diagnostics(a) 
 

Mod
el 

Dimensio
n 

Eigenval
ue 

Condition 
Index Variance Proportions 

        
(Const

ant) 
Kualifik

asi 

Pendidika
n dan 

pelatihan 
Prestasi 

akademik 

Karya 
Pengemb

angan 
profesi 

Forum 
Ilmiah 

1 1 4.993 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
  2 .666 2.738 .01 .00 .01 .00 .10 .03 
  3 .137 6.029 .00 .00 .07 .35 .07 .29 
  4 .123 6.374 .01 .10 .19 .12 .01 .02 
  5 .069 8.484 .01 .01 .08 .52 .48 .47 
  6 .011 21.171 .97 .89 .65 .00 .35 .19 

a  Dependent Variable: Kinerja guru 
 
B.NORMALITAS 
 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 43.2526 52.3491 47.4706 2.83769 17 
Std. Predicted Value -1.486 1.719 .000 1.000 17 
Standard Error of 
Predicted Value .962 3.018 1.731 .639 17 

Adjusted Predicted Value 41.7183 56.7528 47.8506 4.07907 17 
Residual -3.56326 7.44178 .00000 2.56655 17 
Std. Residual -1.151 2.404 .000 .829 17 
Stud. Residual -1.340 2.529 -.025 .936 17 
Deleted Residual -5.75281 8.23728 -.37997 3.68227 17 
Stud. Deleted Residual -1.397 3.729 .044 1.158 17 
Mahal. Distance .604 14.264 4.706 4.389 17 
Cook's Distance .000 .547 .087 .146 17 
Centered Leverage Value .038 .892 .294 .274 17 

a  Dependent Variable: Kinerja guru 
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 Group Statistics 
 

  Kelompok N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Kesetiaan Sertifikasi 17 6.3529 .49259 .11947 

Non sertifikasi 17 6.1765 .63593 .15424 
Prestasi kerja Sertifikasi 17 5.1176 1.05370 .25556 

Non sertifikasi 17 4.0588 .55572 .13478 
Tanggung jawab Sertifikasi 17 6.1765 .63593 .15424 

Non sertifikasi 17 5.8235 .63593 .15424 
Ketaatan Sertifikasi 17 6.2941 .46967 .11391 

Non sertifikasi 17 6.1176 .60025 .14558 
Kejujuran Sertifikasi 17 6.3529 .49259 .11947 

Non sertifikasi 17 5.9412 .74755 .18131 
Kerjasama Sertifikasi 17 5.8824 .69663 .16896 

Non sertifikasi 17 5.5882 .61835 .14997 
Prakarsa Sertifikasi 17 5.6471 .70189 .17023 

Non sertifikasi 17 4.7647 .75245 .18250 
Kepemimpinan Sertifikasi 17 5.6471 .93148 .22592 

Non sertifikasi 17 5.4118 .61835 .14997 
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 Independent Samples Test 
 

    
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

              
Kesetiaan Equal variances 

assumed .074 .787 .905 32 .372 

  Equal variances 
not assumed     .905 30.118 .373 

Prestasi kerja Equal variances 
assumed 4.345 .045 3.665 32 .001 

  Equal variances 
not assumed     3.665 24.262 .001 

Tanggung jawab Equal variances 
assumed .000 1.000 1.618 32 .115 

  Equal variances 
not assumed     1.618 32.000 .115 

Ketaatan Equal variances 
assumed .000 1.000 .955 32 .347 

  Equal variances 
not assumed     .955 30.250 .347 

Kejujuran Equal variances 
assumed .628 .434 1.896 32 .067 

  Equal variances 
not assumed     1.896 27.691 .068 

Kerjasama Equal variances 
assumed .762 .389 1.302 32 .202 

  Equal variances 
not assumed     1.302 31.556 .202 

Prakarsa Equal variances 
assumed .030 .863 3.536 32 .001 

  Equal variances 
not assumed     3.536 31.846 .001 

Kepemimpinan Equal variances 
assumed 4.403 .044 .868 32 .392 

  Equal variances 
not assumed     .868 27.809 .393 
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Group Statistics 
 

  Kelompok N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Kinerja guru Sertifikasi 17 47.4706 3.82619 .92799 

Non sertifikasi 17 43.8824 3.05946 .74203 
 
 Independent Samples Test 
 

    

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed)     
Kinerja guru Equal variances 

assumed 1.768 .193 3.020 32 .005 

Equal variances 
not assumed     3.020 30.523 .005 
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Penilaian Skor Instrumen Sertifikasi Guru 

 

1. Kualifikasi akademik 
Ijazah Relevansi Skor 
 
 
 
 
 
S-1/D4 

Kependidikan sesuai bidang studi (mapel)*  150 
Nonkependidikan sesuai dengan bidang studi (mapel) 
memiliki Akta Mengajar  

150 

Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi  
(mapel)** 

140 

Nonkependidikan sesuai bidang studi  130 
Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun 
bidang studi(mapel) 

120 
 

Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan 
rumpun bidang studi memiliki Akta mengajar 

120 

Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan 
rumpun 

110 

Post Graduate 
Diploma 
 

Sesuai bidang studi  80 
Tidak sesuai 50 

 
 
 
 
S-2 

Kependidikan sesuai bidang studi (mapel) 175 
Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi 
(mapel) 

160 

Nonkependidikan sesuai (mapel) 160 
Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun  
bidang studi  

145 

Nonkependidikan tidak sesuai bidang studi dan 
rumpun  

130 

 
 
 
 
S-3 

Kependidikan sesuai bidang studi (mapel) 200 
Kependidikan sesuai dengan rumpun bidang studi 
(mapel) 

180 

Nonkependidikan sesuai bidang studi (mapel) 180 
Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun 
bidang studi 

160 

Kependidikan tidak sesuai bidang studi dan rumpun 
bidang studi 

140 

Catatan: 
* Untuk mata pelajaran produktif di SMK program keahlian analog dengan bidang studi 

(mapel) 
** Untuk pelajran produktif di SMK, bidang keahlian anlog dengan rumpun bidang studi 
  S-1, S-2 atau S-3 yang kedua dan seterusnya diperhitungkan dengan skor 25% dari skor 

yang ditetapkan dalam rubrik ini. 
 
Skor maksimal : jika memiliki S-1, S-2, dan S-3 kependidikan yang relevan : 
 150 + 175+200 = 525 
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2. Pendidikan dan Pelatihan 
 
Lama diklat 

(jam pelatihan) 
Internasional Nasional Provinsi Kab/Kota Kecamatan 

R TR R TR R TR R TR R TR 
>640 60 45 50 40 45 35 40 30 35 25 

481-640 55 40 45 35 40 30 35 25 30 20 
161-480 45 35 40 30 35 25 30 20 25 15 
81-160 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 
30-80 35 25 30 20 25 15 20 10 15 7 
8-29 30 20 25 15 20 10 15 5 10 3 

 
Keterangan: 
R  : relevan; materi diklat mendukung pelaksanaan tugas professional guru. 
TR  : tidak relevan; materi diklat tidak mendukung pelaksanaan tugas professional guru. 
 
Skor maksimal (taksiran): 2x pelatihan nasional relevan pola 170 jam, 2x provinsi relevan 
pola 120 Jam , 4x kabupaten/kota relevan pola 20 jam = (2x40) + (2x30) + (4x15) = 200 

 
3. Prestasi akademik  

a. Lomba dan Karya akademik 
Prestasi Tingkat* Skor 
Bukti juara lomba akademik Internasional 60 
 Nasional 40 
 Provinsi 30 
 Kab/Kota 20 
 Kecamatan 10 
Bukti menemukan karya monumental Pendidikan 60 
 Nonpendidikan 40 

*Kejuaraan diambil tingkat tertinggi 

b. Pembimbingan kepada teman sejawat/siswa 
Jenis pembimbingan teman sejawat Skor 
-Instruktur  40 
-Guru inti/Tutor/pemandu 20 
Pembimbingan siswa dalam berbagai  
lomba/karya sampai meraih juara 
 
 
 

Internasional 40 
Nasional 25 
Provinsi 20 
Kab/Kota 25 
Kecamatan 10 

Pembimbingan siswa dalam berbagai lomba/karya tidak mancapai juara  5 
 
maksimal (taksiran):1x lomba akademik nasional, 1x juara lokal, sebuah karya 
monumentalbidang pendidikan, instruktur: 40 + 20 + 60 + 40 = 160 
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4. Karya Pengembangan Profesi 

Jenis Dokumen/Karya Publikasi Skor 
Relevan Tidak 

relevan 
a. Buku* 

 
Nasional 50 35 
Provinsi 40 25 
Kabupaten/Kota 30 15 

b. Artikel Jurnal terakreditasi 25 20 
Jurnal tidak terakreditasi 10 8 
Majalah/Koran nasional 10 8 
Majalah/Koran lokal 5 3 

c. Menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN 2 per kegiatan 
d. Modul/Diktat dicetak lokal 

(Kabupaten/Kota) 
 

Minimal mencakup materi 1 semester, skor 20 

e. Media/ Alat pelajaran Setiap mambuat satu media/ alat pelajaran diberi skor 5 
f. Laporan penelitian bidang 

Pendidikan  
Setiap satu laporan diberi skor 10 
Sebagai ketua60% dan anggota 40% 

Catatan : 
*) Buku publikasi nasional adalah buku ber-ISBN dan ditetapkan oleh BSNP sebagai 

buku standar, publikasi provinsi adalah buku ber ISBN; publikasi kab/kota adalah 
buku yang tidak ber-ISBN 

 
Skor maksimal (taksiran) : 1x buku publikasi kabupaten/kota, 1 artikel dalam jurnal 
terakreditasi, 2 artikel dalam jurnal tidak terakreditasi, dan 2 artikel di Koran lokal : 30 + 
25+ (2 x 10) + (2 x 5) = 85 
 
5. Keikutsertaan Dalam Forum Ilmiah 

Tingkat Skor 
Pemakalah Peserta 

Internasional 50 10 
Nasional 40 8 
Provinsi 30 6 
Kabupaten/Kota 20 4 
Kecamatan 10 2 

 
Skor maksimal(taksiran) : 1x peserta Internasional, 1x Pemakalah nasional, dan 3x peserta 
kabupaten /kota: 10 + 40 (3 x 4) = 62 

 

 
 
 
 




