
 

 

PENGARUH SERTIFIKASI PROFESI GURU 

TERHADAP KINERJA GURU AKUNTANSI  

DI SMK SE-KABUPATEN  SRAGEN 
    

 

SKRIPSI 
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

 

Oleh 

PALUPI BARUNINGSIH 
3301405028 

Pendidikan Akuntansi 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2011 



 

ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian 

skripsi pada: 

 
Hari  : 

Tanggal : 

 

 

Disahkan oleh 

 

 
 
Pembimbing I      Pembimbing II 
 
 
 
 
Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si.    Amir Mahmud, S.Pd, M.Si. 
NIP. 195004161975011001   NIP. 197212151998021001 
  
 
 
 
 

Mengetahui, 
Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

 
 
 
 
 
Dr. Partono Thomas, M.S. 
NIP. 195212191982031002 



 

iii 

PENGESAHAN KELULUSAN 
 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 23 Februari 2011  

 

Penguji Skripsi 

 

 

Dra. Margunani, M.P. 
   NIP. 195703181986012001 

 
 

 

Anggota I      Anggota II 

 

 

Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si.    Amir Mahmud, S.Pd, M.Si. 
NIP. 195004161975011001    NIP. 197212151998021001 
 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

Drs. S. Martono, M.Si. 
NIP. 196603081989011001 



 

iv 

PERNYATAAN 
 
 

Saya  menyatakan bahwa  yang  tertulis  di  dalam  skripsi  ini  benar-benar  hasil  

karya  saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi  ini  

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila  di  kemudian hari  

terbukti  skripsi  ini  adalah hasil  jiplakan dari karya  tulis  orang  lain,  maka saya  

bersedia  menerima sanksi  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.  

 

 
 
 

Semarang,   Februari 2011 

 

 

Palupi Baruningsih 
NIM. 3301405028 

 
 



 

v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

Aku (Rasulullah) mengagumi seorang mukmin. Bila memperoleh kebaikan dia memuji 

Allah dan bersyukur. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. Seorang 

mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang 

diangkatnya ke mulut isterinya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persembahan: 

1. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan do’a, 

kasih sayang dan dukungan. 

2. Kakak-kakakku, mbak kalis, mas hari dan segenap 

keluargaku. Terimakasih untuk do’a dan semangatnya. 

3. Guru-guruku yang inspiratif. Terimakasih atas do’a 

dan ilmunya. 

4. Sahabat dan teman-teman, Terimakasih untuk do’a dan 

semangatnya 

5. Almamaterku 

 



 

vi 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan Rahmat, Taufik dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul: “ Pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap 

kinerja guru akuntansi di SMK Se-Kabupaten  Sragen “. Skripsi ini merupakan 

salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh kesarjanaan pada 

program S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Drs. S. Martono, M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang. 

3. Dr. Partono Thomas, M.S. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi. 

4. Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, dorongan, dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.  

5. Amir Mahmud, S.Pd, M.Si. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, dorongan, dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini. 

6. Dra. Margunani, M.P. Dosen Penguji Skripsi yang telah banyak memberi 

masukan dan arahan. 

7. Kepala Sekolah SMK negeri dan swasta di Kabupaten Sragen yang telah 

memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di 

sekolahannya. 

8. Guru-guru akuntansi di SMK negeri dan swasta di Kabupaten Sragen yang 

bersedia untuk membantu kelancaran penelitian 

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmunya dan 

sudah mendidik dengan sepenuh hati 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 



 

vii 

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan 

dari Allah SWT. Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan pendidikan selanjutnya. 

 

Semarang,      Februari  2011  

 

Penulis 



 

viii 

SARI 
 

Baruningsih,Palupi.2011. “ Pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja 
guru akuntansi di SMK Se-Kabupaten  Sragen “. Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. 
Sukardi Ikhsan, M.Si. Pembimbing II: Amir Mahmud, S.Pd, M.Si. 
 
Kata Kunci: sertifikasi profesi guru, kinerja guru. 

Kinerja guru akuntansi SMK dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik intern 
maupun ekstern. faktor tersebut diantaranya adalah program sertifikasi profesi 
guru. Sertifikasi profesi guru bertujuan untuk  menentukan  kelayakan  guru  
dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  agen  pembelajaran  dan mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional serta meningkatkan proses dan  mutu hasil  
pendidikan. Maka melalui penelitian ini dapat dilakukan pengujian adakah 
pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru akuntansi dan apakah ada 
perbedaan kinerja guru akuntansi di SMK se-Kabupaten  Sragen yang 
bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sertifikasi profesi guru 
terhadap kinerja guru akuntansi dan perbedaan kinerja guru akuntansi di SMK se-
Kabupaten Sragen yang bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36 guru akuntansi SMK se-
Kabupaten Sragen. 18 responden yang merupakan guru akuntansi SMK yang 
bersertifikasi dan 18 responden untuk yang belum bersertifikasi. Variabel yang 
diteliti yaitu variabel sertifikasi profesi guru sebagai variabel bebas dan kinerja 
guru akuntansi sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data menggunakan 
angket. Analisis data menggunakan analisis interpretasi skor, analisis regresi 
sederhana dan Independent sample t-test. 

Hasil interpretasi skor menunjukkan bahwa sertifikasi profesi guru dalam 
kategori cukup optimal sebesar 35.22, kinerja guru akuntansi bersertifikasi sebesar 
92.44 dalam kategori sangat optimal dan kinerja guru akuntansi belum 
bersertifikasi sebesar 90.65 dalam kategori sangat optimal. Berdasarkan uji regresi 
menunjukkan bahwa ada pengaruh sertifikasi profesi guru tehadap kinerja guru 
akuntansi SMK se-Kabupaten Sragen. Dari uji beda kinerja guru bersertifikasi dan 
guru belum bersertifikasi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja guru 
bersertifikasi dan guru belum bersertifikasi di SMK se-Kabupaten Sragen. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan terdapat pengaruh 
sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru akuntansi dan tidak ada perbedaan 
kinerja guru akuntansi di SMK se-Kabupaten  Sragen yang bersertifikasi dan 
belum bersertifikasi. Penelitian ini mempunyai keterbatasan penelitian yaitu 
kelemahan dalam penyusunan pertanyaan di dalam angket dan  penelitian ini 
hanya menggunakan metode angket tanpa dilengkapi dengan data penilaian 
portofolio dan PLPG. Dari penelitian ini dapat dikemukakan saran yaitu: Untuk 
Kementrian Pendidikan Nasional perlu meninjau kembali proses pelaksanaan 
sertifikasi profesi guru, sebab kinerjanya tidak jauh berbeda dengan yang belum 
bersertifikasi.Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mampu menyusun kuesioner 
yang representatif dan dilengkapi dengan data penilaian portofolio dan PLPG.  
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ABSTRACT 
 
Baruningsih, Palupi, 2011. “The Influence of Teacher’s Professionalism Certified to 
Accounting Teacher’s Performance in Vocational High Schools in Sragen regency. 
Economic Education Department, Economic Faculty, Semarang State University. Advisor 
: Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si. Co Advisor : Amir Mahmud, S.Pd, M.Si 
 
Keywords : Teacher’s Professionalism Certified, Teacher’s Performance  

The accounting teacher’s performance is influenced by some factors, either intern 
factors or extern factors, for example Teacher’s Professionalism Certified Program. 
Teacher’s Professionalism Certified aims to determine the feasibility of the teacher in 
carrying out duties as agents of learning and achieve national education goals and to 
improve processes and quality of educational outcomes. And through this research can be 
conducted certification testing is there any influence on the performance of teachers 
teaching profession of accounting and whether there are differences in the performance of 
accounting teacher at a vocational school Sragen certified and that has not been certified. 
The objectives of this study was to determine the effect of certification on the 
performance of teachers teaching profession of accounting and accounting teacher 
performance differences in vocational school as a certified Sragen regency and that has 
not been certified. 

The population in this study accounted for 36 vocational school accounting 
teacher as Sragen Regency. 18 respondents who are accounting vocational school 
teachers are certified and 18 respondents to that have not been certified. Variable that is 
professional teacher certification variables as independent variables and accounting 
teacher performance as the dependent variable. Methods of data collection using a 
questionnaire. Data analysis using analysis of score interpretation, a simple regression 
analysis and independent sample t-test. 

Results interpretation scores indicate that certification in the teaching profession 
are optimal category at 35.22, the performance of teachers certified accounting at 92.44 in 
the category of highly optimized and accounting teacher performance has not been 
certified by at 90.65 in the category of very optimal. Based on the regression test shows 
that there is the influence of teachers' professional certification tehadap accounting 
teacher performance SMK-Sragen Regency. From different test performance certified 
teachers and certified teachers have not shown that there is no difference in the 
performance of certified teachers and teachers not certified in a vocational school in 
Sragen Regency. 

Based on the results of this study can conclude there is the influence of teachers' 
professional certification of the accounting teacher performance and no performance 
difference accounting teacher at a vocational school Sragen certified and not certified. 
This study has the limitations of the study are weaknesses in the preparation of questions 
in the questionnaire and this study only uses the method without a completed 
questionnaire with the data and PLPG portfolio assessment. From this research can be put 
forward suggestions as follows: For the Ministry of National Education should review the 
certification process of the teaching profession, because performance is not much 
different from those not yet certified. For further research should be able to prepare a 
questionnaire completed by a representative and portfolio assessment data and PLPG. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu 

pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk 

mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam 

kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang 

sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu 

dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang No. 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen 

pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk 

dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka sebaiknya guru meningkatkan 

kinerjanya. 

Kinerja atau (performance) menurut LAN yang dikutip oleh Mulyasa 

(2004:136) adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau unjuk 

kerja, hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu dengan output yang dihasilkan tercermin baik untuk  

mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional. Menurut Mangkunegaran (2000:67), 

Istilah kinerja guru berasal dari kata job performance/actual performance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Jadi menurut 

bahasa kinerja bisa diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai bentuk 
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keberhasilan kerja pada diri seseorang. Keberhasilan kinerja juga ditentukan 

dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada bidang tersebut. Keberhasilan 

kerja juga berkaitan dengan kepuasan kerja seseorang. 

Dari beberapa pengertian kinerja menurut para ahli tersebut dapat 

dipahami bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Kinerja 

atau prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu aktivitas yang telah dilakukan 

oleh seseorang untuk meraih suatu tujuan. Hasil itu terpenuhi seandainya prestasi 

tercapai secara maksimal oleh seseorang. Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai 

bentuk perbandingan hasil kerja seseorang dengan standar yang telah ditetapkan. 

Apabila hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan standar kerja. 

Kinerja dapat dikatan sebagai hasil kerja dari kerja seseorang, karena mempunyai 

kemampuan untuk melakukan secara moral. Kinerja guru yang baik tidak terlepas 

dari seseorang guru yang professional. Guru yang profesional adalah guru yang 

mampu melaksanakan tugas seorang guru dengan baik dan dapat mengelola 

sumber daya pendidikan yang tersedia dan mengkoordinasikannya untuk 

keberhasilan pendidikan. 

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru 

yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dengan 

mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan 
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi 

Guru dalam Jabatan. (Djaali, 2009) 

Menurut Saondi (2010:71) bahwa pengembangan profesi memiliki 

hubungan fungsional dan pengaruh terhadap kinerja guru karena memperkuat 

kemampuan profesional guru dalam melaksanakan pekerjaan. Pola pengembangan 

profesi yang dapat dilakukan, antara lain: (1) program tugas belajar,(2) program 

sertifikasi, dan (3) penataran dan workshop. Menurut Daud (2009), menyatakan 

bahwa sertifikasi guru bertujuan untuk  menentukan  kelayakan  guru  dalam  

melaksanakan  tugas  sebagai  agen  pembelajaran  dan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional serta meningkatkan proses dan  mutu hasil  pendidikan. 

Pengaruh yang diharapkan adalah akan semakin efektifnya proses pembelajaran di 

setiap sekolah. Ada harapan setelah program sertifikasi ini akan ditemukan para 

pendidik yang mencurahkan segala potensinya dalam melaksanakan tugas 

kependidikannya; para guru yang bersemangat, memiliki etos kerja tinggi, 

disiplin, paham akan tugasnya, dan para guru yang mencintai profesi 

kependidikannya.  

Diyakini, suasana positif ini akan tercipta diruang-ruang kelas. Ketika para 

pendidik telah mencintai profesi kependidikannya dalam maknanya yang 

sebenarnya, kita akan menemukan ruang-ruang kelas yang aktif karena dipimpin 

oleh seorang pendidik profesional, seorang guru yang kaya dengan berbagai ide 

kreatif tentang bagaimana menjadikan proses pembelajaran semakin efektif dan 

menarik, seorang guru yang tidak pernah kehabisan cara dalam membantu anak 

didik mereka mencapai target-target pembelajaran, seorang guru yang tidak hanya 
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bisa berperan sebagai sumber ilmu, tapi juga sebagai sumber inspirasi bagi para 

siswanya dalam menggapai asa dan masa depan mereka yang lebih baik. 

Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil 

pendidikan. Keberhasilan penyelenggara pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh 

mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan 

belajar mengajar. Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan 

mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional mengajar 

dan tingkat kesejahteraannya. 

Program sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk 

mengidentifikasikan guru-guru berkualitas. Guru berkualitas yang terbukti dari 

hasil sertifikasi dijadikan dasar untuk memberikan tunjangan profesi. Guru yang 

memperoleh tunjangan profesi dikategorikan sebagai guru profesional. Hal ini 

yang akan membedakan kinerja guru yang bersertifikasi dan yang belum 

bersertifikasi. Diharapkan dengan adanya tunjangan profesi pendidik ini kinerja 

guru bersertifikasi akan meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh juga 

terhadap mutu pendidikan. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan guru sebagai 

agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. 

Dengan kemampuan yang memenuhi standar mnimal dan kesejahteraan yang 

memadai diharapkan kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran 

meningkat, kualitas pembelajaran yang meningkat diharapkan akan terjadi 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

Peningkatan kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi masih belum 

memuaskan. Motivasi kerja yang tinggi justru ditunjukkan oleh guru-guru yang 
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belum mengikuti sertifikasi dengan harapan segera dapat disertifikasi. Demikian 

temuan sementara dari hasil survei yang dilakukan Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI) mengenai dampak sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru. 

Hasilnya sudah menunjukkan jika kinerja guru yang sudah disertifikasi belum 

meningkat secara signifikan. Kenyataan itu perlu dicermati supaya tujuan 

peningkatan mutu dan profesionalisme guru usai sertifikasi benar-benar tercapai. 

(http://edukasi.kompas.com/read/2009/10/06/18242090.kinerjaguru.bersertifikasi 

belum memuskan.) 

Hasil survei terhadap responden penelitian (Baedhowi, 

http://www.solopos.com/2009/pendidikan/kompetensi-guru-pascasertifikasi-

stagnan-7884), di mana 64,36% atau 2.362 guru terlihat masih stagnan alias tidak 

meningkat kompetensinya. Penelitian tersebut mengambil sampel sejumlah 3.670 

responden di lima kota di antaranya Jakarta dan Solo, di mana 2.360 atau 64,36%, 

Berdasarkan uji kompetensi guru dari segi kepribadian, sosial dan pedagogik 

(akademik kependidikan), dinyatakan  tidak ada peningkatan dalam segi 

profesionalitas. Dia mengatakan, peningkatan mutu pendidikan tergantung dari 

perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial dan kondisi kerja para guru. Guru 

membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang terus ditingkatkan mengingat 

perkembangan teknologi dan informasi. Ada dua hal yang saling berkaitan yaitu 

pemberian penghargaan atas kinerja guru dan kompetensi guru. 

Pelaksanaan uji sertifikasi tenaga pengajar atau guru adalah untuk menilai 

kemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang guru agar dapat melaksanakan 

tugas seorang guru dengan baik dan diharapkan kinerja seorang guru juga akan 
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meningkat dengan adanya pelaksanaan uji sertifikasi ini. Dalam penilaian ini 

seorang guru atau tenaga pengajar harus menyelesaikan sepuluh item penilaian 

untuk dapat lulus sertifikasi diantaranya yaitu 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, pengalamn organisasi di bidang 

pendidikan. (DIKTI, 2008:2) 

McColskey (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “A Comparison of 

National Board Certified Teachers and non-National Board Certified Teachers: 

Is there a difference in teacher effectiveness and student achievement?” 

mengungkapkan bahwa ada perbedaan antara guru yang telah bersertifikasi 

dengan guru yang belum bersertifikasi yang berpengaruh terhadap prestasi siswa 

di kelas. Sedangkan Toyamah (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Teacher 

Certification and Remote Area Allowance Programs: Can they Increase the 

Quality of Education” Menunjukkan dampak program sertifikasi guru dalam 

jabatan dan program bantuan kesejahteraan terhadap peningkatan kualitas guru 

dan pendidikan secara umum belum terlihat secara nyata.  

Penelitian Ulfa, 2009. “Pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru 

ekonomi akuntansi SMA dan SMK se Kabupaten Jepara”. Dengan indikator 

kinerja gurunya adalah komponen DP3, yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung 

jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Hasil 

penelitian menunjukkan secara simultan sertifikasi guru berpengaruh terhadap 

kinerja guru ekonomi akuntansi. 
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Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan di atas, peneliti ingin mengungkap lebih banyak mengenai 

pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru akuntansi. Lebih jauh, 

peneliti juga ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 

guru akuntansi bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi. Maka dari itu, peneliti 

tertarik mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Profesi 

Guru terhadap kinerja guru akuntansi di SMK Se-Kabupaten  Sragen”. 

 

1.2. Perumusan Masalah Penelitian 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :  

1. Adakah pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru akuntansi di 

SMK se-Kabupaten  Sragen? 

2. Apakah ada perbedaan kinerja guru akuntansi di SMK se-Kabupaten  

Sragen yang bersertifikasi dan belum bersertifikasi? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan ilmiah mempunyai tujuan yang ingin dicapai termasuk juga 

penelitian yang penulis lakukan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru 

akuntansi di SMK Se-Kabupaten  Sragen 

2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja guru akuntansi di SMK se-Kabupaten  

Sragen yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi 
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1.4.  Manfaaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan dunia 

pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a)  Mahasiswa 

Dapat memberi masukan kepada mahasiswa calon guru akan 

pentingnya pengetahuan tentang pengaruh sertifikasi guru terhadap 

kinerja guru. 

b) Sekolah 

Dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah terkait pentingnya 

sertifikasi guru untuk meningkatkan kinerja guru. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kinerja Guru 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja pada 

suatu organisasi tertentu diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang 

memuaskan dan memberikan konstribusi yang maksimal terhadap pencapaian 

tujuan organisasi tersebut.  

Produktivitas individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu 

tersebut dalam kerjanya, yakni bagaimana ia melakukan pekerjaan atau unjuk 

kerjanya. Dalam hal ini produktivitas dapat ditinjau dari berdasarkan tingkatannya 

dengan tolok ukur masing-masing yang dapat dilihat dari kinerja tenaga 

kependidikan. Kinerja atau (performance) menurut LAN yang dikutip oleh 

Mulyasa (2004:136) adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja 

atau unjuk kerja, hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu dengan output yang dihasilkan tercermin baik untuk  

mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional. Menurut Mangkunegaran (2000:67), 

Istilah kinerja guru berasal dari kata job performance/actual permance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Jadi menurut 

bahasa kinerja bisa diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai bentuk 

keberhasilan kerja pada diri seseorang. Keberhasilan kinerja juga ditentukan 
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dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada bidang tersebut. Keberhasilan 

kerja juga berkaitan dengan kepuasan kerja seseorang. 

Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggungjawabnya menjalankan 

amanah, profesi yang diembann, rasa tanggungjawab moral dipundaknya. Semua 

itu akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitas di dalam menjalankan tugas 

keguruan di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar kelas. Sikap ini akan 

dibarengi pula dengan rasa tanggungjawab dalam mempersiapkan segala 

perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, 

guru juga sudah mempertimbangkan akan metodologi yang akan digunakan, 

termasuk alat media pendidikan yang akan dipakai, serta alat penilaian apa yang 

digunakan di dalam pelaksanaan evaluasi.  

2.1.2 Penilaian Kinerja Guru 

  Penilaian kinerja guru sebagai salah satu komponen sekolah menjadi 

penting karena penilaian bermanfaat untuk mengetahui kendala-kendala yang 

dihadapi dan sekaligus memperbaiki keslahan-kesalahan sehingga karir dan 

kemampuab guru akan berkembang kearah lebih baik. Mulyasa (2003), 

mengemukakan manfaat penilaian kinerja guru adalah: (1) sumber data untuk 

perencanaan tenaga kependidikan dan kegiatan pengembangan jangka panjang 

bagi pendidikan nasional (2) nasehat yang perlu disampaikan kepada tenaga 

kependidikan dalam suatu lembaga pendidikan (3) alat untuk memberikan umpan 

balik yang mendorong arah kemajuan dan kemungkinan meningkatkan kualitas 

kerja bagi para tenaga kependidikan (4) bahan informasi dalam pengambilan 
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keputusan yang beerkaitan dengan tenaga kependidikan, baik perencanaan, 

promosi, mutasi maupun kegiatan lainnya. 

  Tes kinerja merupakan gambaran dari kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran mulai dari penilaian persiapan pembelajaran, penilaian dalam 

melaksanakan pembelajaran, penilaian dalam menutup pembelajaran beserta 

aspek-aspeknya. Peranan tes kinerja guru akan dapat maksimal apabila dalam uji 

sertifikasi dilakukan pada latar kelas yang sesungguhnya. Dalam konteks 

pelaksanaan sertifikasi, penilaian kinerja guru dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu: 1) penilaian yang terkait dengan persiapan guru dalam mengelola 

pembelajaran, dan 2) penilaian guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Penilaian yang terkait dengan persiapan guru dalam mengelola pembelajaran 

dimaksudkan sebagai penilaian terhadap guru dalam merencanakan dan 

mempersiapkan pembelajaran di kelas. Sedangkan penilaian kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dimaksudkan untuk menilai kinerja guru ketika 

mengelola pembelajaran di dalam kelas. 

  Penilaian kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat 

keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan 

menggunakan patokan-patokan tertentu. Penilaian kinerja dilakukan untuk 

mengetahui seberapa baik kompetensi guru dalam profesinya sebagai guru karena 

jabatan guru dikenal sebagai suatu pekejaan profesional, artinya jabatan ini 

memerlukan keahlian khusus, seperti profesional lainnya. 

Menurut Caniago (2009:28), Kinerja dipengaruhi juga oleh kepuasan kerja 

yaitu perasaan individu terhadap pekerjaan yang memberikan kepuasan 
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batin kepada seseorang sehingga pekerjaan itu disenangi dan digeluti dengan baik. 

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja perlu dilakukan evaluasi atau penilaian 

kinerja dengan berpedoman pada parameter dan indikator yang ditetapkan, 

kemudian diukur secara efektif dan efisien seperti produktivitasnya, efektivitas 

menggunakan waktu, dana yang dipakai serta bahan yang tidak 

terpakai. Sedangkan evaluasi kerja melalui perilaku dilakukan dengan cara 

membandingkan dan mengukur perilaku seseorang dengan teman sekerja atau 

mengamati tindakan seseorang dalam menjalankan perintah atau tugas yang 

diberikan, cara mengkomunikasikan tugas dan pekerjaan dengan orang lain. 

Evaluasi perilaku dapat dilakukan dengan cara membandingkan perilakunya 

dengan rekan kerja yang lain dan evaluasi ciri individu adalah mengamati 

karaktistik individu dalam berprilaku maupun berkerja, cara berkomunikasi 

dengan orang lain sehingga dapat dikategorikan cirinya dengan ciri orang lain. 

Evaluasi atau Penilaian kinerja menjadi penting sebagai feed back sekaligus 

sebagai follow up bagi perbaikan kinerja selanjutnya. 

Standar kinerja perlu dirumuskan untuk dijadikan acuan dalam 

mengadakan penilaian, yaitu membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang 

diharapkan. Standar kinerja dapat dijadikan patokan dalam mengadakan 

pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan.  

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan dianggap 

sebagai orang yang berperanan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang 

merupakan percerminan mutu pendidikan. Keberadaan guru dalam melaksanakan 
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tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor internal maupun faktor 

eksternal yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru. Menurut Caniago 

(2009), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru yang dapat 

diungkap antara lain : 

a. Kepribadian dan dedikasi  

Setiap guru memiliki pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang 

mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dari guru 

lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah abstrak, yang hanya 

dapat dilihat dari penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian dan dalam 

menghadapi setiap persoalan. Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap 

dan perbuatannya dalam membina dan membimbing anak didik.   

b. Pengembangan profesi  

Profesi guru kian hari menjadi perhatian seiring dengan perubahan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi yang menuntut kesiapan agar tidak ketinggalan. 

Pengembangan profesi guru harus pula diimbangi dengan usaha lain seperti 

mengusahakan perpustakaan khusus untuk guru-guru yang mencakup segala 

bidang studi yang diajarkan di sekolah, sehingga guru tidak terlalu sulit untuk 

mencari bahan dan referensi untuk mengajar di kelas. Pengembangan yang 

lain dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada guru-guru untuk 

mengarang bahan pelajaran tersendiri sebagai buku tambahan bagi siswa baik 

secara perorangan atau berkelompok. Usaha ini dapat memotivasi guru dalam 

melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitasnya yang berarti memberi 

peluang bagi guru untuk meningkatkan kinerjanya. 
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c. Kemampuan mengajar  

Kemampuan mengajar guru yang sesuai dengan tuntutan standar tugas yang 

diemban memberikan efek positif bagi hasil yang ingin dicapai seperti 

perubahan hasil akademik siswa, sikap siswa, keterampilan siswa, dan 

perubahan pola kerja guru yang makin meningkat, sebaliknya jika 

kemampuan mengajar yang dimiliki guru sangat sedikit akan berakibat bukan 

saja menurunkan prestasi belajar siswa tetapi juga menurunkan tingkat kinerja 

guru itu sendiri.  

d. Antar hubungan dan komunikasi  

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, manusia dapat saling 

berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari dirumah tangga, di 

tempat kerja, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. 

Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat komunikasi. 

e. Hubungan dengan masyarakat  

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan bentuk hubungan 

komunikasi ekstern yang dilaksanakan atas dasar kesamaan tanggung jawab 

dan tujuan. Masyarakat merupakan kelompok individu–individu yang 

berusaha menyelenggarakan pendidikan atau membantu usaha-usaha 

pendidikan. Dalam masyarakat terdapat lembaga-lembaga penyelenggaran 

pendidikan, lembaga keagamaan, kepramukaan, politik, sosial, olah raga, 

kesenian yang bergerak dalam usaha pendidikan. Dalam masyarakat juga 

terdapat individu-individu atau pribadi-pribadi yang bersimpati terhadap 

pendidikan di sekolah.  
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f. Kedisiplinan  

Kedisiplinan sangat perlu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 

sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing siswa. Disiplin yang tinggi akan 

mampu membangun kinerja yang profesional sebab pemahaman disiplin yang 

baik guru mampu mencermati aturan-aturan dan langkah strategis dalam 

melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Kemampuan guru dalam 

memahami aturan dan melaksanakan aturan yang tepat, baik dalam hubungan 

dengan personalia lain di sekolah maupun dalam proses belajar mengajar di 

kelas sangat membantu upaya membelajarkan siswa ke arah yang lebih baik. 

Kedisiplinan bagi para guru merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya.  

g. Kesejahteraan  

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap kinerja 

guru di dalam meningkatkan kualitasnya sebab semakin sejahteranya 

seseorang makin tinggi kemungkinan untuk meningkatkan kerjanya. 

Terpenuhinya berbagai macam kebutuhan manusia, akan menimbulkan 

kepuasan dalam melaksanakan apapun tugasnya. 

h. Iklim sekolah  

Iklim sekolah yang kondusif-akademik baik fisik maupun nonfisik 

merupakan landasan bagi penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan 

produktif. Oleh karena itu, sekolah perlu menciptakan iklim yang kondusif 

untuk menumbuhkembangkan semangat belajar peserta didik. 
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Sedangkan menurut Mulyasa (2007:227) terdapat 10 faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru yang dapat diungkap antara lain: 

1) Dorongan untuk bekerja 

Kecenderungan dan intensitas perbuatan seseorang dalam bekerja 

kemungkinan  besar dipengaruhi oleh jenis kebutuhan yang ada pada diri 

oramg yang bersengkutan. Demikian halnya guru dalam mengembangkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran tentu dipengaruhi oleh keinginan tugas-

tugas yang berkaitan dengan upaya penyusunan RPP secara optimal. 

2) Tanggung jawab terhadap tugas 

Setiap guru memiliki tanggung jawab terhadap sejumlah tugas yang harus 

dilakukan sesuai dengan jabatannya. Tanggung jawab guru merupakan 

tuntutan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru, 

sehingga guru yang bertanggung jawab akan berusaha melaksanakan tugas 

dan kewajibannya dengan baik dan sungguh-sungguh. 

3) Minat terhadap tugas 

Tugas-tugas yang dikerjakan oleh seorang guru mencerminkan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan minat terhadap tugas yang dibebankannya. 

Dalam kaitannya dengan minat guru terhadap pengembangan RPP berarti 

dalam diri guru terdapat perasaan suka atau tidak suka untuk 

mengembangkan atau tidak Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Setiap akan 

melakukan kegiatan proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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4) Penghargaan atas tugas 

Penghargaan atas keberhasilan yang dicapai guru dalam bekerja merupakan 

salah satu motivasi yang mengacu dan mendorong seorang guru untuk 

bekerja dan berprestasi lebih baik. Penghargaan dapat menumbuhkan rasa 

cinta, bangga dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas kinerja seorang guru. 

5) Peluang untuk berkembang 

Motivasi kerja yang tinggi antara lain ditandai oleh suatu kondisi ketika 

seseorang memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan serta mempunai kesempatan untuk berkembang, oleh karena itu 

motivasi seseorang dapat dilihat dari kesempatan atau peluang yang 

bersangkutan untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan dalam bekerja. 

6) Perhatian dari Kepala Sekolah 

Perhatian Kepala Sekolah terhadap guru penting untk meningkatkan  

profesionalisme serta kinerja guru dan tenaga kependidikan dan di Sekolah 

perhatian Kepala Sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru dapat 

dilakukan melalui diskusi kelompok dan kunjungan kelas atau supervisi. 

7) Hubungan Interpersonal sesama guru 

Hubungan Interpersonal karena motivasi kerja dapat mempengaruhi kualitas 

kinerja guru. Hal tersebut dikarenakan motivasi kerja dapat terbentuk dari 

interaksi dengan lingkungan sosial disekitarnya seperti terciptanya suasana 

kerja yang kondusif. 
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8) Adanya Pelatihan (MGMP, KKG) 

Melalui pelatihan yang berupa kegiatan MGMP dan KKG diharapkan semua 

kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran 

dapat dipecahkan dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan 

disekolah melalui peningkatan mutu pembelajaran (effective teaching) 

9) Kelompok diskusi terbimbing 

Untuk menunjang pengembangan guru dalam mengembangkan kompetensi 

guru perlu dibentuk kelompok diskusi terbimbing untuk mengatasi guru yang 

kurang semangat dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. Diskusi 

terbimbing dapat meningkatkan motivasi dan semangat kinerja guru, dengan 

demikian upaya ini perlu dikembangkan dengan cara mencari model-model 

pembinaan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan profesionalisme dan 

kinerja guru. 

10) Layanan perpustakaan 

Salah satu sarana peningkatan profesionalisme guru adalah tersedianya buku 

dan sumber yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dan pembentukan 

guru. Pengadaaan buku perpustakaan perlu diarahkan untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran. 

 Kinerja guru akan menjadi optimal, bilamana diintegrasikan dengan 

komponen persekolahan, apakah itu kepala sekolah, guru, karyawan maupun anak 

didik. Kinerja guru akan bermakna bila dibarengi dengan niat bersih dan ikhlas, 

serta selalu menyadari akan kekurangan yang ada pada diri guru tersebut dan 

berupaya untuk meningkatkan atas kekurangan. 
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2.1.4 Indikator Kinerja guru 

Menurut Uzer (2002:10), ada beberapa indikator yang dapat dilihat peran 

guru dalam meningkatkan kemampuan dalam proses belajar-mengajar. Indikator 

kinerja tersebut adalah: 

1. Kemampuan merencanakan belajar mengajar, meliputi: 

a. Menguasai garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan. 

b. Menyesuaikan analisa materi pelajaran 

c. Menyusun program semester 

d. Menyusun program atau pembelajaran 

2. Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, meliputi: 

a. Tahap pra intruksional 

b. Tahap intruksional 

c. Tahap evaluasi dan tidak lanjut 

3. Kemampuan mengevaluasi, meliputi: 

a. Evaluasi normative 

b. Evaluasi formatif 

c. Laporan hasil evaluasi 

d. Pelakanaan program perbaikan dan pengayaan 

Sedangkan Menurut Depdikbud dalam Uno  (2009:70), menyusun Alat  

Penilaian Kompetensi Guru (AKPG) sebagai berikut: 

1. Kemampuan membuat perencanaan pengajaran yang meliputi : 

a. Perencanaan pengorganisasian bahan pengajaran 

b. Perencanaan pengolahan kegiatan belajar mengajar 
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c. Perencanaan pengelolaan kelas 

d. Perencanaan penggunaan media dan sumber belajar 

e. Perencanaan penilaian hasil belajar 

2. Kemampuan mengajar dalam kelas yang meliputi : 

a. Menggunakan metode, media dan bahan latihan 

b. Berinteraksi dengan siswa 

c. Mendemonstrasikan khazanah metode mengajar 

d. Mendorong dan mengarah-kan ketertiban siswa dalam kelas 

e. Mendemonstrasi-kan penguasaan mata pelajaran 

f. Mengorganisasikan waktu, ruang dan bahan perlengkapan 

g. Melakukan evaluasi hasil belajar 

3. Kemampuan mengadakan hubungan antara pribadi siswa yang meliputi : 

a. Membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa  

b. Bersikap terbuka dan luwes terhadap siswa dan orang lain 

c. Menampilkan kegairahan dan kesanggupan dalam kegiatan belajar mengajar 

pelajaran yang diajarkan 

2.1.5 Upaya peningkatan Kinerja Guru 

  Peningkatan kinerja guru serta kemampuan profesionalnya diarahkan pada 

pembinaan kemampuan dan sekaligus pembinaan komitmennya. Untuk 

pembinaan dapat dilakukan dua hal, yaitu (1) peningkatan kemampuan 

profesional guru melalui supervise pendidikan, program sertifikasi dan tugas 

belajar yang diklasifikasikan dalam faktor pengembangan profesi, (2) pembinaan 
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komitmen melalui kesejahteraannya yang diklasifikasikan dalam faktor tingkat 

kesejahteraan. 

  Menurut Saondi (2010:60) menyatakan bahwa langkah strategis dalam 

upaya meningkatkan kinerja guru dapat dilakukan melalui beberapa terobosan, 

Kepala Sekolah harus memahami dan melakukan tiga fungsi sebagai penunjang 

peningkatan kinerja guru, antara lain: 

1. Membantu guru memahami, memilih dan merumuskan tujuan pendidikan 

yang dicapai. 

2. Mendorong guru agar mampu memecahkan masalah-masalah pembelajaran 

yang dihadapi dan dapat melihat hasil kerjanya. 

3. Memberikan pengakuan atau penghargaan terhadap prestasi kerja guru secara 

layak, baik yang diberikan oleh kepala sekolah maupun semasa guru, staf tata 

usaha, siswa, masyarakat umum dan pemerintah. 

4. Mendelegasikan tanggung jawab dan kewenangan kerja kepada guru untuk 

mengelola proses belajar mengajar dengan memberikan kebebasan dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar. 

5. Membuat kebijakan sekolah dalam pembagian tugas guru, baik beban tugas 

mengajar, beban administrasi guru maupun beban tugas tambahan lainnya 

harus disesuaikan dengan kemampuan guru itu sendiri. 

6. Melaksanakan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan kemampuannya dan 

sesuai dengan keinginan guru-guru secara berkesinambungan dalam upaya 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran. 
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7. Mengupayakan untuk selalu meningkatkan kesejahteraannya yang dapat 

diterima guru serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya. 

8. Menciptakan hubungan kerja yang sehat dan menyenangkan di lingkungan 

sekolah baik antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, guru 

dengan siswa, guru dengan tata usaha maupun yang lainnya. 

9. Menciptakan serta menjaga kondisi dan iklim kerja yang sehat dan 

menyenangkan dilingkungan sekolah, terutama di dalam kelas, tempat kerja 

yang menyenangkan, alat pekerjaan yang cukup dan bersifat up to date, 

tempat beristirahat di sekolah yang nyaman, kebersihan, keindahan sekolah 

dan penerangan yang cukup. 

10. Memberikan peluang kepada guru untuk tumbuh dalam meningkatkan 

pengetahuan, keahlian mengajar dan memperoleh kemampuan yang baru 

 

2.2 Kinerja Guru Akuntansi 

  Keputusan Mendikbud RI Nomor 25/0/1995 yang dikutip dalam Ulfa 

(2009) tentang petunjuk teknis dan ketentuan 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) Menganalisa hasil evaluasi belajar 
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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 

keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Untuk menjadi 

guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru 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 akuntansi SMK 

adalah guru yang mengajar diklat (pendidikan dan pelatihan). 

 

2.3 Profesi Guru 

Pekerjaan guru adalah mendidik. Mendidik itu merupakan suatu usaha 

yang sangat kompleks, mengingat banyaknya kegiatan yang harus diantisipasi 

untuk membawa anak didik menjadi orang yang lebih dewasa. Kecakapan 

mendidik sangat diperlukan agar tujuan pendidikan yang luas itu dapat dicapai 

dengan maksimal. Guru mempunyai peran sangat strategis dalam upaya 

mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan 

sehingga perlu dikembangkan sebagai tenga profesi yang bermartabat dan 

profesional. Peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya untuk membantu 
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guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan 

demikian peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan atau 

memberikan kesempatan kepada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah. 

Pengembangan profesional guru harus diakui sebagai suatu hal yang 

sangat fundamental dan penting guna meningkatkan mutu pendidikan. 

Perkembangan profesional adalah proses di mana guru dan kepala sekolah belajar, 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan nilai secara tepat. 

Profesi guru memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. 

Tuntutan profesi ini memberikan layanan yang optimal dalam bidang pendidikan 

kepada masyarakat. Secara khusus guru dituntut untuk memberikan layanan 

profesional kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. Sehingga guru 

yang dikatakan profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 

khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal (Saondi, 2010:7-8). 

Menurut Sikun dalam Nurdin (2008:100) yang mengatakan bahwa: profesi 

pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan bahwa seorang akan mengabdikan 

dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan karena orang tersebut terpanggil 

menjabat pekerjaan itu. Sedangkan Kenneth dalam Nurdin (2008:100) 

memberikan definisi : “A profession delivers esoteric service based on esoteric 

knowledge systematically formulated and applied to the needs of a client“ (suatu 

profesi yang menyajikan jasa dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang 

dipahami oleh orang tertentu secara sistematik yang diformulasikan dan 
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ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan klien). Menurut Sudarwan dalam Nurdin 

(2008:101), Profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mensyaratkan 

persiapan spesialisasi akademik dalam waktu yang relative lama di perguruan 

tinggi, baik dalam bidang sosial, eksakta maupun seni dan pekerjaan itu lebih 

bersifat mental intelektual daripada fisik manual, yang dalam mekanisme kerjanya 

yang dikuasai oleh kode etik.  

Menurut Uno (2008:15) menjelaskan pula bahwa guru merupakan suatu 

profesi yang berarti jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan 

tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. Menurut 

Saondi (2010:71) bahwa pengembangan profesi memiliki hubungan fungsional 

dan pengaruh terhadap kinerja guru karena memperkuat kemampuan profesional 

guru dalam melaksanakan pekerjaan. Pola pengembangan profesi yang dapat 

dilakukan, antara lain: (1) program tugas belajar, (2) program sertifikasi, dan (3) 

penataran dan workshop. Pengembangan seperti ini mampu menempatkan guru 

dalam bekerja secara baik. Karena sangat tidak mungkin seorang guru yang 

memiliki pengetahuan sangat sempit dapat menghasilkan dan memberikan 

pencerahan kepada siswa yang lebih baik. Jika seorang guru memiliki pendidikan 

yang baik maka ada kemungkinan dalam bekerja akan selalu mempertahankan 

dan memperhatikan profesionalismenya karena merasa malu dengan guru yang 

lain yang berpendidikan rendah tetapi kinerjanya lebih baik. Perasaan ini 

memupuk dan memacu guru untuk lebih baik dalam bekerja. 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa profesi guru adalah 

suatu pekerjaan dalam dunia pendidikan pada lembaga pendidikan formal yang 
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memerlukan keahlian khusus sesuai dengan yang diperoleh dari Pendidikan 

Tinggi. 

 

2.4 Sertifikasi Guru 

2.4.1 Pengertian Sertifikasi 

 Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan dari 

lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan 

terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Sertifikasi secara yuridis 

menurut ketentuan pasal 1 ayat (11) UUGD adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik untuk guru atau dosen. Adapun yang berkaitan dengan sertifikasi guru, 

dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7), bahwa sertifikasi adalah proses pemberian 

sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan 

untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi 

dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru 

yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dengan 

mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi 

Guru dalam Jabatan. (Djaali, 2009) 
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2.4.2 Tujuan dan Manfaat sertifikasi guru 

 Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan 

profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial 

dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru 

yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai 

profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah 

ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. 

Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang 

memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang 

pendidikan tertentu. 

Menurut Wibowo yang dikutip dalam Mulyasa (2000) mengungkapkan 

bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut : 

a. melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 

b. melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga 

merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. 

c. membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan 

menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap 

pelamar yang kompeten. 

d. memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

Dikemukakan pula bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 

mempunyai manfaat sebagai berikut : 
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1. Pengawasan Mutu 

(1) lembaga sertifikasi telah mengidentifikasikan dan menentukan 

seperangkat kompetensi yang bersifat unik 

(2) untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk 

mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan 

(3) peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada 

waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier 

selanjutnya. 

(4) proses seleksi lebih baik, program pelatihan lebih bermutu maupun usaha 

belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme. 

2. Penjaminan Mutu  

(1) adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap 

kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah 

menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya 

(2) sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi pengguna 

/pelanggan yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan 

ketrampilan tertentu. 

2.4.3 Mekanisme Pengujian Sertifikasi Profesi Guru 

   Menurut Trianto dan Titik (2009:27) mekanisme sertifikasi profesi guru, 

dapat dilakukan melalui dua bentuk: sertifikasi bagi calon guru untuk menjadi 

guru profesional dan sertifikasi bagi guru yang sudah memiliki jabatan (sertifikasi 

dalam jabatan). Sertifikasi bagi calon guru dapat ditempuh setelah yang 

bersangkutan memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 baik berlatar 
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belakang kependidikan maupun non-kependidikan dengan syarat bahwa 

kesarjanaan tersebut relevan dengan jenjang dan jenis pendidikan serta mata 

pelajaran yang akan diampu. Mekanisme pengujian terdiri atas dua tahapan, yaitu 

tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan self appraisal, portofolio dan 

dilengkapi dengan peer appraisal didasarkan pada indikator esensial kompetensi 

guru sesuai tuntutan minimal sebagai agen pembelajaran. 

1. Tes Tertulis 

Tes tertulis digunakan untuk mengungkap pemenuhan standar minimal yang 

harus dikuasai guru dalam kompetensi pedagogic dan kompetensi professional. 

Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa satu set pertanyaan untuk mengukur 

sampel perilaku kognitif yang diberikan juaga secara tertulis dan jawaban yang 

diberikan juga secara tertulis dapat dikategorikan ke dalam bentuk tes dikotomi 

menjadi benar atau salah. 

2. Tes Kinerja 

Tes kinerja menurut pendapat para ahli adalah jenis tes yang paling baik 

untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan suatu tugas/profesi 

tertentu. Secara umum tes kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai 

sinergi dari keempat kemampuan dasar. Tes kinerja merupakan gambaran dari 

kemampuan guru dalam proses pembelajaran mulai dari penilaian persiapan 

pembelajaran, penilaian dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian dalam 

menutup pembelajaran beserta aspek-aspeknya. 
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3. Self Appraisal dan Portofolio 

Cara lain untuk menilai kompetensi guru dalam sertifikasi, selain tes tertulis 

dan tes kinerja adalah penilaian diri sendiri (Self Appraisal). Penilaian ini 

dilakukan oleh guru sendiri setelah ia melakukan refleksi diri, apa saja yang telah 

dikuasai dan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran dan di luar 

pembelajaran. Untuk menyakinkan bahwa jawaban atas pertanyaan yang ada 

dalam self appraisal, diperlukan adanya bukti pendikung dalam bentuk portofolio. 

Portofolio ini dapat berupa hasil karya guru yang monumental selama mengelola 

pembelajaran, surat keterangan/sertifikat/piagam penghargaan/ karya ilmiah 

ataupun hasil kerja siswa dalam periode waktu tertentu. 

Sebagai instrumen penilaian portofolio terdiri dari sepuluh unsur yang 

merupakan komponen dari portofolio yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) 

pendidikan dan pelatihan,(3) pengalaman mengajar,(4) perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran,(5) penilaian dari atasan dan pengawas,(6) prestasi 

akademik,(7) karya pengembangan profesi,(8) keikutsertaan dalam forum 

ilmiah,(9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan social dan (10) 

penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Fungsi portofolio dalam 

sertifikasi guru (khususnya guru dalam jabatan) adalah untuk menilai kompetensi 

guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran. 

Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai, antara lain melalui 

dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai, 

antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, 
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pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan prestasi 

akademik.  

 Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 

tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, komponen portofolio meliputi : 

1) 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 

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

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

sertifikat diploma. 

2) pendidikan dan pelatihan 

yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam 

rangka pengembangan dan/ atau peningkatan kompetensi dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, 

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

komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam atau surat keterangan dari 

lembaga penyelenggara diklat. 

3) pengalaman mengajar 

yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada 

satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang 

berwenang (dapat dari pemerintah, dan/ atau kelompok masyarakat 

penyelenggara pendidikan ). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat 

keputusan/ surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang. 
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4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas 

pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat 

perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, 

pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, serta 

penilaian proses dan hasil belajar. Bukti fisik dari subkomponen ini berupa 

dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP/RPI) yang diketahui dan 

disahkan oleh atasan. 

5) penilaian dari atasan dan pengawas 

yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas dan pembelajaran 

individual. Kegiatan ini mencakup tahapan prapembelajaran (pengecekan 

kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan ini ( penguasaan materi, strategi 

pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi dan penggunaan 

bahasa ) dan penutup ( refleksi, rangkuman dan tindak lanjut ). Bukti fisik 

yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/ 

atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru. 

6) prestasi akademik 

yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, yang 

meliputi aspek-aspek ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, 

kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, 

kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi dan 

kemampuan bekerja sama. 
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7) karya pengembangan profesi 

yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan 

profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang 

dipublikasikan pada tingkat kabupaten/ kota, provinsi atau nasional, artikel 

yang dimuat dalam media jurnal/majalah/bulletin yang tidak terakreditasi, 

terakreditasi dan internasional. 

8) keikutsertaan dalam forum ilmiah 

yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya 

pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional atau internasional 

baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang 

dilampirkan berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi narasumber dan 

sertifikat/piagam bagi peserta. 

9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial 

yaitu pengalaman guru menjadi pengurus organisasi kependidikan, organisasi 

sosial, dan/atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi di bidang 

kependidikan, antara lain pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah 

(FKKS), Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG), Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Pengurus 

organisasi sosial, antara lain ketua RT, ketua RW, ketua LMD/BPD dan 

pembinakegiatan keagamaan. Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat 

keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. 

10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 
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yaitu penghargaan yang diperoleh karena menunjukkan dedikasi yang baik 

dalam melaksanakan tugas dan memenuhi criteria kuantitatif (lama waktu, 

hasil dan lokasi/geografis), kualitatif (komitmen dan etos kerja), dan relevansi 

(dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, 

nasional, maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa foto 

copy sertifikat, piagam atau surat keterangan. 

4. Peer Appraisal 

Merupakan bentuk penilaian sejawat yang terkait dengan kompetensi guru 

secara umum. Terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari 

dalam interval waktu tertentu. Dalam hal ini sebagai penilai dapat dilakukan oleh 

kepala sekolah atau guru senior sejenis yang ditunjuk. Peran peer appraisal 

sebagai pendukung informasi yang diperoleh melalui alat ukur tes tertulis, tes 

kinerja, self appraisal dan portofolio. 

Guru bersertifikasi adalah guru yang telah lolos uji sertifikasi yang berarti 

talah memiliki sertifikat pendidik sebagai lisensi, yang berupa surat keterangan 

yang diberikan oleh suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu dengan kriteria 

guru bersertifikasi antara lain: 

1. kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan menguasai kompetensi minimal 

sebagai agen pembelajaran 

2. pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun 

3. usia maksimal 56 tahun 

4. beban mengajar minimal 24 jam/pecan 
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5. nilai portofolio minimal 850 (57% dari perkiraan skor maksimal) 

Guru belum bersertifikasi adalah guru dalam jabatan yang belum memiliki 

kualifikasi akademik minimum S1/D4 ataupun guru yang memiliki kesarjanaan 

non kependidikan yang memiliki akta mengajar yang belum mengikuti ataupun 

belum lolos uji sertifikasi. 

 

2.5 Tunjangan Profesi Guru 

  Dalam UU RI No 14/2005 pasal 16 disebutkan bahwa pemerintah akan 

memberikan tunjangan profesi kepada guru yang besarnya setara dengan 1 (satu) 

kali gaji pokok pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama. Tunjangan 

profesi direncanakan akam diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai UU No.14/2005 tentang 

Guru dan Dosen. 

b. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor 

regristasi unik oleh Departemen. 

c. melaksanakan tugas sebagai guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat 

dan bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan yang memiliki ijin 

operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

d. tidak terikat sebagai tenaga kerja tetap pada instansi lain 
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e. mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan 

pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang 

dimilikinya. 

f. terdaftar pada Departemen sebagai guru tetap. 

  Berdasarkan UU Guru dan Dosen ditentukanan, peningkatan kesejahteraan 

guru besarnya dapat mencapai lebih dari dua kali lipat penghasilan guru saat ini. 

Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen menentukan, bahwa guru akan 

mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber financial, 

antara lain: gaji pokok, tunjangan gaji, tunjangan profesional, tunjangan profesi, 

tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai 

guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. 

1. Gaji 

  Pada dasarnya setiap guru beserta keluarganya harus dapat hidup layak 

dari imbalan profesinya, dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan 

kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Untuk 

meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tersebut, maka guru berhak 

memperoleh gaji yang andil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung 

jawabnya. Gaji hakekatnya adalah balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja 

seseorang. Adapun menurut pasal 1 ayat (15) UU Guru dan Dosen 

menyebutkan, bahwa gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas 

pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam 

bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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2. Gaji Pokok 

Gaji pokok selaku pegawai, yaitu satuan penghasilan yang ditetapkan 

berdasarkan pangkat, golongan, ruang penggajian dan masa kerja guru yang 

bersangkutan. Gaji pokok pegawai tersebut tertuang dalam daftar skala gaji 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Besarnya gaji pokok 

yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 88/2005 tentang Gaji Pegawai 

Negeri Sipil. 

3. Tunjangan yang Melekat pada Gaji 

Di samping gaji pokok selaku pegawai untuk menunjang kehidupan guru 

beserta keluarganya, diberikan tunjangan keluarga, yaitu tunjangan yang 

melekat pada gaji. Selain dari pada itu, kepada guru dapat diberikan tunjangan 

pangan dan tunjangan-tunjangan lain. 

4. Tunjangan Jabatan Fungsional 

Guru dan Dosen pada dasarnya merupakan jabatan fungsional, yaitu 

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak 

seorang pagawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri. 

Tunjangan jabatan fungsional guru ditentukan berdasarkan golongannya, 

yaitu: Golongan II, golongan III dan golongan IV. Berdasarkan pasal 15 RPP 

Guru, bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan 

fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 
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diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebesar 50% dari gaji 

pokok. 

5. Tunjangan Profesi 

Tunjangan profesi yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru/dosen yang 

memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. 

Tunjangn profesi hanya dapat diterima dan dinikmati guru yang telah memiliki 

sertifikasi pendidik, sedangkan guru yang tidak atau belum memiliki sertifikasi 

pendidik tidak dapat menerima tunjangan profesi. Tetapi mereka tetap 

mendapatkan tunjangan fungsional dan tunjangan lain. 

Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang diangkat oleh 

penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan 

oleh masyarakat. Tunjangan profesi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, 

masa kerja dan kualifikasi yang sama ditentukan besarnya setara dengan 1 

(satu) kali gaji pokok. 

6. Tunjangan Khusus 

Penghasilan lain yang diperoleh guru/dosen dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya berupa tunjangan khusus. Tunjangan khusus diberikan bagi 

guru/dosen yang bertugas di daerah khusus dan sebagai kompensasi atas 

kesulitan hidup yang dihadapi bagi yang melaksanakan tugas di daerah khusus. 

Besarnya tunjangan khusus bagi guru/doesn yang diangkat oleh satuan 

pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan/ atau pemerintah daerah pada 
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tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama ditentukan setara dengan 1 (satu) 

kali gaji pokok. 

7. Tunjangan Kemaslahatan Tambahan dan Penghasilan Lain 

Maslahat tambahan yaitu tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam 

bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain, dan/atau 

penghasilan lain terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan 

penghargaan atas dasar prestasi. 

8. Tunjangan kehormatan 

Tunjangan Kehormatan ini hanya diberikan kepada dosen yang memangku 

jabatan profesor (guru besar). Tunjangan kehormatan diberikan karena 

mengingat sumbangsihnya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dan 

akademik. Tunjangan kehormatan professor yang diangkat oleh penyelenggara 

pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara dengan 2 (dua) kali gaji pokok 

profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja dan 

kualifikasi yang sama.  

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Pelaksanaan program sertifikasi profesi guru masih terdapat beberapa 

kekurangan meskipun kriteria yang dimiliki atas pelaksanaannya telah mencapai 

optimal. Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi juga di sekolah-sekolah yang 

belum diteliti, termasuk guru SMK di Kabupaten Sragen. Itulah sebabnya 

penelitian mengenai pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru 

akuntansi ini tetap perlu dilakukan meskipun telah banyak penelitian terdahulu 
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yang melakukannya. Kondisi tiap daerah yang berbeda dengan tingkat sumber 

daya yang berbeda juga menjadi alasan dilaksanakannya penelitian ini. Berikut 

daftar penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan tentang pengaruh sertifikasi 

profesi guru terhadap kinerja guru. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul dan nama peneliti Perumusan masalah Kesimpulan 

A Comparison of National 

Board Certified Teachers 

and non-National Board 

Certified Teachers: Is 

there a difference in 

teacher effectiveness and 

student achievement? 

Wendy McColskey, 2005 

Membandingkan 

guru bersertifikasi 

dengan guru non 

sertifikasi dilihat 

pada efektivitas guru 

dan prestasi siswa 

Kelompok guru bersertifikasi 

mempunyai indeks prestasi 

lebih tinggi dari indeks 

prestasi guru non sertifikasi 

dan secara statistik tidak 

signifikan dan prestasi siswa 

yang diajar oleh guru 

bersertifikasi lebih tinggi 

daripada prestasi siswa yang 

diajar guru non sertifikasi 

Teacher Certification and 

Remote Area Allowance 

Programs: Can they 

Increase the Quality of 

Education? Toyamah, 

2009 

Mengetahui 

pengaruh Program 

Sertifikasi Guru dan 

program Bankes 

dalam peningkatan 

Kualitas Pendidikan 

Dampak Program Sertifikasi 

Guru dalam Jabatan dan 

Program Bankes terhadap 

peningkatan kualitas guru dan 

pendidikan secara umum 

belum terlihat secara nyata. 

“Pengaruh sertifikasi guru 

terhadap kinerja guru 

ekonomi akuntansi SMA 

dan SMK se Kabupaten 

Jepara”. Farida Ulfa, 

Mengetahui 

pengaruh sertifikasi 

guru terhadap kinerja 

guru dan 

membedakan kinerja 

Sertifikasi guru berpengaruh 

terhadap kinerja guru 

ekonomi akuntansi SMA dan 

SMK se-Kabupaten Jepara. 

Ada perbedaan antara kinerja 
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2009 guru sertifikasi dan 

non sertifikasi 

guru sertifikasi dengan guru 

non sertifikasi 

“Pengaruh persepsi guru 

mengenai kepemimpinan 

kepala sekolah dan 

sertifikasi guru terhadap 

kinerja guru di SMA 

Negeri 1 Pemalang” 

Abdul Khafidz, 2010 

pengaruh persepsi 

guru mengenai 

kepemimpinan 

kepala sekolah 

sertifikasi guru 

terhadap kinerja guru 

di SMA N 1 

Pemalang 

Persepsi guru mengenai 

kepemimpinan kepala 

sekolah dan sertifikasi guru 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru SMA N 

1 Pemalang 

 

 

Perbedaan kinerja guru 

ekonomi yang 

bersertifikasi dan yang 

tidak bersertifikasi pada 

SMA Se Kabupaten 

Temanggung 

Listiani, 2010 

Membedakan kinerja 

guru bersertifikasi 

dan guru yang tidak 

bersertifikasi 

Tidak ada perbedaan antara 

kinerja guru akuntansi 

bersertifikasi dengan guru 

yang tidak bersertifikasi pada 

SMA se-Kabupaten 

Temanggung 

 

2.7 Kerangka berfikir 

Salah satu standar yang berkaitan langsung dengan keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

khususnya guru. Guru sebagai tenaga profesional bertugas mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Alloh Yang Maha Kuasa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional tersebut, guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki 



42 

 

kualifikasi akademik dan kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani, 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  

Kualifikasi akademik untuk guru adalah tingkat pendidikan minimal yang 

harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah yang 

mencerminkan kemampuan akademik yang relevan dengan bidang tugas guru. 

Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru telah 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang meliputi Guru 

TK/RA, Guru SD/MI, Guru SMP/MTs, Guru SMA/MA dan Guru SMK/MAK 

untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif. Pencapaian standar 

kualifikasi akademik dan penguasaan kompetensi guru dibuktikan melalui 

sertifikat profesi guru yang diperoleh melalui program sertifikasi. Dengan kata 

lain, sertifikasi adalah proses untuk mengukur dan menilai pencapaian kualifikasi 

akademik dan kompetensi minimal yang dicapai oleh seorang guru. Guru 

profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memenuhi 

standar akan mampu mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Oleh 

karena itu, program sertifikasi merupakan salah satu program utama untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional ( Djaali, 2009 ). 

Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam 

Jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan 
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melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian 

kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10 

(sepuluh) komponen yaitu : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan 

pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) 

karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) 

pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan 

yang relevan dengan bidang pendidikan. Sertifikasi profesi guru (pendidik) 

dilaksanakan, sebagai implementasi dari UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. Pelaksanaan sertifikasi profesi guru itu dilakukan melalui jalur portofolio 

dan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). 

Peran dan tugas yang diemban oleh guru sangat berat, maka kinerja guru 

yang berkualitas sangatlah dibutuhkan sebagai proses pembelajaran untuk 

memperoleh hasil yang optimal. Untuk mengetahui  meningkatnya  kualitas  

kinerja  guru  tidaklah  mudah,  dengan  adanya  sertifikasi diharapkan kinerja 

guru akan meningkat. Oleh karena itu perlu diketahui adakah pengaruh program 

sertifikasi terhadap kinerja guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang 

memenuhi standar profesional guru. Standar profesioanal guru tercermin dari uji 

kompetensi.  

Menurut Majid yang dikutip dalam Maryana (2006:16) yang 

mempengaruhi kinerja guru dapat dilihat dari : merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran dan melaksanakan dan mengevaluasi hasil 
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belajar. Robbin yang dikutip dalam Usman (2008) menyatakan bahwa kinerja atau 

unjuk kerja dalam konteks profesi guru adalah kegiatan yang meliputi 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan  pembelajaran/KBM, dan melakukan 

penilaian hasil belajar. Depdikbud yang dikutip dalam Uno (2009:70) menyusun 

Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG) sebagai berikut: kemampuan membuat 

perencanaan pengajaran, kemampuan mengajar dalam kelas dan kemampuan 

mengadakan hubungan antara pribadi siswa. 

Hasil survei terhadap responden penelitian (Baedhowi, 

http://www.solopos.com/2009/pendidikan/kompetensi-guru-pascasertifikasi-

stagnan-7884), di mana 64,36% atau 2.362 guru terlihat masih stagnan alias tidak 

meningkat kompetensinya. Penelitian tersebut mengambil sampel sejumlah 3.670 

responden di lima kota di antaranya Jakarta dan Solo, di mana 2.360 atau 64,36%, 

Berdasarkan uji kompetensi guru dari segi kepribadian, sosial dan pedagogik 

(akademik kependidikan), dinyatakan  tidak ada peningkatan dalam segi 

profesionalitas. Dia mengatakan, peningkatan mutu pendidikan tergantung dari 

perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial dan kondisi kerja para guru. Guru 

membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang terus ditingkatkan mengingat 

perkembangan teknologi dan informasi. Ada dua hal yang saling berkaitan yaitu 

pemberian penghargaan atas kinerja guru dan kompetensi guru. 

Penelitian tentang pengaruh sertifikasi profesi guru tehadap kinerja guru 

akuntansi SMK di Kabupaten Sragen diukur melalui kesepuluh aspek dari 

sertifikasi profesi guru (yaitu kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, 

pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari 



45 

 

atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, 

keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang pendidikan 

dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan). Sedangkan 

kinerja guru nya diukur melalui keempat aspek yaitu kemampuan merencanakan 

pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan 

melaksanakan evaluasi dan kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi. 

Dengan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner yang telah 

dibuktikan secara empiris dalam penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Rizal 

(2009).  

Dari uraian tersebut jelas bahwa sertifikasi akan berdampak terhadap 

peningkatan kinerja guru dan selanjutnya berdampak terhadap peningkatan mutu 

pendidikan nasional apabila sertifikasi dapat dilakukan secara obyektif dan valid. 

Artinya sertifikat profesi guru hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi 

standar kualifikasi akademik dan benar-benar telah memiliki standar kompetensi 

atau kompetensi minimal yang disyaratkan, dan hal ini hanya akan terwujud 

apabila program sertifikasi dilakukan secara obyektif dan valid.  

Selain itu, sertifikasi juga harus berkeadilan, dalam arti prioritas 

kesempatan untuk mengikuti sertifikasi berdasarkan atas berbagai faktor yang 

merupakan indikator kualitas dan prestasi guru di lapangan, seperti kesenioran 

(usia, kualifikasi akademik, pengalaman akademik, kepangkatan), prestasi kerja 

sehari-hari yang dinilai oleh atasan dan teman sejawat, dan kinerja profesional 

yang diperlihatkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian mudah 

dipahami bahwa program sertifikasi yang dilaksanakan secara obyektif, valid dan 
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berkeadilan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja guru dan 

selanjutnya akan berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan 

nasional. Hubungan antara sertifikasi profesi guru dengan kinerja guru dapat 

dinyatakan dalam gambar dibawah ini : 

 

 

                                                                                  

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka berfikir 

 

2.8 Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

H1. Ada pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru akuntansi di SMK 

se-Kabupaten Sragen. 

H2. Ada perbedaan kinerja guru akuntansi di SMK se-Kabupaten Sragen yang 

bersertifikasi dan belum bersertifikasi 

Kinerja Guru ( Y ) : 
Komponennya : 
1. Kemampuan merencanakan 

pembelajaran 
2. Kemampuan melaksanakan 

proses pembelajaran 
3. Kemampuan melaksanakan 

evaluasi 
4. Kemampuan mengadakan 

hubungan antar pribadi 
 

SERTIFIKASI GURU ( X ) 
Komponennya : 
1. Kualifikasi akademik 
2. Pendidikan dan pelatihan 
3. Pengalaman mengajar 
4. Perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran 
5. Penilaian dari atasan dan 

pengawas 
6. Prestsasi Akademik 
7. Karya pengembangan profesi 
8. Keikutsertaan dalam forum 

ilmiah 
9. Pengalaman organisasi di 

bidang kependidikan dan 
sosial 

10. Penghargaan yang relevan 
dengan bidang pendidikan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi penelitian 

Populasi penelitian yang akan diambil adalah seluruh guru akuntansi di 

SMK se-Kabupaten Sragen. Yang mengajar mata diklat antara lain: Paket 

Akuntansi, Kompetensi Keahlian Akuntansi, Akuntansi, Akuntansi Biaya, Siklus 

Akuntansi, Produktif Akuntansi. Berikut data guru SMK: 

Tabel 3.1Daftar guru akuntansi bersertifikasi dan non sertifikasi 

No Nama sekolah Guru 
bersertifikasi 

Guru belum 
bersertifikasi 

1. SMK N 1 Sragen 2 2 
2. SMK Muh. 4 Sragen 1 4 
3. SMK Muh. 1 Sragen 5 2 
4. SMK Muh 3 Gemolong 4 2 
5. SMK PGRI Karangmalang 5 - 
6. SMK Sukawati Gemolong 4 1 
7. SMK Kosgoro 2 Sragen - 5 
8. SMK Kristen Karangmalang - 2 
Jumlah 21 18 

( Data dari Dinas ) 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel bebas ( X ) 

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari 10 indikator yaitu sebagai 

berikut: 

1) Kualifikasi akademik 

Pendidikan gelar (S-1, S-2 atau S-3) maupun nongelar ( D-4 atau Post 

Graduate diploma ) baik di dalam maupun di luar negeri.  
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2) Pendidikan dan Pelatihan 

Pengalaman Guru dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan  

3) Pengalaman Mengajar 

yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai. 

4) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran 

yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas 

pada setiap tatap muka.  

5) Penilaian dari Atasan dan Pengawas 

Penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas terhadap 

kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas dan pembelajaran 

individual. 

6) Prestasi Akademik 

Prestasi yang pernah di peroleh bapak/ibu guru di bidang akademik di tingkat 

nasional, provinsi, kota maupun kabupaten. 

7) Karya Pengembangan Profesi 

Suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan 

profesi yang dilakukan oleh guru. 

8) Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah 

yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya 

pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional atau internasional 

baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta.  

9) Pengalaman Organisasi di bidang Kependidikan dan Sosial 
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Pengalaman guru menjadi pengurus organisasi kependidikan, organisasi 

sosial, dan/atau mendapat tugas tambahan.  

10) Penghargaan yang relevan dengan bidang Pendidikan 

Penghargaan yang diperoleh karena menunjukkan dedikasi yang baik dalam 

melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif dan relevansi baik 

pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.  

3.2.2 Variabel Terikat  ( Y ) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja guru. Kinerja guru 

adalah prestasi kerja (performance), hasil yang dicapai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu dengan output yang 

dihasilkan tercermin baik untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional. 

Kinerja guru dapat diukur dari tiap-tiap kemampuan, yaitu:   

1. Kemampuan merencanakan pembelajaran, meliputi: 

a. Menguasai garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan 

b. Menyesuaikan analisa materi pelajaran 

c. Menyusun program semester 

d. Menyusun program atau pembelajaran 

2. Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, meliputi: 

a. Tahap pra intruksional 

b. Tahap intruksional 

c. Tahap evaluasi dan tindak lanjut 

3. Kemampuan mengevaluasi, meliputi: 
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a. Evaluasi normative 

b. Evaluasi formatif 

c. Laporan hasil evaluasi 

d. Pelakanaan program perbaikan dan pengayaan 

4. Kemampuan mengadakan hubungan pribadi 

a. Membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa  

b. Bersikap terbuka dan luwes terhadap siswa dan orang lain 

c. Menampilkan kegairahan dan kesanggupan dalam kegiatan belajar 

mengajar pelajaran yang diajarkan 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah metode angket (kuesioner), yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal – hal yang ia ketahui. Kuesioner dipakai untuk menyebut 

metode maupun instrumen. Jadi dalam menggunakan metode angket atau 

kuesioner instrumen yang dipakai adalah angket atau kuesioner (Arikunto, 

2006:151). Dalam penelitian ini kuesioner terdiri dari butir – butir pernyataan 

dengan model pilihan ganda yang terkait dengan variabel sertifikasi guru dan 

kinerja guru. Teknik pengukuran menggunakan skala likert dimana setiap butir 

pertanyaan dibagi menjadi lima skala ukur yaitu jawaban A (skor 5), jawaban B 

(skor 4), jawaban C (skor 3), jawaban D (skor 2), jawaban E (skor 1). 

3.4 Pengujian alat pengumpulan data 
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3.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2006:168).  

Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan juga dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas internal, 

yaitu validitas yang dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian - bagian 

instrumen dengan instrumen secara keseluruhan.. Dengan kata lain sebuah 

instrumen dikatakan memiliki validitas internal apabila setiap bagian instrumen 

mendukung “ missi “ instrumen secara keseluruhan, yaitu mengungkap data dari 

variabel yang dimaksud (Arikunto,2006:171). Pengujian validitas internal 

menggunakan analisis butir dengan cara skor yang ada pada butir dikorelasikan 

dengan rumus product moment sebagai berikut : 

rxy  =
{ } { }2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ  

Dimana : 

rxy  = Koefisien korelasi 

N   = Jumlah responden 

X   = Skor item angket 

Y   = Skor total angket   

Σ X2 = jumlah kuadrat nilai X 
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Σ Y2 = jumlah kuadrat nilai Y 

Σ XY = jumlah dari instrumen X yang dikalikan dengan jumlah instrumen Y  

(Arikunto, 2006:170 ) 

Uji validitas dalam penelitian ini mengguinakan analisis butir, yaitu dengan 

mengkorelasikan tiap butir pertanyaan dengan skor total, kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel nilai r dengan taraf signifikasi 95%. Instrumen valid 

jika hasil korelasi skor tiap butir soal lebih besar dengan nilai tabel sebaliknya. 

Untuk menentukan valid tidaknya instrumen adalah dengan cara 

mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan tabel nilai 

koefisien korelasi (r) pada taraf signifikan 5% atau taraf kepercayaan 95%. 

Apabila rxy hitung > rxy tabel maka instrumen tersebut dapat dinyatakan valid, 

sehingga instrumen tersebut dinyatakan layak untuk mengambil data. 

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Hasil analisis validitas angket 

Sub 
Komponen 

No. Item 
Uji coba rhitung rtabel 

Keterangan 
Validitas 

Keterangan 
Pertanyaan

 
 
 

Sertifikasi 
profesi guru 

1 0.504 0.497 Valid Digunakan 
2 0.545 0.497 Valid Digunakan 
3 0.522 0.497 Valid Digunakan 
4 0.558 0.497 Valid Digunakan 
5 0.695 0.497 Valid Digunakan 
6 0.769 0.497 Valid Digunakan 
7 0.661 0.497 Valid Digunakan 
8 0.813 0.497 Valid Digunakan 
9 0.553 0.497 Valid Digunakan 
10 0.700 0.497 Valid Digunakan 
11 0.928 0.497 Valid Digunakan 

 
 
 
 

12 0580 0.497 Valid Digunakan 
13 0.626 0.497 Valid Digunakan 
14 0.711 0.497 Valid Digunakan 
15 0.497 0.497 Valid Digunakan 
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Kinerja guru 

16 0.641 0.497 Valid Digunakan 
17 0.541 0.497 Valid Digunakan 
18 0.611 0.497 Valid Digunakan 
19 0.515 0.497 Valid Digunakan 
20 0.891 0.497 Valid Digunakan 
21 0.615 0.497 Valid Digunakan 
22 0.735 0.497 Valid Digunakan 
23 0.689 0.497 Valid Digunakan 
24 0.755 0.497 Valid Digunakan 
25 0.843 0.497 Valid Digunakan 
26 0.523 0.497 Valid Digunakan 
27 0.607 0.497 Valid Digunakan 
28 0.533 0.497 Valid Digunakan 
29 0.600 0.497 Valid Digunakan 
30 0.621 0.497 Valid Digunakan 
31 0.497 0.497 Valid Digunakan 
32 0.625 0.497 Valid Digunakan 
33 0.891 0.497 Valid Digunakan 

(Sumber: Data diolah, 2010) 

3.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendendius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban – jawaban tetentu (Arikunto, 

2006:178). Untuk mencari reliabilitas ini, teknik yang digunakan adalah dengan 

cara menganalisis data dari suatu hasil pengetesan dengan rumus Alpha sebagai 

berikut : 

r11 = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
−−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− 2

1

2

1
)1( σ

σ b

k
k   

Dengan Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 
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Σ 2
bσ  = jumlah varians butir 

2
1σ  = varians total                  (Arikunto, 2006:196) 

Nunnally dalam Ghozali (2005) menyatakan suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbrach alpha > 0,60. Berdasarkan 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Variable sertifikasi guru (X) 

Setelah dilakukan perhitungan hasil menunjukkan bahwa variabel memiliki 

nilai cronbrach alpha 74.8% yang menurut kriteria Nunnaly (1967) dalam 

Ghozali (2005) dapat disimpulkan bahwa variabel  sertifikasi profesi guru 

adalah reliabel. 

b. Variabel kinerja guru (Y) 

Setelah dilakukan perhitungan hasil menunjukkan bahwa variabel kinerja 

guru memiliki nilai cronbrach alpha 87.7% yang menurut kriteria Nunnaly 

(1967) dalam Ghozali (2005) dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja guru 

adalah reliabel. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Metode Analisis Data dan Interpretasi Skor 

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel-variabel yang ada pada 

penelitian yang terdiri dari sertifikasi guru dan kinerja guru. Seluruh data yang 

sudah terkumpul diolah secara non-statistik untuk menggambarkan situasi hasil 

penelitian. Sebagai suatu hasil ukur berupa angka (kuantitatif), skor skala 

memerlukan suatu norma pembanding agar dapat diinterpretasikan secara 

kualitatif (Azwar, 2007:105).  
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Skor mentah yang dihasilkan suatu skala merupakan penjumlahan dari 

skor item-item dalam skala itu. Untuk memberikan makna yang memiliki nilai 

diagnostik skor mentah perlu diderivasi dan diacukan pada suatu norma 

kategorisasi (Azwar, 2007:107). Untuk mengkategorisasikan subjek pada 

penelitian ini dengan menggunakan kategorisasi jenjang. Tujuan kategorisasi ini 

adalah menempatkan individu kedalam kelompok-kelompok yang terpisah secara 

berjenjang menurut suatu kontinum berdasar atribut yang diukur. Banyaknya 

jenjang kategori diagnosis yang akan dibuat biasanya tidak lebih dari lima jenjang 

dan tidak kurang dari tiga jenjang. 

Kategorisasi ini bersifat relatif, sehingga kategorisasi indikator-indikator 

dalam penelitian ini, dibuat berbeda berdasarkan standar yang terdapat pada 

masing-masing indikator. Adapun syarat untuk kategorisasi menurut Azwar 

(2007:108) sebagai berikut: 

a. (x ≤ μ -1,5σ )   sangat rendah 

b. ( μ -1,5σ <x ≤ σμ 5,0− )   rendah 

c. ( σμσμ 5,05,0 +≤<− x ) sedang 

d. ( σμσμ 5,15,0 +≤<+ x ) tinggi 

e. ( x<+ σμ 5,1 )   sangat tinggi 

Keterangan: 

X  : skor rata-rata empirik 

σ  : standar deviasi hipotek 

μ  : skor rata-rata hipotek 
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Katergori ini kemudian dinyatakan sebagai acuan atau norma dalam 

pengelompokan skor. Dalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada 

distribusi frekuensi yang memberikan gambaran mengenai distribusi subjek 

menurut kategori-kategori nilai variabel. Untuk mengetahuinya didasarkan pada 

nilai atau skor yang telah ditetapkan untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia 

dalam angket. 

Penyusunan tabel kriteria masing-masing variabel dan indikator adalah 

sebagai berikut: 

a) Variabel kinerja guru 

Tabel.3.3 Distribusi Skor Kinerja guru 

No Variabel Skor 
tertinggi 

Skor 
terendah 

Rata-
rata 

Standar 
Deviasi

1 Kinerja guru  
 

110 
 

 
22 
 

 
66 
 

14.67 

( Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi ) 

 
Data kinerja guru didapat dari data angket yang dilaksanakan oleh peneliti. 

Kriteria penilaian kinerja guru yaitu dengan nilai maksimum sebesar 110 (jika 

guru  mempunyai kemampuan melakukan perencanakan pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi dan  mengadakan hubungan antar 

pribadi secara optimal dan relevan), dan nilai terendah 22 (jika guru  mempunyai 

kemampuan melakukan perencanakan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, evaluasi dan  mengadakan hubungan antar pribadi secara optimal 

dan relevan).  
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Untuk mengetahui kategori variabel pengelolaan pendidikan maka harus 

dihitung kategori skornya berdasarkan jumlah item soal sertifikasi profesi guru. 

Kategori skor dapat dilihat pada tabel 3.4: 

Tabel 3.4 Kategori Skor kinerja guru 

No Interval Skor Kriteria 
1 88<skor≤110 Sangat optimal 
2 73.33<skor≤88 Optimal 
3 58.66<skor≤73.33 Cukup optimal 
4 43.99<skor≤58.66 Kurang optimal 
5 11<skor≤43.99 Tidak optimal 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 

Sedangkan untuk penyusunan tabel kriteria masing-masing indikator 

adalah sebagai berikut: 

1) kemampuan merencanakan pembelajaran 

Data kemampuan merencanakan pembelajaran didapat dari data angket. 

Kriteria penilaian kemampuan merencanakan pembelajaran yaitu dengan nilai 

maksimum sebesar 35 (jika guru menyusun silabus, RPP, indikator pembelajaran, 

mempersiapkan sumber belajar, menentukan strategi belajar dan metode 

pembelajaran), dan nilai terendah 7 (jika guru tidak menyusun silabus, RPP, 

indikator pembelajaran, tidak mempersiapkan sumber belajar serta tidak 

menentukan strategi belajar dan metode pembelajaran). Tabel kriteria skor 

kemampuan merencanakan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 3.5: 

Tabel 3.5 Kategori Skor kemampuan merencanakan pembelajaran 

No Interval Skor Kriteria 
1 28<skor≤35 Sangat mampu 
2 23.33<skor≤28 Mampu 
3 18.66<skor≤23.33 Cukup mampu 
4 13.99<skor≤18.66 Kurang mampu 
5 7<skor≤13.99 Tidak mampu 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 
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2) kemampuan melaksanakan proses pembelajaran 

Data kemampuan melaksanakan proses pembelajaran didapat dari data 

angket. Kriteria penilaian kemampuan melaksanakan proses pembelajaran yaitu 

dengan nilai maksimum sebesar 35 (jika guru melaksanakan proses pembelajaran 

dengan optimal), dan nilai terendah 7 (jika guru tidak melaksanakan proses 

pembelajaran dengan optimal). Tabel kriteria skor pelaksanaan kemampuan 

melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel 3.6: 

Tabel 3.6 Kategori Skor kemampuan melaksanakan proses pembelajaran 

No Interval Skor Kriteria 
1 28<skor≤35 Sangat mampu 
2 23.33<skor≤28 Mampu 
3 18.66<skor≤23.33 Cukup mampu 
4 13.99<skor≤18.66 Kurang mampu 
5 7<skor≤13.99 Tidak mampu 

(Sumber: data sekunder yang diolah ) 

3) kemampuan melaksanakan evaluasi 

Data kemampuan melaksanakan evaluasi didapat dari data angket. Kriteria 

penilaian kemampuan melaksanakan evaluasi yaitu dengan nilai maksimum 

sebesar 25 (jika guru melaksanakan evaluasi dengan optimal), dan nilai terendah 5 

(jika guru tidak melaksanakan evaluasi dengan optimal). Tabel kriteria skor 

kemampuan melaksanakan evaluasi dapat dilihat pada tabel 3.7: 

Tabel 3.7 Kategori Skor kemampuan melaksanakan evaluasi 

No Interval Skor Kriteria 
1 20<skor≤25 Sangat mampu 
2 16.67<skor≤20 Mampu 
3 13.34<skor≤16.67 Cukup mampu 
4 10.01<skor≤13.34 Kurang mampu 
5 5.00<skor≤10.01 Tidak mampu 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 
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4) kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi 

Data kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi didapat dari data 

angket. Kriteria penilaian Kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi yaitu 

dengan nilai maksimum sebesar 15 (jika guru dapat mengadakan hubungan antar 

pribadi dilingkungan sekolah dengan baik), dan nilai terendah 3 (jika guru tidak 

dapat mengadakan hubungan antar pribadi dilingkungan sekolah dengan baik). 

Tabel kriteria skor kemampuan Kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi 

dapat dilihat pada tabel 3.8: 

Tabel 3.8 Kategori Skor kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi 

No Interval Skor Kriteria 
1 12 < skor ≤ 15 Sangat mampu 
2 10 < skor ≤12 Mampu 
3 8 < skor ≤ 10 Cukup mampu 
4 6 < skor ≤ 8 Kurang mampu 
5 3 < skor ≤ 6 Tidak mampu 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 

b) Variabel sertifikasi guru 

Tabel.3.9 Distribusi Skor Sertifikasi profesi guru 

No Variabel Skor 
tertinggi 

Skor 
terendah 

Rata-
rata 

Standar 
Deviasi

1 
 
Sertifikasi profesi guru 

 

 
55 
 

 
11 
 

 
33 
 

 
7.33 

 
( Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi ) 

 

Data sertifikasi profesi guru didapat dari data angket yang dilaksanakan 

oleh peneliti. Kriteria penilaian sertifikasi profesi guru yaitu dengan nilai 

maksimum sebesar 55 (jika kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, 

pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari 
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atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, 

keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan 

dan sosial dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan  secara 

optimal dan relevan), dan nilai terendah 5 (jika 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 dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 

tidak optimal dan tidak relevan).  

Untuk mengetahui kategori variabel sertifikasi profesi guru maka harus 

dihitung kategori skornya berdasarkan jumlah item soal sertifikasi profesi guru. 

Kategori skor dapat dilihat pada tabel 3.10: 

Tabel 3.10 Kategori Skor Sertifikasi profesi guru 

No Interval Skor Kriteria 
1 44<skor≤55 Sangat baik 
2 36.67<skor≤44 Baik 
3 29.34<skor≤36.67 Cukup baik 
4 22.01<skor≤29.34 Kurang baik 
5 11<skor≤22.01 Tidak baik 

( Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi ) 

Sedangkan untuk penyusunan tabel kriteria masing-masing indikator 

adalah sebagai berikut: 

1). kualifikasi akademik 

Data kualifikasi akademik didapat dari data angket. Kriteria penilaian 

kualifikasi akademik yaitu dengan nilai maksimum sebesar 5 (jika tingkat 

pendidikan formal guru baik pendidikan gelar S-1, S-2 atau S-3. Maupun nongelar 
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D-4 atau Post Graduate diploma) dan nilai terendah 1 (jika guru  tidak memiliki 

tingkat pendidikan formal guru baik pendidikan gelar S-1, S-2 atau S-3. Maupun 

nongelar D-4 atau Post Graduate diploma). Tabel kriteria skor perencanaan 

program dapat dilihat pada tabel 3.11: 

Tabel 3.11 Kategori Skor kualifikasi akademik 

No Interval Skor Kriteria 
1 4<skor≤5 Pendidikan terakhir S-2 
2 3.33<skor≤4 Pendidikan terakhir S-1 
3 2.66<skor≤3.33 Pendidikan terakhir D-3 
4 1.99<skor≤2.66 Pendidikan terakhir SMA 
5 1.00<skor≤1.99 Tidak memiliki pendidikan formal 

( Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi ) 

2). pendidikan dan pelatihan 

Data pendidikan dan pelatihan didapat dari data angket. Kriteria penilaian 

pendidikan dan pelatihan yaitu dengan nilai maksimum sebesar 5 (jika guru 

mengikuti program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensi dalam melaksanankan tugas sebagai pendidik), dan 

nilai terendah 1 (jika guru tidak mengikuti program pendidikan dan pelatihan 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam melaksanankan 

tugas sebagai pendidik). Tabel kriteria skor pelaksanaan program sekolah dapat 

dilihat pada tabel 3.12: 

Tabel 3.12 Kategori Skor Pendidikan dan pelatihan 

No Interval Skor Kriteria 
1 4<skor≤5 Sangat sering 
2 3.33<skor≤4 Sering 
3 2.66<skor≤3.33 Cukup sering 
4 1.99<skor≤2.66 Kurang sering 
5 1.00<skor≤1.99 Tidak sering 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 
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3). Pengalaman mengajar 

Data pengalaman mengajar didapat dari data angket. Kriteria penilaian 

pengalaman mengajar yaitu dengan nilai maksimum sebesar 5 (jika masa kerja 

guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu 

sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang, > 26 tahun), dan nilai 

terendah 1 (jika masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada 

satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang 

berwenang, < 5 tahun). Tabel kriteria skor pelaksanaan program dapat dilihat pada 

tabel 3.13: 

Tabel 3.13 Kategori Skor Pengalaman mengajar 

No Interval Skor Kriteria 
1 4<skor≤5 > 26 tahun 
2 3.33<skor≤4 21-25 tahun 
3 2.66<skor≤3.33 15- 20 tahun 
4 1.99<skor≤2.66 5 - 14 tahun 
5 1.00<skor≤1.99 < 5 tahun 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 

4). Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran 

Data perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran didapat dari data angket. 

Kriteria penilaian pelaksanaan pembelajaran yaitu dengan nilai maksimum 

sebesar 5 (jika guru merumuskan perencanaan pembelajaran dan tahapan 

pembelajaran terlampaui dan terlaksana secara sistematis sesuai dengan 

perencanaan) dan nilai terendah 1 (jika guru tidak merumuskan perencanaan 

pembelajaran dan tahapan pembelajaran tidak terlampaui dan terlaksana secara 

sistematis sesuai dengan perencanaan). Tabel kriteria skor perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 3.14: 
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Tabel 3.14 Kategori Skor Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

No Interval Skor Kriteria 
1 4<skor≤5 Sangat Baik 
2 3.33<skor≤4 Baik 
3 2.66<skor≤3.33 Cukup 
4 1.99<skor≤2.66 Buruk 
5 1.00<skor≤1.99 Sangat Buruk 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 

5). Penilaian dari Atasan dan Pengawas 

Data penilaian dari atasan dan pengawas didapat dari data angket. Kriteria 

penilaian penilaian dari atasan dan pengawas yaitu dengan nilai maksimum 

sebesar 5 (jika guru mendapat pengawasan pada waktu mengadakan kegiatan 

belajar mengajar dan ketika bersosialisasi di lingkungan sekolah), dan nilai 

terendah 1 (jika guru tidak mendapat pengawasan pada waktu mengadakan 

kegiatan belajar mengajar dan ketika bersosialisasi di lingkungan sekolah). Tabel 

kriteria skor penilaian dari atasan dan pengawas dapat dilihat pada tabel 3.15: 

Tabel 3.15 Kategori Skor penilaian dari atasan dan pengawas 

No Interval Skor Kriteria 
1 4<skor≤5 Sangat sering 
2 3.33<skor≤4 Sering 
3 2.66<skor≤3.33 Cukup sering 
4 1.99<skor≤2.66 Kurang sering 
5 1.00<skor≤1.99 Tidak sering 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 

6). Prestasi Akademik 

Data prestasi akademik didapat dari data angket. Kriteria penilaian prestasi 

akademik yaitu dengan nilai maksimum sebesar 5 (jika guru mendapat prestasi 

dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/pihak 

penyelenggara, tingkat nasional), dan nilai terendah 1 (jika guru tidak pernah 
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mendapat prestasi dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari 

lembaga/pihak penyelenggara). Tabel kriteria skor prestasi akademik dapat dilihat 

pada tabel 3.16: 

Tabel 3.16 Kategori Skor prestasi akademik 

No Interval Skor Kriteria 
1 4<skor≤5 Pernah juara lomba tk.nasional 
2 3.33<skor≤4 Pernah juara lomba tk.provinsi 
3 2.66<skor≤3.33 Pernah juara lomba tk.kota 
4 1.99<skor≤2.66 Pernah juara lomba tk.kabupaten 
5 1.00<skor≤1.99 Tidak pernah juara dalam lomba 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 

 

7). Karya Pengembangan Profesi 

Data karya pengembangan profesi didapat dari data angket. Kriteria 

penilaian karya pengembangan profesi yaitu dengan nilai maksimum sebesar 5 

(jika guru menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang telah 

dilakukan dengan menghasilkan sebuah karya, menulis buku yang relevan dengan 

bidang studi), dan nilai terendah 1 (jika guru tidak menunjukkan adanya upaya 

dan hasil pengembangan profesi yang telah dilakukan dengan menghasilkan 

sebuah karya). Tabel kriteria skor karya pengembangan profesi dapat dilihat pada 

tabel 3.17: 

Tabel 3.17 Kategori Skor karya pengembangan profesi 

No Interval Skor Kriteria 
1 4<skor≤5 Pernah menulis buku 
2 3.33<skor≤4 Pernah membuat modul 
3 2.66<skor≤3.33 Pernah menulis artikel 
4 1.99<skor≤2.66 Pernah membuat karya seni atau teknologi 
5 1.00<skor≤1.99 Tidak pernah membuat karya 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 
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8). Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah sebagai Pemakalah 

Data keikutsertaan dalam forum ilmiah sebagai pemakalah didapat dari 

data angket. Kriteria penilaian keikutsertaan dalam forum ilmiah sebagai 

pemakalah yaitu dengan nilai maksimum sebesar 5 (jika guru berpartisipasi dalam 

kegiatan ilmiah sebagai pemakalah yang relevan dengan bidang tugasnya, tingkat 

nasioanal), dan nilai terendah 1 (jika guru tidak berpartisipasi dalam kegiatan 

ilmiah sebagai pemakalah yang relevan dengan bidang tugasnya). Tabel kriteria 

skor keikutsertaan forum ilmiah sebagai pemakalah dapat dilihat pada tabel 3.18: 

Tabel 3.18 Kategori Skor keikutsertaan dalam forum ilmiah sebagai 

pemakalah 

No Interval Skor Kriteria 
1 4<skor≤5 Pernah tk.nasional  
2 3.33<skor≤4 Pernah tk.provinsi  
3 2.66<skor≤3.33 Pernah tk.kota  
4 1.99<skor≤2.66 Pernah tk.kabupaten 
5 1.00<skor≤1.99 Tidak pernah 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 

9). Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah sebagai Peserta 

Data keikutsertaan dalam forum ilmiah sebagai peserta didapat dari data 

angket. Kriteria penilaian keikutsertaan dalam forum ilmiah sebagai peserta yaitu 

dengan nilai maksimum sebesar 5 (jika guru berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah 

sebagai peserta, tingkat nasional), dan nilai terendah 1 (jika guru tidak 

berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah sebagai peserta). Tabel kriteria skor 

keikutsertaan dalam forum ilmiah sebagai peserta dapat dilihat pada tabel 3.19: 
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Tabel 3.19 Kategori Skor keikutsertaan dalam forum ilmiah sebagai peserta 

No Interval Skor Kriteria 
1 4<skor≤5 Pernah tk.nasional  
2 3.33<skor≤4 Pernah tk.provinsi  
3 2.66<skor≤3.33 Pernah tk.kabupaten 
4 1.99<skor≤2.66 Pernah tk.kecamatan
5 1.00<skor≤1.99 Tidak pernah 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 

 

10). Pengalaman Organisasi di bidang Pendidikan dan Sosial 

Data pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial didapat dari 

data angket. Kriteria penilaian pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan 

sosial yaitu dengan nilai maksimum sebesar 5 (jika guru berpartisipasi aktif dalam 

organisasi di bidang kependidikan maupun bidang non kependidikan/sosial) dan 

nilai terendah 1 (jika guru tidak berpartisipasi dalam organisasi di bidang 

kependidikan maupun bidang non kependidikan/sosial). Tabel kriteria skor 

pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial dapat dilihat pada tabel 

3.20: 

Tabel 3.20 Kategori Skor pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan 
sosial 

No Interval Skor Kriteria 
1 4<skor≤5 Sangat aktif 
2 3.33<skor≤4 Aktif 
3 2.66<skor≤3.33 Cukup aktif 
4 1.99<skor≤2.66 Kurang aktif 
5 1.00<skor≤1.99 Tidak aktif 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 

11). Penghargaan yang relevan dengan bidang Pendidikan 

Data penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan didapat dari 

data angket. Kriteria penilaian penghargaan yang relevan dengan bidang 
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pendidikan yaitu dengan nilai maksimum sebesar 5 (jika guru memperoleh 

penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan) dan nilai terendah 1 (jika 

guru tidak pernah memperoleh penghargaan yang relevan dengan bidang 

pendidikan). Tabel kriteria skor penghargaan yang relevan dengan bidang 

pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.21: 

Tabel 3.21 Kategori Skor penghargaan yang relevan dengan bidang 

pendidikan 

No Interval Skor Kriteria 
1 4<skor≤5 Pernah dalam tk.provinsi 
2 3.33<skor≤4 Pernah dalam tk.kota 
3 2.66<skor≤3.33 Pernah dalam tk.kabupaten 
4 1.99<skor≤2.66 Belum pernah 
5 1.00<skor≤1.99 Tidak pernah 

(Sumber: data sekunder yang diolah) 

 

3.6 Uji Hipotesis  

3.6.1 Analisis regresi linier sederhana 

Sebelum diadakan analisis regresi linier sederhana terlebih dahulu 

dilakukan uji  prasyarat analisis yang dimaksudkan untuk mengetahui model 

regresi penelitian. 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data untuk mengetahui apakah dalam model statistik 

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 independent dimana : 
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a. jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

serta grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas 

b. jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal/ grafik 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu antara sertifikasi guru (X) terhadap 

kinerja guru (Y). Selain itu untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh 

antara variabel bebas dan variabel terikat. Persamaan regresi linier sederhana 

dapat ditulis sebagai berikut : 

Y = a + b X 

Dimana : 

Y = Kinerja Guru Akuntansi 

a  = konstansa 

b = koefisien regresi 

X =  koefisien regresi, ditunjukkan dengan sertifikasi guru   ( Umar, 2002:170 ) 

 

3.6.2 Uji Beda 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara 2 

kelompok sampel yang tidak berhubungan jika ada perbedaan, rata-rata manakah 

yang lebih tinggi. Data yang digunakan biasanya berskala interval/rasio. 

Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan : 

 = Rata-rata kinerja guru belum bersertifikasi 

 = Rata-rata kinerja guru telah bersertifikasi 

 = Varians kinerja guru belum bersertifikasi 

 = Varians kinerja guru telah bersertifikasi 

 = Banyaknya guru belum disertifikasi 

 = Banyaknya guru telah disertifikasi          Sugiyono (2006) 

Menentukan hipotesis: 

H0 : Kedua varian adalah sama (varians kelompok kinerja guru belum 

bersertifikasi dan kinerja guru bersertifikasi adalah sama) 

Ha : Kedua varian adalah berbeda (varians kelompok kinerja guru belum 

bersertifikasi dan kinerja guru bersertifikasi adalah berbeda) 

Kriteria pengujian (berdasarkan probabilitas/signifikansi) 

H0 diterima jika Pvalue < 0.05 

Ha ditolak jika Pvalue > 0.05 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sertifikasi profesi 

guru terhadap kinerja guru Akuntansi di SMK se-Kabupaten Sragen dan 

perbedaan kinerja guru yang bersertifikasi dan belum bersertifikasi. Lokasi 

penelitian di SMK se-Kabupaten Sragen berjumlah 8 sekolah, yang terdiri dari 1 

SMK negeri, 7 SMK swasta.  

  Penyebaran angket diberikan Guru bersertifikasi yang tersebar di 5 

sekolah, yang terdiri dari guru mata diklat Paket Akuntansi 7 guru, Kompetensi 

Keahlian Akuntansi 3 guru, Akuntansi 5 guru, Akuntansi Biaya 1 guru, 

Siklus Akuntansi 1 guru dan Produktif Akuntansi  1 guru, apabila dijumlahkan 

guru bersertifikasi hanya ada 18 orang yang seharusnya ada 21 orang. Karena 

kebijakan sekolah ketiga guru tidak diperkenankan untuk mengisi angket. 

Sedangkan guru yang belum bersertifikasi tersebar di 7 sekolah, yang terdiri dari 

guru mata diklat Paket Akuntansi 7 guru, Kompetensi Keahlian Akuntansi 3 guru, 

Akuntansi 4 guru dan KKPI 4 orang, apabila dijumlahkan guru belum 

bersertifikasi ada 18 orang. 
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4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel dan sub-variabel 

Analisis deskriptif ini akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik 

dari setiap variabel dan sub variabelnya. Berikut disajikan rekapitulasi hasil 

analisis data penelitian. 

4.1.2.1 Kinerja guru 

Tabel 4.1 Deskripsi Kinerja guru 

Kinerja guru bersertifikasi 
Keterangan N Skor 

terendah
Skor 

tertinggi
Rata-
rata 

Std.Devias
i 

Kemampuan merencanakan 
pembelajaran 18 21.00 34.00 28.50 3.276 

Kemampuan melaksanakan 
pembelajaran 18 22.00 35.00 29.05 3.539 

Kemampuan melakukan 
evaluasi 18 15.00 25.00 21.55 2.894 

Kemampuan mengadakan 
hubungan antar pribadi 18 12.00 15.00 13.33 .907 

Jumlah  72.00 109.00 92.44 9.419 
Kinerja guru belum bersertifikasi 
Kemampuan merencanakan 
pembelajaran 18 23.00 31.00 28.00 2.449 

Kemampuan melaksanakan 
pembelajaran 18 19.00 32.00 28.22 3.638 

Kemampuan melakukan 
evaluasi 18 14.00 25.00 21.38 2.768 

Kemampuan mengadakan 
hubungan antar pribadi 18 11.00 15.00 13.05 1.258 

Jumlah   67.00 103.00 90.65 10.113 
( Sumber: Data diolah, 2010 ) 

Nilai rata-rata pada tabel 4.1 mewakili kondisi kinerja guru bersertifikasi 

dan belum bersertifikasi. Dapat dilihat dari nilai rata-rata kemampuan dalam 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi 

dan mampu dalam mengadakan hubungan antar pribadi berada pada kategori 

pertama dan termasuk dalam kriteria sangat optimal. Dengan standar deviasi yang 
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kecil ini berarti kecenderungan mendekati kriteria rata-rata, berarti kinerja guru 

sudah mendekati kriteria sangat optimal. Diantara keempat kemampuan yang 

dimiliki guru, kemampuan dalam merencanakan pembelajaran memiliki skor 

terendah. 

4.1.2.2 Sertifikasi profesi guru 

 Berdasarkan analisis deskriptif untuk variabel sertifikasi profesi guru 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Deskripsi sub-variabel Sertifikasi profesi guru 

 N 
Skor 

terenda
h 

Skor 
Terting

gi 

Rata-
rata Std. Deviation

Kualifikasi akademik 18 4.00 4.00 4.00 .000 
Pendidikan dan pelatihan 18 4.00 5.00 4.27 .460 
Pengalaman mengajar 18 2.00 5.00 3.55 1.041 
Perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran 18 2.00 5.00 4.05 .639 

Penilaian dari atasan dan 
pengawas 18 3.00 5.00 3.88 1.022 

Prestasi akademik 18 1.00 1.00 1.00 .000 
Karya pengembangan profesi 18 1.00 5.00 3.27 .894 
Keikutsertaan dalam forum ilmiah 
sebagai pemakalah 18 1.00 5.00 1.66 1.414 

Keikutsertaan dalam forum ilmiah 
sebagai peserta 18 1.00 5.00 3.33 1.533 

Pengalaman organisasi di bidang 
kependidikan atau sosial 18 3.00 5.00 3.94 .416 

Penghargaan yang relevan dengan 
bidang pendidikan 18 2.00 3.00 2.22 .427 

Jumlah  31.00 45.00 35.22 3.993 
( Sumber: Data diolah, 2010 ) 
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Nilai rata-rata pada tabel 4.2 mewakili kondisi sertifikasi profesi guru. 

Dapat dilihat dari nilai rata-rata sertifikasi profesi guru berada pada kategori 

ketiga dan termasuk dalam kriteria cukup baik. Dengan standar deviasi yang kecil 

ini berarti kecenderungan mendekati kriteria rata-rata, berarti sertifikasi profesi 

guru sudah mendekati kriteria sangat baik. Guru memenuhi kualifikasi akademik 

yang sesuai dengan syarat minimal menjadi seorang guru berdasarkan UUGD 

No.14, mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, rata-rata pengalaman 

mengajar guru antara 21-25 tahun, memiliki kemampuan dalam menyusun 

perencanaan dan melaksanakan pembelajaran, mendapatkan penilaian dari atasan 

dan pengawas, membuat artikel dalam karya  pengembangan profesi, 

berpartisipasi dalam forum ilmiah sebagai peserta serta aktif dalam organisasi di 

bidang kependidikan atau sosial. Namun dalam komponen ini masih terdapat 

kekurangan dalam hal prestasi akademik, keikutsertaan dalam forum ilmiah 

sebagai pemakalah dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. 

4.2 Uji Hipotesis 

4.2.1 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Sebelum diadakan analisis regresi linier sederhana terlebih dahulu 

dilakukan uji  prasyarat analisis yang dimaksudkan untuk mengetahui model 

regresi penelitian. 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model 
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regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal/mendekati normal 

(Ghozali, 2009:147). 

Tabel 4.3 Uji Normalitas data 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Kelompok Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Kinerja guru         sertifikasi .121 18 .200* .967 18 .739
                  belum sertifikasi .173 18 .161 .892 18 .042
a. Lilliefors Significance Correction     
*. This is a lower bound of the true significance.    
 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai kolmogorov-Smirnov kinerja guru sertifikasi 

0.121 dengan signifikansi 0.200 dan kinerja guru belum sertifikasi 0.173 dengan 

signifikansi 0.161. Karena signifikansi lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data normal. 

Hasil analisis regresi sederhana antara sertifikasi profesi guru terhadap 

kinerja guru akuntansi SMK se-Kabupaten Sragen dengan menggunakan program 

SPSS for windows release 16.00 diperoleh hasil pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Analisis Regresi Sederhana 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
1 (Constant) 56.688 18.862  3.005 .008

Sertifikasi profesi 
guru 1.015 .532 .430 1.907 .075

a. Dependent Variable: Kinerja Guru     
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Hasil analisis regresi sederhana pada tabel 4.4 menunjukkan hasil 

persamaan regresi sederhana yang dihasilkan Y = 56.688 + 1.015X. Persamaan 

regresi sederhana tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

(1) Nilai konstanta sebesar 56.688 Jika variabel sertifikasi profesi guru = 0, maka 

kinerja guru sebesar 56.688.  

(2) Koefisien regresi untuk variabel sertifikasi profesi guru sebesar 1.015 

menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan atau kenaikan sertifikasi profesi 

guru akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kinerja guru akuntansi 

sebesar 1.015. 

Besarnya pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru dapat dilihat dari nilai 

R2, Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS for windows release 

16.00 diperoleh hasil seperti yang tercantum dalam tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate 
1 .430a .185 .134 8.76445 
a. Predictors: (Constant), Sertifikasi profesi guru  
b. Dependent Variable: Kinerja guru  
 

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut didapat nilai adjusted R2 sebesar 0.134. Dengan 

demikian pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap guru akuntansi SMK se-

Kabupaten Sragen sebesar 0.134 dalam 13.40 % dan sisanya 86.60 % dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 
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ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 279.396 1 279.396 3.637 .075a

Residual 1229.049 16 76.816   
Total 1508.444 17    

a. Predictors: (Constant), Sertifikasi 
profesi guru 

    

b. Dependent Variable: Kinerja guru     
 

Dari hasil analisis data pada tabel ANOVA diperoleh nilai probabilitas sebesar 

0.075<0.05 maka secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap kinerja 

guru akuntansi. Jadi hipotesis bahwa sertifikasi profesi guru berpengaruh terhadap 

kinerja guru akuntansi SMK se-Kabupaten Sragen diterima dan terbukti 

berpengaruh. 

4.2.2 Uji Beda 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS for windows release 16.00 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Uji beda Kinerja guru 

Group Statistics 
 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Kinerja guru 
 

Sertifikasi 18 92.44 9.420 2.220
Belum 
Sertifikasi 18 90.65 10.113 2.010

Sumber : Data diolah (2010) 
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Tabel 4.7 Independent Samples Test 
Independent Samples Test 
 Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper

Kinerja 
guru 

Equal 
variances 
assumed 

.093 .762 .594 34 .557 1.778 2.995 -4.308 7.864

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

.594 33.668 .557 1.778 2.995 -4.311 7.866

Sumber : Data diolah (2010) 

Berdasarkan output uji beda mengenai kinerja guru, diketahui nilai t hitung < t 

tabel (0.594 < 2.032) dan P value (0.557>0.05) maka H2 ditolak. Artinya bahwa 

tidak ada perbedaan antara kinerja guru bersertifikasi dan belum bersertifikasi. 

Pada tabel 4.9 terlihat nilai rata-rata untuk guru bersertifikasi 92.44 dan untuk 

guru yang belum sertifikasi 90.65. Apabila uji beda ditinjau dari sub-variabel 

kinerja maka hasilnya seperti terlihat dalam tabel 4.8 berikut:  

Tabel 4.8 Hasil uji beda sub-variabel kinerja guru  
                                          
                                                  Kelompok 

N Rata-
rata 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Difference

kemampuan merencanakan 
pembelajaran 

Sertifikasi 18 28.50 3.276 .772
Belum 
sertifikasi 18 28.00 2.449 .577

kemampuan melaksanakan 
pembelajaran 

Sertifikasi 18 29.06 3.539 .834
Belum 
sertifikasi 18 28.22 3.639 .858

kemampuan melakukan 
evaluasi 

Sertifikasi 18 21.56 2.895 .682
Belum 
sertifikasi 18 21.39 2.768 .652

kemampuan mengadakan 
hubungan antar pribadi 
 

Sertifikasi 18 13.33 .907 .214
Belum 
sertifikasi 18 13.06 1.259 .297
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Tabel 4.9 Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means

        F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Kemampuan 
merencanakan 
pembelajaran 

Equal variances 
assumed .504 .482 .519 34 .607

Equal variances 
not assumed .519 31.480 .608

 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

         F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Kemampuan 
melaksanakan 
pembelajaran 

Equal 
variances 
assumed 

.000 .986 .696 34 .491

Equal 
variances not 
assumed 

  
.696 33.9

74 .491

 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

         F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Kemampuan 
melakukan 
evaluasi 

Equal 
variances 
assumed 

.154 .697 .177 34 .861

Equal 
variances not 
assumed 

  
.177 33.9

32 .861

 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

         F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Kemampuan 
mengadakan 
hubungan 
pribadi 

Equal 
variances 
assumed 

1.127 .296 .759 34 .453

Equal 
variances not 
assumed 

  
.759 30.9

11 .453

Sumber : Data diolah (2010) 
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Berdasarkan hasil uji beda pada tabel 4.8 dan 4.9 dapat diketahui bahwa :  

a. Uji beda kemampuan merencanakan pembelajaran 

Berdasarkan output uji t mengenai kemampuan merencanakan 

pembelajaran diketahui nilai thitung sebesar 0.519 dengan signifikansi 0.607 > 0.05. 

Yang artinya bahwa tidak ada perbedaan antara kemampuan merencanakan 

pembelajaran guru akuntansi sertifikasi dan belum sertifikasi di SMK se-

Kabupaten  Sragen. Hal ini disebabkan karena penguasaan dalam memahami 

perencanaan pengorganisasian bahan pengajaran, perencanaan pengelolaan kelas, 

perencanaan penggunaan media belajar dan sumber belajar serta perencanaan 

penilaian hasil belajar cenderung sama antara guru akuntansi yang bersertifikasi 

dan belum sertifikasi. 

b. Uji beda kemampuan melaksanakan pembelajaran 

Berdasarkan output uji beda mengenai kemampuan melaksanakan 

pembelajaran, diketahui nilai thitung 0.696 dengan signifikansi 0.491 > 0.05. 

Artinya bahwa tidak ada perbedaan antara kemampuan merencanakan 

pembelajaran guru akuntansi sertifikasi dan belum sertifikasi di SMK se-

Kabupaten  Sragen. Hal ini disebabkan karena guru akuntansi pada SMK di 

kabupaten Sragen baik yang bersertifikasi dan belum sertifikasi sama-sama 

memahami proses pembelajaran bidang studi yang bersangkutan yaitu akuntansi, 

penerapan pelaksanaan dan pengembangan proses pembelajaran yang mendidik.  

c. Uji beda kemampuan melakukan evaluasi 

Berdasarkan output uji beda mengenai kemampuan melakukan evaluasi, 

diketahui nilai thitung 0.177 dengan signifikansi 0.861 > 0.05, artinya bahwa tidak 
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ada perbedaan antara kemampuan melakukan evaluasi guru akuntansi 

bersertifikasi dan belum bersertifikasi di SMK se-Kabupaten  Sragen. Hal ini 

disebabkan karena guru akuntansi pada SMK di kabupaten Sragen baik yang 

bersertifikasi dan belum sertifikasi sama-sama memahami penguasaan dalam 

menyusun soal tes, mengadakan pre tes, memanfaatkan hasil ulangan peserta 

didik. 

d. Uji beda kemampuan melaksanakan pembelajaran 

Berdasarkan output uji beda mengenai kemampuan mengadakan hubungan 

pribadi, diketahui nilai thitung sebesar 0.759 dengan signifikansi 0.453 > 0.05, 

artinya bahwa tidak ada perbedaan antara kemampuan mengadakan hubungan 

pribadi guru akuntansi bersertifikasi dan belum bersertifikasi di SMK se-

Kabupaten  Sragen. Hal ini disebabkan karena pemahaman guru dalam 

mengembangkan sikap positif pada siswa dan orang lain, menampilkan semangat 

dan kesanggupan dalam kegiatan belajar pelajaran yang diajarkan cenderung sama 

antara guru akuntansi yang bersertifikasi dan belum bersertifikasi. 

4.3 Pembahasan  

4.3.1 Pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru akuntansi 

SMK se-Kabupaten Sragen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh sertifikasi profesi guru 

terhadap kinerja guru akuntansi SMK se-Kabupaten Sragen. Temuan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam hal prestasi 

akademik, keikutsertaan dalam forum ilmiah sebagai pemakalah dan penghargaan 

yang relevan dengan bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dari angket penelitian. 
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Kelemahan dalam aspek prestasi akademik selain dikarenakan guru belum aktif 

mengikuti kegiatan perlombaan dan karya ilmiah. 

Kelemahan dalam aspek keikutsertaan dalam forum ilmiah sebagai 

pemakalah dikarenakan guru masih pasif dalam keikutsertaannya di forum ilmiah 

sebagai pemakalah, tidak ada kegiatan yang menyertakan guru sebagai pembicara 

dalam sebuah forum ilmiah baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. 

Kelemahan dalam aspek penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 

dikarenakan kurang ada apresiasi dari sekolah maupun pemerintah dalam hal ini 

kementrian pendidikan nasional terhadap karya dari guru, selain itu juga dari 

faktor gurunya yang dikarenakan kurang aktif dalam mengikuti perlombaan 

ataupun membuat karya yang terkait dengan pendidikan. 

Guru merupakan ujung tombak pendidikan sebab secara langsung 

berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan peserta didik, sebagai 

ujung tombak, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang diperlukan 

sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar dan kemampuan tersebut tercermin 

pada kompetensi guru. Berkualitas tidaknya proses pendidikan sangat 

tergantung pada kreativitas dan inovasi yang dimiliki guru. Dengan adanya 

sertifikasi, guru diharapkan memiliki kinerja yang optimal dan ditunjukkan 

dengan memiliki keempat kemampuan, yaitu kemampuan merencanakan 

pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemampuan melakukan 

evaluasi dan kemampuan melaksanakan pembelajaran. 

Uji sertifikasi profesi guru juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja 

guru, karena selain tuntutan UUGD juga sebagai syarat bagi guru untuk 
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mendapatkan tunjangan profesi. Dengan adanya kenaikan kompensasi yang 

diperoleh guru sebagai dampak sampingan dari sertifikasi profesi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dikelas akan lebih fokus. Namun berdasarkan fakta 

dilapangan, kinerja guru tidak akan begitu saja meningkat apabila tidak ada 

sejumlah kompensasi yang mendukung. Semangat guru mengikuti sertifikasi 

bukan hanya semata untuk mendapatkan pengakuan keprofesionalnya saja, tetapi 

juga untuk mendapatkan sejumlah tunjangan atau kompensasi yang telah termuat 

didalamnya. 

Seperti dijelaskan trianto dan tutik (2007:2) terdapat alasan logis mengapa 

sertifikat perlu dilakukan pada profesi guru, antara lain meningkatkan kualitas 

guru , serta meningkatkan kesejahteraan dan jaminan finansial secara layak 

sebagai profesi dengan muara akhir yang menjadi target adalah terciptanya 

kualitas pendidikan. Untuk pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2015 

semua guru di Indonesia telah memegang sertifikat agar terwujudnya pendidikan 

yang berkualitas. 

4.3.2 Perbedaan kinerja guru akuntansi di SMK se-Kabupaten  Sragen 

yang bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaaan kinerja secara 

keseluruhan antara guru bersertifikasi dengan guru belum bersertifikasi. Antara 

guru bersertifikasi dengan guru belum bersertifikasi sama-sama memiliki keempat 

yaitu kemampuan merencanakan pembelajaran, kemampuan melaksanakan 

pembelajaran, kemampuan melakukan evaluasi dan kemampuan melaksanakan 

pembelajaran. Sementara itu pada guru bersertifikasi kinerjanya cenderung tetap. 
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Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan mutu kinerja guru pasca sertifikasi 

dan guru bersertifikasi tidak perlu lagi penilaian prestasi seperti sebelumnya, 

sehingga menyebabkan tidak terdapat perbedaan kinerja antara guru bersertifikasi 

dengan guru belum bersertifikasi. Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja guru yaitu melalui Kementrian 

Pendidikan Nasional perlu meninjau kembali proses sertifikasi guru, sebab 

kinerjanya tidak jauh berbeda dengan yang belum bersertifikasi. 

Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan 

kinerja guru melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang sedang 

berkembang dan mendorong guru untuk menguasainya. Dengan memanfaatkan 

tekonologi informasi maka guru dapat secara cepat mengakses materi 

pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga guru tidak terbatas pada pengetahuan 

yang dimiliki. 

Kinerja guru akan menjadi lebih baik, bilamana diintegrasikan dengan 

komponen persekolahan, apakah itu kepala sekolah, guru, karyawan maupun anak 

didik. Kinerja guru akan bermakna apabila dibarengi dengan niat yang bersih dan 

ikhlas, serta selalu menyadari akan kekurangan yang ada pada dirinya, dan 

berupaya untuk dapat meningkatkan atas kekurangan tersebut sebagai upaya untuk 

meningkatkan kearah yang lebih baik. Kinerja yang dilakukan hari ini akan lebih 

baik dari kinerja hari kemarin, dan tentunya kinerja masa depan lebih baik dari 

kinerja hari ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sertifikasi profesi guru berpengaruh terhadap kinerja guru akuntansi SMK 

se-Kabupaten Sragen.  

2. Tidak terdapat perbedaan antara kinerja guru akuntansi bersertifikasi dan 

belum bersertifikasi di SMK se-Kabupaten Sragen. Jika dilihat dari tiap sub-

variabel, sub-variabel kemampuan merencanakan pembelajaran, 

kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemampuan melakukan evaluasi 

dan kemampuan melaksanakan pembelajaran tidak terdapat perbedaan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data melalui angket yang masih ada kelemahan-kelemahan 

seperti pertanyaan yang kurang lengkap dan representatif, sehingga kurang 

dipahami oleh responden. Hal ini menyebabkan jawaban responden kurang 

cermat yang dipengaruhi oleh sikap dan harapan pribadi yang bersifat 

subyektif sehingga peneliti tidak maksimal dalam menggali informasi 

terkait kinerja guru. Oleh karena itu hasil penelitian ini belum menjawab 

hipotesis dan diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan antara 

kinerja guru akuntansi bersertifikasi dan belum bersertifikasi di SMK se-
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Kabupaten Sragen. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data dengan 

metode angket (kuesioner), sebenarnya untuk memperkaya data sertifikasi 

profesi guru juga menggunakan metode yang lain seperti penggunaan 

dokumen penilaian portofolio dan PLPG. Kurangnya perolehan data 

dikarenakan pihak UNS sebagai lembaga mitra penyelenggara sertifikasi 

rayon 13 tidak mengijinkan adanya peminjaman data penilaian portofolio 

dan PLPG. 

 

5.3 Saran 

  Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis 

adalah: 

1. Bagi Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional perlu 

meninjau kembali proses pelaksanaan sertifikasi profesi guru, sebab 

kinerjanya tidak jauh berbeda dengan yang belum bersertifikasi. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya mampu menyusun kuesioner yang 

representatif dan mudah dipahami oleh responden, sehingga dapat 

mengetahui kualitas kinerja gurunya. 

3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menyertakan dokumen penilaian 

portofolio dan PLPG sehingga dapat memperkaya hasil data yang ada. 
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3. Suwarno, SE  SMK Kosgoro 2 Sragen 

4. Supriyanto, SE  SMK Kosgoro 2 Sragen 

5. Suwito, SE  SMK Kosgoro 2 Sragen 

6. Kusdarini, SE, S.Pd  SMK Kosgoro 2 Sragen 

7. Tutik Mulyani, SE  SMK Kosgoro 2 Sragen 

8. Ratih Rusdiana, S.Pd SMK Muhammadiyah 4 Sragen 

9. Nur Atik Juwanti, S.Pd SMK Muhammadiyah 4 Sragen 

10. Drs. Saman  SMK Muhammadiyah 4 Sragen 

11. Agus Riyanto, S.Pd  SMK Muhammadiyah 4 Sragen 

12. Agustina Leonarti Pramono, S.Pd SMK Muhammadiyah 3 Gemolong 

13. Arif Suryono, S.Pd  SMK Muhammadiyah 3 Gemolong 

14. Ema Handayani, S.Pd SMK Sukawati Gemolong 

15. Rudy Marwoko, S.Pd SMK Muhammadiyah 1 Sragen 

16. Sutarmin, SE  SMK Muhammadiyah 1 Sragen 

17. Yunanto Ari prabowo,S.Pd SMK Negeri 1 Sragen 

18. Lilis Retno Utami, S.Pd SMK Negeri 1 Sragen 
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KISI KISI ANGKET PENELITIAN 
 

“ PENGARUH SERTIFIKASI PROFESI GURU TERHADAP KINERJA GURU AKUNTANSI 

DI SMK SE‐KABUPATEN  SRAGEN ”  

No.   Variabel  Indikator  No soal  Jumlah 
soal 

1.   Sertifikasi 
Guru 

1. Kualifikasi akademik 
2. Pendidikan dan pelatihan 
3. Pengalaman mengajar 
4. Perencanaan  dan 

pelaksanaan pembelajaran 
5. Penilaian  dari  atasan  dan 

pengawas 
6. Prestsasi Akademik 
7. Karya  pengembangan 

profesi 
8. Keikutsertaan dalam  forum 

ilmiah 
9. Pengalaman  organisasi  di 

bidang  kependidikan  dan 
sosial 

10. Penghargaan  yang  relevan 
dengan bidang pendidikan 
 

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
 

8, 9 
 

10 
 
 

11 

1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
2 
 
1 
 
 
1 

2.   Kinerja 
guru 

1. Kemampuan 
merencanakan 
pembelajaran 

2. Kemampuan melaksanakan 
proses pembelajaran 

3. Kemampuan melaksanakan 
evaluasi 

4. Kemampuan  mengadakan 
hubungan antar pribadi 

12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 
19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 
26, 27, 28 
29, 30 
31, 32, 33 

7 
 
7 
 
5 
 
3 
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ANGKET PENELITIAN 

 
Yth  : 
Bapak/Ibu guru Mapel Akuntansi SMK se‐Kabupaten Sragen 
di Sragen 
 
A. UMUM 

1. Angket  ini disusun dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan 

skripsi  yang  berjudul  “  Pengaruh  Sertifikasi  Profesi  Guru  Terhadap 

Kinerja Guru Akuntansi di SMK Se‐Kabupaten  Sragen “ 

2. Jawaban dari Bapak/Ibu guru yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya 

sangat berarti dan membantu keberhasilan dalam penelitian yang sedang 

penulis laksanakan 

3. Kegiatan  penelitian  ini  tidak  berhubungan  dan  berpengaruh  terhadap 

status atau penilaian kepribadian bapak/ibu sebagai guru di sekolah 

4. Atas  bantuan  dan  kesungguhan  bapak/ibu  guru  dalam  menjawab 

pertanyaan yang ada dalam angket ini, saya ucapkan terima kasih. 

 
B. KHUSUS 

1. Bacalah pertanyaan dalam angket ini dengan seksama sebelum bapak/ibu 

guru memberikan jawaban 

2. Berikan  jawaban  pada  setiap  pertanyaan  dengan  memberikan  tanda 

silang (X) pada salah satu jawaban paling tepat pada kolom yang tersedia 

 
Semarang,                    2010 
Peneliti,  

 
Palupi Baruningsih 
NIM. 3301405028 
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INDENTITAS RESPONDEN 
Nama    : ……………………………………. 
Sekolah  : ……………………………………. 

 
ANGKET PENELITIAN 

 
DAFTAR PERTANYAAN 
 
A. SERTIFIKASI PROFESI GURU 

1. Dengan  adanya  sertifikasi  guru  apa  yang  dilakukan  Bapak/Ibu  guru  dalam 

meningkatkan kualitas akademiknya? 

a. Termotivasi dan berusaha untuk meningkatkan kualitas akademiknya dari 

yang dimiliki sekarang 

b. Termotivasi untuk meningkatkan kualitas akademiknya dari yang dimiliki 

sekarang 

c. Sudah puas dengan kualitas akademik yang dimiliki 

d. Tidak  berusaha  untuk  meningkatkan  kualitas  akademiknya  dari  yang 

dimiliki sekarang 

e. Tidak melakukan apa‐apa 

 
2. Setelah ada sosialisasi program sertifikasi, apakah Bapak/Ibu guru mengikuti 

program pendidikan dan pelatihan ? 

a. Sering  mengikuti  program  pendidikan  dan  pelatihan  untuk 

mengembangkan  dan meningkatkan  kompetensi  dalam melaksanankan 

tugas sebagai pendidik  

b. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan apabila ditunjuk dari pihak 

sekolah,  untuk mengembangkan  dan meningkatkan  kompetensi  dalam 

melaksanankan tugas sebagai pendidik 

c. Mengikuti  program  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  memenuhi  syarat 

dalam program sertifikasi saja 

d. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan kalau ada waktu luang 

e. Tidak pernah mengikuti 



 

 

3. Berapa masa mengajar Bapak/Ibu guru dalam melaksanakan  tugas  sebagai 

seorang pendidik ? 

a. > 26 tahun      d.  5 – 14 tahun 

b. 21 ‐ 25 tahun      e.   < 5 tahun 

c. 15 ‐ 20 tahun 

 
4. Dalam  pelaksanaan  pembelajaran  yang  Bapak/Ibu  guru  terapkan,  apakah 

tahapan pembelajaran terlampaui dan terlaksana secara sistematis ? 

a. Tahapan pembelajaran terlampaui dan terlaksana secara sistematis sesuai 

dengan perencanaan pembelajarannya 

b.  Tahapan  pembelajaran  terlampaui  dan  terlaksana  sesuai  dengan 

perencanaan pembelajarannya 

c. Tahapan pembelajaran terlampaui namun tidak terlaksana sesuai dengan 

perencanaan pembelajarannya 

d. Tahapan  pembelajaran  dalam  perencanaan  pembelajarannya  tidak 

terlampaui seluruhnya 

e. Tahapan  pembelajaran  dalam  perencanaan  pembelajarannya  tidak 

terlampaui 

  
5. Selama  Bapak/Ibu  guru  melaksanakan  tugas  keguruan,  kapan  Bapak/Ibu 

guru mendapatkan penilaian dari atasan dan pengawas ? 

a. Pada  saat  mengadakan  kegiatan  belajar  mengajar  dan  ketika 

bersosialisasi di lingkungan sekolah 

b. Pada  saat  mengadakan  kegiatan  belajar  mengajar  dan  ketika 

bersosialisasi dengan teman sejawat 

c. Pada  saat  mengadakan  kegiatan  belajar  mengajar  dan  ketika 

bersosialisasi dengan siswa 

d. Pada saat mengadakan kegiatan belajar mengajar saja 

e. Tidak pernah mendapat penilaian dari atasan dan pengawas 

 



 

 

6. Prestasi apa yang pernah Bapak/Ibu guru dapatkan di bidang akademik ? 

a.  Juara lomba akademik tingkat provinsi 

b. Juara lomba akademik tingkat kota 

c. Juara lomba akademik tingkat kabupaten 

d. Belum pernah mendapatkan prestasi 

e. Tidak pernah juara lomba akademik 

 
7. Apa yang Bapak/Ibu guru lakukan dalam rangka pengembangan profesi guru? 

a. Menulis buku yang relevan dengan bidang studi 

b. Menulis artikel yang relevan dengan bidang studi 

c. Membuat modul pembelajaran yang relevan dengan bidang studi 

d. Membuat karya seni atau teknologi ( seni tari, patung, rupa,  lukis, sastra 

dll ) 

e. Tidak pernah membuat karya 

  
8. Apakah  Bapak/Ibu  guru  pernah  ikut  serta  dalam  forum  ilmiah  sebagai 

pemakalah ? 

a. Pernah dalam forum ilmiah tingkat provinsi 

b. Pernah dalam forum ilmiah tingkat kota 

c. Pernah dalam forum ilmiah tingkat kabupaten 

d. Belum pernah menjadi pemakalah 

e. Tidak pernah menjadi pemakalah 

 
9. Apakah  Bapak/Ibu  guru  pernah  ikut  serta  dalam  forum  ilmiah  sebagai 

peserta ? 

a. Pernah dalam forum nasional 

b. Pernah dalam forum provinsi 

c. Pernah dalam forum kabupaten 

d. Pernah dalam forum kecamatan 

e. Tidak pernah 



 

 

10. Selain sebagai seorang pendidik di sekolah, apakah Bapak/Ibu guru juga aktif 

dalam organisasi di bidang kependidikan maupun bidang non kependidikan ? 

a. Sangat aktif 

b. Aktif 

c. Kurang aktif 

d. Belum aktif 

e. Tidak aktif 

 
11. Apakah  Bapak/Ibu  guru  pernah  mendapatkan  penghargaan  yang  relevan 

dengan bidang pendidikan ? 

a. Pernah dalam tingkat provinsi  

b. Pernah dalam tingkat kota 

c. Pernah dalam tingkat kabupaten 

d. Belum pernah 

e. Tidak pernah 

 
B. KINERJA GURU 

Kemampuan Merencanakan Pembelajaran 
12. Dalam  persiapan  pembelajaran  Bapak/Ibu  guru  menyusun  silabus  yang 

disusun oleh….. (Berilah tanda (X) pada salah satu jawaban). 

a. Anda sendiri bersama Tim MGMP 

b. Anda sendiri bersama guru lain 

c. Anda sendiri setiap ada supervisi 

d. Anda sendiri setiap tahun pembelajaran baru 

e. Guru lain setiap ada supervisi dan setiap tahun ajaran baru 

13. Kapan  Bapak/Ibu  guru menyusun  RPP?  (Berilah  tanda  (X)  pada  salah  satu 

jawaban). 

a. Setiap kali pertemuan     d. Setiap semester ajaran baru 

b. Setiap pokok bahasan     e. Tidak pernah 

c. Setiap ada akreditasi/ supervisi 



 

 

14. Dalam  merumuskan  indikator  pembelajaran  didasarkan  pada……  (Berilah 

tanda (X) pada salah satu jawaban). 

a. Tujuan  pembelajaran/  kompetensi  yang  akan  dicapai,  kondisi  sekolah, 
dan karakteristik siswa 

b. Tujuan pembelajaran/kompetensi yang akan dicapai dan karakteristik siswa. 
c. Kondisi sekolah dan karakteristik siswa 
d. Sarana  dan  prasarana  yang  ada  yang  dapat  digunakan  untuk  kegiatan 

belajar mengajar. 
e. Kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan keinginan siswa. 

 
15. Apakah  Bapak/Ibu  guru  mempersiapkan  sumber  belajar  untuk  pokok 

bahasan tertentu dalam mengajar ? 

a. Mempersiapkan  sumber  belajar  diperoleh  dari  buku  ajar  ataupun  dari 

browsing di internet 

b. Mempersiapkannya bila sumber belajar dari buku ajar 

c. Mempersiapkannya bila sumber belajarnya ada diperpustakaan sekolah 

d. Tergantung ketika dikelas dibutuhkan tidak 

e. Tidak mempersiapkan 

 
16. Hal‐hal apa saja yang menjadi perhatian Bapak/Ibu guru dalam menentukan 

strategi pembelajaran? 

a. Memperhatikan  perbedaan  karakteristik  peserta  didik, mengidentifikasi 

kebutuhan  belajar,  menentukan  kompetensi  yang  diingin  dicapai  dan 

menentukan materi ajar yang akan disampaikan beserta metodenya 

b. Mengidentifikasi kebutuhan belajar, menentukan kompetensi yang  ingin 

dicapai  dan  menentukan  materi  ajar  yang  akan  disampaikan  beserta 

metodenya 

c. Menentukan  kompetensi  yang  ingin  dicapai  dan  materi  yang  akan 

disampaikan beserta metodenya 

d. Menentukan materi ajar yang akan disampaikan beserta metodenya 

e. Tidak menentukan strategi pembelajarannya 



 

 

17. Dalam merancang  kegiatan  inti  pembelajaran,  metode  pembelajaran  apa 

sajakah yang biasa Bapak/Ibu guru gunakan ? 

a. Menggunakan metode ceramah, diskusi, permainan dan penugasan yang 

disampaikan dengan kebutuhan 

b. Menggunakan metode ceramah, diskusi dan penugasan yang disampaikan 

dengan kebutuhan 

c. Menggunakan  metode  ceramah  dan  penugasan  yang  disampaikan 

dengan kebutuhan 

d. Tergantung suasana dan kondisi di kelas 

e. Menggunakan metode ceramah saja 

 
18. Bagaimanakah  usaha  Bapak/Ibu  guru  dalam  menambah  wawasan  yang 

berhubungan dengan KBM? 

a. Mencari dan membaca  sumber bacaan yang berhubungan dengan KBM 

setiap hari 

b. Mencari dan membaca  sumber bacaan yang berhubungan dengan KBM 

pada saat luang 

c. Mencari dan membaca sumber bacaan yang berhubungan dengan KBM  

d. Baru mencari dan membaca  sumber bacaan yang berhubungan dengan 

KBM pada saat mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas mengajar 

e. Tidak  pernah  berusaha  untuk menambah wawasan  yang  berhubungan 

dengan KBM 

 



 

 

Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran 
 
19. Berkenaan  dengan  materi  pembelajaran,  Bapak/Ibu  guru  merasa….... 

(Berilah tanda (X) pada salah satu jawaban). 

a. Sangat menguasai dan mudah menyajikan 

b. Menguasai dan mudah menyajikan 

c. Cukup menguasai dan dapat menyajikan 

d. Cukup menguasai namun sulit menyajikan 

e. Sulit menguasai dan sulit menyajikan 

 
20. Bapak/Ibu guru membuka pelajaran dengan……  

(Berilah tanda (X) pada salah satu jawaban). 

a. Mengulangi materi  sebelumnya, menyampaikan  gambaran  singkat  dari 

materi  yang  akan  disampaikan  dan menghubungkan materi  yang  telah 

dipelajari dengan materi yang akan disampaikan 

b. Menyampaikan gambaran singkat dari materi yang akan disampaikan dan 

menghubungkan materi  yang  telah  dipelajari  dengan materi  yang  akan 

disampaikan 

c. Menyampaikan dan menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan 

materi yang akan disampaikan 

d. Menyampaikan gambaran singkat dari materi yang akan disampaikan 

e. Langsung menyampaikan materi 

 
21. Bapak/Ibu guru dalam menjelaskan materi pada siswa…..  

(Berilah tanda (X) pada salah satu jawaban). 

a. Menjelaskan materi pelajaran secara sistematis tanpa melihat buku teks/ 

pegangan 

b. Menjelaskan  materi  pelajaran  secara  sistematis  dengan  melihat  buku 

teks/ pegangan 



 

 

c. Menjelaskan buku teks, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan 

dapat diberikan seluruhnya dan lengkap. 

d. Tanpa  melihat  buku,  walaupun  kurang  sistematis  namun  siswa 

diharapkan dapat memerima materi. 

e. Melihat  buku  teks,  hanya  sekilas  saja  yang  terpenting  sudah  pernah 

dipelajari. 

 
22. Bagaimana kemampuan Bapak/Ibu guru dalam mengatur waktu agar materi 

pelajaran dapat disampaikan secara tepat dan maksimal? (Berilah tanda (X) 

pada salah satu jawaban). 

a. Sangat baik,  sehingga materi pelajaran dapat disampaikan dengan  jelas 

dan tepat waktu dan siswa mampu memahami dengan baik. 

b. Baik, sehingga materi pelajaran dapat disampaikan tepat waktu. 

c. Cukup  baik,  materi  pelajaran  dapat  disampaikan  tepat  waktu  namun 

kadang‐kadang siswa kurang dapat memahami materi. 

d. Rendah,  sering  tidak  tepat  waktu  sehingga  materi  tidak  tersampaikan 

secara utuh. 

e. Buruk, karena tidak pernah menyampaikan materi dengan jelas dan tepat 

waktu. 

23. Dalam penyampaian materi pembelajaran, tindakan apakah yang Bapak/Ibu 

guru lakukan agar KBM dapat berjalan efektif ? 

a. Memberikan  perhatian  kepada  seluruh  peserta  didik  dan  melakukan 

tanya jawab dengan peserta didik secara acak 

b. Memberikan  perhatian  kepada  seluruh  peserta  didik  dan  melakukan 

tanya  jawab dengan peserta didik  yang  tidak memperhatikan pelajaran 

saja 

c. Memberikan perhatian kepada peserta didik yang  tidak memperhatikan 

pelajaran saja 



 

 

d. Memberikan perhatian kepada peserta didik yang  tidak memperhatikan 

pelajaran dan memarahinya 

e. Hanya menjelaskan materi saja tanpa memperhatikan peserta didik 

24. Bagaimanakah  tindakan  Bapak/Ibu  guru  terhadap  peserta  didik  yang  sulit 

diatur dalam KBM ? 

a. Menghampiri  peserta  didik  tersebut,  menegurnya  dengan  halus  dan 

segera mengarahkannya untuk kembali fokus pada pelajaran 

b. Menghampiri peserta didik tersebut, menegurnya dengan halus 

c. Menegur dengan suara keras dan memberikan peringatan kepada peserta 

didik tersebut 

d. Menegur  dengan  suara  keras  dan  langsung memberi  hukuman  kepada 

peserta didik tersebut 

e. Guru tidak menghiraukannya 

 
25. Dalam  satu  semester  ini  berapa  kali  Bapak/Ibu  guru  membuat  media 

pembelajaran akuntansi yang mendukung KBM ? 

a. 5‐6 kali 

b. 3‐4 kali 

c. 2 kali 

d. 1 kali 

e. Tidak pernah membuat media pembelajaran akuntansi 

 
Kemampuan Melaksanakan Evaluasi 
 
26. Kapan Bapak/Ibu guru mengadakan pre test ( baik lisan maupun tertulis ) ? 

a. Setiap pertemuan 

b. Setiap kali memasuki sub pokok bahasan baru 

c. Setiap kali memasuki pokok bahasan baru 

d. Di akhir pokok bahasan 

e. Tidak pernah mengadakan pre test 



 

 

27. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu guru dalam menyusun tes ? 

a. Membuat  kisi‐kisi  instrumen,  mengembangkan  kisi‐kisi  instrumen 

(menyusun soal), menganalisis dan merevisi butir soal, perakitan tes dan 

mengembangkan pedoman penyekoran (skoring) 

b.  Membuat  kisi‐kisi  instrumen,  mengembangkan  kisi‐kisi  instrumen 

(menyusun  soal),  menganalisis  dan  merevisi  butir  soal  dan 

mengembangkan pedoman penyekoran (skoring) 

c. Membuat  kisi‐kisi  instrumen,  mengembangkan  kisi‐kisi  instrumen 

(menyusun  soal),  tetapi  tidak menganalisis dan merevisi butir  soal dan 

mengembangkan pedoman penyekoran (skoring) 

d. Menyusun  soal  dengan  membuat  kisi‐kisi  terlebih  dahulu,  tanpa 

mengembangkan pedoman penyekoran (skoring) 

e. Menyusun  soal  tanpa  membuat  kisi‐kisi  terlebih  dahulu  dan 

mengembangkan pedoman penyekoran (skoring) 

 
28. Apakah yang Bapak/Ibu guru lakukan setelah selesai mengoreksi ulangan ? 

a. Membagikan hasil ulangan dan membahas setiap soal ulangan 

b. Membagikan hasil ulangan dan hanya membahas soal‐soal ulangan yang 

dianggap sulit oleh peserta didik 

c. Membagikan hasil ulangan tanpa membahas setiap soal ulangan 

d. Hanya mengumumkan nilai hasil ulangan peserta didik 

e. Tidak  pernah  membagikan  hasil  ulangan  dan  membahas  setiap  soal 

ulangan 

   
29. Bagaimanakah  tindakan  Bapak/Ibu  guru  setelah mengetahui  hasil  ulangan 

peserta didik ? 

a. Memberikan  soal  remidi  untuk  peserta  didik  yang  nilainya  kurang  dan 

memberikan soal pengayaan untuk peserta didik yang nilainya bagus 



 

 

b. Memberikan  soal  remidi  untuk  peserta  didik  yang  nilainya  kurang  dan 

menyuruh  peserta  didik  yang  nilainya  bagus  untuk  baca‐baca  materi 

berikutnya 

c. Memberikan soal remidi untuk peserta didik yang nilainya kurang saja 

d. Hanya mengumumkan nilai hasil ulangan peserta didik 

e. Tidak memberikan soal remidi dan soal pengayaan kepada peserta didik 

 
30. Bagaimanakah Bapak/Ibu guru memanfaatkan hasil ulangan peserta didik ? 

a. Memanfaatkan  hasil  ulangan  untuk  memetakan  kemampuan  peserta 

didik,  mendiagnosa  kesulitan  belajar,  memberikan  umpan  balik  dan 

memperbaiki program pembelajaran 

b. Memanfaatkan  hasil  ulangan  untuk  memetakan  kemampuan  peserta 

didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik 

c. Memanfaatkan  hasil  ulangan  untuk  memetakan  kemampuan  peserta 

didik, dan mendiagnosa kesulitan belajar 

d. Memanfaatkan  hasil  ulangan  untuk  memetakan  kemampuan  peserta 

didik 

e. Hanya memanfaatkan hasil ulangan untuk mengisi daftar nilai  

 
Kemampuan Mengadakan Hubungan Antar Pribadi 
 
31. Bagaimanakah  tindakan  Bapak/Ibu  guru  untuk  mengembangkan  potensi 

peserta didik dalam mata pelajaran akuntansi ? 

a. Memperhatikan  minat  peserta  didik  terhadap  pelajaran  akuntansi, 

memperhatikan  kebiasaan  belajar  peserta  didik, menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi, berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali 

kelas  mengenai  perkembangan  peserta  didik  secara  rutin  dan 

berkesinambungan 

b. Memperhatikan  minat  peserta  didik  terhadap  pelajaran  akuntansi, 

menggunakan  metode  pembelajaran  yang  bervariasi,  berdiskusi  dan 



 

 

berkoordinasi dengan wali  kelas mengenai perkembangan peserta didik 

secara rutin dan berkesinambungan 

c. Memperhatikan  minat  peserta  didik  terhadap  pelajaran  akuntansi, 

memperhatikan  kebiasaan  belajar  peserta  didik, menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi, berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali 

kelas mengenai perkembangan peserta didik tetapi tidak secara rutin 

d. Memperhatikan  minat  peserta  didik  terhadap  pelajaran  akuntansi, 

kebiasaan  belajar  peserta  didik,  Namun  masih  menggunakan  metode 

pembelajaran yang monoton, tidak berdiskusi dan berkoordinasi dengan 

wali kelas mengenai perkembangan peserta didik  

e. Tidak  pernah  memperhatikan  minat  peserta  didik  terhadap  pelajaran 

akuntansi,  kebiasaan  belajar  peserta  didik,  menggunakan  metode 

pembelajaran yang monoton, tidak berdiskusi dan berkoordinasi dengan 

wali kelas mengenai perkembangan peserta didik  

 
32. Bagaimanakah usaha Bapak/Ibu guru dalam mengembangkan  rasa percaya 

diri peserta didik ? 

a. Mengembangkan  rasa  percaya  diri  dengan  memberikan  nasehat  yang 

membantu peserta didik untuk mengembangkan kesadaran dirinya secara 

positif dan melatih peserta didik untuk berani tampil/berbicara di depan 

kelas 

b. Mengembangkan  rasa  percaya  diri  dengan melatih  peserta  didik  untuk 

berani tampil/berbicara di depan kelas 

c. Mengembangkan  rasa  percaya  diri  dengan  memberikan  nasehat  yang 

membantu peserta didik untuk mengembangkan kesadaran dirinya secara 

positif 

d. Tidak pernah berusaha mengembangkan rasa percaya diri peserta didik 

e. Membiarkannya saja 

 
 



 

 

33. Bagaimanakah  cara  Bapak/Ibu  guru  menjalin  komunikasi  dengan  peserta 

didik ? 

a. Melibatkan peserta didik dalam mengidentifikasikan  kebutuhan belajar, 

memberikan  kesempatan  pada  peserta  didik  untuk  tanya 

jawab/berpendapat  dalam  KBM,  menanggapi  semua  tanya 

jawab/pendapat peserta didik dan membantu mengatasi masalah pribadi 

peserta didik 

b.  Melibatkan peserta didik dalam mengidentifikasikan kebutuhan belajar, 

memberikan  kesempatan  pada  peserta  didik  untuk  tanya 

jawab/berpendapat  dalam  KBM  dan  menanggapi  semua  tanya 

jawab/pendapat peserta didik 

c. Memberikan  kesempatan  pada  peserta  didik  untuk  tanya 

jawab/berpendapat  dalam  KBM  dan  menanggapi  semua  tanya 

jawab/pendapat peserta didik 

d. Memberikan  kesempatan  pada  peserta  didik  untuk  tanya 

jawab/berpendapat  dalam  KBM  dan  menanggapi  beberapa  tanya 

jawab/pendapat peserta didik 

e. Kadang‐kadang  saja memberikan  kesempatan  pada  peserta  didik  untuk 

tanya jawab dalam KBM 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

UJI VALIDITAS KINERJA GURU 
KINERJA GURU

K1 Pearson Correlation                                                                 580** 
 Sig. (2-tailed)  .007 
 N 16 
K2 Pearson Correlation .626*

 Sig. (2-tailed) .003 
 N 16 
K3 Pearson Correlation .711** 
 Sig. (2-tailed) .002 
 N 16 
K4 Pearson Correlation  .497
 Sig. (2-tailed)                                                                 .031 
 N 16 
K5 Pearson Correlation .641** 
 Sig. (2-tailed) .007 
 N 16 
K6 Pearson Correlation .541* 
 Sig. (2-tailed) .030 
 N 16 
K7 Pearson Correlation ,611**

 Sig. (2-tailed) .004 
 N 16 
K8 Pearson Correlation .515* 
 Sig. (2-tailed) .041 
 N 16 
K9 Pearson Correlation .891** 
 Sig. (2-tailed) .000 
 N 16 
K10 Pearson Correlation .615* 
 Sig. (2-tailed) .011 
 N 16 
K11 Pearson Correlation .735** 
 Sig. (2-tailed) .001 
 N 16 
K12 Pearson Correlation .689** 
 Sig. (2-tailed) .003 
 N 16 
K13 Pearson Correlation .755** 
 Sig. (2-tailed) .001 
 N 16 
K14 Pearson Correlation .843** 
 Sig. (2-tailed) .000 
 N 16 
K15 Pearson Correlation .523*

 Sig. (2-tailed) ,018 
 N     16 
K16 Pearson Correlation .607* 
 Sig. (2-tailed) .013 
 N 16 
K17 Pearson Correlation .533* 

Lampiran 5



 

 

 Sig. (2-tailed) .033 
 N 16 
K18 Pearson Correlation .600* 
 Sig. (2-tailed) .014 
 N 16 
K19 Pearson Correlation  

.621* 

 Sig. (2-tailed)  .000 
 N 16 
K20 Pearson Correlation .497
 Sig. (2-tailed) .026 
 N 16 
K21 Pearson Correlation                                                               .625*

 Sig. (2-tailed)   
.003 

 N 16 
K22 Pearson Correlation   .891** 
 Sig. (2-tailed) .000 
 N 16 
TK Pearson Correlation 1 
 Sig. (2-tailed)  
 N 16 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2‐tailed). 
** Correlation is significant at the 0.001 level (2‐tailed) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELIABILITY KINERJA GURU 
Case Processing Summary 

  N % 
Cases Valid 16 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 16 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.845 .877 22 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
K1 4.8750 .34157 16 
K2 4.4375 .51235 16 
K3 4.2500 .44721 16 
K4 4.2500 .44721 16 
K5 4.5625 .51235 16 
K6 4.3125 .60208 16 
K7 4.1250 .50000 16 
K8 3.8750 .61914 16 
K9 4.1875 .40311 16 
K10 4.1250 .61914 16 
K11 3.7500 .77460 16 
K12 4.1875 .75000 16 
K13 4.2500 .57735 16 
K14 4.2500 .44721 16 
K15 3.9375 .57373 16 
K16 3.7500 .85635 16 
K17 4.1250 .80623 16 
K18 3.5000 .89443 16 
K19 3.4375 .89209 16 
K20 2.9375 .77190 16 
K21 2.8750 .71880 16 
K22 4.1875 .40311 16 

Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 

88.1875 45.762 6.76480 22 
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UJI VALIDITAS SERTIFIKASI PROFESI GURU 

SERTIFIKASI PROFESI GURU
R1 Pearson Correlation .504 

Sig. (2-tailed) .024 
N 16 

R2 Pearson Correlation .545 
Sig. (2-tailed) .013 
N 16 

R3 Pearson Correlation                                                             522*

Sig. (2-tailed)                                                             .018 
N 16 

R4 Pearson Correlation .558* 
Sig. (2-tailed) .025 
N 16 

   Pearson Correlation                                                             .695
Sig. (2-tailed)                                                             .001 
N 16 

R6 Pearson Correlation .769** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 16 

R7 Pearson Correlation .661 
Sig. (2-tailed) .001 
N 16 

R8 Pearson Correlation .813** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 16 

R9 Pearson Correlation .553* 
Sig. (2-tailed) .026 
N 16 

R10 Pearson Correlation .700 
Sig. (2-tailed) .001 
N 16 

R11 Pearson Correlation .928** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 16 

TR Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 16 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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RELIABILITY SERTIFIKASI PROFESI GURU 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 16 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 16 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.740 .748 11

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

R1 4.8125 .40311 16 
R2 4.3125 .70415 16 
R3 2.6875 1.07819 16 
R4 4.5000 .51640 16 
R5 4.0625 .77190 16 
R6 2.0625 1.28938 16 
R7 3.0000 .89443 16 
R8 2.0000 1.31656 16 
R9 3.3750 1.36015 16 
R10 3.1250 .71880 16 
R11 2.7500 1.12546 16 

 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items

36.6875 32.096 5.66532 11
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Kategorisasi Skor 

Adapun syarat untuk kategorisasi menurut Azwar (2007:108) adalah 

sebagai berikut: 

f. (x≤ μ ‐1,5σ )      sangat rendah 

g. (μ ‐1,5σ <x≤ σμ 5,0− )     rendah 

h. ( σμσμ 5,05,0 +≤<− x )  sedang 

i. ( σμσμ 5,15,0 +≤<+ x )   tinggi 

j. ( x<+ σμ 5,1 )      sangat tinggi 

Keterangan: 

X  :  Skor rata‐rata empirik 

  Skor tertinggi    : 5 x jumlah soal masing‐masing variabel/ indikator 

  Skor terendah   : 1 x jumlah soal masing‐masing variabel/ indikator 

σ  :  Standar deviasi 

  SD  : skor tertinggi – skor terendah 
6 
 

μ  :  Skor rata‐rata  

  Skor rata‐rata  : skor tertinggi + skor terendah 
2 
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Langkah‐langkah perhitungan skor 

(contoh pada variabel pengelolaan pendidikan) 

 
1. Menghitung  jumlah  angket  pada  masing‐masing  variabel  (  contoh  pada 

variabel kinerja guru adalah 22 butir soal ), sehingga dapat diketahui : 

Skor tertinggi  : 22 x 5 = 110 

Skor terendah  : 22 x 1 = 22 

Skor rata‐rata  : ( 110 + 22 ) : 2 = 66 

SD   : ( 110 ‐ 22 ) : 6 = 14.67 

2. Menghitung interpretasi skor : 

a. ( μ  ‐ 1,5σ  )                  66 – ( 1.5 x 14.67) = 43.99 

b. ( μ  ‐ 0,5σ  )                  66 – ( 0.5 x 14.67) = 58.66 

c. ( μ  + 1,5σ  )                 66 + ( 0.5 x 14.67) = 73.33 

d. ( μ  + 0,5σ  )                 66 + ( 1.5 x 14.67) = 88 

3. Menentukan skor yang diperoleh dari hasil penelitian 

Contoh pada kinerja guru bersertifikasi jumlah skor rata‐rata hasil penelitian 

yang diperoleh adalah 92.44  (tabel 4.2), sehingga kinerja guru bersertifikasi 

masuk dalam kategori sangat optimal. 

 

 

 

 



 

 

Tests of Normality 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Kelompok Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kinerja guru         sertifikasi .121 18 .200* .967 18 .739
                            belum sertifikasi .173 18 .161 .892 18 .042
a. Lilliefors Significance Correction        
*. This is a lower bound of the true significance.      
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Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Sertifikasi Profesi Guru . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Kinerja guru 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .553a .306 .267 8.35537

a. Predictors: (Constant), Sertifikasi profesi guru  

b. Dependent Variable: Kinerja Guru  
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 553.930 1 553.930 7.935 .011a

Residual 1256.620 18 69.812    

Total 1810.550 19      
a. Predictors: (Constant), Sertifikasi Profesi guru        
b. Dependent Variable: Kinerja Guru        
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 43.214 17.120   2.524 .021

Sertifikasi profesi guru 1.352 .480 .553 2.817 .011

a. Dependent Variable: Kinerja guru        
 

 

Lampiran 12



 

 

T‐Test 

 
Group Statistics 

   N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Kinerja guru 
 

S 18 92.44 9.420 2.220 

BS 18 90.67 8.527 2.010 

 
Independent Samples Test 

    Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

   

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    Lower Upper 

Kinerja 
guru 

Equal 
variances 
assumed 

.093 .762 .594 34 .557 1.778 2.995 -4.308 7.864

Equal 
variances 
not 
assumed 

   

.594 33.668 .557 1.778 2.995 -4.311 7.866

 
Hasil uji t kinerja guru sub‐variabel 
                                          
                                                  Kelompok 

N Rata‐
rata 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Difference 

kemampuan  merencanakan 
pembelajaran 

Sertifikasi 18 28.50 3.276  .772
Belum
sertifikasi  18 28.00 2.449  .577

kemampuan  melaksanakan 
pembelajaran 

Sertifikasi 18 29.06 3.539  .834
Belum
sertifikasi  18 28.22 3.639  .858

kemampuan  melakukan 
evaluasi 

Sertifikasi 18 21.56 2.895  .682
Belum
sertifikasi  18 21.39 2.768  .652

kemampuan  mengadakan 
hubungan antar pribadi 
 

Sertifikasi 18 13.33 .907  .214
Belum
sertifikasi  18 13.06 1.259  .297
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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)    

Kemampuan 
merencanakan 
pembelajaran 

Equal variances 
assumed .504 .482 .519 34 .607 

Equal variances 
not assumed 

    .519 31.480 .608 

 
    Levene's Test for 

Equality of Variances
t-test for Equality of Means 

   
         F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed)    

Kemampuan 
melaksanakan 
pembelajaran 

Equal variances 
assumed .000 .986 .696 34 .491 
Equal variances 
not assumed 

    .696 33.974 .491 

 
    Levene's Test for 

Equality of Variances
t-test for Equality of Means 

   
         F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed)    

Kemampuan 
melakukan 
evaluasi 

Equal variances 
assumed .154 .697 .177 34 .861 
Equal variances 
not assumed 

    .177 33.932 .861 

 
    Levene's Test for 

Equality of Variances
t-test for Equality of Means 

   
         F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed)    

Kemampuan 
mengadakan 
hubungan 
pribadi 

Equal variances 
assumed 1.127 .296 .759 34 .453 
Equal variances 
not assumed 

    .759 30.911 .453 

 

 



 

 

TABULASI DATA PENELITIAN 

KINERJA GURU BERSERTIFIKASI 

 
No Resp 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  Juml 
1 R-1 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 103 
2 R-2 2 2 4 5 5 4 3 3 4 3 3 4 5 1 2 4 4 3 5 3 5 5 79 
3 R-3 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 92 
4 R-4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 1 4 4 5 4 4 5 5 4 89 
5 R-5 4 2 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 87 
6 R-6 2 4 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 96 
7 R-7 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 109 
8 R-8 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 102 
9 R-9 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 3 5 3 5 4 96 

10 R-10 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 72 
11 R-11 4 5 5 5 5 2 3 4 4 3 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 4 94 
12 R-12 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 99 
13 R-13 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 99 
14 R-14 2 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 90 
15 R-15 1 2 4 4 3 4 3 3 5 5 3 5 5 3 3 3 4 3 3 3 5 4 78 
16 R-16 4 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 98 
17 R-17 4 2 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 87 
18 R-18 4 5 5 5 5 2 3 4 4 3 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 4 94 

 



 

 

TABULASI DATA PENELITIAN 

KINERJA GURU BELUM SERTIFIKASI 

 

No Resp 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  Juml 
1 R-1 5 2 5 5 2 2 2 3 2 5 3 4 4 3 5 5 4 3 4 3 3 5 79 
2 R-2 2 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 100 
3 R-3 5 2 5 4 5 5 3 3 5 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 90 
4 R-4 4 2 3 4 4 4 3 4 5 2 3 1 1 3 2 3 2 3 4 5 3 4 69 
5 R-5 4 4 5 5 5 4 3 3 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 94 
6 R-6 5 2 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 98 
7 R-7 5 2 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 100 
8 R-8 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 98 
9 R-9 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 3 5 3 5 4 96 

10 R-10 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 80 
11 R-11 4 5 5 5 5 2 3 4 4 3 5 5 5 2 4 5 5 4 5 4 5 4 93 
12 R-12 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 3 95 
13 R-13 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 98 
14 R-14 2 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 2 5 4 5 5 4 4 5 4 88 
15 R-15 4 2 4 4 3 4 4 3 5 5 3 5 5 3 3 3 4 3 3 3 5 4 82 
16 R-16 4 4 5 4 3 4 3 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 92 
17 R-17 4 2 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 86 
18 R-18 4 5 5 5 5 2 3 4 4 3 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 4 94 

 



 

 

TABULASI DATA PENELITIAN 
SERTIFIKASI PROFESI GURU 

 

No 
Respond
en  Sertifikasi Guru  Σ 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    
1  R‐1  4  5  3  2  3  1  3  1  5  4  2  33 
2  R‐2  4  4  4  4  3  1  3  1  3  4  2  33 
3  R‐3  4  4  2  4  5  1  3  5  5  4  3  40 
4  R‐4  4  4  4  4  5  1  3  1  3  4  2  35 
5  R‐5  4  4  2  4  5  1  3  1  3  4  2  33 
6  R‐6  4  5  4  4  3  1  5  1  5  4  3  39 
7  R‐7  4  5  4  5  5  1  4  5  5  5  2  45 
8  R‐8  4  4  5  4  3  1  3  1  1  4  2  32 
9  R‐9  4  4  4  4  3  1  3  4  5  4  2  38 
10  R‐10  4  4  3  4  5  1  1  1  3  3  2  31 
11  R‐11  4  5  4  5  3  1  4  2  5  4  2  39 
12  R‐12  4  4  4  4  3  1  3  1  1  4  2  31 
13  R‐13  4  4  4  4  3  1  3  1  1  4  2  31 
14  R‐14  4  4  2  4  5  1  3  1  2  4  3  33 
15  R‐15  4  4  3  4  3  1  3  1  3  3  2  31 
16  R‐16  4  4  2  4  5  1  5  1  2  4  3  35 
17  R‐17  4  4  5  4  5  1  3  1  3  4  2  36 
18  R‐18  4  5  5  5  3  1  4  1  5  4  2  39 

 


