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SARI 

 
 

Muntiaroh. 2011. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Dalam 
Meningkatkan Kinerja Guru Pasca Sertifikasi Profesi Guru. Skripsi, Jurusan 
Hukum dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 
Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Kinerja Guru, Sertifikasi Profesi Guru, Hubungan Kinerja 

Guru  
          dengan Sertifikasi Profesi Guru 

 
Di dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

diamanatkan bahwa guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis 
dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan dan karenanya perlu 
dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Dalam menghasilkan tenaga 
profesional, Ditjen PMPTK melaksanakan program sertifikasi guru untuk 
meningkatkan kompetensinya, sehingga layak menjadi guru profesional. Dinas 
Pendidikan Kabupaten Pati merupakan sebuah instansi yang mempunyai 
kewenangan desentralisasi pendidikan dalam wilayah Kabupaten / Kota. Dalam 
hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pati melakukan berbagai pembinaan dan 
pengembangan guru pasca sertifikasi, tetapi setelah dilakukan berbagai pembinaan 
dan pengembangan kompetensi guru pasca sertifikasi, kinerja guru belum 
menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.  

Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui program unggulan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi 
profesi guru, (2) Untuk mengetahui fokus pembinaan ke empat kompetensi 
(kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan 
kompetensi sosial) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, dan (3) Untuk 
mengetahui kendala yang di hadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 
meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru. 
 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Pendekatan tersebut dipilih agar Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Dalam 
Meningkatkan Kinerja Guru Pasca Sertifikasi, dapat dinilai dan dideskripsikan 
secara jelas. Lokasi penelitian ini adalah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi, metode 
observasi, dan metode wawancara. Keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan interactive model dengan tahap-tahap analisis data yaitu data 
reduction (reduksi data), display (penyajian data) dan conclucion drawing / 
verification. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 
dalam meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi melalui kegiatan dan / program 
KKG/MGMP, seminar, workshop, training dan teaching clinic yang secara 
langsung diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati maupun di 
bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati melalui forum KKG / MGMP, 



  x

MKKS. Dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan masing-masing 
kompetensi guru dalam sebuah pertemuan ada yang hanya memfokuskan satu atau 
dua kompetensi dan ada pula yang empat kompetensi sekaligus seperti pembinaan 
dan pengembangan melalui teaching clinic. Dalam pembinaan dan pengembangan 
selain melalui kegiatan-kegiatan / forum-forum tersebut, Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pati juga memberikan penghargaan-penghargaan tertentu kepada guru, 
kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai dengan prestasi yang diraih. Selain 
itu Dinas Pendidikan Kabupaten Pati mempunyai keunggulan dan juga hambatan  
dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kinerja guru pasca sertifikasi 
profesi guru. Keunggulan tersebut ialah adanya program teaching clinic serta 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sedangkan hambatannya adalah adanya 
permasalahan dari dalam (internal) yaitu rendahnya motivasi guru untuk 
meningkatkan kompetensinya, minimnya kemampuan guru di bidang ICT 
(information, communication dan technology) dan permasalahan dari luar 
(eksternal) yaitu belum adanya program evaluasi pasca sertifikasi (skill audit),  
peluang pengembangan karier yang belum jelas (CDP / Continuous 
Professionalism Development). 

Saran yang dapat disampaikan yaitu upaya pembinaan dan pengembangan 
guru pasca sertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati harus dilaksanakan secara 
terencana dan terprogram dengan sistem yang jelas serta perlunya peningkatan 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar pembinaan dan pengembangan guru 
pasca sertifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat 
terlihat out putnya, sehingga dapat memberi sumbangsih upaya apa yang harus 
ditingkatkan dan perlu diperbaiki. Selain hal tersebut harus ditingkatkan pula 
pemberian penghargaan terhadap guru, kepala dan pengawas sekolah sesuai 
prestasi agar dapat memotivasi kinerja guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 
 

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen 

pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib 

belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa 

dan olah raga memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. 

Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan  lulusan yang 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. 

Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan 

manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan (Maisah, 2010:26). 

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam 

pendidikan formal pada umumnya, karena bagi siswa, guru sering dijadikan tokoh 

teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Di sekolah guru merupakan unsur 

yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan selain unsur murid dan 

fasilitas lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh 

kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar 

mengajar.  Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil 
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pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu 

kinerjanya (Ondi, 2010:3). 

Guru yang memiliki komitmen rendah biasanya kurang memberikan 

perhatian kepada murid, demikian pula waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran sangat sedikit. Sebaliknya, seorang guru yang 

memiliki komitmen yang tinggi biasanya tinggi sekali perhatiannya dalam 

meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, mengklarifikasi 

masalah-masalah pembelajaran, dan menentukan alternatif pemecahannya.  

Guru dituntut untuk memiliki kinerja yang mampu memberikan dan 

merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum 

yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Dalam 

meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi kinerja guru menjadi 

tuntutan penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan (Ondi, 2010:4). 

Guru pada prinsipnya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk berkreasi 

guna meningkatkan kinerjanya. Namun potensi yang dimiliki guru untuk berkreasi 

sebagai upaya meningkatkan kinerjanya tidak selalu berkembang secara lancar 

dan wajar disebabkan adanya pengaruh dari berbagai faktor baik yang muncul 

dalam pribadi guru itu sendiri maupun yang terdapat diluar pribadi guru. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa kondisi dilapangan mencerminkan keadaan guru yang 

tidak sesuai dengan harapan seperti adanya guru yang bekerja sambilan baik yang 

sesuai dengan profesinya maupun diluar profesi mereka, terkadang ada sebagian 

guru yang totalitas lebih menekuni kegiatan sambilan dari pada kegiatan 

utamanya sebagai guru disekolah.  



 

 

3

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru bersamaan dengan 

peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk 

peningkatan kesejahteraan guru yaitu berupa pemberian tunjangan profesi sebesar 

satu kali gaji pokok kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan 

tersebut berlaku untuk semua guru, baik guru yang berstatus pegawai negeri sipil 

(PNS) maupun guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS / swasta). 

Data guru PNS  dan Non PNS di sekolah negeri dan swasta wilayah 

Kabupaten Pati berdasarkan jenjang pendidikan, data lulus sertifikasi tahun 2006 

sampai dengan 2009, data kuota sertifikasi guru TK / SD / SMP / SLB / SMA / 

SMK dapat dilihat pada tabel.1 berikut ini. 

Tabel. 1 Rekapitulasi Guru Lulus Sertifikasi s / d 2009 di Kabupaten Pati 

Keterangan No Jenjang 

Sekolah PNS Non PNS 

Jumlah 

1 TK 48 7 65 

2 SD 1392 5 139 

3 SLB 5 0 5 

4 SMP 799 30 829 

5 SMA 289 31 320 

6 SMK 208 20 228 

 TOTAL 2751 93 2844 

Sumber: Data Dinas Pendidikan Pati, 2009 
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Berdasarkan jumlah yang sudah tertera dalam tabel diatas, guru lulus 

sertifikasi di wilayah Kabupaten Pati tergolong banyak, tetapi pada kenyataanya 

guru profesional belum menunjukkan kinerjanya yang profesional. Maka untuk 

mengatasi realitas di lapangan seperti itu,  Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

menyelenggarakan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi 

guru pasca sertifikasi, agar guru tersebut dapat meningkatkan kinerjanya secara 

optimal. Akan tetapi setelah dilakukan berbagai upaya pembinaan dan 

pengembangan kompetensi guru ternyata kinerja guru belum menunjukkan 

perubahan kinerja yang lebih baik.  

Profesionalisme guru, telah banyak dilakukan, namun dalam 

pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik pada lingkungan 

Depdiknas maupun di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Kendala 

yang melekat di Depdiknas misalnya, adanya gejala ketidakseriusan dalam 

menangani permasalahan pendidikan, seperti juga menangani masalah guru. 

Gejala tersebut antara lain adanya ketidaksinambungan antara berbagai program 

peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas guru yang ditangani oleh berbagai 

direktorat yang di lingkungan Depdiknas, serta tidak adanya fokus dalam 

peningkatan kualitas guru sehingga terkesan berputar-putar ditempat (Mulyasa, 

2008:7). 

Sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan 

profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program 

pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Adanya 
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peraturan pemerintah tersebut membawa dampak terhadap peningkatan mutu 

pendidikan khususnya mutu / kualitas guru dapat meningkatkan mutu pendidikan 

dimaksudkan dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah sehingga lebih 

berkualitas sesuai standar kelayakan dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta meningkatkan 

profesionalisme. 

Sesuai arah kebijakan nasional untuk memberikan otonomi yang lebih 

besar kepada daerah juga dilaksanakan di sektor pendidikan pemerintah pusat 

(Depdiknas) secara bertahap menyerahkan sebagian urusannya ke instansi vertikal 

di bawahnya. Dengan demikian desentralisasi pendidikan di Indonesia dalam 

bentuk dekonsentrasi berlangsung organisasi vertikal berupa kantor wilayah di 

tingkat provinsi dan kantor departemen di tingkat kabupaten / kota, kantor 

wilayah dan kantor departemen merupakan organisasi vertikal yang melaksanakan 

tugas-tugas dekonsentrasi dalam bidang pendidikan. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati merupakan lembaga pelaksana daerah 

dari wujud desentralisasi pendidikan sebagai pengelola urusan teknis pelayanan 

dan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pembiayaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah 

daerah Kabupaten Pati. Sehingga dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 

sudah melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi 

dengan berbagai pembinaan dan pengembangan kompetensi guru secara 

berkelanjutan (Continuous Professionalism Development) melalui Kelompok 

Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah 
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Kelompok Kepala Sekolah (MKKS), seminar, workshop dan training terhadap 

guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik agar guru di wilayah Kabupaten 

Pati yang lulus sertifikasi dapat meningkatkan kinerjanya sebagai guru 

profesional. Akan tetapi guru yang sudah mendapat pembinaan dan 

pengembangan pasca sertifikasi belum ada peningkatan kinerja  sebagai guru yang 

sudah mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional (Miftah, 2009). 

Seperti yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, bahwa 

“guru sertifikasi belum menunjukkan kinerja yang profesional”. 

Kenyataan ini sangat memprihatinkan dan mengundang berbagai 

pertanyaan tentang konsistensi guru terhadap profesinya.  Kenyataan yang terjadi 

di lapangan merupakan suatu hal yang perlu dan patut untuk dicermati secara 

mendalam tentang faktor penyebab munculnya permasalahan tersebut sebab 

hanya dengan memahami faktor yang berpengaruh terhadap kinerja guru, agar 

usaha-usaha yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah tingkat 

kabupaten / kota mampu meningkatkan dan mendorong kinerja guru ke arah yang 

lebih baik sebab kinerja sebagai suatu sikap dan perilaku dapat meningkat dari 

waktu ke waktu. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh mengenai “UPAYA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN 

PATI DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU PASCA SERTIFIKASI 

PROFESI GURU”. 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Sertifikasi guru telah menimbulkan permasalahan di antara guru 

bersertifikat dan guru yang tidak bersertifikat. Guru yang telah bersertifikat tentu 

akan lebih bangga dengan guru yang belum bersertifikasi guru profesional. Pada 

kenyataannya guru yang berpredikat sebagai guru profesional belum tentu 

profesional dalam kinerjanya sebagai guru yang telah bersertifikat. Kinerja guru 

tampak meningkat ketika mengurus proses sertifikasi tetapi setelah lulus mereka 

bertugas kembali seperti semula. 

Dengan adanya fakta tersebut harus segera diatasi untuk menunjukkan 

kinerja guru sesuai satandar keprofesionalan yang telah ditetapkan sebagai 

pendidik bersertifikasi. Dinas pendidikan harus berupaya untuk meningkatkan 

pembinaan dan pengembangan kompetensi guru karena jika masalah tersebut 

tidak segera diatasi akan menjadi permasalahan yang terus-menerus di masyarakat 

dan menjadi kerugian bagi pemerintah dan perkembangan mutu pendidikan di 

Indonesia. 

C.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 

meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah program unggulan pembinaan secara berkelanjutan 

(Continuous Development) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 

meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru? 
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2. Bagaimanakah fokus pembinaan ke empat kompetensi (kompetensi 

paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati? 

3. Apakah yang menjadi kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 

meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

    Tujuan penelitian dengan judul Upaya Dinas Pendidikan   Kabupaten Pati 

dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pasca Sertifikasi Profesi Guru adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui program unggulan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 

meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru. 

2. Untuk mengetahui fokus pembinaan ke empat kompetensi (kompetensi 

paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. 

3. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

dalam meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian tersebut    

adalah:  

a. Bagi Penulis 
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Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk memperluas 

khasanah ilmu pengetahuan selanjutnya untuk mengetahui peningkatan kinerja 

guru pasca sertifikasi profesi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. 

b. Bagi Jurusan 

Manfaat untuk jurusan yaitu untuk memberi tambahan referensi bagi 

kepentingan penelitian yang berkaitan dengan peningkatkan Kinerja Guru Pasca 

Sertifikasi Profesi Guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. 

 

 

c. Bagi Pihak Dinas Pendidikan 

Manfaat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati agar dapat ditemukan 

cara-cara yang lebih efektif dalam upaya peningkatan kinerja guru pasca 

sertifikasi profesi guru di wilayah Kabupaten Pati. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kinerja Guru 

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" 

yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. 

Menurut Hamzah B Uno (dalam Maisah 2010:87) tenaga pengajar (guru) 

merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian 

khusus sebagai guru dan tidak dapat oleh sembarang orang diluar bidang 

pendidikan. 

Dengan demikian perihal tenaga pengajar dengan kinerjanya adalah 

menyangkut seluruh aktifitas yang ditunjukkan oleh tenaga pengajar dalam 

tanggung jawabnya sebagai orang yang mengemban amanat dan tanggung jawab 

untuk menididik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan memandu peserta 

didik dalam rangka mengiring perkembangan peserta didik ke arah kedewasaan 

mental-spiritual maupun fisik-biologis. 

Kinerja tenaga pengajar menyangkut semua kegiatan atau tingkahlaku 

yang dialami tenaga pengajar, hanya berupa respons tapi biasanya member hasil. 

Kinerja dapat dipandang dari berbagai aspek, baik dari sudut tenaga pengajar 

maupun mahasiswa.  

Kinerja dipandang dari sudut pendidikan atau berbasis pendidikan lebih 

merupakan perluasan dari suatu tujuan perilaku. Seperti, tujuan pembelajaran 

berorientasi pada perilaku, pendidikan yang didasari kinerja sangat tepat 

diterapkan untuk mata pelajaran dimana perilaku-perilaku yang tepat tersebut 
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dideskripsikan atau dinilai melalui tes kinerja maupun observasi melalui perilaku 

(Maisah 2010:88). 

Menurut Robert Bacal (dalam Maisah, 2010:129), manajemen kinerja 

adalah proses komunikasi yang berlangsung terus- menerus, yang dilaksanakan 

kemitraan, antara seorang guru dengan siswa. Terjalinnya proses komunikasi yang 

baik antara kepala sekolah dengan guru, dan guru dengan siswa dalam proses 

pembelajaran dapat lebih mempercepatkan pemahaman siswa terhadap materi 

yang disampaikan oleh guru, dan ini merupakan suatu sistem kinerja yang 

memberi nilai tambah bagi sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas siswa 

dalam belajar.  

Menurut Syafri Mangkuprawira dan Aida Witayala (dalam Maisah, 

2010:129) kinerja merupakan suatu kontruksi multidimensi yang mencakup 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor 

instrinsik guru (personal/individual) atau SDM dan ekstrinsik, yaitu 

kepemimpinan, sistem, tim, dan situasional. Uraian rincian faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a) Faktor personal / individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan (skill), 
kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh tiap 
individu guru 

b) Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team leader dalam 
memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja pada guru.  

c) Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 
rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan 
dan kerataan anggota tim 

d) Faktor system, meliputi mekanisme kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh 
pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur kerja dalam 
organisasi (sekolah) 

e) Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 
eksternal  dan internal 



 

 

12

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 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. Prestasi 

bukan berarti banyaknya kejuaraan yang diperoleh guru tetapi suatu keberhasilan 

yang salah satunya nampak dari suatu proses belajar mengajar. 

Tujuh indikator yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam 
melaksanakan tugas utama mengajar (Teaching), yaitu: 
a. Rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran 
b. Kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas 
c. Rendahnya kemampuan melakukan dan memnafaatkan penelitian tindakan 

kelas ( Classroom action research ) 
d. Rendahnya motivasi berprestasi 
e. Kurang disiplin 
f. Rendahnya komitmen profesi 
g. Serta rendahnya kemampuan manajemen waktu (Mulyasa, 2008:9). 
 

Musyarofah (2008:7) keberhasilan guru seseorang bisa dilihat apabila 

kriteria-kriteria kerja seseorang telah telah mencapai keseluruhan. Jika kriteria 

telah dicapai berarti pekerjaan seseorang telah dianggap memiliki kualitas kerja 

yang baik. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian kinerja guru 

adalah hasil kerja yang terlihat dari serangkaian kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang yang berprofesi guru. 

Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK, berkenaan dengan 

kepentingan penilaian terhadap kinerja guru. Georgia Departemen  of  

Education  telah  mengembangkan  teacher  performance assessment  

instrument yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat 
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Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan guru, 

meliputi: (1) rencana pembelajaran (teaching plans and materials) atau 

disebut dengann RPP  (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), (2) prosedur 

pembelajaran (classroom procedure), dan (3) hubungan antar pribadi 

(interpersonal skill). Indikator penilaian  terhadap kinerja guru dilakukan  

terhadap  tiga kegiatan pembelajaran dikelas yaitu:  

1. Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran  

Tahap perencanaan dalam   kegiatan pembelajaran adalah tahap yang 

berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar.  

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan 

pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, 

penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode serta 

strategi pembelajaran. Semua tugas  tersebut merupakan  tugas dan  

tanggung  jawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaanya 

menuntut kemampuan guru.  

a. Pengelolaan Kelas  

Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas guna 

mewujudkan   proses pembelajaran yang menyenangkan adalah  

tuntutan bagi seorang guru dalam pengelolaan kelas. Kemampuan 

guru dalam memupuk kerjasama dan disiplin siswa dapat diketahui 

melalui pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu masuk  dan  

keluar  kelas, melakukan  absensi  setiap  akan memulai proses 
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pembelajaran, dan melakukan pengaturan tempat duduk siswa. 

Kemampuan lainnya dalam pengelolaan kelas adalah pengaturan 

ruang / setting tempat duduk siswa yang dilakukan pergantian, 

tujuannya memberikan kesempatan belajar secara merata kepada 

siswa.  

b. Penggunaan Media dan Sumber Belajar  

Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang perlu 

dikuasi guru di samping pengelolaan kelas adalah menggunakan 

media dan sumber belajar. Kemampuan menggunakan media dan 

sumber belajar tidak hanya menggunakan media  yang  sudah  

tersedia  seperti media  cetak, media  audio,  dan media  audio  

visual.  Tetapi  kemampuan  guru  di  sini  lebih  ditekankan  pada 

penggunaan objek nyata yang ada di sekitar sekolahnya.   

c. Penggunaan Metode Pembelajaran  

Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran. 

Guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran sesuai dengan materi  yang  akan disampaikan.  

Menurut Yamin, dkk. (2010:87) tenaga pengajar merupakan suatu profesi, 

yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan 

tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. Walaupun 

pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut diluar bidang pendidikan. 

Dengan demikian perihal tenaga pengajar dengan kinerjanya adalah 

menyangkut keseluruhan aktifitas yang ditunjukkan oleh tenaga pengajar dalam 
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tanggungjawabnya sebagai orang yang mengemban suatu amanat dan 

tanggungjawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan 

memandu peserta didik dalam rangka mengiring perkembangan peserta didik 

kearah kedewasaan mental spiritual maupun fisik-biologis. 

Kinerja pengajar adalah perilaku atau respons yang memberi hasil yang 

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

Kinerja tenaga pengajar menyangkut semua kegiatan atau tingkah laku yang 

dialami tenaga pengajar, jawaban yang mereka buat, untuk memberi hasil atau 

tujuan. Terkadang kinerja tenaga pengajar hanya berupa respon, tetapi biasanya 

memberi hasil. Kinerja dapat dipandang dari sudut tenaga pengajar yang 

menyangkut bagaimana instruksi tenaga pengajar dalam memberikan arahan 

tersebut. 

Dalam kaitan dengan kinerja tenaga pengajar pada dasarnya lebih terfokus 

pada perilaku tenaga pengajar didalam pekerjaannya, demikian pula prihal 

efektifitas tenaga pengajar adalah sejauh mana kinerja tersebut dapat memberikan 

pengaruh kepada siswa. Karena secara spesifik tujuan kinerja guru mengharuskan 

para tenaga pengajar membuat keputusan khusus dimana tujuan pengajaran 

dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tingkahlaku yang kemudian ditransferkan 

pada siswa. 

Hal-hal yang tampak dan dapat dideskripsikan melalui penampilan tenaga 

pengajar dalam keseharian dapat dilihat dari berbagai aktifitasnya. Beberapa 

aktifitas tersebut diantaranya meliputi: (1) Kegiatan sebelum mengajar, (2) 

Kegiatan selama mengajar, (3) Kegiatan selama segmen pengajaran dan (4) 
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Kegiatan tentang keterlibatan tenaga pengajar dalam masyarakat pendidik atau 

lingkungannya secara lebih luas. 

Menurut Syafarudin Alwi (2001:187) secara teoritis tujuan penilaian 

dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang 

bersifat evaluation harus menyelesaikan: 1. Hasil penilaian digunakan sebagai 

dasar pemberian kompensasi 2. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing 

decision 3. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar meengevaluasi sistem seleksi. 

Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan: 1. Prestasi riil 

yang dicapai individu 2. Kelemahan - kelemahan individu yang menghambat 

kinerja 3. Prestasi- pestasi yang dikembangkan. 

Manfaat Penilaian Kinerja Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan 

suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun 

secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah :  

(1) Penyesuaian-penyesuaian kompensasi  

(2) Perbaikan kinerja  

(3) Kebutuhan latihan dan pengembangan  

(4) Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, 

pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja 

(5) Untuk kepentingan penelitian pegawai  

(6) Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. 

Sehubungan dengan itu, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok 

orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan 
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performance sebagai kata benda (noun) di mana salah satu entrinya adalah hasil 

dari sesuatu pekerjaan (thing done), pengertian performance atau kinerja adalah 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam 

upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

tidak bertentangan dengan moral atau etika.  

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi 

berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh 

keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Oleh karena itu, menurut 

model partner-lawyer Donnelly, Gibson and Invancevich: 1994 (dalam 

Mangkunegara, 2007) kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-

faktor; (a) harapan mengenai imbalan; (b) dorongan; (c) kemampuan; kebutuhan 

dan sifat; (d) persepsi terhadap tugas; (e) imbalan internal dan eksternal; (f) 

persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Dengan demikian, kinerja 

pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu: (1) kemampuan, (2) keinginan dan 

(3) lingkungan.  

Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus 

mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui 

pekerjaannya. Tanpa mengetahui ketiga faktor ini kinerja yang baik tidak akan 

tercapai. Dengan kata lain, kinerja individu dapat ditingkatkan apabila ada 

kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. Kinerja individu dipengaruhi oleh 

kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri adalah perasaan individu terhadap 

pekerjaannya. Perasaan ini berupa suatu hasil penilaian mengenai seberapa jauh 



 

 

18

dengan faktor-faktor individu, yakni: (a) kepribadian seperti aktualisasi diri, 

kemampuan menghadapi tantangan, kemampuan menghadapi tekanan, (b) status 

dan senioritas, makin tinggi hierarkis di dalam perusahaan lebih mudah individu 

tersebut untuk puas; (c) kecocokan dengan pekerjaannya secara keseluruhan 

mampu memuaskan kebutuhannya. Kepuasan tersebut berhubungan minat, 

semakin cocok minat individu semakin tinggi kepuasan kerjanya; (d) kepuasan 

individu dalam hidupnya, yaitu individu yang mempunyai kepuasan yang tinggi 

terhadap elemen-elemen kehidupannya yang tidak berhubungan dengan kerja, 

biasanya akan mempunyai kepuasan kerja yang tinggi (Mangkunegara, 2007). 

Menurut Martinis (dalam Palan 2007:8) mendefinisikan kompetensi 
sebagai karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan kausal dengan 
kriteria referensi efektifitas dan / atau keunggulan dalam pekerjaan atau situasi 
tertentu. Karakter dasar diartikan sebagai kepribadian seseorang yang cukup 
dalam dan berlangsung lama, yaitu motif, karakteristik pribadi, konsep diri dan 
nilai-nilai seseorang. Kriteria referensi berarti kompetensi dapat diukur 
berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Hubungan kausal, bahwa keberadaan 
kompetensi memprediksi atau menyebabkan kinerja unggul. Kinerja unggul 
berarti tingkat pencapaian dalam situasi kerja. Sedangkan kinerja efektif adalah 
batas minimal level hasil kerja yang dapat diterima. 

Atas dasar itu kompetensi memiliki lima jenis karakteristik, yaitu: (1) 
pengetahuan, merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran (2) keterampilan 
atau keahlian, merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu 
kegiatan (3) konsep diri dan nilai-nilai, merujuk pada sikap dan nilai-nilai citra 
diri seseorang (4) karakteristik pribadi, merujuk pada karakteristik fisik dan 
konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi dan (5) motif, merupakan 
emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau dorongan-dorongan lain yang memicu 
tindakan. 

 
Menurut Martinis (dalam Kreitner dan Kinicki 2007:156) memandang 

kompetensi dari aspek perbedaan individu yang dihubungkan dengan prestasi. 

Kompetensi menunjukkan ciri yang luas dan karakteristik tanggung jawab yang 

stabil pada tingkat prestasi yang maksimal berlawanan dengan kompetensi kerja 

mental maupun fisik. Kompetensi adalah karakteristik stabil yang berkaitan 
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dengan kemampuan fisik dan mental maksimum seseorang, dan keterampilan 

adalah kapasitas khusus untuk memanipulasi objek secara fisik. 

Menurut Broke and Stone (dalam Mulyasa 2008:25) mengemukakan 

bahwa kompetensi guru sebagai, descriptive of qualitative nature of teacher 

behavior appears to be entirely meaningful, kompetensi guru merupakan 

gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sementara 

Charles dalam Mulyasa mengemukakan bahwa competency as rational 

performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition 

(kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang 

dipercayakan sesuai dengan kondisi yang diharapkan).  

Louise Moqvist (2003) di dalam makalah Eko Supraptono, 

mengemukakan bahwa ”Competence has been defined in the like of actual 

circumstances relating to the individual and work. Sementara itu dari Training 

Agency  sebagaimana disampaikan Len Holmes (1999) menyebutkan bahwa “ A 

competence is a description a something which a pearson who works in given 

occupational area should be able to do. It is a description of an action, behavior 

our outcome which a pearson shouldbe able to demonstrate. Dari kedua pendapat 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan 

gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan (be able to do) seseorang 

dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat 

ditampilkan atau ditunjukkan. 

Agar dapat melakukan (be able to do) sesuatu dalam pekerjaannya tentu 

saja seseorang harus memiliki kemampuan (ability) dalam bentuk pengetahuan 
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(knowledge), sikap (attitude) dan keterampilan (skill) yang sesuai dengan bidang 

pekerjaannya. Maka dalam hal ini kompetensi guru dapat dapat dimaknai sebagai 

gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seorang guru dalam 

melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang 

ditujukan.  

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: “Kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati 

dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. 

Menurut Abdul Majid (dalam Yamin, 2008:6) standar kompetensi guru 

adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki 

jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan. 

Kinerja  guru mempunyai  spesifikasi / kriteria  tertentu. Kinerja  guru da-

pat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi / kriteria kompetensi yang harus 

dimiliki oleh setiap guru.  

Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa 

pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus 

kewajiban profesional. Dengan itu, diharapkan, pendidik dapat mengabdikan 

secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Dalam 

UUGD ditentukan bahwa seorang: 1) pendidik wajib memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran, 2) kualifikasi 

pendidik diperoleh melalui pendidikan tinggi program Sarjana (S1) atau program 
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Diploma (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru dsan S-2 untuk dosen, 

3) kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial (Wijaya, 2008:4). 

  Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan individual untuk 

menunjukkan hasil kerjanya sesuai dengan standar. Dalam pengertian yang lebih 

spesifik, kompetensi dapat diartikan sebagai kapasitas, kualifikasi atau perilaku 

yang dibawa seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan 

efektif. Dan guru yang kompeten memiliki perilaku yang dapat diukur. Disamping 

itu instrument yang yang digunakan untuk mengukur atau menguji kompetensi 

guru harus mampu membedakan antara guru yang profesional dan tidak 

professional. Sesuai dengan Australia National Training Board (NTB) 

menjelaskan lebih lanjut tentang kompetensi yaitu: 

Competence bring all these elements of task, skill and knowledge together 
and add a performance standard. Thus a competence is written in the form of a 
task to  be carried out, the skill required to do it and the standard to which the 
task must be performed…” Competencies can be motives, traits, self- concept, 
attitude or values, content knowledge, or cognitive or behavioral skill-any 
individual characteristic that can be measured or counted reliably and that can be 
shown to differentiate significantly between superior arid average performers, or 
between effective and ineffective performers” (Smith, 1995:97). 

 
Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi minimal yang harus 

dimiliki oleh seorang guru untuk mengajar. Sesuai dengan UU No 14 / 2005 

tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru tersebut diukur dari kompetensi 

paedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Indikasi motif, sifat, konsep diri, 

pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi karakteristik individu yang dapat 

mempengaruhi perilaku pada bertindak dan berdampak dalam kinerja dalam 

jabatan. Denagn menggunakan criteria tersebut, kompetensi guru dapat diarahkan 
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dalam dua hal yaitu kompetensi minimal untuk mengajar dikelas dan kompetensi 

profesional lain yang bisa dikembangkan untuk promosi jabatan-jabatan penting 

(Wijaya, 2008:3). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik  Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2007  tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
Guru. Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh 
dari 4 kompetensi utama. 

 
A. Kompetensi Paedagogik 

 
‐ Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. 
‐ Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 
‐ Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang 

diampu. 
‐ Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 
‐ Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. 
‐ Memfasilitasi pengembangan potensi yang dimiliki. 
‐ Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik. 
‐ Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 
‐ Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluai untuk kepentingan pembelajaran. 
‐ Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

B. Kompetensi Kepribadian 

‐ Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 
nasional Indonesia. 

‐ Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak dunia dan teladan 
bagi peserta didik dan masyarakat. 

‐ Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantab, stabil, dewasa, arif dan 
berwibawa. 

‐ Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 
guru, dan rasa percaya diri. 

‐ Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.  
C. Kompetensi sosial 

 
‐ Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, 
keluarga dan status sosial ekonomi. 

‐ Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, 
tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. 



 

 

23

‐ Beradaptasi ditempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 
memiliki keragaman sosial budaya. 

‐ Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 
dan tulisan atau bentuk lain. 

 
D. Kompetensi Profesional 

 
‐ Mengusai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 
‐ Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran / bidang 

pengembangan yang diampu. 
‐ Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 
‐ Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 
‐ Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 
 
Sebagai pembanding, dari National Board for Profesional Teaching Skill 

(2002) telah merumuskan standar kompetensi bagi guru di Amerika Serikat yang 

menjadi dasar guru untuk mendapatkan sertifikasi guru, dengan rumusan what 

teacher should knowand be able to do di dalamnya terdiri dari lima proposisi 

utama yaitu:  

1. Guru berkomitmen untuk siswa dan belajar mereka. 

Berdedikasi untuk membuat pengetahuan yang dapat diakses oleh semua 

siswa, memperlakukan siswa secara adil, mengenali perbedaan individu siswa 

yang membedakan mereka dari satu sama lain, memahami bagaimana siswa 

mengembangkan belajar, menghormati perbedaan budaya dan keluarga, 

memotivasi siswa, memperhatikan perkembangan karakter. 

2. Guru  mengetahui cara mengajar untuk siswa. 

Memiliki penguasaan atas subyek (s) yang mereka ajarkan, memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang sejarah, struktur dan aplikasi dunia nyata 
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dari subjek, memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengajar itu, dan 

mereka sangat familiar dengan kesenjangan keterampilan dan siswa prasangka 

dapat membawa kepada subjek, dapat menggunakan strategi pembelajaran 

yang beragam untuk mengajar untuk memahami. 

3. Guru bertanggung jawab untuk mengelola dan monitoring siswa belajar. 

Memberikan instruksi efektif, bergerak dengan lancar melalui berbagai teknik 

pembelajaran, siswa tetap termotivasi, terlibat dan terfokus, mengetahui 

bagaimana untuk melibatkan para siswa untuk memastikan lingkungan belajar 

disiplin, dan bagaimana mengatur instruksi untuk memenuhi tujuan 

instruksional, mengetahui cara untuk menilai kemajuan masing-masing siswa 

serta kelas sebagai suatu keseluruhan, menggunakan beberapa metode untuk 

mengukur pertumbuhan siswa dan pemahaman, dan mereka dengan jelas 

dapat menjelaskan kinerja murid kepada orang tua. 

4. Guru berpikirkan sistematis tentang praktek dan belajar dari pengalaman. 

Bersedia untuk mencoba hal baru, akrab dengan teori-teori belajar dan strategi 

pembelajaran dan tetap mengikuti isu-isu di pendidikan Amerika, kritis 

memeriksa praktek mereka secara teratur untuk memperdalam pengetahuan, 

memperluas repertoar mereka keterampilan, dan memasukkan temuan-temuan 

baru ke dalam praktek mereka. 

5. Guru adalah anggota masyarakat belajar. 

Berkolaborasi dengan orang lain untuk meningkatkan pembelajaran siswa. 

Mencari dan membangun kemitraan dengan kelompok masyarakat dan bisnis, 

bekerja dengan profesional lain tentang kebijakan instruksional, 
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pengembangan kurikulum dan pengembangan staf, mengevaluasi kemajuan 

sekolah dan alokasi sumber daya dalam rangka memenuhi tujuan negara 

bagian dan lokal pendidikan, mengetahui bagaimana bekerja sama dengan 

orang tua untuk melibatkan mereka secara produktif dalam pekerjaan sekolah. 

Dalam Australia jurnal internasional, tujuan standar kompetensi untuk 

membantu dalam tata kelola pendidikan, meningkatkan standar prestasi dan 

kualitas pembelajaran, meningkatkan standar pendidikan guru dan 

mempromosikan mengajar sebagai profesi. 

Dalam standar kompetensi dan sertifikasi profesi guru, uji kompetensi baik 

secara teoritis maupun praktis memiliki manfaat yang sangat penting, terutama 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. 

Pentingnya uji kompetensi dalam standar kompetensi dan sertifikasi guru salah 

satunya dapat digunakan untuk mengembangkan standar komptensi guru. 

Berdasarkan hasil uji dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana 

yang perlu ditingkatkan, dan siapa yang perlu mendapat pembinaan secara 

kontinyu, serta siapa guru yang telah mencapai standar kemampuan minimal. 

Dari uraian diatas, kompetensi bukan hanya dalam tatanan pengetahuan 

akan tetapi sebuah kompeten yang harus tergambarkan dalam pola perilaku, dalam 

arti seseorang dikatakan memiliki kompetensi tertentu akan tetapi bagaimana 

implikasi dan implementasi pengetahuan dalam pola perilaku atau tindakan yang 

merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. 
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Dalam hal guru bersertifikat, menunjukkan bahwa antara kinerja guru dan 

kompetensi ternyata belum sesuai. Hal tersebut dikemukakan oleh beberapa 

pendapat, antara lain: 

‐ Dharma (2008), sebagai Ketua Bidang Pendidikan Dewan Perwakilan 
Daerah, bahwa “Kinerja guru penerima sertifikasi tidak menunjukkan 
peningkatan” 

‐ Haryanto (2009), dengan mengambil sampel 100 guru tersertifikasi dari 35 
kabupaten guru yang telah dan belum sertifikasi, utamanya dalam 
peningkatan mutu. Salah satu bukti yang menunjukkan adalah belum 
dilaksanakannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara ideal 
oleh seorang guru bersertifikat. 

‐ Setiawan “Pemberian sertifikat pendidik masih jauh dari yang diharapkan, 
atau dengan kata lain kualitas kinerja guru yang bersertifikat masih rendah“. 

‐ Sulistyo  “sertifikasi tidak menunjukkan peningkatan”. 
‐ Pemkot LPMP Jawa Tengah menyatakan bahwa kinerja guru di Jateng 

pemegang sertifikasi belum menunjukkan adanya peningkatan. 
 

Menurut Mangkunegara faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 

Dimana kedua faktor tersebut mempunyai masing-masing pengertian 

sebagai berikut: 

a. Faktor kemampuan 

Secara psikologis kemampuan guru terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill), artinya 

seorang guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan 

sesuai dengan bidangnya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditetapkan pada pekerjaan 

yang sesuai dengan keahliannya. Dengan penempatan guru yang sesuai 
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dengan bidangnya akan dapat membantu dalam efektifitas suatu 

pembelajaran. 

b. Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan 

seseorang yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. 

B. Sertifikasi Profesi Guru 

a.  Pengertian Sertifikasi 

Sejak tahun 2005, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Guru 

dan Dosen, yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung 

meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru 

memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. 

Dengan  sertifikat profesi ini pula guru berhak mendapat tunjangan profesi 

sebesar 1 bulan gaji pokok guru. Disamping UUGD juga mementapkan 

berbagai tunjangan yang berhak diterima guru sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan finansial guru kebijakan dalam UUGD ini adalah 

meningkatkan kualitas kompetensi guru seiring dengan peningkatan 

kesejahteraan dan sertifikasi guru akan secara otomatis  menjamin  

peningkatan kualitas kompetensi guru yang lebih bermutu agar 

ketercapaian pendidikan yang bermutu (Wijaya, 2008:1). 

Program sertifikasi profesi guru pada dasarnya mengacu pada 

National Commision on Educational Services (NCES) AS, “Certification 

is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher 
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candidate’s credentials and provides him or her a license to teach”. Jadi, 

sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru 

yang dinilai layak dan telah menyelesaikan program pendidikan profesi 

pendidik serta lulus berdasarkan penilaian portofolio atau ujian sertifikasi 

pendidik. Guru-guru yang telah lulus kualifikasi akan dinyatakan 

pemerintah sebagai guru yang profesional dan berhak mendapatkan 

tunjangan profesi. 

Sertifikasi guru sebagai salah satu upaya meningkatkan martabat 

guru, selain juga peningkatan penghasilan sangatlah dinanti-nanti oleh 

ribuan guru di Indonesia. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dituntut 

untuk menjadi pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik di setiap jenjang pendidikan formal baik 

tingkat dini, dasar maupun menengah. Sebagai guru yang profesional, guru 

dituntut untuk memiliki empat kompetensi yang meliputi kompetensi 

paedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, bila ingin dikatakan 

layak sebagai seorang pendidik maka pendidikan minimum haruslah 

diploma-IV atau sarjana. 

Usaha pemerintah untuk mengakui guru yang profesional 

dilakukan dengan pemberian sertifikat guru. Dengan sertifikasi guru, 

diharapkan dapat menentukan guru yang profesional, meningkatkan 

martabat guru, meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. 
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Pelaksanaan sertifikasi telah diatur berdasarkan pedoman mulai 

dari penetapan peserta, penyusunan portofolio, penilaian portofolio, 

pendidikan dan latihan profesi guru sampai pedoman sertifikasi guru 

dalam jabatan dilaksanakan melalui (1) Penilaian portofolio  dan (2) jalur 

pendidikan. Secara umum pelaksanaan sertifikasi guru melalui penilaian 

portofolio (Karsono, 2008:4). 

Guru dalam usaha mendapatkan kompetensi dilakukan dengan 

belajar sampai jenjang perguruan tinggi, karena itu syarat mutlak untuk 

menjadi guru harus mempunyai ijazah perguruan tinggi. Makin tinggi 

jenjang pendidikan yang dipunyai makin tinggi nilai kualifikasi akademik. 

Kompetensi paedagogik akan terangkum dalam penilaian pengalaman 

mengajar, perencanaan dana pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi 

pribadi diukur pada komponen penilaian dari atasan, kompetensi 

profesional dinilai melalui komponen pendidikan dan latihan, prestasi 

akademik dan pengembangan profesi dan keikutsertaan dalam forum 

ilmiah. Sedang kompetensi sosial terwujud dalam rangkuman pengalaman 

organisasi dan penghargaan masyarakat. Dengan demikian apabila guru 

telah lolos dari uji portofolio secara teoritis dan kenyataan guru tersebut 

benar-benar telah berprofesi profesional (Karsono, 2008:5). 

Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian 

pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, 
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setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi 

(Mulyasa, 2007:34). 

Keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang 

dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikasi    

berasal dari kata sertification yang berarti diploma atau pengakuan secara 

resmi kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu jabatan profesional. 

Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar 

dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang 

diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut (Depdiknas, 2004). 

Dalam Undang Undang No. 14 / 2005 pasal 2, disebutkan bahwa 

pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan 

sertifikasi pendidik. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa sertifikasi 

pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 

Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 

memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru adalah 

suatu bukti formal sebagai pengakuan sebagai tenaga profesional yang 

dimiliki oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pelayanan pendidikan 

pada satuan pendidikan tertentu, yang telah memenuhi standar profesional 

guru sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu 

pendididkan secara berkelanjutan. 
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b. Tujuan dan manfaat Sertifikasi 

Sertifikasi guru sebagai proses pemberian sertifikat pendidik 

kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Sebagai syarat 

mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. 

Sertifikasi guru bertujuan untuk:  

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen      
pembelajaran dan mewujudkan tujuan nasional 

2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan 
3. Meningkatkan martabat guru, dan 
4. Meningkatkan profesionalitas guru (Putro Widoyo Eko, 2008:4). 

Manfaat sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai 
manfaat sebagai berikut: 
1. Pengawasan Mutu 
a. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan 

seperangkat kompetensi yang bersifat unik. 
b. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk 

mngembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan. 
c. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada 

waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier 
selanjutnya. 

d. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu 
maupun usaha belajar secara lebih mandiri untuk mencapai 
peningkatan secara profesionalisme. 

2. Penjaminan Mutu 
a. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap 

kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan 
pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta 
anggotanya. Dengan demikian pihak berkepentingan, khususnya para 
pelanggan / pengguna akan makin menghargai organisasi profesi dan 
sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau 
melindungi para pelanggan / pengguna. 

b. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan / 
pengguna yang ingin memeperkerjakan orang dalam bidang keahlian 
dan keterampilan tertentu (Mulyasa, 2008:35). 

c. Peranan Sertifikasi 

Dalam peranan sertifikasi untuk guru, dalam hak dan kewajibannya 
antara lain:  
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1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan 
jaminan kesejahteraan sosial 

2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan 
prestasi kerja 

3. Memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan hak atas 
kekayaan intelektual 

4. Memproleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi 
5. Memproleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran 

untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan 
6. Memiliki kebebasan dalam  memberikan penilaian dan ikut menentukan 

kelulusan, penghargaan, dan / sanksi kepada peserta didik sesuai kaidah 
pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan 

7. Memproleh jaminan keselamatan tugas dalam melaksanakan tugas 
8. Memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi 
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam kebijakan pendidikan 
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi, dan / atau 
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya 

(UU No. 14 / 2005:14 / 1). 

d. Kerangka Sertifikasi 

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan 

bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan 

sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi 

panel, lokakarya dan simposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari 

penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji 

kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi 

atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga 

kependidikan maupun non kependidikan yang ingin memasuki profesi guru 

(Mulyasa, 2008:40). 
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Kerangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi guru baik lulusan sarjana 

kependidikan maupun lulusan sarjana non kependidikan, dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Pertama, lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami 

pembentukan kompetensi mengajar, sehingga mereka hanya memerlukan uji 

kompetensi yang dilaksanakan oleh pendidikan tinggi yang memiliki Program 

Pengadaan Tenaga Kependidikan (PPTK) terakreditasi dan ditunjuk oleh 

Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional. 

Kedua, lulusan program sarjana non kependidikan harus terlebih dahulu 

mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar pada   perguruan tinggi  

yang memiliki Program Pengadaan Tenaga Kependidikan (PPTK) secara 

tersetruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi 

mengajar, baru mengikuti sertifikasi. 

Ketiga, penyelenggaraan program Pembentukan Kompetensi Mengajar 

dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Sedangkan 

untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi 

kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang 

ditunjuk dan ditetapkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas.  

Keempat, peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus, baik yang 

berasal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun sarjana non 

kependidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan 

memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru 

pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 



 

 

34

Kelima, peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah 

melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu sebagai bentuk kegiatan 

penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Disamping itu uji 

kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas profesinya 

sebagai guru dalam jangka waktu tertentu. Bentuk aktifitas uji kompetensi 

untuk kelompok adalah dalam kategori resertifikasi. Termasuk dipersyaratkan 

mengikuti resertifikasi bagi guru yang ingin menambah kemampuan dan 

kewenangan baru. Pembentukan kompetensi mengajar dengan uji kompetensi 

mengajar dilakukan melalui PPTK atau melalui program pembentukan lainnya 

(Mulyasa, 2008:40). 

e. Standar Kompetensi dalam Sertifikasi Guru 

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

dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Sedangkan menurut Mulyasa (2007:26) menyatakan bahwa kompetensi 

mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui 

pendidikan. Kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan 

yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-

tugas pendidikan. 

Dari uraian di atas, dinyatakan bahwa kompetensi guru merupakan 

kemampuan seorang guru yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan 
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perilaku guru yang harus dikuasai agar dapat menjalankan tugas secara 

profesional. 

Sebagai suatu profesi seorang pendidik, terdapat sejumlah kompetensi 

yang harus di miliki yaitu meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (UUGD No. 14 / 

2005:pasal 10). 

Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, pasal 10 

menyebutkan sejumlah empat kompetensi guru, kompetensi tersebut 

diharapkan guru dapat melaksanakan tugas sebagai tenaga kependidikan yang 

profesional yaitu sebagai agen pembelajaran. 

1. Kompetensi paedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran 
peserta   didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimilikinya. 

2. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, 
stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan 
berakhlak mulia. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap 
terbuka, kritis dan skeptis untuk mengaktualisasi penguasaan isi bidang 
studi. 

3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 
masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 
didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta 
didik, dan masyarakat sekitar. 

4. Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi 
pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 
membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 
dalam standar nasional pendidikan. 
 

f.  Sertifikasi Guru dengan Portofolio 

Uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dilakukan dalam     

bentuk penilaian portofolio. Portofolio terkait dengan unsur pengalaman, karya 
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dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen 

pembelajaran (kompetensi kepribadian, paedagogik, profesional dan sosial). 

Berdasarkan Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi 
Guru dalam Jabatan. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas 
pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan 
dokumen yang mendeskripsikan:  

a. Kualifikasi akademik 
b. Pendidikan dan pelatihan 
c. Pengalaman mengajar 
d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 
e. Penilaian dari atasan dan pengawas 
f. Prestasi akademik 
g. Karya pengembangan profesi 
h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 
i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial penghargaan yang 

dengan bidang pendidikan. 
 

f. Mekanisme Pengujian Sertifikasi 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sertifikasi guru dilakukan 

melalui berbagai cara, seperti tes tulis, tes kinerja, self apparsial, dan 

portofolio serta peer apparsial. Dengan demikian, diharapkan dapat ditarik 

suatu kesimpulan yang utuh dan tepat terhadap setiap guru yang mengikuti uji 

kompetensi dalam rangka sertifikasi guru, sehingga tidak ada pihak yang 

merasa di rugikan, karena hanya dinilai dari salah satu segi. 

C. Hubungan Kinerja Guru dengan Sertifikasi Profesi Guru 

Seorang guru yang profesional ditentukan atau sangat berkaitan dengan 

kompetensi dan prestasi kerjanya. Dengan adanya sertifikasi diharapkan akan 

memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya, sehingga 

bukan hanya kesejahteraan dan martabat guru yang meningkat, tetapi guru juga 

bisa konsentrasi pada tugas dan lebih mempersiapkan diri serta meningkatkan 

kualitas dalam mengajar sehingga benar-benar menjadi guru yang profesional, 
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karena sertifikasi merupakan sarana menuju kualitas, agar kesadaran dan 

pemahaman melahirkan aktivitas yang benar bahwa apapun yang dilakukan 

adalah untuk mencapai kualitas dengan menunjukkan bahwa yang 

bersangkutan telah memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam 

standar kompetensi guru.  

Guru yang merupakan subsistem pendidikan nasional, dengan adanya 

sertifikasi diharapakan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan 

meningkat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan kompetensi guru 

yang memenuhi standar minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapakan 

kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran dapat diandalkan baik 

secara kuantitas maupun kualitas. 

Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru 

untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas 

sebagai agen pembelajaran disekolah dan sekaligus memberikan sertifikat 

pendidik yang telah memenuhi persyaratan sesuai Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru. Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 

2007 Pasal 1 ayat (1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Standar 

kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, 

yaitu kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Keempat 

kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. 

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru 



 

 

38

bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka 

KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan 

pendidikan yang bermutu.  

Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi untuk 

meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru maka dilakukan dengan 

pemberian sertifikat pendidik, sebagai pengakuan atas kedudukannya guru 

dalam melaksanakan tugas, guru memperoleh penghasilan diatas kebutuhan 

hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan 

kemampuan profesionalanya. 

D. Kerangka Berfikir 

  Berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dikembangkan secara utuh dari 

empat kompetensi utama yaitu kompetensi paedagogik, profesional, 

kepribadian dan sosial. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja 

guru. 

Dalam meningkatkan kompetensi guru, diadakan program sertifikasi 

guru oleh pemerintah. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik 

kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi 

dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. 

Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, guru pasca sertifikasi diberi 

pembinaan dan pengembangan pasca sertifikasi profesi guru dengan mengacu 
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pada standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses, standar pendidik 

dan tenaga kependidiksn, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan 

pendidikan, standar penilaian, standar pembiayaan dan panduan dalam 

penyusunan KTSP dari BNSP. 

Pembinaan dan pengembangan kompetensi guru pasca sertifikasi 

meliputi kompetensi paedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. 

Pembinaan dan pengembangan kompetensi paedagogik melalui teaching clinic, 

KKG / MGMP, MKKS dan workshop. Kompetensi profesional melalui 

teaching clinic, KKG / MGMP dan MKKS. Kompetensi kepribadian melalui 

teaching clinic, workshop, seminar dan training sedangkan kompetensi sosial 

pembinaan dan pengembangannya melalui teaching clinic, KKG / MGMP, 

workshop dan seminar. Pembinaan dan pengembangan tersebut dilaksanakan 

untuk menghasilkan guru profesional.  

Maka program pembinaan dan pengembangan guru pasca sertifikasi 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati akan menghasilkan guru yang 

profesional jika dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tersebut 

sesuai dengan standar isi, standar kelulusan, standar proses, standar penilaian 

dan panduan penyusunan KTSP berdasarkan BSNP. 
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                     Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru pasca   
  sertifikasi  

   Permendiknas No.16 Th. 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

Kompetensi 
Profesional 

    Dinas Pendidikan Kabupaten  Pati 

- Standar Isi  
- Standar Kompetensi Kelulusan 
- Standar Proses 
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
- Standar Sarana dan Prasarana 
- Standar Pengelolaan Pendidikan 
- Standar Penilaian 
- Standar Pembiayaan 
- Panduan menyusun KTSP dari BSNP 

Kompetensi 
Paedagogik 
 

Kompetensi 
Sosial 
 

Kompetensi 
Kepribadian 
 

Guru 
Profesional

Program Pembinaan dan Pengembangan Dinas Pendidikan  Kabupaten Pati 

‐ Teaching Clinic 
‐ KKG / MGMP 
‐ MKKS 
‐ Workshop 

‐ Teaching Clinic 
‐ KKG / MGMP 
‐ Workshop 
‐ Seminar

‐ Teaching Clinic 
‐ Workshop 
‐ Seminar 
‐ Training 
‐ Penghargaan

‐ Teaching Clinic 
‐ KKG / MGMP 
‐ MKKS 

‐ Teaching Clinic 
‐ KKG / MGMP 
‐ MKKS 
‐ Workshop 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Dasar Penelitian 

  Penulis merancang dan menganalisis penelitian ini dengan menggunakan 

metode kualitatif, karena realitas sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh 

makna dan dengan menggunakan pola pikir yang induktif. Sehingga tidak 

mungkin fakta pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian 

kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara 

(Moleong, 2007:292). 

Peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, 

namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu 

melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan 

untuk menyusun instrumen, dan sebagai panduan untuk wawancara, dan observasi 

(Sugiyono, 2008:213). 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, pada Sub 

bagian Umum dan Kepegawaian, bagian Ketua bidang PPTK Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati, bagian Kasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, SMA Negeri 3 

Pati tempat mengajar ketua MGMP Mapel Biologi Kabupaten Pati, SMA Negeri 1 

Pati tempat mengajar  ketua MGMP Mapel Pendidikan Kewarganegaraan, SMA 

Negeri 1 Jakenan tempat mengajar sekretaris MGMP Mapel Pendidikan 

Keawrganegaraan, SMP Negeri 1 Pati tempat ketua MKKS Kabupaten Pati, SMP 

Negeri 1 Gunung Wungkal salah satu tempat mengajar guru bersertifikat yang 
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dijadikan sampel, SD Pati lor 4 tempat mengajar guru berprestasi tingkat SD 

Kabupaten Pati tepatnya di  kota Pati. Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

merupakan tempat pelaksanaan teknis dalam bidang pendidikan paling aktif dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dalam wilayah Kabupaten Pati. 

C. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan 

dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut karena penelitian kualitatif tidak dimulai 

dari yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmiah. Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya masalah itu 

sendiri (Moleong, 2000:62). 

Sehingga untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan judul dan 

permasalahan penelitian ini, maka fokus penelitian ini adalah: 

a. Program unggulan pembinaan secara berkelanjutan (Continuous Development) 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan kinerja guru pasca 

sertifikasi profesi guru. 

b. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan kinerja guru 

pasca sertifikasi profesi guru pada kompetensi paedagogik. 

c. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan kinerja guru 

pasca sertifikasi profesi guru pada kompetensi profesional. 

d. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan kinerja guru 

pasca sertifikasi profesi guru pada kompetensi kepribadian. 
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e. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan kinerja guru 

pasca sertifikasi profesi guru pada kompetensi sosial. 

f. Kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 

meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru. 

Dalam penelitian ini menggunakan rumusan deskriptif. Data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, karena dalam 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif.  

D. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2008:157) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan 

sumber data sebagai berikut. 

a. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 

perekaman video / audio tapes, pengambilan foto atau film (Moleong, 2008:157). 

Sumber data kata-kata dan tindakan diperoleh oleh penulis dari observasi terhadap 

lembaga yang terkait dengan isi dari penulisan skripsi ini yaitu Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati serta wawancara dengan informan yaitu pihak Dinas Pendidikan. 

Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang dianggap tahu mengenai 

keadaan dari kejadian yang terjadi di lapangan, antara lain Sekretaris Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati, ketua bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Kasi bidang 
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Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati, Ketua dan sekretaris Kelompok Kerja Guru (KKG) wilayah 

Kabupaten Pati, Ketua Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) wilayah 

Kabupaten Pati, Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi, 

Ketua dan sekretaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan 

Kewarganegaraan Kabupaten Pati dan beberapa guru bersertifikat wilayah 

Kabupaten Pati. 

b. Sumber Tertulis 

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sumber tertulis itu adalah:  

‐ UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 
‐ UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
‐ Permendiknas No. 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi bagi 

Guru 
‐ Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan 
‐ Sumber dari arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 
‐ Dokumen resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

 
c. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2008:224). Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari setingnya, pengumpulan data 

dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium 

dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu 

seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka 
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pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber skunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, dan sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memebrikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat 

dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) 

interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan 

keempatnya (Sugiyono, 2008:225). 

a. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2008:240). Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa dokumen seperti Undang-

Undang, buku ataupun literatur maupun dokumen yang berkaitan dengan 

sertifikasi. 

b. Observasi (pengamatan) 

Nasution (1988) dalam Sugiyono menyatakan, observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2007:226). Pengamatan yang dilakukan 

untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait untuk meningkatkan 

kinerja guru pasca sertifikasi guru di wilayah Kabupaten Pati, sehingga dalam hal 

itu dapat disimpulkan mengenai upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 

meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru. 
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Klinger (dalam Arikunto, 2006:222) mengatakan bahwa mengobservasi 

adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data 

yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, 

dan mencatatnya. Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang 

terstandar. 

c. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

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

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang mengajukan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2007:186).  

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman atau 

instrumen wawancara yaitu berbentuk pertanyaan yang diajukan kepada subyek 

penelitian, sedangkan wawancara yang diterapkan adalah wawancara berstruktur.  

Wawancara berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci 

sehingga menyerupai check-list (Arikunto, 2002:20). Wawancara digunakan untuk 

mengetahui upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan kinerja 

guru pasca sertifikasi profesi guru dan kendala yang dihadapi dalam melakukan 

upaya tersebut. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan wawancara 

formal yaitu metode wawancara dimana peneliti menggunakan alat bantu 

pedoman wawancara. Pedoman tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan secara 

garis besar untuk memperoleh informasi dan data-data tentang upaya yang 

dilakukan lembaga terkait. 
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d. Objektifitas dan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang 

terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang 

diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data 

kuantitatif), sehingga teknik pengolahan data yang digunakan belum ada polanya 

yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan 

pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Pengolahan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, berlangsung selama proses pengumpulan 

data dari pada setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono, 2008:245).  

e. Prosedur atau Tahap Penelitian 

Melalui prosedur ini penelitian dapat dilakukan secara terstruktur, 

terkonsep. Sehingga akan lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian 

sampai pada pengambilan kesimpulan. Prosedur penelitian yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a.  Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan meliputi: Pengajuan judul, pengajuan perizinan ke 

lembaga terkait, pembuatan proposal dan pengajuan perizinan dalam pembuatan 

instrumen. 
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b.  Tahap Pelaksanaan 

Dalam melaksanakan penelitian, yaitu mengadakan observasi dalam upaya 

pelaksanaan peningkatan kinerja guru pasca sertifikasi oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati dan wawancara kepada para pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pati, pejabat terkait dan kajian pustaka dengan mengumpulkan data dan informasi 

dari buku-buku. 

c. Tahap Pembuatan Laporan 

Tahap pembuatan laporan merupakan kegiatan pembuatan laporan 

berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

H. Model Analisis Data 

Dalam menganalisis data di lapangan penelitian ini menggunakan Model 

interactive yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Dengan model ini dilakukan aktifitas dalam analisis data 

kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, 

data display, dan coclusion drawing / verivication (Sugiyono, 2008:246).   

     Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1 Komponen dalam Analisis Data (interactive model). 

Data Colcollection 

Data reduction

Data display 

Concluons:    
drawing/verifying 
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a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah di kemukakan, 

semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis 

data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

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

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan, mencarinya bila di 

perlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 

computer mini, dengan memberikan kode aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 

2008:247). 

b. Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan 

dalam betuk tabel, grafik, flip chart, fiktogram dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2008:249). 

c. Conclusion Drawing / verivication 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 
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ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 

(Sugiyono, 2008:252). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Profil Dinas Pendidikan  
 

Dinas pendidikan Kabupaten Pati adalah  lembaga yang melaksanakan 

urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan tugas pembantuan dalam 

perumusan teknis di bidang pendidikan, penyelenggaraan pemerintah dan 

pelayanan umum di bidang pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan urusan 

bidang pendidikan, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan pelaksana 

tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang 

tugasnya. 

Dalam pelayanan umum dan penyelenggaraan pada unit pelaksanaan 

bidang pendidikan daerah / kota, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati melakukan 

seleksi sertifikasi guru mulai dari guru Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah  Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  

dengan keterangan guru yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

maupun Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dengan hasil berdasarkan 

rekapitulasi guru lulus sertifikasi dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 Rekapitulasi Guru Lulus Sertifikasi s / d Tahun 2009 Kabupaten Pati 

Keterangan No Jenjang 

Sekolah PNS Non PNS 

Jumlah 

1 TK 48 7 65 

2 SD 1392 5 139 

3 SLB 5 0 5 

4 SMP 799 30 829 

5 SMA 289 31 320 

6 SMK 208 20 228 

 Total 2751 93 2844 

      Sumber : Data Dinas Pendidikan Pati, 2009 

Berdasarkan rekapitulasi jumlah guru bersertifikat sampai dengan 

tahun 2009 sebanyak 2844 orang. Dari jumlah yang tertera pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa jumlah guru bersertifikat menunjukkan quota yang 

tinggi.  

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

telah menyusun rencana strategis yang berorentasi pada hasil yang ingin 

dicapai pada kurun waktu lima tahun, yaitu: periode tahun 2007 – 2012. 

Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pati mencakup visi, misi, 

tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran, sebagai berikut.   

a. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi 

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, 
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antipasif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran tentang  keadaan 

masa depan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. 

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati adalah: “Terwujudnya 

masyarakat Pati yang sehat jasmani dan rohani, memiliki keimanan serta 

kepribadian yang kuat, cerdas, terampil, berpengetahuan, berwawasan dan 

berdaya saing dalam era globalisasi”. 

b. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

Misi adalah  suatu yang harus diemban atau  dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat 

terlaksana dan berhasil dengan baik. 

     Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati adalah : 

a. Memperluas akses dan meningkatkan jangkauan layanan pendidikan 

kepada masyarakat, 

b. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu yang didukung dengan 

ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan sumberdaya 

kependidikan yang berkualitas, 

c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan 

pembangunan.      

c. Tugas Dinas Pendidikan 

                   Dinas Pendidikan Kabupaten Pati mempunyai tugas, sebagai berikut:  

a. Memperluas akses dan meningkatkan jangkauan layanan pendidikan   

kepada masyarakat. 
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b. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu yang didukung dengan 

ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan sumberdaya 

kependidikan yang berkualitas. 

c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan 

pembangunan pendidikan. 

d. Tujuan Dinas Pendidikan 

    Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Pati adalah: 

a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

memperoleh pendidikan 

b. Memberikan jaminan layanan pendidikan yang bermutu kepada 

masyarakat 

c. Meningkatkan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 

e.  Tujuan Strategi 

Tujuan strategi pembangunan pendidikan Kabupaten Pati 

diarahkan dalam rangka: 

a. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan 

b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing lulusan pendidikan yang 

berkualitas 

c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik 

f. Tujuan Sasaran dan Program (Dapat dilihat pada lampiran 1) 

g. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati (Dapat dilihat 

pada lampiran 2) 
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h. Rencana Kerja (action plan) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati (Dapat 

dilihat pada lampiran 3) 

Untuk menjamin strategi terlaksana dengan baik dalam mencapai sasaran 

kinerja, maka perlu disusun suatu kebijakan operasional sebagai pedoman atau 

acuan dalam menjabarkan strategi ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan 

operasional merupakan acuan, kegiatan yang memberikan arah program, 

kegiatan yang akan dilakukan dan sumber daya yang diberdayakan dalam 

mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati. Seperti yang ditegaskan oleh Suwarno, S. Pd, SH, MM 

sebagai kepala bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, sebagai 

berikut. 

“Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kinerja guru pasca 
sertifikasi sebagai pendidik yang profesional sebesar 20%, maka 
kami memilih strategi yang dengan manfaatkan pengalaman 
mengajar guru untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam 
peningkatan profesionalisme guru, dengan kebijakan peningkatan 
kinerja guru pasca sertifikasi dan program peningkatan kinerja 
guru yang lulus sertifikasi” (wawancara, 28 Januari 2011). 
 

2. Program Pembinaan Guru Berkelanjutan (continuous development) oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

    Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena 

prinsip mendasar seorang guru harus a learning pearson, belajar sepanjang 

hayat masih dikandung badan sebagai guru profesional dan telah menyandang 

sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk mempertahankan 

profesionalitasnya sebagai guru. 
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    Pembinaan profesi guru secara terus menerus (CPD) menggunakan 

wadah guru yang sudah ada, yaitu Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk tingkat 

SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk tingkat menengah. 

Aktifitas guru di KKG / MGMP tidak saja menyelesaikan persoalan 

pengajaran yang dialami guru dan berbagai pengalaman mengajar antar guru, 

tetapi dengan strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan 

refleksi diri. Desain jejaring kerja (Networking) peningkatan profesionalitas 

guru berkelanjutan melibatkan instansi pusat, pusat pengembangan dan 

pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan (P4TK), LPMP dan Dinas 

Pendidikan  povinsi / kabupaten / kota serta perguruan tinggi setempat, 

sebagaimana yang disampaikan oleh Teguh Samsu, M. Pd selaku Kasi Bidang 

PPTK Dinas Pendidikan kabupaten  Pati bahwa: 

“Dinas Pendidikan Kabupaten dalam melakukan  seleksi instruktur 
mapel tingkat Kabupaten untuk  membentuk  guru inti per mapel 
sebagai motivator, fasilitator, mengembangkan inovasi 
pembelajaran dan satu lagi menjadi narasumber pada kegiatan 
KKG dan MGMP” (wawancara, 17 Februari 2011). 
 

KKG dan MGMP sebagai wadah dan pengembangan profesi guru 

melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi profesi guru. Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati melalui KGG dan MGMP pada kompetensi paedagogik 

melaksanakan beberapa bentuk kegiatan yaitu  telaah kritis, pengembangan 

dan analisis bank soal. Kompetensi profesional melalui workshop KTSP, 

workshop ICT / TIK, workshop lesson study, dan peer coaching. Kompetensi 

sosial dilakukan dengan kegiatan pengkajian buku teks, diskusi permasalahan 

pembelajaran. Akan tetapi perlu dijelaskan jika pada pengembangan 
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kompetensi kepribadian di dalam forum KKG dan MGMP tidak 

diselenggarakan dalam bentuk kegiatan secara langsung, hal itu dikarenakan 

untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pada kompetensi 

kepribadian cukup banyak. Maryono, sebagai sekretaris KKG Kabupaten Pati 

mengungkapkan bahwa: 

“Kalau untuk pembinaan dan pengembangan kompetensi 
kepribadian, mengapa kita tidak menyelenggarakan?  sebenarnya 
banyak hal mbak alasannya, antara lain butuh biaya yang banyak, 
kegiatan yang mengenai kepribadian, penataan akhlak seorang 
guru sudah diselenggarakan sendiri di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pati…dan memang kalau di forum KKG tidak terlalu 
kami utamakan, karena kami sudah beranggapan bahwa seorang 
guru rata-rata sudah mampu membimbing dirinya sendiri” 
(wawancara, 7 Maret 2011). 

 
Kegiatan profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus 

menerus. Dalam  proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, 

pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi 

profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, 

penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, 

imbalan dan lain-lain secara bersama-sama menentukan pengembangan 

profesionalisme seseorang termasuk guru. Dengan demikian usaha 

meningkatkan profesionalisme guru merupakan tanggungjawab bersama 

antara LPTK sebagai hasil tenaga pendidik, instansi yang membina guru 

(dalam hal ini Depdiknas atau yayasan swasta), PGRI dan masyarakat. 
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a) Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP) 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam upaya membina, 

meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru melalui KKG 

dan MGMP. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan, kompetensi, kinerja 

dan budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja dalam  

mengembangkan profesionalisme guru, melalui kegiatan-kegiatan 

profesionalisme pada tingkat MGMP, hal itu  sesuai dengan pendapat 

Suseno, S.Pd sebagai ketua MGMP Biologi Kabupaten Pati bahwa: 

“KKG  dan  MGMP  merupakan wadah  pengembangan  profesi  
guru  dalam melakukan  kegiatan yang  bermanfaat  bagi  profesi  
guru, karena adanya  pemberdayaan (Empowerment)  guru  yang  
telah  memperoleh  sertifikat” (wawancara, 10 Februari 2011). 
 
Sehubungan dengan hal tersebut bahwa MGMP di tingkat 

Kabupaten Pati bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan 

guru dalam berbagai hal. Khususnya dalam penguasaan substansi materi 

pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan 

pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pemakaian  

sarana-prasarana belajar, dan memanfaatan sumber belajar.  Sebagaimana  

yang ditegaskan oleh Kasnatan, S. Pd sebagai sekretaris MGMP 

Pendidikan Kewarganegaraan Kabupaten Pati bahwa: 

“Banyak kegiatan  yang kita lakukan di dalam forum MGMP 
khususnya untuk pemfokusan baik pembinaan maupun 
pengembangan di MGMP terutama pada kompetensi profesional 
dan paedagogik, seperti membikin RPP, Silabus, sharring 
mengenai penerapan metode yang pas, membicarakan mengenai 
sumber belajar dan kegiatan-kegiatan  lain” (wawancara, 23 
Februari 2011).  
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b) Pemberdayaan Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) 

Kompleksitas sekolah sebagai satuan pendidikan menuntut 

adanya seorang  kepala sekolah  yang  profesional, yaitu kepala 

sekolah yang menyusun perencanaan  pengembangan sekolah secara 

sistematik dan kompeten dalam mengkoordinasikan semua komponen 

system.  

Sehingga secara terpadu dapat membentuk sekolah sebagai 

organisasi pembelajaran yang efektif dan kompeten dalam  

mengarahkan seluruh personil sekolah. Kepala sekolah secara tulus 

bekerja keras demi tercapainya tujuan institusional sekolah, agar 

mereka yang kompeten dalam melakukan pembinaan  kemampuan 

profesional guru akan semakin terampil dalam mengelola proses 

pembelajaran serta berkompeten dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi, agar  tidak ada satupun  komponen  sistem yang tidak dapat 

berfungsi secara optimal. 

Berdasarkan fungsi tersebut kepala sekolah dalam mengelola 

proses pengajaran dan pendidikan disekolah tidak dapat melepaskan 

diri dengan lingkungan internal dan eksternal yaitu bekerjasama 

dengan  kepala sekolah  lainnya, pendidik, pengawas, serta stakeholder 

sehingga terciptanya hubungan koordinatif, kolaboratif, dan konsultatif 

diantara kepala sekolah. Sesuai penjelasan Mulyadi Selamet Widodo 

M, Pd sebagai ketua Forum Musyawarah Kelompok  Kepala Sekolah 

(MKKS) Kabupaten Pati bahwa: 
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“MKKS merupakan wahana yang strategis untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan kepala sekolah. Oleh karena itu, 
Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS)  Kabupaten 
Pati  telah  melakukan  beberapa   kegiatan dalam rangka 
meningkatkan kompetensi kepala sekolah” (wawancara, 15 
Maret 2011). 

  
c) Monitoring dan Evaluasi 

Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan guru pasca 

sertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati melakukan pemantauan atau 

monitoring dan evaluasi kegiatan terhadap pencapaian hasil pembinaan 

dan pengembangan empat kompetensi guru pasca sertifikasi yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, baik itu 

monitoring dan evaluasi program teaching clinic maupun pembinaan dan 

pengembangan melalui workshop, seminar dan training .  

Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) 

mempunyai maksud utama yaitu untuk menyediakan informasi yang 

akurat baik tentang gambaran proses pelaksanaan kegiatan, kendala-

kendala yang terjadi, maupun hasil kegiatan untuk pertanggungjawaban 

secara profesional. Tujuan diadakannya monitoring dan evaluasi  terhadap 

suatu kegiatan atau program yaitu, seperti yang disampaikan oleh Teguh 

Samsu sebagai Kasi Bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

bahwa: 

“Dinas Pendidikan Kabupaten Pati mempunyai sebuah keunggulan 
dalam membina guru pasca sertifikasi yaitu adanya pelaksanaan 
Monev. Monev itu mempunyai banyak fungsi: 1. Mengetahui 
tingkat kesesuaian kegiatan dengan rancangan yang sudah disusun, 
2. Mengetahui segala permasalahan yang timbul dalam 
pelaksanaan, 3. Mengidentifikasi hasil-hasil efek samping, 4. 
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Mengidentifikasi hasil-hasil efek program (sejauh mana 
ketercapaian tujuan)” (wawancara, 30 April 2011). 
 
Untuk menjamin pelaksanaan rencana kegiatan dan sumber daya 

yang digunakan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan 

monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.  Hal itu diungkapkan 

oleh Teguh Samsu, M. Pd sebagai Kasi Bidang PPTK Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati bahwa: 

“Karena pembinaan dan pengembangan guru pasca sertifikasi itu 
sendiri sudah memakan biaya yang cukup besar, sedangkan alokasi 
untuk itu dari Dinas sangat minim, maka sebagai keunggulan dari 
Dinas Pati ya adanya monitoring dan evaluasi…karena monev 
merupakan strategi berkelanjutan yang bagus” (wawancara, 15 
Maret 2011). 
 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan untuk memastikan 

bahwa pekerjaan tim berjalan lancar dan mencapai hasil sesuai yang 

direncanakan. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan sarana tertulis, 

lisan atau kunjungan lapangan. Pemantauan dilakukan sejak awal hingga 

akhir kerja tim. Hasil pemantauan digunakan untuk melakukan evaluasi 

secara berkala sesuai pentahapan pencapaian kinerja. 

Kemajuan atau keberhasilan atas pelaksanaan tugas harus 

dilaporkan kepada atasan. Laporan tersebut sebagai sarana komunikasi 

bawahan dengan atasan. Melalui laporan bawahan dapat mengemukakan 

gagasan, ide-ide untuk memajukan organisasi. Selain itu laporan juga 

berfungsi sebagai media penyampaian akuntabilitas kinerja organisasi atau 

unit kerja bidang fungsional kepada atasan. 
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3. Program Pembinaan Kompetensi Guru oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati melakukan pembinaan dan 

pengembangan profesionalitas guru untuk meningkatkan kompetensi 

sebagai tenaga pendidik yang profesional. Pembinaan dan pengembangan 

tersebut dilakukan secara berkelanjutan karena guru harus menguasai 

kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian 

dan kompetensi sosial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Teguh 

Samsu, M. Pd selaku ketua Bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pati, bahwa: 

“Sudah seharusnya, setiap guru menguasai keempat kompetensi 
guru, karena hal tersebut untuk keberlangsungan profesionalitas 
kinerjanya sesuai profesi yang disandang sebagai seorang 
pendidik” (wawancara, 19 Februari 2011). 
 
Untuk pembinaan dan pengembangan kompetensi guru, dalam 

rangka menumbuhkan pengembangan diri dan pengembangan kompetensi 

diri sebagai guru profesional yang bersertifikat pendidik, maka Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati melakukan pembinaan dan pengembangan 

profesi guru pasca sertifikasi secara berkelanjutan (continuous 

development ) untuk meningkatkan komitmen terhadap tugas profesional 

yang diemban dengan melalui beberapa pelaksanaan kegiatan sebagai 

berikut. 
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a. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Paedagogik 

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi paedagogik pasca 

sertifikasi profesi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati meliputi 

beberapa pembinaan antara lain: 

1) Teaching Clinic 

2) Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) 

3) Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) 

4) Workshop 

5) Seminar 

Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati meningkatkan beberapa 

upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi Paedagogik yang 

sudah disebutkan diatas akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pembinaan dan pengembangan melalui Teaching Clinic yaitu 

masing-masing peserta disuruh merancang pembelajaran dengan 

memahami landasan pendidikan, menetapkan teori belajar dan 

pembelajaran dengan menentukan strategi pembelajaran serta 

menyusun rancangan pembelajaran dengan dua macam Kompetensi 

Dasar (KD) berdasarkan strategi pembelajaran PAKEM. Setelah itu 

dari salah satu RPP tersebut dipraktekkan dalam mengajar dan 

pembuatan RPP disini ditekankan pada penggunaan metode 

pembelajaran, karena penyusunan RPP pada kompetensi 

paedagogik diutamakan penyusunan rancangan pembelajaran 
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berdasarkan strategi yang sesuai. Selanjutnya baik RPP yang 

dipergunakan praktek mengajar maupun tidak, keduanya 

dikumpulkan. Dalam merancang dan melaksanakan evaluasi 

(assesment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan 

dengan berbagai metode. Hal tersebut dilaksanakan agar guru dapat 

belajar menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan mampu 

menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning) dengan 

memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran dan mengembangkan 

rencana pembelajaran untuk perbaikan kualitas program 

pembelajaran secara umum. Sehingga dari kegiatan tersebut 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar pada kompetensi 

paedagogik terdapat peningkatan.  

2) Pembinaan dan pengembangan melalui Kelompok Kerja Guru 

(KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) antara lain; 

(1) Telaah Kritis,  

Para guru anggota KKG dan MGMP akan bekerja dalam 

kelompok-kelompok yang terdiri dari empat orang untuk 

memilih jurnal pendidikan nasional / internasional atau 

penelitian kependidikan sebagai contohnya memilih jurnal 

pendidikan tentang metode pembelajaran, materi yang 

berhubungan dengan mata pelajaran kewarganegaraan, 

kemudian secara bersama-sama jurnal tersebut ditelaah konsep-

konsep pembelajaranya. Hasil telaahan ini dituliskan dalam 
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format laporan dan gagasan-gagasanya diadopsi / diterapkan di 

sekolah masing-masing, hal tersebut disampaikan oleh Siswati, 

S. Pd sebagai ketua MGMP Pendidikan Kewarganegaraan 

Kabupaten Pati, bahwa: 

“Untuk kegiatan telaah kritis sebenarnya, tidak hanya 
pemilihan jurnal saja, jadi berbagai kegiatan yang kita 
selenggarakan di forum MGMP bermacam-macam ya! 
Salah satunya ialah telaah kritis, yang kita laksanakan di 
awal tahun pelajaran” (wawancara, 29 Maret 2011). 
 

(2) Pengembangan dan analisis,  bank soal 

Para guru akan mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dan soal-soal serta menganalisis ujian sekolah dan nasional. 

Mereka kemudian akan memanfaatkan  hasil analisis di kelas. 

Soal-soal tes yang dibuat guru dikumpulkan, dievaluasi dan 

disempurnakan. Selanjutnya dihimpun, disimpan dan 

dimanfaatkan sebagai bank soal milik KKG dan MGMP. 

3) Pembinaan dan pengembangan melalui Musyawarah Kelompok 

Kepala Sekolah (MKKS) 

Pada kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) 

di dalamnya dilaksanakan beberapa pelatihan akan tetapi pelatihan 

yang diselenggarakan dalam forum MKKS tersebut hanya 

dikhususkan untuk kepala sekolah SMP se-Kabupaten Pati. 

Kegiatan tersebut antara lain; 

(1) Pelatihan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) Sebagai upaya untuk peningkatan pemahaman tentang 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) meliputi 

kegiatan; pemahaman standar kompetensi dan kompetensi dasar 

(SKKD), pengembangan silabus, menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran 

dan pembentukan kompetensi peserta didik, penilaian hasil 

belajar serta menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan 

zaman serta untuk meningkatkan kapasitas sekolah dalam 

mengembangkan KTSP. Seperti yang dijelaskan oleh Mulyadi 

Slamet widodo, M. Pd sebagai Ketua MKKS Kabupaten Pati 

bahwa: 

“Adanya pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan penyusunan 
KTSP itu bertujuan memberikan kepada teman-teman 
kepala sekolah agar mereka dapat membuat RPP yang baik 
dan benar, silabus yang benar dan teknis-teknis lain misal 
teknis pembelajaran ya teknis pembelajaran yang baik” 
(wawancara, 2 Maret 2011). 
 
Penyelenggaraan kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan 

di SMP 1 Pati, dengan acara kegiatan satu orang sebagai 

pemandu oleh ketua MKKS Kabupaten Pati dan satu orang 

sebagai sekretaris MKKS.  

(2) Penyusunan silabus, tujuan, struktur, muatan, kalender dan RPP. 

Dalam hal ini, masing-masing kepala sekolah setelah adanya 

pelatihan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) ditugasi membuat silabus, untuk tiga tahun (silabus 

kelas VII, VIII, IX) dan RPP selam tiga tahun (RPP kelas VII, 
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VIII, XI) tujuan, struktur, muatan, kalender dan RPP. Sebagai 

hasil adanya pelatihan penyusunan KTSP diharapkan kepala 

sekolah mempunyai pengalaman untuk diinformasikan ke 

sekolah masing-masing dan mampu  mengembangkan 

rancangan pembelajaran KTSP sesuai dengan harapan. 

4) Pembinaan dan pengembangan kompetensi paedagogik  melalui 

workshop 

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi guru 

pasca sertifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati melalui 

workshop dengan tema “ Pengembangan Kurikulum / Silabus”. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Teguh samsu, M. Pd selaku 

Kasi Bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, bahwa: 

“Workshop tersebut untuk menjamin efektifitas 
pengembangan kurikulum dan system pembelajaran, guru 
sebagai pengelola pembelajaran diharapkan mampu 
menjabarkan isi kurikulum  secara lebih rinci dan 
operasional ke dalam program pembelajaran (silabus dan 
rencana pelaksanaan pembelajaran) yang diadakan setiap 2 
bulan sekali” (wawancara, 10 Maret 2011).  
 

Dalam workshop tersebut dibahas tentang cakupan materi 

dan model pembelajaran, sehingga dalam workshop tersebut ada 

kegiatan mempraktekan salah satu model pembelajaran. Sebagai 

contohnya model pembelajaran yang dipraktekan ialah model 

jigsaw.  
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5) Seminar 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sebagai wujud upaya 

pembinaan dan pengembangan guru profesional dengan 

melaksanakan seminar  pada pengembangan kompetensi 

paedagogik dengan tema ”Meningkatkan Pelaksanaan 

Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis”. Seminar tersebut 

berisi tentang pelaksanaan pembelajaran, bahwa guru harus 

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran mendidik 

dan dialogis, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran harus 

berangkat dari proses dialogis antar sesama subyek pembelajaran, 

sehingga melahirkan pemikiran yang kritis dan komunikatif dengan 

cara mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya 

perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik 

dengan mencakup tiga hal  test, proses dan post test.  

Seminar tersebut merupakan seminar lanjutan untuk memahami 

kepribadian guru menyangkut perilaku dan karakter mengajar, 

karena guru harus memahami faktor dominasi sebagai preferensi 

pola pikirnya saat mengajar. Seperti yang dikatakan oleh Nurmiyati, 

S. Pd sebagai guru bersertifikat SD bahwa: 

“Dengan adanya seminar semacam itu, merupakan suatu 
proses penyadaran, dimana kita dituntut untuk memiliki 
kompetensi yang memadai dalam mengelola pembelajaran 
agar pemebelajaran yang kita laksanakan menjadi 
pemebelajaran yang dialogis dan bermakna” (wawancara, 
31 Maret 2011). 
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Seminar dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

kompetensi paedagogik tersebut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pati dilaksanakan pada saat tahun ajaran baru, serta menjelang Ujian 

Sekolah dan Ujian Nasional SMP dan SMA. 

b. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Profesional 

Dalam upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi 

profesional ini, dilakukan berbagai upaya melalui beberapa forum 

kegiatan antara lain: 

1) Teaching Clinic 

2) Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran(MGMP) 

3) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) 

Dari beberapa upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

dalam meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi pada kompetensi 

profesional sebagai penjelasanya dapat dilihat seperti dibawah ini: 

1) Pembinaan dan pengembangan melalui Teaching Clinic;  

Pembinaan dan pengembangan Kompetensi profesional 

dalam kegiatan teaching clinic ini merupakan kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, 

yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di 

sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya. 

Penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat 
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disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar (disciplinary 

content) atau sering disebut bidang studi keahlian. Hal ini di 

haruskan bahwa sebagai guru yang berkompeten harus memiliki 

(1) pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, (2) 

penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun 

kependidikan, (3) kemampuan penyelenggaraan pembelajaran 

yang mendidik, dan (4) kemauan dan kemampuan 

mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara 

berkelanjutan. 

Pada program ini, masing-masing peserta Teaching Clinic 

diberi tugas antara lain: 

(a) Membuat makalah 

Pada saat kegiatan Teaching Clinic berlangsung  peserta 

diberi tugas secara  individu untuk membuat makalah sesuai 

bidang studi yang diampu disekolah sebanyak minimal 30 

lembar dari satu materi pelajaran, setelah itu makalah 

dipresentasikan secara bergantian di hadapan peserta teaching 

clinic dalam sebuah kelompok yang sudah terbagi. Kegiatan 

selanjutnya setelah presentasi dari masing-masing individu 

selesai ialah diskusi / tanya jawab hingga sampai pada akhir 

presentasi selesai, peserta dalam masing-masing kelompok 

memberikan penilaian serta kritik dan saran terhadap temannya 

yang sudah memaparkan isi makalahnya. 
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(b)  Mengembangkan silabus 

Dalam kegiatan pengembangan silabus masing-masing  

peserta ditugasi untuk mengembangkan silabus yang sudah ada. 

(c) Membuat action plan / Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam pemberian tugas membuat action plan ini, 

masing-masing peserta diwajibkan untuk membuat dua buah 

action plan dan disediakan pula power point. Pembuatan RPP 

dalam kompetensi profesional ini ditekankan pada kelengkapan 

isi materi dan kemampuan penguasaan materi pembelajaran yang 

secara luas dan mendalam, sesuai dengan hal-hal yang berkaitan 

dengan jenis-jenis materi pembelajaran, mengurutkan materi 

pembelajaran, mengorganisasikan materi pembelajaran serta 

mendayagunakan sumber pembelajaran. Dari kedua action plan 

tersebut dikumpulkan setelah salah satu action plan tersebut 

dipraktekan dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

secara bergantian di masing-masing kelompok berdasarkan 

disiplin ilmu bidang masing-masing dengan harapan guru peserta 

teaching clinic dapat meningkatkan kompetensi profesional 

dengan memilah dan memilih serta mengelompokkan materi 

pembelajaran hendak disampiakan kepada peserta didiknya 

masing-masing. 
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2)  Pembinaan dan Pengembangan melalui forum KKG dan MGMP 

Sebagai kegiatan program pembinaan profesional guru 

berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi 

profesional guru dalam MGMP dilaksanakan dalam bentuk 

workshop. Seperti yang diungkapkan oleh Suseno, M. Pd selaku 

ketua MGMP Biologi Kabupaten Pati bahwa: 

“Untuk workshop itu tidak dilakukan sering-sering 
banget…tetapi workshop kalau di MGMP cukup 
dilakukan setiap 2-3 bulan sekali” (wawancara, 21 
Januari 2011). 

  
Seperti contohnya workshop yang pernah dilaksanakan 

yaitu: 

(a) Workshop  

Workshop dengan tema “Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan  Pendidikan (KTSP)”. Workshop 

pengembangan KTSP lebih dititikberatkan pada implementasi 

KTSP dalam pembelajaran. Meskipun demikian, peserta 

pelatihan diarahkan pula untuk menganalisis KTSP Dokumen 

I yang dimilikinya guna penyempurnaan. Tujuan pelatihan ini 

ialah agar guru memiliki kompetensi dalam mengembangkan 

KTSP, baik Dokumen I maupun Dokumen II. Diharapkan 

diakhir pelatihan guru peserta pelatihan dapat menghasilkan 

KTSP Dokumen I dan II yang lebih implementatif, sesuai 

dengan kondisi sekolah dan karakteristik peserta didik. 
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(b) Workshop ICT / TIK 

Teknologi pembelajaran merupakan sarana pendukung 

untuk membantu memudahkan pencapaian tujuan 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi, memudahkan 

penyajian data, informasi materi pembelajaran, dan variasi 

budaya. Dalam hal ini guru dituntut untuk memiliki 

kemampuan mengorganisir, menganalisis dan memilih 

informasi yang paling tepat dan berkaitan langsung dengan 

pembentukan kompetensi peserta didik serta tujuan 

pembelajaran. Dengan penguasaan guru terhadap standar 

kompetensi dalam bidang teknologi pembelajaran dapat 

dijadikan salah satu indikator standar dan sertifikasi 

kompetensi guru.  

Sejalan dengan program pengembangan 

profesionalisme guru dan peningkatan kesejahteraan secara 

berkelanjutan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

dilaksanakan suatu program melalui pemberdayaan MGMP 

berbasis ICT atau TIK. Siswati, S. Pd sebagai ketua MGMP 

Pendidikan Kewarganegaraan Kabupaten Pati, menyampaikan 

bahwa: 

“Di saat pelatihan workshop ICT itu diajari, 
bagaimana cara mengentri nilai untuk sekolah yang 
sudah berbasis ICT, lalu membuat dan menampilkan 
PP dan lain-lain. Terus tujuannya menurut saya agar 
guru lebih menguasai teknologi dan tidak ketinggalan 
jaman” (wawancara, 2 April 2011). 
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Sebagai sarana pengembangan profesionalisme guru 

untuk peningkatan kompetensi profesional, dengan tujuan 

meningkatkan kemampuan, minat, motivasi dan kreatifitas 

guru dalam menggunakan ICT sebagai media peningkatan 

kompetensi dilaksanakan melalui workshop ICT / TIK. 

Workshop ICT yang pernah dilakukan oleh Dinas Pendidikan 

salah satunya ialah dengan tema “Integrasi Pembelajaran 

dengan TIK dalam Menciptakan Guru Profesional”. 

Workshop ini dilaksanakan dalam jangka waktu Tiga bulan 

sekali, dalam forum MGMP. Pada saat dilatih peserta 

mempraktekan dengan mengikuti langkah-langkah dalam 

pembelajaran ICT berlangsung. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan secara bergantian di sekolah SMA se-kabuapten 

pati yang perlengkapan ICT-nya sudah memadai, sebagai 

contohnya workshop yang pernah dilaksanakan di SMA N 1 

Pati. 

(c) Workshop Lesson Study 

Workshop lesson study bertujuan agar guru peserta 

pelatihan memahami dan dapat melaksanakan kegiatan lesson 

study sebagai model pembinaan guru berkelanjutan. 

Workshop ini, diikuti oleh para guru SMA se-Kabupaten Pati 

yang bersertifikat. Lesson Study adalah suatu model 

pembinaan profesi pendidik melalui pekajian pembelajaran 
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secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-

prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membantu 

learning comununity. Lesson study bukan suatu metode 

pembelajaran atau strategi pembelajaran, akan tetapi dalam 

lesson study kegiatan memilih dan menerapkan berbagai 

metode / strategi pembelajaran atau materi pembelajaran yang 

sesuai dengan situasi, kondisi, atau permasalahan yang 

dihadapi guru.  

Dengan melaksanakan lesson study para guru dapat 

(1) menentukan tujuan pembelajaran yang cocok dengan 

kebutuhan siswa beserta satuan unit pelajaran dan materi 

pembelajaran yang diperlukan; (2) mengkaji dan 

meningkatkan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa; (3) 

memperdalam pengetahuan tentang materi pelajaran yang 

disajikan para guru; (4) menentukan tujuan jangka panjang 

yang akan dicapai para siswa; (5) menentukan pembelajaran 

secara kolaboratif; (6) mengkaji secara teliti proses 

pembelajaran dan perilaku siswa; (7) mengembangkan 

pengetahuan pembelajaran yang andal, dan (8) melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang dilaksanakannya 

berdasarkan perkembangan siswa dan kolega guru. Siswati S, 

Pd sebagai ketua MGMP Pendidikan Kewarganegaraan 

Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa: 



 

 

76

”Gunanya mengikuti workshop, kalau workshop 
kayak gini ya nantinya guru peserta workshop dapat 
bersimulasi lesson study sebagai upaya pemecahan 
masalah pembelajaran yang dialami guru di kelas atau 
implementasi, kelanjutan lesson study tadi” 
(wawancara, 2 April 2011). 

(d) Peer Coaching (pelatihan sesama guru menggunakan media 

ICT) 

 Peer Coaching  merupakan sebuah pelatihan sesama 

guru dalam menggunakan media ICT pada forum MGMP, 

agar guru mampu menguasai dan dapat mendayagunakan 

peralatan disekolah yang sudah tersedia. Diharapkan dengan 

penguasaan dan pemanfaatan teknologi guru akan lebih dapat 

melaksakan kegiatan belajar dengan efektif dan efisien. 

Pelatihan ini, diselenggarakan  dalam forum MGMP secara 

bersama-sama oleh peserta MGMP. 

3) Pembinaan dan pengembangan melalui forum MKKS 

Melalui forum MKKS dalam pembinaan dan 

pengembangan kompetensi profesional yang diberikan khusus 

kepala sekolah SMP se-Kabupaten Pati, dengan pembinaan dan 

pengembanganya melalui:  

a) Seminar  

Seminar yang dilaksanakan pada forum MKKS bertujuan 

meningkatkan kemampuan kepala sekolah sebagaimana manajer dan 

pengelola sekolah agar dapat memberdayakan semua potensi yang ada 

dalam sekolah. Seminar diselenggarakan dalam MKKS dilaksanakan 
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setiap dua bulan sekali di SMP N 1 Pati. Sebagai salah satu contoh 

seminar yang sudah terlaksana ialah seminar dengan tema 

”Memberdayakan Kepala Sekolah Sebagai Manajer Di Sekolah”. 

Dengan hasil yang diharapkan dari seminar tersebut adalah: 

1. Tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab para kepala 

sekolah sebagai pengelola dan manajer sekolah. 

2. Meningkatnya kemampuan para kepala sekolah dalam 

mengelola sekolah. 

3. Meningkatnya pemahaman dan kecakapan para kepala 

sekolah sebagai manajer di sekolah. 

4. Meningkatnya kepercayaan diri para kepala sekolah sebagai 

manajer sekolah. 

b) Pertemuan Rutin Anggota MKKS 

Dalam pertemuan rutin ini yang diadakan meyesuaikan situasi 

dan kondisi Klinik berdiskusi dengan berbagi pengalaman tentang 

pengelolaan sekolah dan kegiatan manajerial sekolah. Presentasi dari 

anggota MKKS berisi penularan materi kegiatan yang diperoleh 

setelah mengikuti kegiatan pengembangan sekolah. Mulyadi Selamet 

Widodo, M. Pd sebagai ketua MKKS Kabupaten Pati bahwa: 

“MKKS merupakan forum yang terbuka bagi para kepala 
sekolah untuk saling berbagi pengalaman dan hambatan 
kerja dengan maksud terciptanya solusi hambatan kerja dan 
meningkatnya kualitas diri masing-masing sebagai salah 
satu upaya peningkatkan kualitas pendidikan. Guru-guru itu 
nanti, saling bercerita bertukar pikiran apa yang menjadi 
problemnya dalam mengajar, lalu dari berbagai masalah 
yang ada nanti dicari solusinya bersama-sama. Sebagai 
contohnya penerapan metode baru disekolah, dari 



 

 

78

penerapan tersebut selanjutnya adalah membuat PTK ada 
peningkatan nilai ataukah malah penurunan?. Biasanya juga 
ada sebagian yang saya tanya,  bagaimana pak? Adakah 
peningkatan nilai? Jawabnya”ada pak!” walaupun 
sebenarnya masih sama saja” (wawancara, 19 Februari 
2011 ). 

 
Dari pertemuan dan pembuatan PTK tersebut hasil yang 

diharapkan adalah: 

1. Tumbuhnya ide-ide segar yang berorentasi pada peningkatan 

profesional kepala sekolah, 

2. Meningkatnya komitmen para kepala sekolah untuk saling 

asah, asih, dan asuh antara sesama anggota MKKS sehingga 

terciptalah solidaritas anggota dan suasana kondusif, 

3. Meningkatnya pemahaman dan kecakapan para kepala 

sekolah dalam mengelola program pembelajaran berbasis 

pengembangan profesi, 

4. Meningkatnya kepercayaan diri dan keteladanan para kepala 

sekolah bersertifikat pendidik dalam menjalin komunikasi 

dan berinteraksi dengan sejawat pendidik.  

c. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Kepribadian 

Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian ini 

melalui beberapa program antara lain: 

1) Teaching Clinic  

2) Workshop 

3) Seminar 
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4) Training 

5) Pemberian penghargaan 

Dari kelima program Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 

meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi pada kompetensi  

kepribadian diatas akan dijelaskan sebagai berikut:  

1) Pembinaan dan pengembangan melalui Teaching Clinic 

Sebagai upaya pembinaan dan pengembangan pada kompetensi 

kepribadian Dinas Pendidikan Kabupaten Pati telah melaksanakan 

program Teaching Clinic yang merupakan pembinaan dan 

pengembangan empat kompetensi guru, akan tetapi pada kenyataannya 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati belum melakukan pembinaan dan 

pengembangan kompetensi kepribadian melalui teaching clinic. 

2)  Pembinaan dan Pengembangan melalui Workshop 

Sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi 

kepribadian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dilaksanakan 

melalui penyelenggaraan workshop dengan tema “Teknik 

Membangun Hubungan Sinergis”.  

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan 

kompetensi kepribadian dengan melalui pengembangan Iman dan 

Taqwa (Imtaq) / ESQ, agar terbentuk karakter yang tangguh  dengan 

menggunakan konsep Intelligence Quotient (IQ), Emosional Quetient 

(EQ) dan Spiritual Quotient (SQ) secara terintegrasi dalam upaya 

peningkatan kinerja dan produktifitas guru, sehingga guru terlatih 
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dalam melaksanakan Imtaq, melatih guru dalam membuat pembelajaran 

yang bermuatan Imtaq, dan mempersiapkan guru menjadi key pearson 

dalam meningkatkan kompetensi kepribadian dimasing-masing gugus, 

KKG, dan MGMP. Seperti yang dijelaskan oleh Sumarno, S. Pd  

sebagai guru bersertifikat mata pelajaran Matematika SMP Negeri 1 

Gunung Wungkal bahwa: 

“Dengan adanya pelatihan membangun kepribadian tentunya 
sangat banyak hal yang kita peroleh dan petik dari situ, karena 
kita sebagai seorang guru, yang menurut saya pribadi bahwa 
menjadi seorang guru itu wajib untuk memiliki kepribadian 
yang matang dan berkembang, sehingga dengan adanya 
pelatihan kita dibentuk sebagai sebagai guru yang profesional 
dengan pribadi-pribadi yang unggul dan terpilih” (wawancara, 
12 April 2011). 

 
Aspek kepribadian yang menjadi unsur penting bagi seorang 

guru profesional maka oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk 

menyegarkan jiwa sehingga membangkitkan semangat baru, semangat 

yang positif, dan kuat menghadapi tantangan. Workshop peningkatan 

kompetensi kepribadian ini, di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati hanya 

dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam setahun. 

3) Seminar 

Untuk membentuk dan memberi wawasan karakter seorang 

pendidik, dalam pembinaan dan pengembangan guru pasca 

sertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam rangka 

memperingati Hari Pendidikan Nasional, tepatnya setelah upacara 

peringatan. Dinas Pendidikan Kabupaten Pati mengadakan Seminar 

dengan tema ”Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Kebangkian 
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Bangsa Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti”. Diharapkan 

dengan adanya seminar setiap tahun sekali tersebut, dengan 

semangat memajukan pendidikan nasional Indnesia khususnya bagi 

guru bersertifikat mampu meningkatkan pemahaman diri sendiri 

dan siswa untuk berperilaku yang baik. 

4) Pembinaan dan Pengembangan melalui Training  

Selain workshop dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 

melakukan pembinaan dan pengembangan guru pasca sertifikasi 

ialah dengan menyelenggarakan Training Soft Skill yang 

diselenggarakan sekali dalam satu tahun. Training tersebut berisi 

kegiatan penyeimbangan otak kanan dan otak kiri dengan senam-

senam penyeimbangan kerja otak, seperti senam jari serta melatih 

daya konsentrasi para guru. Training tersebut diadakan dengan 

tujuan otak guru lebih fresh dan tenang, sehingga dapat 

menstabilkan emosi terutama saat menghadapi peserta didik 

dengan berbagai macam karakter yang beraneka ragam. Dalam 

penyelenggaraan training tersebut biasanya bertempat di hotel 

Sartika Pati. 

5) Pemberian promosi dan penghargaan sesuai kompetensi (Prestasi 

Kerja) 

Sebagai salah  satu upaya  peningkatan  motivasi kinerja 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dilakukan dengan  melalui 

penghargaan dan perlindungan guru sebagai implementasi UU No. 
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14 th. 2005 tentang Guru dan Dosen. Kasi Bidang PPTK Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati Teguh Samsu, M. Pd menjelaskan 

bahwa: 

“Banyak upaya-upaya yang dilakukan Disdik Pati untuk 
meningkatkan kinerja guru, selain pembinaan-pembinaan 
empat kompetensi juga ada upaya lain yaitu dengan 
pemberian hadiah-hadiah tertentu sesuai prestasi yang 
dimiliki atau diraihnya” (wawancara, 18 Februari 2011). 

 
Diberikannya penghargaan terhadap guru yang berprestasi 

bertujuan, seperti yang dikatakan oleh bagian LPTK Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati di bawah ini. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Teguh Samsu, M. Pd selaku Kasi bidang PPTK 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati bahwa: 

“kami mempunyai upaya seperti ini, tidak lain bertujuan 
memotivasi prestasi guru dalam melaksanakan tugas 
profesionalnya dan mendorong daya kompetensi antar guru 
agar mereka itu selalu bersaing dalam meningkatkan 
dedikasi kerja dan profesionalismenya. Soalnya dengan 
begitu nampaknya guru-guru akan lebih bersemangat” 
(wawancara, 18 Februari 2011). 

 
Dinas Pendidikan Kabupaten Pati memberikan 

penghargaan kepada guru yang berprestasi dengan beberapa 

kriteria yaitu memiliki karya kreatif dan inovatif, memiliki 

kompetensi dan kinerja  melampaui target yang telah ditetapkan. 

Penghargaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pati diberikan kepada guru mata pelajaran, kepala sekolah dan 

pengawas sekolah, mereka diberi penghargaan berupa: 

1) Uang / barang 
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Penghargaan ini diberikan kepada guru berprestasi. Dalam 

pemberian penghargaan berupa uang / barang ini tidak setiap tahun 

diberikan oleh karena penghargaan tersebut tidak ada anggaran / 

alokasi khusus dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, karena 

tidak ada pengalokasian dana khusus, maka hadiah berupa uang / 

barang diberikan apabila Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

mendapat sponsor dari beberapa perusahaan yang cukup besar di 

wilayah Kabupaten Pati, seperti PT. Garuda Food yang pernah 

menjadi salah satu sponsor. Sebagai guru SD berprestasi tingkat 

Kabupaten Pati Drs. Maryono  menegaskan bahwa: 

“Saya memang pernah menjadi guru berprestasi tingkat 
kecamatan, dan Alhamdulillah setelah tingkat kecamatan 
saya mewakili lomba guru berprestasi pada tingkat 
kabupaten, hingga akhirnya saya terpilih lagi menjadi guru 
berprestasi pada tingkat Kabupaten Pati…ya dikasih uang 
waktu itu tapi ya tak seberapa, bisa dikatakan ora 
sumbut…cuma satu juta mbak, tetapi saya bangga karena 
saya mampu menjadi contoh terhadap rekan-rekan guru dan 
motivasi mereka” (wawancara, 23 Maret 2011). 
 

2) Pemberian piagam 

Piagam diberikan kepada pengawas sekolah, guru yang berprestasi 

dalam mengikuti lomba-lomba antar guru se-Kabupaten Pati. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Drs. Maryono sebagai guru 

berprestasi tingkat Kabupaten Pati bahwa:  

“Selain mendapat uang saya juga diberi piagam sebagai 
simbol penghargaan dari Dinas Kabupaten mbak” 
(wawancara, 23 Maret 2011). 

 
3) Promosi jabatan 
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Penghargaan ini diberikan kepada guru yang memiliki potensi 

tertentu dari pengumpulan angka kredit misalnya angka kredit 

tersebut diperoleh dari pembimbingan pengabdian guru di 

masyarakat, menjadi pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG), 

sebagai Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan pengurus 

PGRI. Sehingga ketika seorang guru menjadi guru yang berprestasi 

bisa menambah angka kredit point untuk kenaikan jabatan.  

Penghargaan tersebut diberikan kepada guru yang berprestasi dan 

berdedikasi luar biasa. Seperti yang dijelaskan oleh Drs. Maryono, 

sebagai guru berprestasi tingkat SD Kabupaten Pati  bahwa: 

“Mengenai angka kredit point untuk kenaikan jabatan itu 
memang iya, seperti saya contohnya dulu sebelum menjadi 
guru berprestasi dan masih menjadi guru madya angka 
kredit point saya baru 100 dan untuk menjadi guru madya 
tingkat satu kan harus 150 mbak! jadi ketika saya menjadi 
guru berprestasi angka kredit point saya bertambah 40, jadi 
hanya kurang 10 point saya sebagai guru madya tingkat 
satu, tetapi Alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi 
guru madya tingkat 1” (wawancara, 23 Maret 2011). 

 
4) Sanjungan 

Sanjungan merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala 

sekolah yang berprestasi. Sebagaimana yang dipertegas oleh Teguh 

Samsu, M. Pd selaku Kasi Bidang PPTK Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati, bahwa: 

“Untuk penghargaan kepala sekolah berprsetasi itu hanya 
kami beri sanjungan dan ketika ada kesempatan menjadi 
pengawas sekolah, untuk mereka bagi yang mau diberi 
kesempatan atau dicalonkan sebagai pengawas sekolah, itu 
aja…tetapi kalau tidak ada ya tidak” (wawancara, 18 
Februari 2011). 
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d. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Sosial 

Dalam pembinaan dan pengembangan kompetensi sosial pasca 

sertifikasi profesi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, melalui 

beberapa forum dan kegiatan antara lain: 

1) Teaching Clinic 

2) Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) 

3) Workshop 

4) Seminar 

Dalam pembinaan dan pengembangan kompetensi sosial oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dilakukan melalui beberapa upaya 

di atas, untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut: 

1) Pembinaan dan pengembangan melalui program Teaching Clinic  

Pada program Teaching Clinic, Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati dalam membina dan mengembangkan  kompetensi 

sosial pada kenyataannya belum melaksanakan  pembinaan khusus 

untuk kompetensi tersebut, walaupun sebenarnya program 

teaching clinic itu melakukan empat pembinaan kompetensi guru 

sekaligus. 

2) Pembinaan dan Pengembangan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) 

dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Diskusi Permasalahan Pembelajaran, dalam diskusi 

permasalahan pembelajaran dalam forum KKG dan MGMP 
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tersebut semua guru saling bertukar pikiran, sharing dengan teman-

temannya (antar guru), terhadap permasalahan kegiatan belajar 

mengajar yang dialami oleh masing-masing guru. Kasnatan, S. Pd 

selaku sekretaris MGMP Pendidikan Kewarganegaraan Kabupaten 

Pati, menegaskan bahwa: 

“Karena MGMP sendiri merupakan sebagai tempat 
berkumpulnya guru-guru mata pelajaran, jadi di 
dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang berupa 
penyelesaian-penyelesaian masing-masing 
permasalahan pembelajaran mapel yang diampu, misal 
merumuskan materi-materi pembelajaran, 
merencanakan, menyusun bahan ajar, menyusun 
RPP…meskipun penyelesaian masalah tidak mutlak 
melalui MGMP, misal sebagai contoh dalam 
pengembangan RPP bisa ditetapkan sekolah masing-
masing dengan menyesuaikan materi yang dibahas di 
MGMP, hal itu dikarenakan kondisi masing-masing 
sekolah yang berbeda-beda” (wawancara, 5 April). 

 
Berdasarkan wawancara tersebut, maka bermula dari 

permasalahan yang bemacam-macam guru berembug mencari 

solusi dari problem KBM yang sudah diutarakan oleh masing-

masing guru. 

3) Workshop 

Workshop pembinaan dan pengembangan kompetensi 

sosial oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dilaksanakan dengan 

menyesuaikan dengan kebutuhan. Salah satu contoh workshop 

pembinaan dan pengembangan kompetensi sosial tentang landasan-

landasan pendidikan dengan tema” Mengelola Interaksi Belajar 

Mengajar”, yang meliputi penguasaan bahan, mengelola program 
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belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media / sumber 

belajar, penguasaan landasan-landasan kependidikan dan kegiatan 

pengelolaan interaksi belajar mengajar. Tujuan dari workshop 

tersebut ialah mengembangkan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. 

4) Seminar 

Pembinaan dan pengembangan kompetensi sosial oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati pasca sertifikasi guru dengan 

melalui seminar dengan tema”Menjadi Guru Ber-energi Positif”. 

Seminar ini merupakan seminar untuk membangun 

kemampuan guru dalam hubungan sosial dengan peserta didik. 

Melalui seminar ini guru dibekali teknik membangun hubungan 

dengan peserta didik dengan mengedepankan energi positif dalam 

proses belajar mengajar agar peserta didik dapat termotivasi dari 

semangat seorang guru. 

4. Program Unggulan Pembinaan dan Pengembangan Guru Berekelanjutan 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan guru pasca 

sertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati memiliki program yang 

diunggulkan. Program tersebut ialah;  

(1) Teaching clinic yang pada hakekatnya merupakan suatu proses 

pembelajaran yang bertujuan untuk membantu dan mengembangkan 

kompetensi guru sebagai agen pembelajaran, agar guru bersertifikat 
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pendididik mampu menumbuhkan kesadaran potensi diri kearah 

pemantapan komitmen untuk meningkatkan kinerjanya sebagai agen 

pembelajaran, 

 (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang merupakan implementasi 

kegiatan program Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan 

kinerja guru pasca sertifikasi ditujukan untuk; 

a. Memonitor pelaksanaan program dinas pendidikan kabuapten Pati, 

b. Mengidentifikasi kelemahan, kekuatan dan permasalahan / hambatan-

hambatan, yang timbul dari program Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

yang telah dilaksanakan, 

c. Menilai kondisi secara umum implementasi program Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati pasca sertifikasi, 

d. Untuk menilai hasil baik dalam bentuk dampak program maupun hasil 

efek samping dari program, 

e. Menyediakan informasi bagi pelaksanaan program untuk melanjutkan 

program, menghentikan program, merevisi program, maupun untuk 

mengembangkan program lebih lanjut. 

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di sekolah wilayah 

Kabupaten Pati, bahwa Tim diambilkan dari pengawas TK, SD, SMP, 

SMA dan guru terpilih yang sudah ditetapkan oleh pihak Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati dari wilayah Kabupaten Pati. Seperti yang ditegaskan oleh 

Teguh Samsu, M. Pd bahwa: 

“Petugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu, kita ambilkan 
dari guru-guru di wilayah kabuapten Pati sendiri…tapi tidak semua 
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guru kami tunjuk untuk bertugas memonitor, jadi hanya guru-guru 
tertentu yang kami pilih dengan kriteria tertentu pula dan yang 
memilih orang-orang Dinas sendiri…jumlahnya cuma 35 orang, 
dengan dibagi pada 7 (tujuh) wilayah pembagian tugas pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi. Setiap kelompok bagian terdiri dari 5 
(lima) orang petugas monitoring dan evaluasi” (wawancara, 30 
April 2011). 
 
Monitoring dan evaluasi terhadap suatu program / kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam pembinaan dan 

pengembangan kinerja guru pasca sertifikasi menyangkut berbagai hal 

yang terkait antara lain; 

a. Kualitas masukan (input), 

b. Kualitas proses, 

c. Kualitas hasil pelakasanaan (output) program. 

Untuk kepentingan kegiatan tindak lanjut, oleh Teguh Samsu 

sebagai Kasi bidang PPTK menyampaikan bahwa:  

“Monev tidak hanya terfokus pada identifikasi kesalahan dan 
keterbatasan saja akan tetapi lebih terfokus pada aspek-aspek yang 
lain yaitu aspek positif…terus nanti, dari hasil identifikasi 
kesalahan dan keterbatasan tersebut akan digunakan tindak lanjut 
dalam bentuk pengambilan keputusan untuk perbaikan program 
atau membuat solusi-solusi mengatasi masalah. Sedangkan hasil 
identifikasi terhadap aspek-aspek lain yang positif selama 
pelaksanaan program bermanfaat untuk tindak lanjut dalam bentuk 
pengambilan keputusan untuk mengembangkan program lebih 
lanjut” (wawancara, 2 Mei 2011). 
 

Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar serta untuk 

memberikan kemudahan Tim Kerja dalam mematuhi rencana kegiatan maka 

dibuat penjadwalan kerja sebagai alat untuk memonitoring kegiatan seperti 

(dapat dilihat pada Lampiran 4). 
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5. Permasalahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru Pasca Sertifikasi  

1. Permasalahan dari dalam (internal) 

a. Motivasi guru masih rendah untuk meningkatkan kompetensinya 

Masih rendahnya motivasi guru untuk meningkatkan 

kompetensinya dikarenakan berbagai faktor antara lain faktor usia, 

faktor ekonomi, banyaknya beban kerja dan lain-lain, sedangkan untuk 

meningkatkan kompetensi guru baik melalui pendidikan lanjutan (S1, 

Akta IV) membutuhkan biaya dan pengorbanan waktu yang tidak 

sedikit. 

b. Minimnya kemampuan guru pada bidang ICT (Information, 

Communication and Technology) 

Kurangnya kemampuan guru di bidang ICT (Information, 

Communication and Technology) dapat dilihat dari kurang 

profesionalnya guru dalam memanfaatkan serta mengoperasikan alat-

alat berbasis ICT antara lain; laptop, LCD proyektor, penggunaan 

internet dan lain-lain. 

2. Permasalahan dari luar (eksternal) 

Beban mengajar guru belum sesuai dengan standar ketentuan yang 

dipersyaratkan. Beban mengajar adalah jumlah waktu yang harus dipenuhi 

oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Sesuai dengan Permendiknas 

Tahun 2009 dan pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru disebutkan 

bahwa beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) 
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jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 

1 minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin 

pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah. 

Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 6 jam tatap muka 

dalam 1 minggu, atau membimbing 40 peserta didik bagi kepala sekolah 

pada satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling / 

konselor. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah 

paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu, sedangkan beban 

mengajar guru paling sedikit 24 jam dalam 1 minggu. 

Kurangnya beban mengajar guru tentu merupakan kelemahan bagi 

kurang terpenuhinya persyaratan sertifikasi guru. 

b. Belum adanya program evaluasi pasca sertifikasi (skill audit) 

Belum adanya program evaluasi pasca sertifikasi (skill audit) 

merupakan ancaman bagi peningkatan kompetensi guru yang lulus 

sertifikasi. 

c. Peluang pengembangan karier yang belum jelas (CDP/ Continuous 

Professionalism Development) 

Belum jelasnya pengembangan karier guru pasca sertifikasi, 

merupakan ancaman kurangnya minat guru pasca sertifikasi, karena 

ketika guru telah mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, 

training dan lain-lain, dalam rangka untuk meningkatkan 

profesionalisme sebagai guru selama ini belum diadakan monitoring, 
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sehingga hal ini akan menurunkan minat guru yang telah lulus 

sertifikasi tidak ada jaminan untuk menjadi kepala sekolah atau 

Pengawas Sekolah. 

B. Pembahasan 

1. Program Pembinaan Guru Berkelanjutan (Continuous Development) 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

Dinas pendidikan Kabupaten Pati, telah melakukan beberapa 

program pembinaan dan pengembangan untuk guru pasca sertifikasi 

dengan melalui peran Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), 

workshop, seminar, treaning, teaching clinic, monitoring dan evaluasi. 

Program pembinaan dan pengembangan, Kelompok Kerja Guru 

(KKG) Kabupaten Pati merupakan forum bagi para guru SD / MI yang 

berada pada tingkat sekolah dan gugus. Pada tingkat sekolah, KKG 

beranggotakan guru-guru yang berada dalam satu sekolah dimana para 

guru tersebut bertugas. Sedangkan pada tingkat gugus, anggota KKG 

berasal dari beberapa sekolah yang bernaung dalam satu wilayah gugus.  

Melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), berbagai permasalahan yang 

dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran bisa didiskusikan. Para guru, 

satu sama lain dapat bertukar fikiran dan pengalaman, atau melakukan 

sharing melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG). Apabila pada tingkat 

sekolah permasalahan yang dihadapi ternyata tidak dapat ditemukan jalan 

keluar atau solusi, maka permasalahan tersebut dapat dibawa atau diangkat 
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dalam forum Kelompok Kerja Guru (KKG) tingkat gugus, karena pada 

tingkat gugus, dimana anggota KKG-nya berasal dari beberapa sekolah, 

jadi kemungkinan untuk bertukar fikiran dan berbagi pengalaman antar 

anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) menjadi semakin luas, sehingga 

alternatif solusi yang ditawarkan pun semakin banyak dan bervariasi. 

Apabila terdapat masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota 

Kelompok Kerja Guru (KKG) dari satu sekolah, bisa saja ada solusi atau 

pengalaman yang ditawarkan oleh anggota Kelompok Kerja Guru dari 

sekolah lain. Demikianlah gambaran singkat tentang dinamika peran KKG 

sebagai forum para guru Sekolah Dasar (SD) dalam upaya mencari solusi 

terhadap problematika atau permasalahan yang dihadapi terkait dengan 

kegiatan pebelajaran di sekolah. 

 Pada kegiatan tersebut peserta pelatihan mengkaji / membahas 

persiapan dan pelaksanaan mengajar berdasarkan pokok bahasan sesuai 

dengan materi pembelajaran / kurikulum untuk memecahkan masalah, 

mengujicoba dan mengembangkan ide-ide baru untuk peningkatan mutu 

kegiatan belajar mengajar (KBM) serta meningkatkan profesionalisme 

guru. Diharapkan dengan sistem gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru 

(KKG) sebagai tempat pembinaan profesional guru, mereka dapat 

meningkatkan mutu pendidikan dengan unsur praktik dan harus interaktif. 

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat (Benzito, 2008) berdasarkan 

penelitiannya mengenai Pembinaan dan Pengembangan Guru Melalui 

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah ajang perkumpulan untuk 
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membicarakan masalah masalah yang dihadapi dalam proses belajar 

mengajar sehingga guru tersebut lebih profesional dan meningkatkan mutu 

dari proses pembelajaran itu sendiri. 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kabupaten Pati 

merupakan suatu wadah perkumpulan masing-masing guru mata pelajaran 

pada tingkat Kabupaten Pati yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, 

belajar, bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan 

kinerja guru sebagai pelaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas 

guru untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan 

profesionalisme guru. Melalui berbagai kegiatan antara lain pemahaman 

Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP), pengembangan silabus 

untuk rencana pembelajaran, pengembangan pembelajaran berbasis 

komputer atau teknologi informasi dan komunikasi serta mengembangkan 

media dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat (Ondi Saondi, 2010:80) bahwa MGMP adalah forum 

atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis yang 

berfungsi sebagai wadah atau sarana komunikasi, konsultasi dan tukar 

pengelaman. 

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Pati 

merupakan suatu wadah perkumpulan kepala sekolah yang berfungsi 

sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, bertukar pikiran dan 

pengalaman antar kepala sekolah SMP se-Kabupaten Pati dalam rangka 

peningkatan kinerja kepala sekolah dengan harapan menjadikan adanya 
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perubahan di sekolah. Sesuai dengan teori (Damayanti, 2008) bahwa 

dengan melalui MKKS merupakan cara untuk mencari alternatife dan 

meningkatkan mutu pembelajaran melalui pemecahan permasalahan yang 

dihadapi oleh guru dan kepala sekolah. 

 Berdasarkan penjelasan yang tertera di atas masing-masing forum 

mempunyai fokus dan fungsi yang berbeda-beda. Fokus Pada Kelompok 

Kerja Guru (KKG) dikhususkan untuk pembinaan dan pengembangan 

pada tingkat Sekolah Dasar (SD), fokus Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan Musyawarah 

Kerja Kepala Sekolah (MKKS) fokus pembinaan dan pengembangan  

untuk kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten 

Pati. 

Kelompok kerja tersebut dimaksudkan untuk mewadahi interaksi 

antar guru dan kepala sekolah sehingga di antara mereka terjadi proses 

tukar pengalaman dalam rangka pengembangan mutu di sekolah yang 

menjadi binaannya. Hal itu sesuai dengan Standar Pengembangan 

Kelompok Kerja  Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 

Dalam peningkatan  mutu pendidikan maka Musyawarah guru 

Mata Pelajaran (MGMP) bahwa MGMP memiliki peran penting dalam 

mendukung pengembangan profesional guru dan dengan adanya kegiatan-

kegiatan kelompok kerja guru dan musyawarah kerja mata pelajaran dapat 
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lebih terarah dan dapat dijadikan wadah untuk pengembangan 

profesionalisme guru secara mandiri dan berkelanjutan. 

Dengan demikian program pembinaan dan pengembangan guru 

pasca sertifikasi melalui KKG / MGMP di wilayah Kabupaten Pati 

direalisasikan dengan adanya pelatihan-pelatihan dalam penguasaan materi 

pelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan pelatihan, 

pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran dan sumber belajar. 

2. Program Pembinaan Kompetensi Guru oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati telah melaksanakan pembinaan dan pengembangan ke 

empat kompetensi. Kompetensi paedagogik, kompetensi sosial, 

kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional.  

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam melakukan pembinaan 

dan pengembangan kompetensi kepribadian guru diberi penghargaan 

sebagai motivasi agar guru meningkatkan prestasi baik pada tingkat 

sekolah, tingkat desa / kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten / 

kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan / atau tingkat internasional, 

karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru berprestasi berhak 

memperoleh penghargaan, penghargaan kepada guru dapat diberikan pada 

tingkat sekolah, desa, kabupaten  /  kota, provinsi, nasional dan tingkat 

internasional dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat, finansial, dan 
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piagam dan penghargaan tersebut biasa diberikan ketika dalam rangka 

memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari 

ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten / kota, hari ulang tahun 

satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan / atau 

hari besar lain”.  

Dalam pemberian penghargaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

sebagai upaya peningkatan motivasi guru, bagi guru yang mempunyai 

prestasi tertentu diberikan penghargaan berupa uang  /  barang, piagam dan 

promosi jabatan dengan harapan terciptanya tenaga pendidik dan peserta 

didik yang kualitasnya semakin meningkat agar dapat mencapai hasil yang 

optimal, karena dengan pemberian hadiah bisa meningkatkan motivasi, hal 

ini dikuatkan oleh Davis (dalam Martinis, 2010:86) jika seseorang sudah 

mempunyai motivasi, maka ia akan siap mengerjakan hal-hal yang 

diperlukan sesuai dengan apa yang dikehendaki . Motivasi di sini bisa 

berasal dari dalam diri tenaga pengajar dan dari luar misalnya; 

penghargaan, pujian, hukuman, dan celaan.  

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati memberikan penghargaan 

kepada  pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang berprestasi 

dalam bidang tertentu.  Pemberian penghargaan tersebut dilakukan setiap 

satu tahun sekali pada salah satu kesempatan  yang bertepatan dengan 

peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pendidikan 

Nasional. 
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Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia N0. 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen bahwa pembinaan dan pengembangan 

kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, profesional,  sosial dan 

kepribadian dan adanya kewajiban  bahwa pemerintah daerah wajib 

membina dan mengembangkan kompetensi guru, dalam hal ini yang 

dimaksud  pemerintah  daerah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

yang berkewajiban untuk membina dan mengembangkan kompetensi 

profesional guru.  

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sebagai instansi yang berwenang 

pada tingkat Kabupaten untuk melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan kompetensi guru, telah melakukan berbagai program dan 

kegiatan pada masing-masing kompetensi tersebut. Seperti pembinaan dan 

pengembangan melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) / 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala 

Sekolah (MKKS), diklat, seminar, workshop, training, dan teaching clinic. 

Pembinaan dan pengembangan dalam masing-masing forum 

tersebut, dilakukan bermacam-macam kegiatan yang hanya terfokus pada 

salah satu dari ke empat kompetensi dan ada juga dalam satu program 

membina ke empat kompetensi guru. Dalam pembinaan dan 

pengembangan kompetensi tersebut, dengan berbagai macam kegiatan 

atau program ada yang secara langsung dilaksanakan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati dan ada pula yang dilaksanakan pada 
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pertemuan dalam forum- forum pembinaan dan pengembangan guru di 

bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. 

3. Program unggulan pembinaan secara berkelanjutan (Continuous 

Development) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan 

kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati mempunyai program unggulan 

dalam implementasi pembinaan dan pengembangan guru berkelanjutan 

(continuous development) yakni pembinaan yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan, dengan adanya dua program unggulan yaitu 1) 

program unggulan teaching clinic,   2) program Monitoring dan Evaluasi 

(monev). Hal ini ditegaskan oleh Febri Mulyani dalam makalahnya di 

seminar nasional tahun 2009 di FT Unnes bahwa “ pembinaan guru harus 

berlangsung secara berkesinambungan,  pembinaan profesi guru secara 

terus menerus (CPD) menggunakan wadah guru yang sudah ada melalui 

Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.  

Agar guru bersertifikat terus mempertahankan keprofesionalanya,  

setelah diadakan berbagai program pembinaan dan pengembangan oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, baik itu pembinaan dan pengembangan  

secara langsung maupun tidak langsung, dengan melalui forum-forum 

KKG / MGMP, MKKS maupun kegiatan lain. Dinas Pendidikan 

Kabupaten melaksakan pembinaan dan pengembangan  seperti seminar, 

workshop, training dan teaching clinic sesuai dengan masing-masing 

kompetensi guru yang dibina dan dikembangkan. 
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4. Kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan 

kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru 

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi guru 

pasca sertifikasi, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati mempunyai faktor-

faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi menjadi dua faktor internal 

yang berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) serta faktor 

eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan 

berbagai macam kegiatan dan program, menghadapi kendala baik internal 

maupun eksternal karena dalam melaksanakan semua pembinaan dan 

pengembangan ke empat kompetensi guru harus ditunjang sumber daya lain 

yang memadai. Seperti yang disinyalir Komara (dalam Muslich, 2007:6) guru, 

sumber daya pendidikan dan sumber daya pendukung lain memiliki peran 

yang strategis dan berpengaruh dalam bidang pendidikan.  

Sesuai kenyataan di lapangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

kekurangan  sumber daya pendukung dalam upaya peningkatan kinerja guru, 

baik dari sisi internal maupun eksternal. Sisi internal; motivasi guru masih 

rendah untuk meningkatkan kompetensinya, minimnya kemampuan guru di 

bidang ICT (Information, Communication and Technology), kurang akuratnya 

data dalam melengkapi berkas sertifikasi. Faktor eksternal; beban mengajar 

guru belum sesuai dengan standar ketentuan yang dipersyaratkan, belum 

adanya program evaluasi pasca sertifikasi (skill audit), peluang pengembangan 

karier yang belum jelas (CPD / Continuous Professionalism Develompent) dan 
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minimnya alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan guru pasca 

sertifikasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan                      

 Berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan hasil penelitian mengenai 

“Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Dalam Meningkatkan kinerja Guru 

Pasca Sertifikasi Profesi Guru”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Program Pembinaan Guru Berkelanjutan (continuous development) oleh Dinas  

Pendidikan Kabupaten Pati melalui Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru 

(KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), pemberdayaan 

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).  

2. Program Pembinaan Kompetensi Guru meliputi; 1) pembinaan dan 

pengembangan kompetensi paedagogik yang melalui  program Teaching clinic 

dengan tugas membuat RPP, Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan kegiatan melakukan  telaah kritis, 

pengembangan dan análisis bank soal, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 

(MKKS) dengan adanya Pelatihan penyusunan KTSP, penyusunan silabus, 

tujuan, struktur, muatan, kalender dan RPP, Workshop yang dilaksnakan 

setiap 2 bulan sekali, seminar, dilakukan saat tahun ajaran baru; 2) pembinaan 

dan Pengembangan Kompetensi Profesional melalui program Teaching clinic, 

Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) dengan kegiatan workshop pengembangan KTSP, workshop ICT / 

TIK, workshop lesson study, peer coaching, Musyawarah Kerja Kepala 

Sekolah (MKKS) dengan bentuk kegiatan seminar dan pertemuan rutin 
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anggota MKKS; 3) pembinaan dan pengembangan Kompetensi Kepribadian 

melalui  program Teaching Clinic belum ada karena  di dalam program ini 

tidak diadakan  model pembinaan secara khusus, workshop yang dilakukan 

ialah pembinaan ESQ, training yang diselenggarakan satu tahun sekali dan 

pemberian promosi dan penghargaan sesuai kompetensi (prestasi kerja) 

berupa: uang / barang, pemberian piagam, promosi jabatan; 4) pembinaan dan 

pengembangan Kompetensi Sosial melalui program Teaching clinic belum ada 

secara khusus dalam model pembinaannya, praktek pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran, mempersiapkan bahan belajar sesuai 

materi yang akan diajarkan, Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) seperti pengkajian buku teks, diskusi 

permasalahan pembelajaran, workshop tentang landasan-landasan pendidikan 

dan seminar, untuk membangun kemampuan guru dalam hubungan sosial. 

3. Program Unggulan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam pembinaan dan 

pengembangan guru pasca sertifikasi sebagai program unggulan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati dalam melakukan pembinaan dan pengembangan 

guru pasca sertifikasi ialah adanya pelaksanaan program teaching clinic dan 

setelah adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan baik teaching clinic 

maupun kegiatan lain yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

selanjutnya diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev).  

4. Hambatan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan kinerja guru 

pasca sertifikasi meliputi permasalahan dari dalam (internal) yaitu rendahnya 

motivasi guru untuk meningkatkan kompetensinya, minimnya kemampuan 
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guru di bidang ICT (information, communication dan technology) dan 

permasalahan dari luar (eksternal) yaitu belum adanya program evaluasi pasca 

sertifikasi (skill audit),  peluang pengembangan karier yang belum jelas (CDP 

/ Continuous Professionalism Development). 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Upaya peningkatan kompetensi guru harus dilaksanakan secara terencana dan 

terprogram dengan sistem yang jelas. Pembinaan keempat kompetensi  guru 

yang meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

sosial dan kompetensi kepribadian, melalui seminar, workshop dan teaching 

clinic, baik kegiatan yang  diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pati secara langsung maupun tidak langsung / melalui forum KKG / MGMP, 

serta MKKS yang sudah berjalan perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara 

konsisten dan berkelanjutan.  

2. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian 

dan kompetensi sosial melalui program teaching clinic harus dilaksanakan 

dengan kegiatan yang jelas sesuai dengan pembinaan dan pengembangan ke 

dua kompetensi tersebut. 

3. Perlunya peningkatan pelaksanaan Monev agar upaya yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat terlihat out putnya, sehingga dapat 

memberi sumbangsih upaya apa yang harus ditingkatkan dan perlu diperbaiki. 

Selain hal tersebut harus ditingkatkan pula pemberian penghargaan terhadap 



 

 

105

guru, kepala dan pengawas sekolah sesuai prestasi tertentu agar menjadi 

pemicu motivasi kinerja guru. 
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TUJUAN UMUM, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 
Tujuan Umum 

1. Meningkatkan perluasan 

dan pemerataan akses 

pendidikan dengan tetap 

memperhatikan mutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran 

1.Peningkatan pemerataan 

dan perluasan akses 

pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

2. Pemerataan dan 

perluasan akses dengan 

tetap memperhatikan 

mutu 

a. Pendanaan BOS Wajar 

Dikdas 9 tahun 

b. Penyediaan sarpras 

Pendidikan Wajar 

c. Rekruitmen Pendidik 

dan tenaga kependidikan 

d. Perluasan Pendidikan 

Wajar dan jalur NF 

e. Perluasan akses 

pendidikan KF bagi 

penduduk usia > 15 th 

f. Perluasan akses SLB 

dan Sekolah Inklusif 

g. Pengembangan 

pendidikan layanan 

khusus bagi anak usia 

Wajar Diknas di daerah 

terpencil, berpenduduk 

jarang, terpencar dan 

anak jalanan 

h. Perluasan akses PAUD 

i. Perluasan akses SLB 
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2. Mengembangkan mutu dan 

relevansi pendidikan dan 

membina penyelenggara 

pendidikan kepada 

tercapainya standar 

pelayanan setiap jenjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Peningkatan mutu, 

relevansi dan daya saing 

lulusan pendidikan yang 

berkualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan Sekolah Inklusif 

j. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi sebagai 

sarana pembelajaran 

jarak jauh. 

3. Progam peningkatan 

mutu relevansi dan daya 

saing pendidikan 

c. Implementasi dan 

penyempurnaan SNP 

d. Perluasan dan 

peningkatan mutu 

akreditasi oleh BAS 

e. Pengembangan guru 

sebagai profesi 

f. Pengembangan 

kopetensi pendidikan 

dan tenaga 

pendidikan 

g. Perbaikan dan 

pengembangan 

sarana dan prasarana, 

perluasan pendidikan 

dan kecakapan hidup 

h. Pengembangan 

sekolah berbasis 

keunggulan local 
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3. Meningkatkan dan 

menguatkan managemen 

pendidikan yang 

akuntabilitas dan 

pencitraan public dengan 

menerapkan prinsip good 

governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penguatan tata kelola 

akuntabilitas dan 

pencitraan public 

disetiap kabupaten 

i. Penmbangunan  

sekolah bertaraf 

Internasional 

j. Pengembangan 

Inovasi 

pembelajaran, CTL 

dan progam Life Skill 

kejuruan, Vokasi dan 

Profesi 

k. Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

dalam pendidikan 

4. Progam peningkatan 

governance, 

akuntabilitas dan 

pencitraan public 

d. Peningkatan Sistem 

Pengendalian 

Internal(SPI)berkoordi

nasi dengan Badan 

Pengawas Daerah 

e. Peningkatan Kapasitas 

dan kopetensi 

managerial aparat 

f. Peningkatan ketaatan 

pada peraturan 

perundang-undangan  
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g. Penataan regulasi 

pengelolaan 

pendidikan 

h. Peningkatan kapasitas 

dan kompetensi 

pengelola pendidikan 

Tabel 1.2 Sumber : Data Dinas Pendidikan Pati, 2009
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BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PATI KABUPATEN PATI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 

HUBUNGAN PROGAM 

SEKSI PENDIDIK DAN 
TENAGA PERENCANAAN 

PENDIDIKAN DASAR 

BIDANG PENGEMBANGAN 
PENDIDIKAN DAN TENAGA 

PENDIDIKAN 

BIDANG PENDIDIKAN NON 
FORMAL DAN INFORMAL 

SEKSI PENDIDIKAN ANAK 
USIA DINI DAN 
KESETARAAN 

SEKSI PENDIDIKAN 
MASYARAKAT 

SEKSI PENDIDIK DAN 
TENAGA PERENCANAAN 
PENDIDIKAN MENENGAH 

BIDANG  
PENDIDIKAN MENENGAH 

BIDANG 
PENDIDIKAN DASAR 

SEKSI KURIKULUM 
PENDIDIKAN MENENGAH 

SEKSI PENGENDALIAN 
MUTU PENDIDIKAN 

MENENGAH 

SEKSI SARANA 
PRASARANA PENDIDIKAN 

MENENGAH 

SEKSI SARANA 
PRASARANA PENDIDIKAN 

DASAR 

SEKSI PENGENDALIAN 
MUTU PENDIDIKAN DASAR 

SEKSI KURIKULUM 
PENDIDIKAN DASAR 

KEPALA 

SUB.BAGIAN 
KEUANGAN 

SEKSI PENDIDIK DAN 
TENAGA PERENCANAAN 

PENDIDIKAN NON FORMAL 
DAN INFORMAL

SUB.BAGIAN UMUM 
 DAN KEPEGAWAIAN 

PEMBAGIAN JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

UPDT 

    Lampiran 2 
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6
 

STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Progam Kegiatan 

1 Memberikan 
jaminan layanan 
pendidikan yang 
bermutu kepada 
masyarakat 

Meningkatnya 
kinerja pembinaan 
guru pasca 
sertifikasi sebagai 
pendidik yang 
profesional 
sebesar 20% 

Manfaatkan 
pengalaman 
guru mengajar 
untuk 
meningkatkan 
komitmen 
pemerintah 
dalam 
peningkatan 
profesionalisme 
guru 

Peningkatan 
kinerja guru 
pasca sertifikasi 

Peningkatan 
kinerja guru 
yang lulus 
sertifikasi 

1. Pelaksanaan Teaching Clinic 
a. Pengawasan dan monitoring 

yang ketat pasca sertifikasi 
b. Perlu pembinaan terpadu dan 

berkelanjutan melalui 
workshop, training   dan  
seminar 

c. Peningkatan kualifikasi dan 
kompetensi guru secara 
benar da berkelanjutan 

d. Pemerataan progam 
pemberdayaan dan 
peningkatan kompetensi 
guru melalui pemberdayaan 
MGMP/KKG dan MKKS 
 

2. Pelaksanaan CPD ( Continuous 
Profesionalism Development ) 
a. Pemberdayaan MGMP dan 

KKG 
b. Pemberian promosi dan 

penghargaan sesuai 
kompetensi (prestasi kerja) 

c. Diklat-diklat 
d. Forum MKKS (Musyawarah 

Kerja Kepela Sekolah) 
e. Instruksi kepala dinas 

pemecahan beban kerja guru 

Lampiran 3
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INSTRUMEN PENELITIAN 
(UPAYA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI DALAM 

MENINGKATKAN KINERJA GURU PASCA SERTIFIKASI PROFESI GURU) 

 
IDENTITAS INFORMAN 
Nama  :  
NIP  :  
Bagian  : Sub Bagian umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten   
                      Pati 
Jabatan :  
Alamat  : 
Hari/tanggal : 
DAFTAR PERTANYAAN 
1. Bagaimanakah Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati? 

……………………………………………………………………………………... 
2. Bagaimanakah Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati? 

……………………………………………………………………………………... 
3. Apakah yang menjadi tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Pati? 

……………………………………………………………………………………... 
4. Berapakah jumlah guru bersertifikat berdasarkan jenjang sekolah, sampai dengan 

tahun 2009 di daerah kabupaten Pati? 

……………………………………………………………………………………... 
5. Bagaimanakah struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupat 

……………………………………………………………………………………... 
6. Apa yang menjadi tujuan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati? 

……………………………………………………………………………………... 
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IDENTITAS INFORMAN 
Nama  :  
NIP  :  
Bagian  :  
Jabatan : Ketua Bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 
Alamat  :  
Hari/tanggal :  
DAFTAR PERTANYAAN 
1. Kegiatan apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 

meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru pada kompetensi 
Pedagogik? 

……………………………………………………………………………………... 
2. Bagaimanakah rencana kerja (Action Plan) yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati, apabila ditinjau dari: 

a. Strategi 

.......…………………………………………………………………………….. 
b. Kebijakan Operasional 

.......…………………………………………………………………………….. 
c. Program 

.......…………………………………………………………………………….. 
d. Kegiatan 

…………………………………………………………………………………. 
 

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 
meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru pada kompetensi Sosial? 
……………………………………………………………………………………... 

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 
meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru pada kompetensi 
Profesional? 
……………………………………………………………………………………... 

5. Kegiatan apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 
meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru pada kompetensi 
Kepribadian? 
……………………………………………………………………………………... 
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6. Apakah yang menjadi program unggulan pembinaan secara berkelanjutan 
(Continuous Development) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam 
meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi profesi guru? 

……………………………………………………………………………………... 
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IDENTITAS INFORMAN 
Nama  :  
NIP  :  
Bagian  : Kasi Bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 
Jabatan : 
Alamat  : 
Hari/tanggal : 
DAFTAR PERTANYAAN 
1. Apasajakah yang menjadi pokok permasalahan dari dalam (internal), Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan kinerja guru pasca 
sertifikasi profesi guru? 

……………………………………………………………………………………... 
2. Apasajakah yang menjadi pokok permasalahan dari luar (eksternal), Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan kinerja guru pasca 
sertifikasi profesi guru? 

      ...………………………………………………………………………………….... 
3. Bagaimanakah upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam memilih dan 

menetapkan keberhasilan dalam menetapkan Misi sebagai faktor strategis? 

……………………………………………………………………………………... 
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IDENTITAS INFORMAN 

Nama  :  

NIP  :  

Bagian  : Kasi Bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

Jabatan : 

Alamat  : 

Hari/tanggal : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Mengapa guru pasca sertifikasi perlu mendapat pembinaan dan pengembangan 

kompetensi guru secara berkelanjutan? 

……………………………………………………………………………………... 

2. Bagaimanakah peran Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam forum MGMP? 

……………………………………………………………………………………... 

3. Apakah tujuan adanya program Teaching Clinic pada pembinaan dan 

pengembangan kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi 

paedagogik dan kompetensi profesional? 

……………………………………………………………………………………... 

4. Adakah upaya peningkatan kinerja guru selain melalui pembinaan dan 

pengembangan kompetensi guru pasca sertifikasi? 

……………………………………………………………………………………... 

5. Apakah tujuan pemberian penghargaan terhadap guru berprestasi? 
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……………………………………………………………………………………... 

6. Bagaimanakah pelaksanaan program unggulan monitoring dan evaluasi? 

……………………………………………………………………………………... 

7. Apakah tujuan adanya  pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati? 

……………………………………………………………………………………... 

8. Siapakah yang menjadi petugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati? 

…………………………………………………………………………………… 
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IDENTITAS INFORMAN 

Nama  :  

NIP  :  

Bagian  : Ketua MGMP Mapel Pendidikan Kewarganegaraan Kabupaten Pati 

Jabatan : 

Alamat  : 

Hari/tanggal : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Menurut anda apakah yang dimaksud dengan forum MGMP ini?  

.................................................................................................................................. 

2. Kegiatan dalam bentuk apa sajakah yang dilaksanakan pada forum MGMP ini? 

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

3. Kegiatan seperti apakah ketika diselenggarakan berbagai bentuk kegiatan 

tersebut? 

…………………………………………………………………………………….. 
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IDENTITAS INFORMAN 

Nama  :  

NIP  :  

Bagian : Sekretaris MGMP Mapel Pendidikan Kewarganegaraan Kabupaten 

Pati 

Jabatan : 

Alamat  : 

Hari/tanggal : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Menurut anda apakah yang disebut dengan MGMP? 

.................................................................................................................................. 

2. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan di forum MGMP untuk meningkatkan 

kompetensi guru?  

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

3. Bagaimanakah pelaksanaan diskusi dalam penyeleseian permasalahan di forum 

MGMP? 

       …………………………………………………………………………………….. 
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IDENTITAS INFORMAN 

Nama  :  

NIP  :  

Bagian  : Ketua MGMP Mapel Biologi Kabupaten Pati 

Jabatan : 

Alamat  : 

Hari/tanggal : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Menurut anda apakah yang dimaksud dengan MGMP? 

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

2. Kegiatan apa sajakah  yang diselenggarakan di MGMP ini sebagai pembinaan 

dan pengembangan kompetensi guru? 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Kapan waktu diselenggarakannya kegiatan tersebut di forum MGMP? 

      ……………………………………………………………………………………... 
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IDENTITAS INFORMAN 

Nama  :  

NIP  :  

Bagian  : Ketua MKKS Kabupaten Pati 

Jabatan : 

Alamat  : 

Hari/tanggal : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Menurut anda apakah yang dimaksud dengan MKKS? 

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

2. Apa saja kegiatan yang diselenggarakan di forum 

MKKS? 

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

3. Bagaimanakah penyeleseian permasalahan pembelajaran 

melalui forum MKKS? 

…………………………………………………………………………………….. 
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IDENTITAS INFORMAN 

Nama  :  

NIP  :  

Bagian  : Sekretaris KKG Kabupaten Pati  

Jabatan : 

Alamat  : 

Hari/tanggal : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Menurut anda apakah yang dimaksud dengan KKG? 

.................................................................................................................................. 

2. Kegiatan apa saja yang dilakukan di forum KKG dalam 

pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian? 

…………………………………………………………………………………….. 
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IDENTITAS INFORMAN 

Nama  :  

NIP  :  

Bagian  : 

Jabatan : Guru berprestasi tingkat Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Pati 

Alamat  : 

Hari/tanggal : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimanakah kesan anda sebagai guru berprestasi? 

................................................................................................................................... 

2. Penghargaan apa saja yang anda peroleh ketika 

menyandang predikat sebagai guru berprestasi? 

……………………………………………………………………………………... 
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IDENTITAS INFORMAN 

Nama  :  

NIP  :  

Bagian  :  

Jabatan : Guru SD bersertifikat Kabupaten Pati 

Alamat  : 

Hari/tanggal : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Sebagai guru bersertifikat, pembinaan dan pengembangan kompetensi guru 

seperti apa yang pernah anda ikuti? 

................................................................................................................................... 

2. Bagaimanakah menurut anda dengan adanya pembinaan dan pengembangan 

kompetensi guru pasca sertifikasi seperti adanya seminar, workshop dan training? 

……………………………………………………………………………………... 
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IDENTITAS INFORMAN 

Nama  :  

NIP  :  

Bagian  :  

Jabatan : Guru SMP  bersertifikat Kabupaten Pati 

Alamat  : 

Hari/tanggal : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimanakah menurut anda ketika mengikuti 

pembinaan dan pengembangan kepribadian melalui workshop yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati? 

……………………………………………………………………………………... 

2. Menurut anda apakah tujuan adanya pembinaan dan 

pengembangan kompetensi guru? 

……………………………………………………………………………………... 
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Gambar 1. Kantor  Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

 
Gambar 2. Workshop Pengembangan Kurikulum / Silabus 
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Gambar 3.  Acara program  teaching clinic 

 
Gambar 4. Workshop Pengembangan ICT 
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Gambar 5. Workshop Mengelola Interaksi Belajar Mengajar 

 

Gambar 6. Pelatihan menggunakan media ICT  di forum MGMP 
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Gambar 7.  Wawancara dengan Kasi Bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Pati 

 

 
Gamabar 8. Workshop Pengembangan KTSP di forum MGMP 
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                Gambar 9. Pengarahan pengembangan dan analisis bank soal di KKG  
 

 
Gambar 10.  Wawancara dengan ketua MGMP Pendidikan Keawarganegaraan 

Kabupaten   Pati 
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  Gambar 11.  Wawancara dengan guru bersertifikat SMP Kabupaten Pati 

 

 
            Gambar  12. Seminar Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis 

 


