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ABSTRAK 

Atmami, Ressyan Tri. 2011. Kinerja Guru Bersertifikasi Pendidik di Sekolah 

Dasar Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Skripsi, Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dra. Umi Setijowati, M.Pd, Pembimbing II: Drs. Teguh 

Supriyanto, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kinerja Guru, Sertifikasi 

 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu 

rendahnya mutu pendidikan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya motivasi 

kerja dan kinerja guru. Diharapkan dengan adanya program sertifikasi sebagai 

upaya peningkatan mutu pendidikan yang disertai dengan peningkatan 

kesejahteraan guru, maka motivasi kerja guru akan meningkat dan kinerja guru 

menjadi optimal. Tetapi sementara ini sertifikasi tidak menjamin bahwa kinerja 

guru dapat menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian 

ini, yaitu “Bagaimanakah kinerja guru yang bersertifikasi pendidik di Sekolah 

Dasar Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas”. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru sekolah dasar yang 

bersertifikasi pendidik di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yang 

berjumlah 61. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random 

sampling. Diambil 31 guru sekolah dasar sebagai sampel. Variabel pada penelitian 

ini yaitu kinerja guru sekolah dasar yang bersertifikasi pendidik. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik angket dan studi dokumen. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 

kuantitatif. Pada analisis tahap awal dilakukan uji validitas dan reliabilitas angket 

dengan jumlah responden 31, dan taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai r tabel = 

0,355. Dari uji validitas dan reliabilitas, diperoleh 91 butir yang valid dan reliabel. 

Analisis berikutnya yaitu uji normalitas dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji 

normalitas, diperoleh taraf signifikansi 0,200, sehingga data berdistribusi normal. 

Pada uji hipotesis menggunakan uji t satu sampel pihak kiri, diperoleh  = 

68,318 dan   = 1,697. Karena   , maka Ho diterima yang 

berarti nilai kinerja guru yang bersertifikasi pendidik paling rendah 76. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja guru yang bersertifikasi pendidik di Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas dikategorikan baik. Oleh karena itu, disarankan 

agar program sertifikasi dapat terus dijalankan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat dalam berbagai aspek kehidupan, telah membawa dampak 

terhadap pola pikir masyarakat akan pentingnya kualitas sumber daya 

manusia (SDM). Sumber daya manusia yang bermutu akan menentukan 

kemajuan suatu bangsa sebagai sumber-sumber daya pembangunan lainnya. 

Pendidikan sebagai salah satu aspek yang dapat memberikan kontribusi besar 

dalam menghasilkan manusia yang berkualitas dan memiliki peranan penting 

dalam mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan bagi 

pembangunan di semua bidang. 

Mengingat demikian pentingnya pendidikan dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pendidikan, antara lain yaitu: guru, siswa, sarana 

dan prasarana, lingkungan pendidikan, dan kurikulum. Dari beberapa faktor 

tersebut, faktor guru menempati kedudukan yang sangat penting, guru sebagai 

subjek pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. 

Guru merupakan ujung tombak dalam pembanguan pendidikan nasional. 

Utamanya dalam membangun \dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia melalui pendidikan formal (www.alfysta.wordpress.com). 

http://www.alfysta.wordpress.com/
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 Peran guru dalam bidang pendidikan sangat strategis, bahkan sumber 

daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak 

disertai dengan kualitas guru yang memadai. Sebaliknya, apabila guru yang 

berkualitas kurang ditunjang oleh sumber daya pendukung lain yang 

memadai, juga dapat mengakibatkan kurang optimal kinerjanya. Dengan kata 

lain, guru merupakan ujung tombak dalam peningkatan layanan dan hasil 

pendidikan. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan 

dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah 

(Depdiknas dalam Harsini 2006: 4). Rendahnya mutu pendidikan disebabkan 

oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah rendahnya motivasi kerja guru, 

kedisiplinan, kemampuan dan kinerja guru. Baik tidaknya mutu hasil 

pendidikan bergantung pada motivasi dan kemampuan kerja guru. Oleh 

karena itu, jika motivasi kerja guru rendah, maka akan berdampak pada 

rendahnya kinerja guru dan mengakibatkan rendahnya  mutu hasil 

pendidikan. 

Berkaitan dengan penyebab rendahnya motivasi kerja guru antara lain 

karena masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan 

minimal, belum terciptanya budaya membaca bagi kalangan guru dan masih 

rendahnya kesejahteraan guru, sehingga menyebabkan rendahnya kinerja 

guru. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja guru antara 

lain disebabkan oleh motivasi kerja, tidak punya etos kerja yang tinggi dan 
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tidak produktif, sebagaimana dikemukakan oleh Sudarminta dalam 

Wiyonoroto (2006: 3)  antara lain tampak dari gejala-gejala berikut: (1) 

lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan; (2) ketidaksesuain antara bidang 

studi yang dipelajarai guru dan yang dalam kenyataan yang diajarkan (3) 

kurang efektifnya cara pembelajaran; (4) kurangnya wibawa guru di hadapan 

siswa; (5) lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik; (6) 

kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir, dan keteguhan sikap 

dalam diri guru sebagai pendidik. 

 Diharapkan dengan adanya motivasi kerja yang tinggi dari guru dapat 

menyebabkan timbulnya semangat serta disiplin kerja dalam diri guru, 

sehingga kinerja guru dapat optimal, karena kinerja guru merupakan sarana 

penentu dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan dalam menjalankan 

peranannya akan bertumpu pada kinerja guru dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Tentunya pencapaian tujuan tersebut dicapai melalui kinerja 

guru yang baik dari setiap guru, dengan kinerja guru yang baik ini akan 

mampu dilihat sejauh mana keberhasilan pendidikan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkannya 

 Salah satu alternatif yang paling strategis dalam memecahkan 

masalah pendidikan adalah membangun landasan pendidikan yang kokoh dan 

terkontrol, yaitu pembangunan profesionalisme pendidik. Pembangunan 

profesionalisme pendidik telah menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya  

dengan diterbitkannya UU RI N0.20/2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, UU RI N0.14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP RI 
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N0.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa 

guru adalah pendidik profesional. 

Guru profesional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan 

yang berbentuk multidimensional. Dikatakan multidimensional karena peran 

itu bukan satu tapi beraneka ragam, yaitu guru sebagai pendidik atau orang 

tua, pemimpin atau manajer, produsen atau pelayan, pembimbing atau 

fasilitator, motivator dan narasumber. Guru yang demikian adalah guru yang 

secara internal memenuhi kriteria administratif, akademis dan kepribadian. 

Guru yang profesional akan melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, 

inovatif, demokratis, dan berakhlak, serta akan memberikan teladan bagi 

terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat. 

Salah satu syarat guru sebagai pendidik profesional adalah memiliki 

kualifikasi akademik dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Persyaratan kualifikasi 

akademik guru adalah S1/ D IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan 

jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 

Persyaratan kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, 

profesional, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat 

pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. 

 Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada setiap  

jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan peran guru sebagai agen 

pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 
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Oleh  karena itu, untuk menciptakan guru yang profesional harus ditunjang 

dengan sistem penghargaan, sehingga guru mampu memfokuskan diri pada 

peningkatan kualitas layanan yang diberikan. Hal ini, sejalan dengan kriteria 

pekerjaan profesional yang menyebutkan bahwa guru berhak mendapat 

imbalan yang layak. Imbalan yang layak bukan hanya dalam bentuk materi, 

tetapi juga dalam bentuk penghargaan, rasa segan, dan hormat  terhadap guru. 

Jika penghargaan ini masih terabaikan, maka tidak akan tercipta guru yang 

profesional. Salah satu upaya pengakuan guru sebagai tenaga profesional 

dibuktikan dengan sertifikasi guru yang merupakan upaya peningkatan mutu 

guru disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru. 

Dalam UU RI NO.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan 

bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru 

dan dosen (Pasal 1 butir 11). Tujuan dari sertifikasi adalah untuk 

meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan 

tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 

memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang 

ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan secara transparan, objektif, dan 

akuntabel. Ini berarti bahwa sertifikasi tidak boleh dikeluarkan oleh badan-

badan atau lembaga-lembaga lain, ketentuan ini bertujuan untuk menjaga 

mutu kualifikasi guru.  

 Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang 

disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas guru yang kemudian diharapkan dapat menjalankan 
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tugasnya lebih profesional dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat 

meningkat secara berkelanjutan. 

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas adalah salah satu 

kecamatan yang sudah memiliki  cukup banyak guru yang bersertifikasi. 

Jumlah keseluruhan guru sekolah dasar di kecamatan ini ada 156, jumlah 

guru sekolah dasar yang sudah lulus sertifikasi dari tahun 2007-2010 

sebanyak 61. 

Menurut pendapat salah satu guru Sekolah Dasar (Purwaji, S.Pd)  di 

Kecamatan Somagede yang telah bersertifikasi pendidik belum seluruhnya 

memiliki motivasi kerja yang tinggi. Tentu hal ini akan mempengaruhi 

kinerja guru yang  berdampak pada mutu pendidikan. Salah satu faktor 

penyebab masih rendahnya motivasi kerja guru, yaitu tingkat kesejahteraan 

guru yang belum cukup memadai, dan diharapkan dengan adanya sertifikasi 

sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan yang disertai dengan 

peningkatan kesejahteraan guru, maka motivasi kerja guru akan meningkat 

dan kinerja guru menjadi tinggi. Dengan tingginya kinerja guru, maka mutu 

pendidikan dapat meningkat. Tetapi sementara ini, sertifikasi tidak menjamin 

bahwa kinerja guru dapat menjadi lebih optimal. 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang kinerja guru di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dalam 

hubungannya dengan program sertifikasi. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pada umumnya seorang guru dapat dinilai mempunyai kinerja yang 

baik apabila memiliki motivasi kerja yang tinggi. Namun pada kenyataannya 

belum semua guru memiliki motivasi kerja yang tinggi, sehingga akan 

berdampak pada rendahnya kinerja guru. Faktor-faktor yang menyebabkan 

rendahnya kinerja guru antara lain disebabkan oleh motivasi kerja, tidak 

mempunyai etos kerja yang tinggi dan tidak produktif. Berdasarkan latar 

belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikaskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Rendahnya mutu pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya motivasi 

kerja guru. 

2. Rendahnya mutu pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya kinerja 

guru. 

3. Rendahnya kinerja guru terindikasi disebabkan oleh masih rendahnya 

motivasi kerja guru. 

4. Rendahnya motivasi kerja guru terindikasi disebabkan oleh masih 

rendahnya kesejahteraan guru. 

5. Belum semua guru memiliki kinerja yang tinggi. 

6. Belum semua guru memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

7. Sertifikasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru. 

 

 

 



8 
 

 
 

C. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimanakah kinerja 

guru yang bersertifikasi pendidik di sekolah dasar Kecamatan Somagede 

Kabupaten Banyumas?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi 

apakah dengan adanya sertifikasi guru dapat meningkatkan kinerja guru. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 

guru yang bersertifikasi pendidik di Sekolah Dasar Kecamatan Somagede 

Kabupaten Banyumas. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

Kinerja guru yang baik akan berdampak pada meningkatnya proses 

dan hasil belajar siswa secara optimal. 

2. Bagi guru 

 Sebagai informasi tentang konsep kinerja guru bersertifikasi  

pendidik agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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3. Bagi sekolah 

 Sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan kinerja guru yang 

bersertifikasi pendidik. Apabila kinerja guru yang bersertifikasi pendidik 

meningkat, maka akan meningkat pula kualitas pendidikan di sekolah 

dasar Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Setiawan, Setyorini, dan Yushita (2009: 93) yang berjudul 

”Audit Kinerja Guru Akuntansi Bersertifikat di SMK Negeri 2 Kutoarjo 

Purworejo” mengemukakan bahwa tujuan utama dari pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru-guru, pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan 

kinerja guru agar mampu melaksanakan tugas mengajar sesuai 

kompetensinya, sehingga mutu pendidikan di Indonesia semakin meningkat. 

 Dalam pembahasan penelitiannya, dikemukakan bahwa dengan 

adanya sertifikasi pendidik dapat meningkatkan kinerja guru dalam 

menjalankan tugas profesinya sebagai guru. Dengan demikian disimpulkan  

bahwa kinerja guru akuntansi bersertifikat di SMK Negeri 2 Kutoarjo ditinjau 

dari pelaksanaan kompetensi guru menunjukkan dalam kategori cukup/sedang 

yaitu sebesar 64,7% dan yang menunjukkan kategori baik sebesar 32,3%. 

 

B. Landasan Teori 

Mengkaji masalah kinerja guru yang bersertifikasi pendidik di sekolah 

dasar, pada dasarnya bukan merupakan suatu persoalan yang sederhana. 

Untuk itu paling tidak dibutuhkan penelaahan yang cukup mendalam 
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mengenai sertifikasi guru, profesionalisme guru, kompetensi guru, kinerja 

guru serta keterkaitannya satu sama lain. Semua itu dipaparkan dalam 

landasan teori sebagai berikut: 

1. Sertifikasi Guru 

a. Pengertian Sertifikasi Guru 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru 

dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan 

yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU 

RI No. 14 Tahun 2005). 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat untuk guru. 

Sertifikasi bagi guru dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. 

Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni 

dilakukan dalam bentuk portopolio (Muslich 2007: 21). 

Sertifikasi guru merupakan kebijakan yang sangat strategis, 

karena merupakan langkah peningkatan mutu guru yang disertai dengan 

peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia 

secara berkelanjutan (www.Masbied. Wordpress.com). 

Menurut Suyatno (2008: 2), sertifikasi guru adalah proses 

pemberian sertifikat kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada 

guru yang telah memenuhi standar profesi guru.  
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Pendapat senada juga diungkapkan oleh Muslich (2007: 2) 

tentang pengertian sertifikasi guru. 

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan 

tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang 

dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.  

 

Dalam pengertian yang sederhana, Khoiri (2010: 16) 

mengemukakan bahwa “sertifikasi merupakan sarana atau instrumen 

untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru”. Parlindungan (www. 

Infodiknas.com) mengemukakan bahwa sertifikasi guru merupakan 

sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

dan profesionalitas guru, sehingga untuk kedepannya semua guru harus 

memiliki sertifikat sebagai ijin mengajar. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada 

guru yang telah memenuhi standar profesi guru serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang disertai 

dengan peningkatan kesejahteraan yang layak, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan profesionalitas guru. 

Program sertifikasi guru adalah program yang dilakukan oleh 

pemerintah di bawah kuasa Kementerian Pendidikan Nasional  Indonesia 

dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang 
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dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah 

dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti 

program tersebut. 

b. Prinsip Sertifikasi Guru 

Menurut Khoiri ( 2010: 17), ada beberapa prinsip sertifikasi 

guru, yaitu: 

1) Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel 

 Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat 

yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional. 

Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang 

memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan 

untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil 

sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang 

dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan 

secara administratif, finansial, dan akademik. 

2) Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui 

peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru 

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam 

meningkatkan mutu guru yang disertai dengan peningkatan 

kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan 

diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk 

upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. 

Tunjangan tersebut berlaku bagi guru yang berstatus  PNS serta guru 
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yang berstatus non PNS/swasta. Dengan peningkatan mutu dan 

kesejahteraan guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara 

berkelanjutan. 

3) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka 

memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 

Republik Indonesia  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

4) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis 

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien, harus direncanakan secara matang dan sistematis. 

Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi 

guru. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu 

dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portopolio. 

5) Jumlah peserta sertifikasi ditetapkan oleh pemerintah. 

Untuk alasan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi 

guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta 

pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan 

oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah 

tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk 

masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan 
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penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru 

per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

c. Dasar Hukum  

Menurut Samani (2010: 2), sertifikasi guru diselenggarakan 

berdasarkan landasan hukum sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen. 

3) Peraturan Pemerintah Republk Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru. 

5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 

tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. 

6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 

tentang sertifikasi guru dalam jabatan. 

d. Tujuan Sertifikasi Guru 

Menurut Suyatno (2008: 2-3), sertifikasi guru memiliki 

beberapa tujuan di antaranya yaitu: 

1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen    

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. 
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3) Meningkatkan martabat guru. 

4) Meningkatkan profesionalitas guru. 

e. Manfaat Sertifikasi Guru 

Menurut Suyatno ( 2008: 3) manfaat sertifikasi guru, yaitu: 

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

yang dapat merusak citra profesi guru. 

2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak  

berkualitas  dan tidak profesional. 

3) Meningkatkan kesejahteraan guru. 

f. Kriteria Calon Peserta Sertifikasi 

Kriteria calon peserta sertifikasi menggunakan sistem ranking 

bukan berdasarkan seleksi atau tes. Penyusunan ranking calon peserta 

sertifikasi secara berurutan yaitu: masa kerja sebagai guru, usia, 

pangkat/golongan (bagi PNS), beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, 

dan prestasi kerja. Urutan prioritas kriteria peserta sertifikasi  dijelaskan 

sebagai berikut (Khoiri 2010: 73-75):  

1) Masa kerja 

Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai 

guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS. 

2) Usia  

Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran 

yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah. 
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3) Pangkat/Golongan (bagi PNS) 

Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang 

dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi. Kriteria ini 

khusus untuk guru PNS. 

4) Beban mengajar 

Beban mengajar adalah jumlah jam mengajar per minggu yang 

diemban oleh guru saat didaftarkan sebagai peserta sertifikasi. 

5) Tugas tambahan 

Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diemban oleh 

guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon 

peserta sertifikasi. Tugas tambahan yang dimaksud, misalnya kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program/jurusan, kepala 

laboratorium, kepala bengkel, atau kepala perpustakaan sekolah. 

6) Prestasi kerja 

Prestasi kerja yang dimaksudkan adalah prestasi akademik dan 

atau non akademik yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang 

dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat 

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun 

internasional. Di samping itu, prestasi kerja termasuk kinerja guru 

dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

g. Sertifikasi Guru Melalui Penilaian Portofolio 

Sertifikasi guru melalui penilaian portofolio adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik bagi guru melalui penilaian dokumen 

prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar. Penilaian portofolio 
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tersebut diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh 

pemerintah (Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007). 

Penilaian portopolio merupakan pengakuan atas pengalaman 

profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen 

yang mencerminkan pencapaian prestasi guru dalam menjalankan 

tugasnya sebagai agen pembelajaran dan dasar pertimbangan 

pengakuan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan (Suyatno 

2008: 12). Berdasarkan Permendiknas No. 18 Tahun 2007, kumpulan 

dokumen tersebut dideskripsikan ke dalam 10 jenis komponen,  yaitu: 

1) Kualifikasi akademik 

Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan tinggi yang 

dimiliki oleh guru pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, 

baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun non-gelar, baik di 

dalam maupun di luar negeri. 

2) Pendidikan dan latihan 

Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan pendidikan dan 

pelatihan yang pernah diikuti oleh guru dalam rangka pengembangan 

dan atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas 

sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, 

provinsi, nasional, maupun internasional. 

3) Pengalaman mengajar 

Penglaman mengajar adalah masa kerja sebagai guru pada 

jenjang, jenis, dan satuan pendidikan formal tertentu. 
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4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran adalah persiapan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan untuk satu topik atau kompetensi tertentu. 

Perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat perumusan 

tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, 

pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, serta  

penilaian proses dan hasil belajar. 

5) Penilaian dari atasan dan pengawas 

Penilaian dari atasan dan pengawas adalah penilaian atasan 

terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. 

6) Prestasi akademik 

Prestasi akademik adalah prestasi yang dicapai guru dalam 

pelaksanaan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang mendapat 

pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat 

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun 

internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik, 

sertifikat keahlian/keterampilan tertentu, dan lain-lain. 

7) Karya pengembangan profesi 

Karya pengembangan profesi adalah hasil karya guru yang 

menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi, misalnya guru 

ikut serta dalam pembuatan soal Ujian Nasional (UN). 

8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah 

Keikutsertaan dalam forum ilmiah adalah partisipasi guru 

dalam forum ilmiah pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, 
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provinsi, nasional, maupun internasional, baik sebagai nara 

sumber/pemakalah maupun sebagai peserta. 

9) Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial 

Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial 

yaitu keikutsertaan guru menjadi pengurus organisasi kependidikan 

atau organisasi sosial pada tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, 

provinsi, nasional, atau internasional, dan atau mendapat tugas 

tambahan. 

10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan yaitu  

penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam 

pelaksanaan tugas sebagai agen pembelajaran dan memenuhi kriteria 

kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), dan kualitatif 

(komitmen, etos kerja), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, 

nasional, maupun internasional. 

h. Alur Sertifikasi Guru Melalui Penilaian Portofolio 

  Alur sertifikasi guru melalui penilaian portofolio, yaitu: 

1) Guru peserta sertifikasi menyusun dokumen portofolio dengan 

mengacu  pedoman penyusunan portofolio. 

2) Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada 

Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada Rayon 

LPTK penyelenggara sertifikasi untuk dinilai. 
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3) Penilaian portofolio dilakukan oleh dua asesor yang relevan dan 

memiliki Nomor Induk Asesor (NIA). 

4) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai 

angka minimal kelulusan yaitu 850, maka dinyatakan lulus dan 

memperoleh sertifikat pendidik. 

5) Apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai angka 

minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, namun 

secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus 

melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi). 

6) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai 

angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif 

sebagai berikut. 

a) Melakukan kegiatan untuk melengkapi kekurangan dokumen 

portofolio. 

b) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) yang 

diakhiri dengan ujian. 

c) Materi PLPG mencakup empat kompetensi yaitu kompetensi 

pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. 

7) Pelaksanaan PLPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan 

memperhatikan skor hasil penilaian portofolio dan rambu-rambu 

yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). 

a) Peserta PLPG yang lulus uji kompetensi, akan memperoleh 

sertifikat pendidik. 
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b) Peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian ulang 

sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 

dua minggu. Apabila tidak lulus, peserta sertifikasi diserahkan 

kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota (Samani 2010: 6-7 

dan Muslich 2007: 23). 

 

2. Profesionalisme Guru 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan 

yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan 

yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi 

standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi  

(UU RI No. 14 Tahun 2005). 

Schein dalam Dewi dan Yuda ( 2009: 4) mengemukakan ciri-ciri 

profesional yaitu: 

1)  Bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja 

2)  Pilihan pekerjaan didasarkan pada motivasi yang kuat. 

3) Memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus 

yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan dalam waktu lama. 

4) Membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan. 

5) Pekerjaan beorientasi kepada pelayanan bukan kepentingan pribadi. 

6) Pelayanan itu didasarkan kepada kebutuhan objektif. 
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7) Memiliki otonomi untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah. 

8) Menjadi anggota organisasi profesi, sesudah memenuhi persyaratan    

atau kriteria tertentu. 

9) Memiliki kekuatan dan status yang tinggi dalam  spesialisasinya. 

10) Keahlian itu tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. 

Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional, maka 

syarat pokok pekerjaan profesional harus dipenuhi. Menurut Sanjaya dalam 

Muslich (2007: 12), syarat pokok pekerjaan profesional  antara lain yaitu: 

1) Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara 

mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga-lembaga 

pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan pada keilmuan 

yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

2) Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu 

yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi 

yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas. 

3) Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan pada latar 

belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, 

sehingga makin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai 

dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya, dengan 

demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya. 

4) Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak 

terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki 

kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkan dari 

pekerjaan profesinya itu. 
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Setiap profesi harus mempunyai kode etik profesi. Jabatan guru 

merupakan bidang pekerjaan profesi yang mempunyai kode etik. Kode etik 

guru adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan di masyarakat. Fungsi 

kode etik guru adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku 

setiap guru dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di 

dalam maupun di luar sekolah, serta dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. Dengan demikian, kode etik guru merupakan alat yang penting 

untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan. 

Sertifikasi guru merupakan upaya meningkatkan profesionalisme 

guru dan meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan di Indonesia. 

Dalam Undang-Undang  Guru  dan  Dosen pasal 1 ditetapkan bahwa guru  

adalah  pekerja  profesional. Dengan  itu, diharapkan guru dapat 

mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi 

tersebut. Dalam  Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 8 dan 9 ditentukan 

bahwa:  

1)  Guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik 

sebagai agen pembelajaran. 

2)  Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program 

sarjana atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan 

tugasnya sebagai guru. 

3) Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik,  

kepribadian,  profesional, dan  sosial. 
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Dalam rangka memperoleh profesionalisme guru, hal yang diujikan 

dalam  sertifikasi  adalah kompetensi guru.  

Menurut Oemar Hamalik dalam Asmani ( 2010: 176-178), peran 

guru sebagai guru profesional yaitu sebagai berikut: 

1) Guru sebagai model, guru dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan. 

Karena itu, guru harus memiliki kelebihan, baik pengetahuan, 

keterampilan, dan kepribadian. 

2) Guru sebagai perencana, guru berkewajiban mengembangkan tujuan-

tujuan pendidikan menjadi rencana-rencana yang operasional. 

3) Guru mampu mendiagnosis kemajuan belajar siswa. Peranan tersebut erat 

kaitannya dengan tugas mengevaluasi kemajuan belajar siswa. 

4) Guru sebagai pemimpin, guru harus mampu berdiri sebagai pemimpin. 

5) Guru sebagai petunjuk jalan kepada sumber-sumber pengetahuan, guru 

berkewajiban menyediakan berbagai sumber yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengalaman yang kaya. 

 

3. Kompetensi Guru 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,pengertian kompetensi adalah 

kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. 

Syah dalam Rastodio (www.rasto.wordpress.com) mengemukakan 

pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Usman 

mengemukakan kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan 

kualifikasi atau kemampuan seseorang (www.rasto.wordpress.com). 

http://www.rasto.wordpress.com/
http://www.rasto.wordpress.com/
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Sementara menurut Khoiri (2010: 35) kompetensi adalah seperangkat 

tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas 

sesuai dengan pekerjaan tertentu. 

Kemendiknas dalam Rastodio (www.rasto.wordpress.com) 

merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 

Menurut Ridlowi (www.aridlowi.blogspot.com) kompetensi guru 

merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Sementara dalam Undang-

Undang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10, kompetensi adalah seperangkat 

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

dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.  

 Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru adalah suatu gambaran yang utuh tentang potensi, 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang terkait dengan profesi 

tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan 

diwujudkan melalui tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi 

sebagai guru. 

Kompetensi yang harus dimiliki guru, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No.16 Tahun 2007 yaitu: 

1) Kompetensi pedagogik 

2) Kompetensi kepribadian 

 

 

http://www.rasto.wordpress.com/
http://www.aridlowi.blogspot.com/
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3) Kompetensi profesional 

4) Kompetensi sosial 

 (Kemendiknas 2010: 6) 

4. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

 Istilah kinerja berasal dari kata job 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.  

Menurut Mangkunegara (2005: 9) kinerja (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Menurut Sulistiyani (www.wikipedia.com) ”kinerja seseorang 

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang 

dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Menurut Riduwan (2009: 113) ”kinerja 

guru adalah prestasi yang dapat dicapai seseorang atau organisasi 

berdasarkan kriteria dan alat ukur tertentu”. Sementara menurut 

Sedarmayanti (2001: 53) kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan 

oleh seorang guru dalam kerjanya. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja guru merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang 

dicapai guru berdasarkan standar dan ukuran penilaian yang telah 

http://www.wikipedia.com/
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ditetapkan. Standar dan alat ukur tersebut merupakan indikator untuk 

menentukan apakah seorang guru berkinerja tinggi atau rendah. 

b. Kriteria Kinerja Guru 

Keberhasilan seorang guru bisa dilihat apabila kriteria-kriteria yang 

ada telah tercapai secara keseluruhan. Jika kriteria telah tercapai, berarti 

pekerjaan seseorang telah dianggap memiliki kualitas kerja yang baik. 

Wujud dari kinerja guru direalisasikan dalam bentuk kompetensi 

yaitu: 

a) Kompetensi Pedagogik  

 Menurut UU No. 14 Tahun 2005, kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa, pembelajaran 

adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Guru memainkan multiperan dalam 

proses pembelajaran yaitu guru berperan sebagai manajer, pemandu, 

organisator, koordinator, fasilitator, komunikator, dan motivator 

proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran siswa meliputi: 

(1) Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 

(2) Menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

(3) Mengembangkan kurikulum terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu/bidang pengembangan yang diampu. 

(4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 
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(5) Memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

(6) Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

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

siswa. 

(8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

(9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

(10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

b) Kompetensi Kepribadian 

 Kompetensi ini merupakan kemampuan tentang kepribadian 

guru yang  dapat menjadi teladan bagi siswa yang meliputi:  

(1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

(2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, 

dan teladan bagi siswa dan masyarakat. 

(3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa. 

(4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

(5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 
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c) Kompetensi Profesional  

Kompetensi ini merupakan kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing siswa, yang meliputi: 

(1) Menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 

(2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 

(3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 

kreatif. 

(4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

(5) Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

d) Kompetensi Sosial  

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan 

siswa, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial guru merupakan 

modal dasar guru yang bersangkutan dalam menjalankan tugas 

keguruan. Kemampuan guru dalam kompetensi ini meliputi:  

(1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif 

karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 

latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 
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(2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat. 

(3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah 

RepublikIndonesia yang  memiliki keragaman sosial budaya. 

(4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi 

lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi. Oleh karena itu, bila ingin tercapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja tersebut. 

Menurut konsep perubahan perilaku dari Cascio (Riduwan 2009: 

92) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah abilitas dan 

motivasi. Abilitas ditentukan oleh skill dan pengetahuan, sedangkan skill 

dipengaruhi oleh kecakapan, kepribadian, dan pengetahuan yang 

terbentuk oleh pendidikan, pengalaman, latihan, dan minat. Davis 

(Mangkunegara 2005: 13) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain, yaitu: 

1) Faktor Kemampuan (ability) 

Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan 

kompetensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill). 

Artinya, seorang guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang 
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tinggi dan sesuai dengan bidangnya serta terampil dalam mengerjakan 

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

yang diharapkan. 

2) Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan 

seseorang yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sikap 

mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri seseorang 

untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Seseorang 

akan mampu mencapai kinerja maksimal, jika ia memiliki motivasi 

tinggi.  

Peranan motivasi sangat penting, karena perilaku seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaan tidak terlepas dari dorongan (motivasi) yang 

melatarbelakanginya. Menurut Rahardja (2004: 6), dorongan (motivasi) 

untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu dapat bersifat: 

1) Dorongan intrinsik 

Dorongan intrinsik yaitu dorongan yang timbul dari dalam 

dirinya sendiri dan mengarah pada suatu objek tertentu untuk berbuat 

atau berperilaku. Contohnya yaitu keinginan untuk berprestasi, untuk 

maju, memiliki kehidupan pribadi, kecerdasan, keterampilan dan 

kecakapan, bakat, kemampuan, serta minat. 

2) Dorongan ekstrinsik 

Dorongan ekstrinsik  yaitu dorongan akibat rangsangan-

rangsangan dari luar yang mempengaruhi semangat dari seseorang 



33 
 

 
 

dalam bekerja. Contohnya yaitu pekerjaan itu sendiri, status kerja, 

tempat pekerjaan, keamanan pekerjaan, gaji atau penghasilan yang 

layak, pengakuan dan penghargaan kepercayaan melakukan pekerjaan, 

kepemimpinan yang baik dan adil, serta kebijaksanaan administrasi. 

Faktor kemampuan dapat mempengaruhi kinerja, karena dengan 

kemampuan yang tinggi maka kinerja seseorang akan semakin baik, 

demikian juga sebaliknya. Begitu juga dengan faktor motivasi yang 

merupakan kondisi yang dapat menggerakkan diri seseorang  untuk 

berusaha mencapai prestasi kerja maksimal. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Rendahnya mutu pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang 

dihadapai bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Hal ini, disebabkan 

oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu rendahnya motivasi kerja, 

kedisiplinan, kemampuan, dan kinerja guru. Motivasi kerja guru merupakan 

salah satu hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan kinerja guru dan 

mutu pendidikan. Jika motivasi kerja guru rendah, maka akan berdampak 

pada kinerja guru dan mutu pendidikan. Jadi, baik atau tidaknya mutu hasil 

pendidikan bergantung pada motivasi dan kinerja guru. 

Hal-hal yang menyebabkan rendahnya motivasi kerja guru antara lain 

yaitu masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru dan belum semua guru 

memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu alternatif yang paling 
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strategis dalam memecahkan masalah pendidikan tersebut yaitu dengan 

profesionalisme pendidik, yang erat kaitannya dengan program sertifikasi. 

Program sertifikasi merupakan upaya peningkatan mutu guru yang 

disertai dengan peningkatan kesejahteraan  guru. Diharapkan dengan adanya 

program ini, seluruh guru Indonesia nantinya mempunyai sertifikat atau 

lisensi mengajar. Tentu saja dengan ukuran karakteristik guru yang dinilai 

kompeten secara profesional. Hal ini, merupakan implementasi dari Undang-

Undang tentang Guru dan Dosen bab IV pasal 8 yang menjelaskan bahwa 

guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang RI  Nomor 14 Tahun 2005). 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya 

yaitu dengan peningkatan mutu guru. Rasionalnya adalah apabila kompetesi 

guru bagus yang disertai dengan kesejahteraan yang cukup memadai, maka 

motivasi kerjanya tinggi. Dengan motivasi kerja yang tinggi, maka kinerjanya 

juga bagus dan dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu.  

Dengan demikian, adanya program sertifikasi diharapkan akan 

meningkatkan kinerja guru, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan 

nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. 
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D. Hipotesis 

  Berdasarkan Permenegpan No. 16 Tahun 2009 kriteria kinerja guru 

disebut baik apabila telah mencapai nilai dengan rentang nilai 76-90. 

Hipotesis yang diambil dalam penelitian ini yaitu: 

Ho: Tingkat keberhasilan kinerja guru yang bersertifikasi pendidik di 

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas paling rendah 76 dari yang 

diharapkan. 

Ha: Tingkat keberhasilan kinerja guru yang bersertifikasi pendidik di 

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas lebih kecil dari 76 dari 

yang diharapkan. 

Ho: µ  ≥  76 

Ha: µ  <  76 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh merupakan data 

yang berhubungan dengan kinerja guru sekolah dasar yang sudah 

bersertifikasi. Data-data tersebut merupakan data yang bersifat kualitatif yang 

dikuantitatifkan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah dasar yang berada dalam 

wilayah  Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Waktu penelitian 

dilaksanakan selama tiga bulan, yang dimulai dari bulan April 2011 sampai 

bulan Juni 2011. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja guru sekolah 

dasar   yang bersertifikasi pendidik. 

D. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh guru sekolah dasar yang 

bersertifikasi pendidik di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yang 
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tersebar di 18 sekolah dasar. Jumlah guru yang sudah lulus sertifikasi dari 

tahun 2007-2010 adalah 61 guru.   

E. Sampel 

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunaka teknik  simple 

random sampling.  Surakhmad (Riduwan 2008: 208) berpendapat bahwa 

“ukuran populasi sebanyak kurang atau sama dengan 100, pengambilan 

sampel sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi. Apabila ukuran 

populasi sama dengan atau lebih dari 1000, ukuran sampel diharapkan 

sekurang-kurangnya 15% dari ukuran populasi”. Merujuk pada pendapat di 

atas, maka penentuan jumlah sampel dapat ditentukan sebanyak 31 guru. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yaitu 

teknik angket dan studi dokumen. 

1. Teknik Angket 

Teknik angket ini digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kinerja guru 

di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Angket ini berisi tentang 

pernyataan-pernyataan mengenai indikator kinerja guru. Penentuan 

indikator kinerja guru berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sasaran 

dari teknik angket ini adalah kepala sekolah di Kecamatan Somagede 

Kabupaten Banyumas.  
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 Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup model skala 

likert. Dalam angket ini terdapat 4 alternatif pilihan jawaban yang berupa 

sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tidak 

langsung, artinya dalam pengisian angket meminta bantuan kepala sekolah-

kepala sekolah untuk memberikan penilaian tentang kinerja guru 

bersertifikasi pendidik di sekolahnya dengan cara memberi tanda chek (√) 

pada salah satu dari 4 alternatif pilihan jawaban yang tersedia. 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data langsung dari 

guru yang bersertifikasi pendidik di sekolah dasar Kecamatan Somagede 

Kabupaten Banyumas. Data yang diperoleh adalah data yang  relevan 

dengan penelitian, seperti APKG, RPP, karya ilmiah yang telah dibuat, dan 

penghargaan-penghargaan prestasi yang telah dicapai. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instumen penelitian yang digunakan yaitu angket dan daftar dokumen. 

1. Angket  

 Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket tertutup 

dengan skala likert yang berisi pernyataan-pernyataan yang harus dijawab 

oleh responden.  Pernyataan-pernyataan tersebut berisi tentang indikator 

kinerja guru. Indikator kinerja guru ini meliputi:  

a. Kompetensi Pedagogik. 

b. Kompetensi Profesional 
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c. Kompetensi Kepribadian 

d. Kompetensi Sosial 

   Mengenai cara penskoran terhadap angket dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

a. Setiap pernyataan terdiri dari 4 pilihan jawaban. 

b. Dalam menjawab pernyataan, responden memilih salah satu alternatif 

jawaban yang sesuai, dengan cara memberi tanda chek  (√) pada kolom 

jawaban yang dipilih. 

c. Apabila  pernyataan dibuat positif  diberi skor  sebagai berikut: 

1) Jawaban sangat setuju diberi skor             4 

2) Jawaban setuju diberi skor                         3 

3) Jawaban tidak setuju diberi skor               2 

4) Jawaban sangat tidak setuju diberi skor     1 

4)  Apabila pernyataan dibuat negatif  diberi skor sebagai berikut: 

1) Jawaban sangat setuju diberi skor              1 

2) Jawaban setuju diberi skor                          2 

3) Jawaban tidak setuju diberi skor                  3  

4) Jawaban sangat tidak setuju diberi skor      4 

     Kisi-kisi dan butir angket selengkapnya ada pada lampiran 1. 

5)   Mengadakan uji coba (try out) 

Uji coba angket ini bertujuan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas angket tersebut. Untuk keperluan penelitian butir angket 

yang diperlukan sejumlah 56 butir, tetapi untuk keperluan uji coba, 
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maka dibuat dua set soal paralel. Jadi, butir angket yang digunakan 

dalam uji coba penelitian sebanyak 112 butir. Kisi-kisi dan angket 

selengkapnya ada pada lampiran 2.  

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari hasil uji coba 

digunakan alat ukur sebagai berikut: 

1) Validitas 

 Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur  

berfungsi dengan baik atau valid/tingkat kesahihan untuk dijadikan 

alat ukur. 

             Sebelum angket diujicobakan, perlu dilakukan pengujian 

validitas isinya. Pengujian validitas isi angket dilakukan dengan 

meminta 3 penilai ahli untuk menilai kesesuaian antara butir angket 

dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan. Tiga penilai ahli yaitu 2 

orang pembimbing skripsi dan seorang kepala sekolah SD N 4 

Tanggeran Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Lembar 

validasi isi angket oleh penilai ahli selengkapnya ada pada 

lampiran 3.  

   Setelah disetujui oleh para ahli, kemudian diujicobakan 

pada sampel yang bukan responden penelitian yang sebenarnya. 

Setelah data diperoleh, teknik pengujian validitas dilakukan dengan 

rumus Bivariate pearson :  
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Keterangan: 

rix : koefesien korelasi item-total 

I   : skor item 

x  :  skor total  

n  :  banyaknya subjek  

          (Priyatno 2010: 90) 

Jika ≥  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka 

instrumen  atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan 

terhadap skor total (dinyatakan valid). 

Jika  <   (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka 

instrumen atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan 

terhadap skor total dinyatakan tidak valid.  

Untuk pengujian validitas menggunakan bantuan program SPSS 

versi 17. 

2) Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi  

alat ukur, apa alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika  pengkuran tersebut diulang. 

     Metode pengujian reliabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode  Cronbach’s Alpha. 
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  Rumus reliabilitas dengan metode Cronbach’s Alpha 

menurut Arikunto (Priyatno 2010: 98) adalah: 

2

2

11 1
1

t

b

k

k
r

 

Keterangan: 

11r   = Reliabilitas instrumen 

k       = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2

b = Jumlah varian butir 

2

t     = Varian total 

 Untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu 

seperti 0,6. Menurut Sekaran (Priyatno 2010: 98), reliabilitas 

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima 

dan di atas 0,8 adalah baik.  

Untuk pengujian reliabilitas menggunakan bantuan 

program SPSS versi 17. 

2. Daftar Dokumen 

 Daftar dokumen dalam penelitian ini berupa data-data yang 

diperoleh langsung dari guru yang bersertifikasi pendidik di sekolah dasar, 

seperti karya ilmiah yang telah dibuat, APKG, RPP, penghargaan-

penghargaan prestasi yang telah dicapai 
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H. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dengan lengkap dan benar, kemudian 

dilakukan analisis data. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini yaitu uji normalitas data. 

Uji normalitas data menggunakan Liliefors. Jika hasil uji normalitas 

menunjukkan data tersebut berdistribusi  normal, maka dilanjutkan dengan 

analisis akhir dengan menggunakan uji t satu sampel. Tetapi, jika hasil uji 

normalitas data menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal, maka 

menggunakan uji Binomial. 

2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini apabila 

data berdistribusi normal adalah pengujian hipotesis deskriptif dengan 

menggunakan uji t satu sampel pihak kiri. 

Rumus uji t satu sampel: 

t =     

 Keterangan: 

t   = nilai t yang dihitung 

  = rerata X 

 = nilai yang dihipotesiskan 
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s    = simpangan baku 

n   = jumlah anggota sampel 

(Sugiyono 2009: 96) 

Jika data berdistribusi tidak normal, maka menggunakan uji 

Binomial. 

Rumus uji Binomial 

P(X=K)=   

Keterangan: 

K = Jumlah objek berukuran “sukses” dari seri pengamatan berukuran n 

( Biostatistik FKM UI 2009: 6). 

  Untuk Pengujian hipotesis menggunakan bantuan program SPSS 

versi 17. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian yang berjudul “Kinerja Guru Bersertifikasi Pendidik di 

Sekolah Dasar Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas” ini 

menggunakan satu variabel yaitu kinerja guru sekolah dasar yang 

bersertifikasi pendidik. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 31 

guru sekolah dasar di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang 

dikuantitatifkan. Pengolahan data menggunakan teknik statistik deskripsi. 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

   Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, perlu dilakukan pengujian 

persyaratan analisis. Persyaratan analisis yang dimaksud yaitu persyaratan 

yang harus dipenuhi agar analisis dapat dilakukan untuk keperluan pengujian 

hipotesis. Pengujian persyaratan analisis yang dimaksud yaitu uji normalitas 

data. 

 Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian 

ini menggunakan Liliefors dengan bantuan program SPSS versi 17, dengan 
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taraf signifikansi (α) yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau 

menolak pengujian datanya adalah = 0,05. 

Hasil uji normalitas bisa dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 Hasil  Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

  Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

hasil .114 31 .200
*
 .928 31 .038 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Hasil uji normalitas selengkapnya ada pada lampiran 4. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa taraf signifikansi dari 

uji normalitas data sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data tesebut 

berdistribusi normal karena taraf signifikansi data tersebut di atas 0,05. Suatu 

data dikatakan berdistribusi normal, jika taraf signifikansi di atas 0,05. 

Setelah terbukti data berdistribusi normal, maka dilanjutkan pengujian 

hipotesis. 
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C. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan langkah untuk membuktikan 

pernyataan yang dikemukakan dalam rumusan hipotesis. Hipotesis akan 

diterima apabila hasil penelitian dapat mendukung pernyataan hipotesis dan 

sebaliknya akan ditolak apabila hasil penelitian tidak mendukung pernyataan 

hipotesis. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

hipotesis nol  yang telah dirumuskan, yaitu Ho: Tingkat keberhasilan kinerja 

guru yang bersertifikasi pendidik di Kecamatan Somagede Kabupaten 

Banyumas paling rendah 76 dari yang diharapkan. 

Teknik statistik  yang digunakan untuk pengujian hipotesis ini yaitu 

dengan menggunakan uji t satu sampel pihak kiri, yaitu sebagai berikut: 

1. Kriteria Pengujian 

Ho diterima dan Ha ditolak  apabila nilai  

2. Hasil Pengujian 

        Tabel 4.2 Hasil Uji Hipotesis. 

 

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hasil 31 190.48 15.524 2.788 
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One-Sample Test 

 Test Value = 0 

 

t Df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

hasil 68.318 30 .000 190.484 184.79 196.18 

        

         Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai  tentang 

kinerja guru yang bersertifikasi pendidik yaitu 68.318 dengan signifikansi 0,000. 

Sementara nilai  untuk dk ( n-1) = 30 dengan α 0,05 sebesar 1,697. Karena  

 >  yaitu 68,318 > 1,697, maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga 

tingkat keberhasilan kinerja guru yang bersertifikasi pendidik di Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas paling rendah 76 dari yang diharapkan, yaitu 

benar. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Sebelum angket digunakan sebagai instrumen penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan uji coba (try out)  kepada 31 responden di luar sampel, yang  

dilaksanakan di Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.  Uji coba 

digunakan untuk mengetahui butir-butir angket yang tidak memenuhi syarat 

validitas konstruk dan reliabilitas sebagai instrumen penelitian. Dalam 

penelitian ini, jumlah butir angket yang dikembangkan dari indikator yang 

ada, hanya 56. Tetapi, untuk keperluan uji coba, butir angket dibuat dua kali 
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lipat dengan pernyataan yang sejajar. Jadi, dalam pelaksanaan uji coba ada 

112 butir angket. Proses penilaian validitas isi dilakukan oleh 3 penilai ahli 

yang terdiri dari 2 dosen pembimbing dan 1 kepala sekolah. Penilaian 

validitas dilakukan oleh Dra. Umi Setijowati, M.Pd (Dosen Pembimbing I), 

Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd (Dosen Pembimbing II), dan Nuning Resdiana, 

S.Pd (Kepala Sekolah SD N Tanggeran 4). Analisis dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan program SPSS versi 17. Untuk tahap uji validitas ini 

dilakukan dua tahap, karena jumlah maksimum yang dapat dimasukkan ke 

dalam analisis SPSS versi 17 yaitu 100 butir angket. Oleh karena itu, dalam 

analisis validitas konstruk dilakukan dalam dua tahap yaitu dengan masing-

masing tahap ada 56 butir angket. Pada penghitungan validitas instrumen 

diperoleh hasil penghitungan nilai  rhitung tiap butir angket. Hasil penghitungan 

nilai  rhitung  tersebut kemudian dibandingkan  dengan  nilai rtabel, dengan n = 

31 dan  = 0,05, sebesar 0,355. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji 

hipotesis ini, yaitu  jika rhitung  > rtabel,  maka butir angket tersebut valid, dan 

jika rhitung  rtabel maka butir angket tidak valid. Hasil uji validitas butir 

angket selengkapnya ada pada lampiran 5. 

Dari 112 butir angket yang diuji validitasnya, terdapat  21 butir angket  

yang tidak valid, yaitu nomor: 4, 7, 15, 18, 19, 20, 33, 40, 42, 47, 52, 59, 66, 

72, 73, 75, 77, 90, 92, 98, dan 112. Dua puluh satu butir tersebut tidak 

digunakan karena sudah diwakili oleh butir lain. Selanjutnya, 91 butir yang 

sudah valid itu seluruhnya, dilakukan uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.973 91 

Hasil output selengkapnya ada pada lampiran 6. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa butir angket yang 

berjumlah 91 itu, seluruhnya reliabel. Hal ini dapat dilihat dari  nilai 

Cronbach’s Alpha yang diperoleh yaitu 0,973. Menurut Sekaran (Priyatno 

2010: 98), reliabilitas kurang dari 0,6 yaitu kurang baik, sedangkan 0,7 dapat 

diterima dan di atas 0,8 yaitu baik.  

 Setelah dilakukan uji validitas konstruk dan reliabilitas, diperoleh 

91 butir angket yang valid dan reliabel. Dari 91 butir angket tersebut, hanya  

Casse Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 31 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 31 100.0 
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dipilih 56 butir yang sudah mewakili seluruh indikator dan selanjutnya 

digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.  

Setelah terpilih 56 butir angket sebagai instrumen penelitian, 

kemudian angket tersebut disebar kepada 31 responden yang dijadikan  

sampel penelitian. Pengisian angket ini dilakukan secara tidak langsung, yaitu 

dengan meminta bantuan kepala sekolah untuk mengisi angket tentang kinerja 

guru yang bersertifikasi pendidik di sekolah dasar. Penyebaran angket ini 

dilaksanakan di 9 SD di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, maka dapat diketahui bahwa nilai  kinerja guru sekolah dasar yang 

bersertifikasi pendidik di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas paling 

rendah yaitu 76. Jika dipersentasekan, tingkat kinerja guru sekolah dasar yang 

bersertifikasi pendidik mencapai 85%. Persentase tersebut diperoleh dengan 

membagi hasil nilai angket yang diberikan kepada 31 responden. Berdasarkan 

persentase tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja guru yang bersertifikasi 

pendidik di sekolah dasar Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas 

termasuk dalam kategori baik. Tabel selengkapnya terdapat pada lampiran 7. 

Sertifikasi guru merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena 

merupakan langkah peningkatan mutu guru yang disertai dengan peningkatan 

kesejahteraan guru. Jadi, dengan adanya program sertifikasi, maka 

kesejahteraan guru tercukupi. Dampak positifnya yaitu guru lebih fokus 

dalam melaksanakan kewajiban profesinya sebagai guru. Selain itu, dengan 

adanya sertifikasi, motivasi guru juga meningkat, sehingga akan berdampak 

positif terhadap meningkatnya kinerja guru.  
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Untuk dapat meningkatkan kinerja guru, perlu dilakukan 

profesionalisme guru. Profesionalisme guru ini dapat ditempuh melalui uji 

sertifikasi, di mana guru dapat menunjukkan kalau guru telah memiliki 

kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kemampuan guru. 

Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, profesional, 

kepribadian, dan sosial. Jadi, guru yang bersertifikasi pendidik adalah guru 

yang profesional. Dengan adanya sertifikasi guru, diharapkan dapat tercipta 

guru yang profesional, yaitu guru yang dapat meningkatkan kualitas  

kinerjanya sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. 

Meningkatnya kinerja guru sekolah dasar yang bersertifikasi pendidik 

di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas,  dapat dilihat dari beberapa 

indikator, antara lain yaitu : (1) Guru yang bersertifikasi pendidik  termotivasi 

untuk bekerja lebih baik; (2) Bekerja lebih tertib dan disiplin; (3) 

Mempersiapkan bahan ajar sejak dini dengan berbagai metode dan mencari 

materi dari berbagai sumber; dan (4) Lebih meningkatkan untuk mentaati tata 

tertib dan aturan yang berlaku di sekolah secara konsekuen.  

Data pendukung tentang kinerja guru yang bersertifikasi pendidik, 

dapat dilihat dari APKG, RPP, dan karya ilmiah yang dibuat. Data 

selengkapnya ada pada lampiran 8. 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, untuk mengatasi keterbatasan 

tersebut dilakukan berbagai upaya agar diperoleh hasil yang optimal, 

keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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Pertama, Pengumpulan data melalui angket. Dalam angket terdapat 

pernyataan yang kurang dipahami oleh responden. 

Kedua, Responden sulit dihubungi, dikarenakan adanya tugas lain yang padat. 

Hal ini menghambat waktu dalam penyebaran dan pengumpulan angket. 

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan berbagai upaya, antara lain: 

Penulis melakukan pendampingan ketika pengisisan angket agar apabila ada  

hal-hal yang kurang jelas dapat segera dilakukan konfirmasi. Di samping itu, 

penulis memberikan waktu yang cukup longgar, sehingga responden dapat 

mencermati seluruh pernyataan yang ada dalam angket.. 

Untuk responden yang bisa langsung mengisi angket tetap dilakukan 

konfirmasi agar tidak terjadi salah persepsi terhadap pernyataan yang ada di 

dalam angket. Demikianlah, yang bisa dilakukan penulis, sehingga hambatan 

tersebut dapat diatasi seminimal mungkin dan diharapkan hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Berdasarkan analisis beserta pembahasan sebagaimana disajikan pada 

bab terdahulu, dapat dikemukakan bahwa tingkat keberhasilan kinerja guru 

sekolah dasar yang bersertifikasi pendidik di Kecamatan Somagede 

Kabupaten Banyumas termasuk kategori baik. Meningkatnya kinerja guru 

sekolah dasar yang bersertifikasi pendidik dapat dilihat dari beberapa 

indikator, antara lain yaitu: guru yang bersertifikasi pendidik memiliki 

motivasi untuk bekerja lebih baik, guru yang bersertifikasi pendidik menjadi 

lebih tertib dan disiplin, guru yang bersertifikasi pendidik mempersiapkan 

bahan ajar sesuai tuntutan kurikulum dengan menggunakan berbagai metode 

dan media dari berbagai sumber, dan guru yang bersertifikasi pendidik lebih 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik siswa serta mengikuti kemajuan teknologi dan 

perkembangan zaman. 

 Berdasarkan penghitungan analisis akhir menggunakan uji-t satu 

sampel  pihak kiri. Dari analisis tersebut diperoleh 68,318 dan 

= 1,697 untuk N= 31 dan α= 5%. Karena    (68,318  > 

1,697), maka Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

yang bersertifikasi pendidik di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas 

termasuk kategori baik yaitu dengan rentang nilai 76-90. 
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B.  Saran 

Berdasarkan simpulan, kinerja guru bersertifikasi pendidik di sekolah 

dasar Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas termasuk kategori baik, 

maka, kiranya perlu disarankan kepada: 

1. Guru  

Kepada guru yang bersertifikasi pendidik disarankan agar terus 

berusaha untuk menjadi guru yang profesional dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. Guru yang bersertifikasi pendidik 

memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Oleh karena itu, disarankan 

pula agar selalu berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

2. Kepala Sekolah 

Kepada kepala sekolah disarankan agar selalu memberikan 

dukungan terhadap kualitas kinerja gurunya, baik berupa dukungan 

motivasi maupun kelengkapan sarana prasarana sekolah dan media 

pembelajaran, sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dapat segera tercapai.  
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Lampiran 1: Kisi-kisi dan angket penelitian 

 

 

KISI-KISI INSTRUMEN 

KINERJA GURU BERSERTIFIKASI PENDIDIK 

No 
Kompetensi Guru 

Indikator No.Butir 
A. Pedagogik 

1 Menguasai karakteristik siswa 

dari aspek fisik, moral, 

spiritual, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. 

a. Memahami karakteristik siswa 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial budaya. 

b.Mengidentifikasi potensi siswa. 

c. Mengidentifikasi kemampuan 

awal siswa. 

d.Mengidentifikasi kesulitan 

belajar siswa. 

1,2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2 Menguasai teori dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

a. Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik. 

b.Menerapkan berbagai pendeka- 

tan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif. 

6 

 

 

7 

3 Mengembangkan kurikulum 

yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu. 

a. Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

b.Menentukan tujuan pembelaja- 

ran. 

c. Menentukan pengalaman bela- 

8 

 



59 
 

 
 

jar yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

d.Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik siswa. 

9 

 

10 

 

 

 

11 

4 Menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik. 

a. Mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembela- 

jaran. 

b.Menyusun rancangan pembela- 

jaran yang lengkap. 

c. Melaksanankan pembelajaran 

yang mendidik baik di kelas 

maupun di lapangan. 

d.Menggunakanmedia pembela- 

jaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik 

siswa. 

e. Mengambilkeputusantransaksi- 

onal dalam pembelajaran sesuai 

dengan situasi yang 

berkembang. 

12 

 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

5 Memanfaatkan teknologi dan 

komunukasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

a. Memanfaatkan teknologi dan 

komunikasi dalam 

pembelajaran. 

17 

6 Memfasilitasi pengembangan 

potensi siswa untuk mengak- 

a.Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

siswa mencapai prestasi secara 

18 
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tualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki. 

optimal. 

b.Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaranuntukmengaktuali- 

sasikan potensi siswa, termasuk 

kreativitasnya. 

 

 

19 

 

 

7 Berkomunikasi secara efek- 

tif, empatik, dan santun 

dengan siswa. 

a.Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun secara 

lisan, tulisan, dan atau bentuk 

lain. 

20,21 

8 Menyelengggarakan penialaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

a. Memahamiprinsip-prinsip pe- 

nilaian, evaluasi proses,  dan 

hasil belajar. 

b.Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai. 

c. Menentukan prosedur penilaian, 

evaluasi proses,  dan hasil 

belajar. 

d.Mengadministrasikan penilaian 

proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan me- 

ngggunakan berbagai instru- 

men. 

e. Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

 

 

26 
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9 Memanfaatkan hasil penilai- 

an dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

a. Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar. 

b.Menggunakan hasil penilaian 

dan evaluasi untuk merancang 

program remedial dan 

pengayaan. 

c. Mengomunikasikanhasilpenilai- 

an dan evaluasi kepada pemang 

ku kepentingan. 

 

27 

 

 

28 

 

 

 

29 

10 Melakukan tindakan reflektif 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

a. Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan pengemba- 

ngan pembelajaran. 

b.Melaksanakan PTK untuk 

meningkatkan kualitas. 

30 

 

 

31 

 B.Kompetensi Kepribadian   

1 Bertindak sesuai dengan 

norma agama, hukum, sosial 

dan kebudayaan nasional 

Indonesia. 

a. Menghargai siswa tanpa 

membedakan keyakinan yang 

dianut, suku, adat istiada, 

daerah asal, dan gender. 

b.Bersikap sesuai dengan norma 

agama yang dianut, hukum, dan 

sosial yang berlaku dalam 

masyarakat dan kebudayaan 

nasional Indonesia yang 

beragam. 

32 

 

 

 

33 

2 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bagi siswa 

dan masyarakat. 

a. Berperilaku jujur. 

b.Berperilaku yang mencermin- 

kan ketakwaan dan akhlak 

mulia. 

c. Berperilaku yang dapat 

diteladani oleh siswa dan 

anggota masayarakat di 

sekitarnya. 

34 

35 

 

 

36 

3 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, 

a. Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap dan stabil. 

b.Menampilkan diri sebagai 

37 
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dewasa, arif, dan berwibawa. pribadi yang dewasa, arif, dan 

berwibawa. 

 

38 

4 Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab yang tinggi, 

rasa bangga menjadi guru, dan 

rasa percaya diri. 

a. Menunjukkan etos kerja dan 

tanggung jawab yang tinggi. 

b.Bangga menjadi guru dan 

percaya  pada diri sendiri. 

c. Bekerja mandiri secara 

profesional. 

39 

 

40 

 

41 

5 Menjunjung timggi kode etik 

profesi guru 

a. Menerapkan kode etik profesi 

guru. 

b.Berperilaku sesuai dengan kode 

etik profesi guru. 

42 

 

43 

 C.Kompetensi Profesional   

1 Menguasai standar kompeten- 

nsi dan kompetensi dasar 

a. Memahami standar kompetensi 

dan kompetensi dasar 

 

44 

 

2 Mengembangkan materi pem 

belajaran secara  kreatif  

a. Memilih materi pembelajaran 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

b.Mengolah materi pelajaran 

secara kreatif. 

45 

 

 

46 

3 Mengembangkan keprofesio- 

nalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan 

reflektif. 

a. Melakukan refeksi terhadap 

kinerja sendiri secara terus 

menerus. 

b.Mengikuti kemajuan zaman 

dengan belajar dari berbagai 

sumber. 

47 

 

 

48 

4 Memanfaatkan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

untuk mengembangkan diri. 

a. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi. 

b.Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri. 

49 

 

 

50 
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 D. Kompetensi Sosial   

1 Bersikap inklusif, bertindak 

objektif, serta tidak 

diskriminatif 

a. Bersikap inklusif dan objektif 

terhadap siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

b.Tidak bersikap diskriminatif 

terhadap teman sejawat dan 

orang tua siswa. 

51 

 

 

52 

2 Berkomunikasi dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua dan masyarakat. 

a. Berkomunikasi dengan teman 

sejawat, dan komunitas ilmiah 

lainnya. 

b.Mengikutsertakan orang tua 

siswa dan masyarakat dalam 

program pembelajaran dan 

dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa. 

53 

 

 

54 

3 Berkomunikasi dengan komu- 

nitas profesi sendiri dan 

profesi lain secara lisan dan 

tulisan atau bentuk lain 

a. Berkomunikasi dengan teman 

sejawat, profesi ilmiah, dan 

komunitas ilmiah lainnya 

melalui berbagai media dalam 

rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

b.Mengkomunikasikan hasil-hasil 

inovasi pembelajaran kepada 

komunitas profesi sendiri secara 

lisan dan tulisan atau bentuk 

lain. 

55 

 

 

 

 

 

56 
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Lampiran 1: Kisi-Kisi dan Angket  Penelitian 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET PENELITIAN 

 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab  

seluruh pertanyaan yang disediakan. Semua alternatif jawaban yang tersedia 

dianggap benar. Pilihan jawaban diharapkan benar-benar berdasarkan apa yang 

dialami. 

2. Bapak/Ibu dipersilahkan untuk memberi  tanda chek(√) pada salah satu 

jawaban dari empat alternatif jawaban 

3. Huruf-huruf pada kolom bagian atas mengandung arti sebagai berikut: 

STS  :  Untuk  jawaban sangat tidak setuju. 

TS     :  Untuk  jawaban tidak setuju. 

S       :  Untuk jawaban setuju. 

SS  :  Untuk jawaban sangat setuju. 

4. Identitas  responden 

 a. Umur  : ………………… 

 b. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan  

  c.Tahun Sertifikasi :…………………. 

 

Angket Penelitian 

 

No Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

SS S TS STS 

Kompetensi Pedagogik     

1 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 
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2 Guru memberikan kesempatan belajar yang sama 

pada semua siswa, baik yang berkelainan fisik 

maupun tidak. 

    

3 Guru berusaha mengembangkan potensi yang 

dimiliki dari masing-masing siswa. 

    

4 Guru tidak  mengadakan pretes sebelum memulai 

pembelajaran. 

    

5 Guru memanfaatkan hasil belajar siswa untuk 

mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa. 

    

6 Guru memberikan materi  pembelajaran berikutnya 

berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi pembelajaran sebelumnya. 

    

7 Guru kurang inovatif dalam penggunaan metode 

pembelajaran. 

    

8 Guru menyusun RPP sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. 

    

9 Pembelajaran yang dilaksanakan sesuai 

kompetensi/tujuan yang ditetapkan. 

    

10 Guru merancang aktivitas belajar sesuai dengan 

konteks kehidupan sehari-hari siswa. 

    

11 Guru menerapkan pembelajaran kontekstual.     

12 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun. 

    

13 Guru dalam menyusun RPP memperhatikan 

komponen RPP. 
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14 Guru dapat mengelola kelas dengan efektif     

15 Guru menggunakan pembelajaran tanpa 

menggunakan media. 

    

16 Guru bersikap bijak terhadap kesalahan siswa 

sebagai tahap pembelajaran. 

    

17 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 

memanfaatkan teknologi komputer. 

    

18 Guru hanya terfokus pada pembelajaran yang 

bersifat akademis. 

    

19 Guru kurang berpartisipasi dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. 

    

20 Guru kurang perhatian terhadap respon siswa     

21 Guru merespon pertanyaan siswa secara bijak tanpa 

mempermalukan siswa. 

    

22 Guru melaksanakan penilaian secara obyektif, 

terbuka dan sistematis. 

    

23 Guru melaksanakan  penilaian mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

    

24 Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai 

teknik dan jenis tes. 

    

25 Guru memiliki administrasi penilaian proses dan 

hasil yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik secara berkesinambungan. 

    

26 Guru menyusun jadwal ulangan harian baik untuk 

penilaian proses maupun hasil belajar siswa. 
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27 Guru menentukan ketuntasan belajar.     

28 Guru menganalisis hasil penilaian kognitif, afektif 

dan psikomotorik untuk menyusun  program 

remedial dan pengayaan. 

    

29 Guru menyampaikan hasil belajar siswa kepada 

kepala sekolah, siswa dan orang tua siswa. 

    

30 Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai 

pedoman untuk menentukan merancang kegiatan 

pembelajaran selanjutnya. 

    

31 Guru memanfaatkan hasil penelitian untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

    

Kompetensi Kepribadian     

32 Guru membina kerja sama  dan kebersamaan antar 

siswa tanpa membeda-bedakan siswa. 

    

33 Guru berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku 

di masyarakat. 

    

34 Guru menunjukkan perilaku obyektif baik dalam 

mendidik siswa maupun bergaul dengan 

masyarakat. 

    

35 Guru berperilaku buruk     

36 Guru dapat menjadi teladan siswa.     

37 Guru mau menerima saran dan kritik dari orang 

lain. 

    

38 Dalam menghadapi masalah guru berperilaku arif 

dan bijaksana. 
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39 Guru menunjukkan etos kerja yang tinggi dalam 

kegiatan pembelajaran. 

    

40 Guru memiliki rasa bangga dan percaya diri dalam 

kegiatan pengembangan sekolah. 

    

41 Guru menyelesaikan tugas administratif  tidak tepat 

waktu. 

    

42 Guru menepati kode etik guru.     

43 Guru menjalin hubungan baik dengan orang tua 

siswa dan masyarakat sekitar. 

    

Kompetensi Profesional     

44 Guru mampu membuat silabus sesuai dengan SK 

dan KD yang ditentukan. 

    

45 Guru memilih  materi pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan siswa. 

    

46 Guru mengolah materi pelajaran secara kreatif 

sesuai kebutuhan siswa. 

    

47 Guru melakukan evaluasi diri tentang kinerjanya.     

48 Guru menggunakan  sumber belajar  berbasis IT dan 

bervariasi. 

    

49 Guru tidak menggunakan media yang bervariatif     

50 Guru dapat mengoperasikan komputer/laptop untuk 

kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri. 

    

Kompetensi Sosial     

51 Guru bersikap obyektif dalam memperlakukan     
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siswa. 

52 Guru tidak bersikap diskriminatif dalam menjalin 

hubungan dengan teman sejawat dan orang tua 

siswa. 

    

53 Guru berperan aktif dalam kegiatan 

kemasyarakatan 

    

54 Guru mengikutsertakan orang tua siswa dalam 

mengatasi kesulitan belajar, 

    

55 Guru berkomunikasi dengan teman sejawat dan 

tenaga kependidikan lainnya melalui  KKG 

    

56 Guru mempresentasikan hasil inovasi pembelajaran  

di forum KKG. 
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Lampiran 2: Kisi-kisi dan angket uji coba 

 

KISI-KISI UJI COBA  

KINERJA GURU BERSERTIFIKASI PENDIDIK 

 

No 
Kompetensi Guru 

Indikator No.Butir 
A. Pedagogik 

1 Menguasai karakteristik siswa 

dari aspek fisik, moral, 

spiritual, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. 

e. Memahami karakteristik siswa 

yang berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan 

latar belakang sosial budaya. 

f. Mengidentifikasi potensi siswa. 

g.Mengidentifikasi kemampuan 

awal siswa. 

h.Mengidentifikasi kesulitan 

belajar siswa. 

1,2 

32,33 

 

 

 

3,34 

 

4,35 

 

5,36 

 

2 Menguasai teori dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

c. Memahami berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik. 

d.Menerapkanberbagaipendeka- 

tan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif. 

6,37 

 

 

7,38 

3 Mengembangkan kurikulum 

yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu. 

e. Memahami prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum. 

f. Menentukan tujuan pembelaja- 

ran. 

8,39 
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g.Menentukan pengalaman 

belajar yang sesuai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

h.Menata materi pembelajaran 

secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik siswa. 

9,40 

 

10,41 

 

 

 

11,42 

4 Menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik. 

f. Mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembela- 

jaran. 

g.Menyusun rancangan pembela- 

jaran yang lengkap. 

h.Melaksanankan pembelajaran 

yang mendidik baik di kelas 

maupun di lapangan. 

i. Menggunakan media pembela- 

jaran dan sumber belajar yang 

relevan dengan karakteristik 

siswa. 

j. Mengambil keputusan transak- 

sional dalam pembelajaran 

sesuai dengan situasi yang 

berkembang. 

12,43 

 

 

13,44 

 

14,45 

 

 

15,46 

 

 

 

16,47 

 

5 Memanfaatkan teknologi dan 

komunukasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

c. Memanfaatkan teknologi dan 

komunikasi dalam pembelaja- 

ran. 

17,48 

6 Memfasilitasi pengembangan 

potensi siswa untuk mengak- 

a.Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong 

siswa mencapai prestasi secara 

18,49 

 



72 
 

 
 

tualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki. 

optimal. 

d.Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mengaktu- 

alisasikan potensi siswa, 

termasuk kreativitasnya. 

 

 

19,50 

 

 

7 Berkomunikasi secara efek- 

tif, empatik, dan santun 

dengan siswa. 

a.Memahami berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, 

empatik, dan santun secara 

lisan, tulisan, dan atau bentuk 

lain. 

20,51 

21,52 

8 Menyelengggarakan penialaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

f. Memahami prinsip-prinsip pe- 

nilaian, evaluasi proses,  dan 

hasil belajar. 

g.Menentukan aspek-aspek proses 

dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai. 

h.Menentukan prosedur penilaian, 

evaluasi proses,  dan hasil 

belajar. 

i. Mengadministrasikan penilaian 

proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan me- 

nggunakan berbagai instrumen. 

j. Melakukan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

 

22,53 

 

 

23,54 

 

 

24,55 

 

 

25,56 

 

 

 

26,57 

9 Memanfaatkan hasil penilai- 

an dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

d.Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar. 

e. Menggunakan hasil penilaian 

dan evaluasi untuk merancang  

27,58 
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program remedial dan 

pengayaan. 

f. Mengomunikasikanhasilpenila- 

ian dan evaluasi kepada pema- 

ngku kepentingan. 

 

 

 

28,59 

 

 

 

29,60 

10 Melakukan tindakan reflektif 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

c. Memanfaatkan hasil refleksi 

untuk perbaikan dan pengemba- 

ngan pembelajaran. 

d.Melaksanakan PTK untuk 

meningkatkan kualitas. 

30,61 

 

 

31,62 

 B.Kompetensi Kepribadian   

1 Bertindak sesuai dengan 

norma agama, hukum, sosial 

dan kebudayaan nasional 

Indonesia. 

c. Menghargai siswa tanpa 

membedakan keyakinan yang 

dianut, suku, adat istiada, 

daerah asal, dan gender. 

d.Bersikap sesuai dengan norma 

agama yang dianut, hukum, dan 

sosial yang berlaku dalam 

masyarakat dan kebudayaan 

nasional Indonesia yang 

beragam. 

63,75 

 

 

 

64,76 

2 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bagi siswa 

dan masyarakat. 

d.Berperilaku jujur. 

e. Berperilaku yang mencermin- 

kan ketakwaan dan akhlak 

mulia. 

f. Berperilaku yang dapat 

diteladani oleh siswa dan 

anggota masayarakat di 

sekitarnya. 

65,77 

66,78 

 

 

67,79 

3 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa. 

c. Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap dan stabil. 

d.Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang dewasa, arif, dan 

berwibawa. 

68,80 
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69,81 

4 Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab yang tinggi, 

rasa bangga menjadi guru, dan 

rasa percaya diri. 

d.Menunjukkan etos kerja dan 

tanggung jawab yang tinggi. 

e. Bangga menjadi guru dan 

percaya  pada diri sendiri. 

f. Bekerja mandiri secara 

profesional. 

70,82 

 

71,83 

 

72,84 

5 Menjunjung timggi kode etik 

profesi guru 

c. Menerapkan kode etik profesi 

guru. 

d.Berperilaku sesuai dengan kode 

etik profesi guru. 

73,85 

 

74,86 

 C.Kompetensi Profesional   

1 Menguasai standar kompete- 

nsi dan kompetensi dasar 

b.Memahami standar kompetensi 

dan kompetensi dasar 

 

87,94 

 

2 Mengembangkan materi pem 

belajaran secara  kreatif  

c. Memilih materi pembelajaran 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

d.Mengolah materi pelajaran 

secara kreatif. 

88,95 

 

 

89,96 

3 Mengembangkan keprofesio- 

nalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan 

reflektif. 

c. Melakukan refeksi terhadap 

kinerja sendiri secara terus 

menerus. 

d.Mengikuti kemajuan zaman 

dengan belajar dari berbagai 

sumber. 

90,97 

 

 

91,98 

4 Memanfaatkan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

untuk mengembangkan diri. 

c. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi. 

d.Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri. 

92,99 

 

 

93,100 

 D. Kompetensi Sosial   
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1 Bersikap inklusif, bertindak 

objektif, serta tidak 

diskriminatif 

c. Bersikap inklusif dan objektif 

terhadap siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

d.Tidak bersikap diskriminatif 

terhadap teman sejawat dan 

orang tua siswa. 

101,107 

 

 

102,108 

2 Berkomunikasi dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua dan masyarakat. 

c. Berkomunikasi dengan teman 

sejawat, dan komunitas ilmiah 

lainnya. 

d.Mengikutsertakan orang tua 

siswa dan masyarakat dalam 

program pembelajaran dan 

dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa. 

103,109 

 

 

104,110 

3 Berkomunikasi dengan komu- 

nitas profesi sendiri dan 

profesi lain secara lisan dan 

tulisan atau bentuk lain 

c. Berkomunikasi dengan teman 

sejawat, profesi ilmiah, dan 

komunitas ilmiah lainnya 

melalui berbagai media dalam 

rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

d.Mengkomunikasikan hasil-hasil 

inovasi pembelajaran kepada 

komunitas profesi sendiri secara 

lisan dan tulisan atau bentuk 

lain. 

105,111 

 

 

 

 

 

106,112 
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Lampiran 2: Kisi-kisi dan angket uji coba 

 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET UJI COBA 

 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab  

seluruh pertanyaan yang disediakan. 

2. Bapak/Ibu berikanlah tanggapan  terhadap beberapa pernyataan yang tersedia 

mengenai kinerja guru sekolah dasar yang bersertifikasi pendidik dengan 

memberi tanda chek (√) pada salah salah satu dari empat alternatif pilihan 

jawaban. 

3. Ada empat alternatif jawaban, yaitu: 

 STS :  Untuk  jawaban sangat tidak setuju/tidak pernah 

 TS    :  Untuk  jawaban tidak setuju/jarang 

 S      :  Untuk jawaban setuju/sering 

 SS     :  Untuk jawaban sangat setuju/selalu 

4. Identitas  responden 

 a. Umur  : ………………… 

 b. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan  

 c.Tahun Sertifikasi :…………………. 

 

Angket Uji Coba 

 

No Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

STS SS S TS 

Kompetensi Pedagogik     

1 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk     
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berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

2 Guru memberikan kesempatan belajar yang sama 

pada semua siswa, baik yang berkelainan fisik 

maupun tidak. 

    

3 Guru berusaha mengembangkan potensi yang 

dimiliki dari masing-masing siswa. 

    

4 Guru mengadakan pretes sebelum memulai 

pembelajaran. 

    

5 Guru memanfaatkan hasil belajar siswa untuk 

mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa. 

    

6 Guru memberikan materi  pembelajaran berikutnya 

berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi pembelajaran sebelumnya. 

    

7 Guru melaksanakan pembelajaran PAIKEM.     

8 Guru menyusun RPP sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. 

    

9 Pembelajaran yang dilaksanakan sesuai 

kompetensi/tujuan yang ditetapkan. 

    

10 Guru merancang aktivitas belajar sesuai dengan 

konteks kehidupan sehari-hari siswa. 

    

11 Guru menerapkan pembelajaran kontekstual.     

12 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP 

yang telah disusun. 

    

13 Gurudalam menyusun RPP memperhatikan 

komponen RPP 
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14 Guru dapat mengelola kelas dengan efektif     

15 Guru menggunakan benda konkret sebagai media 

pembelajaran. 

    

16 Guru bersikap bijak terhadap kesalahan siswa sebagai 

tahap pembelajaran. 

    

17 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 

memanfaatkan teknologi komputer. 

    

18 Guru mengadakan pembelajaran yang bersifat 

akademis maupun non akademis. 

    

19 Guru berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. 

    

20 Dalam pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan 

komunikasi multi arah sesuai dengan kemampuan 

siswa. 

    

21 Guru merespon pertanyaan siswa secara bijak tanpa 

mempermalukan siswa. 

    

22 Guru melaksanakan penilaian secara obyektif, 

terbuka dan sistematis. 

    

23 Guru melaksanakan penialaian mencakup aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

    

24 Guru melaksanakan penilaian dengan menggunakan 

berbagai teknik dan jenis tes. 

    

25 Guru memiliki administrasi penilaian kognitif, afektif 

dan psikomotorik secara berkesinambungan. 

    

26 Guru menyusun jadwal ulangan harian untuk     



79 
 

 
 

penilaian proses maupun hasil belajar siswa. 

27 Guru menentukan ketuntasan belajar.     

28 Guru menganalisis hasil penilaian kognitif, afektif 

dan psikomotorik untuk menyusun  program remedial 

dan pengayaan. 

    

29 Guru menyampaikan hasil belajar siswa kepada 

kepala sekolah, siswa dan orang tua siswa. 

    

30 Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai pedoman 

untuk menentukan merancang kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. 

    

31 Guru memanfaatkan hasil penelitian untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

    

32 Guru membatasi siswa untuk berpartisipasi aktif  

dalam kegiatan pembelajaran. 

    

33 Guru dapat mengelola kelas belajar untuk semua 

siswa baik yang berkelainan fisik dan kemampuan 

belajar yang berbeda maupun tidak. 

    

34 Guru kurang memperhatikan potensi siswa     

35 Guru tidak  mengadakan pretes sebelum memulai 

pembelajaran. 

    

36 Guru tidak menganalisis hasil belajar siswa untuk 

mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa. 

    

37 Guru melakukan pembelajaran selanjutnya tanpa 

memperhatikan tingkat pemahaman siswa. 

    

38 Guru kurang inovatif dalam penggunaan metode     
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pembelajaran. 

39 Guru dalam menyusun RPP tidak  memperhatikan 

kurikulum. 

    

40 Guru melakukan pembelajaran tanpa arah     

41 Guru merancang aktivitas belajar yang jauh dengan 

konteks kehidupan sehari-hari. 

    

42 Guru menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah. 

    

43 Guru melaksanakan pembelajaran tanpa 

memperhatikan RPP yang telah disusun. 

    

44 Guru menyusun RPP  tanpa memperhatikan 

kebutuhan siswa. 

    

45 Guru tidak dapat mengelola kelas dengan efektif     

46 Guru menggunakan pembelajaran tanpa 

menggunakan media 

    

47 Guru selalu menanggapi kesalahan yang dilakukan 

siswa sebagai tahap proses pembelajaran. 

    

48 Guru memanfaatkan power point untuk 

menyampaikan materi. 

    

49 Guru hanya terfokus pada pembelajaran yang bersifat 

akademis. 

    

50 Guru kurang berpartisipasi dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. 

    

51 Guru kurang perhatian terhadap respon siswa.     
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52 Guru bersikap terbuka terhadap siswa     

53 Guru hanya membuat kisi-kisi soal untuk semesteran.     

54 Guru tidak  membuat kisi-kisi untuk penilaian 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

    

55 Guru melaksanakan penilaian tanpa menggunakan 

tes. 

    

56 Guru hanya  memiliki catatan hasil penilaian 

kognitif. 

    

57 Guru tidak  menyusun jadwal ulangan harian.     

58 Guru tidak menentukan ketuntasan belajar.     

59 Guru melakukan tindak lanjut atas hasil belajar 

siswa. 

    

60 Guru menyampaikan hasil penilaian kepada kepala 

sekolah. 

    

61 Guru tidak  memanfaatkan hasil penilaian sebagai 

bahan penyusunan RPP  selanjutnya. 

    

62 Guru mampu menyusun PTK     

Kompetensi Kepribadian     

63 Guru membina kerja sama  dan kebersamaan antar 

siswa tanpa membeda-bedakan siswa. 

    

64 Guru berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku 

di masyarakat. 

    

65 Guru menunjukkan perilaku obyektif dalam 

mendidik siswa maupun bergaul dengan masyarakat. 
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66 Guru bertingkah laku sopan dalam berbicara, 

berpenampilan, dan berperilaku. 

    

67 Guru dapat menjadi teladan siswa.     

68 Guru mau menerima saran dan kritik dari orang lain.     

69 Dalam menghadapi masalah guru berperilaku arif dan 

bijaksana. 

    

70 Guru menunjukkan etos kerja yang tinggi dalam 

kegiatan pembelajaran. 

    

71 Guru memiliki rasa bangga dan percaya diri dalam 

kegiatan pengembangan sekolah. 

    

72 Guru menyelesaikan semua tugas administratif 

pembelajaran dan non pembelajaran secara mandiri 

dengan tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan. 

    

73 Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang pendidikan. 

    

74 Guru menjalin hubungan baik dengan orang tua 

siswa dan masyarakat sekitar. 

    

75 Guru mengembangkan kerja sama dengan membeda-

bedakan siswa. 

    

76 Guru berperilaku menyimpang dari norma yang 

berlaku di masyarakat. 

    

77 Guru selalu mengatakan apa yang sebenarnya.     

78 Guru berperilaku buruk.     

79 Guru tidak bisa menjadi teladan siswa.     
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80 Guru tidak  mau mendengarkan saran dan kritik dari 

orang lain. 

    

81 Guru tidak  mau berbagi informasi dengan rekan 

sejawat. 

    

82 Guru kurang memiliki etos kerja yang tinggi.     

83 Guru kurang  berpartisipasi pada kegiatan 

pengembangan sekolah 

    

84 Guru menyelesaikan tugas administratif tidak tepat 

waktu. 

    

85 Guru menepati kode etik guru.     

86 Guru bekerja sama dengan orang tua siswa dan 

masyarakat untuk kemajuan sekolah. 

    

Kompetensi Profesional     

87 Guru mampu membuat silabus sesuai dengan SK dan 

KD yang ditentukan. 

    

88 Guru memilih  materi pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan siswa. 

    

89 Guru mengolah materi pelajaran secara kreatif sesuai 

kebutuhan siswa. 

    

90 Guru membuat catatan tentang hasil kinerjanya 

sebagai peningkatan pengembangan diri. 

    

91 Guru menggunakan  sumber belajar  berbasis IT dan 

bervariasi. 

    

92 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan media     
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audio visual. 

93 Guru dapat mengoperasikan komputer/laptop untuk 

kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri. 

    

94 Guru tidak  melakukan pemetaan standar 

kompetensi 

    

95 Dalam memilih materi pelajaran guru tidak 

memperhatikan kebutuhan siswa. 

    

96 Guru merancang materi pembelajaran yang dapat 

merangsang keaktifan siswa. 

    

97 Guru melakukan evaluasi diri tentang kinerjanya.     

98 Guru mempunyai materi pelajaran dari sumber 

internet. 

    

99 Guru tidak menggunakan media yang bervariatif.     

100 Guru gagap teknologi.     

Kompetensi Sosial     

101 Guru bersikap obyektif dalam memperlakukan 

siswa. 

    

102 Guru tidak bersikap diskriminatif dalam menjalin 

hubungan dengan teman sejawat dan orang tua siswa. 

    

103 Guru berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan     

104 Guru mengikutsertakan orang tua siswa dalam 

mengatasi kesulitan belajar, 

    

105 Guru berkomunikasi dengan teman sejawat dan 

tenaga kependidikan lainnya melalui  KKG 
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106 Guru mempresentasikan hasil inovasi pembelajaran 

di forum KKG. 

    

107 Guru menghargai setiap perbedaan siswa.     

108 Guru menjalin hubungan baik dengan teman sejawat 

dan orang tua siswa. 

    

109 Guru pasif dalam kegiatan kemasyarakatan     

110 Guru tidak  menyampaikan informasi tentang 

kemajuan, kesulitan dan potensi siswa kepada orang 

tua siswa. 

    

111 Guru kurang aktif dalam KKG.     

112 Guru berbagi pengalaman di forum KKG.     
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Lampiran 3: Lembar Validasi Ahli 

 

LEMBAR VALIDASI PENILAI AHLI 

Nama Penilai : Dra. Umi Setijowati, M. Pd 

Pekerjaan       :Pembimbing Skripsi 1 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-

butir angket kinerja guru sekolah dasar  yang bersertifikasi pendidik, berilah tanda 

cek (√) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka beri tanda cek (√) pada kolom Ya. Jika butir soal tidak sesuai dengan 

kriteria telaah, maka beri tanda cek (√) pada kolom Tidak. 

No 
Butir 

A B C D 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 V  V  V  V  

2 V  V  V  V  

3 V  V  V  V  

4 V  V  V  V  

5 V  V  V  V  

6 V  V  V  V  

7 V  V  V  V  

8 V  V  V  V  

9 V  V  V  V  

10 V  V  V  V  

11 V  V  V  V  

12 V  V  V  V  

13 V  V  V  V  

14 V  V  V  V  

15 V  V  V  V  

16 V  V  V  V  

17 V  V  V  V  

18 V  V  V  V  

19 V  V  V  V  

20 V  V  V  V  

21 V  V  V  V  

22 V  V  V  V  

23 V  V  V  V  

24 V  V  V  V  

25 V  V  V  V  

26 V  V  V  V  

27 V  V  V  V  
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28 V  V  V  V  

29 V  V  V  V  

30 V  V  V  V  

31 V  V  V  V  

32 V  V  V  V  

33 V  V  V  V  

34 V  V  V  V  

35 V  V  V  V  

36 V  V  V  V  

37 V  V  V  V  

38 V  V  V  V  

39 V  V  V  V  

40 V  V  V  V  

41 V  V  V  V  

42 V  V  V  V  

43 V  V  V  V  

44 V  V  V  V  

45 V  V  V  V  

46 V  V  V  V  

47 V  V  V  V  

48 V  V  V  V  

49 V  V  V  V  

50 V  V  V  V  

51 V  V  V  V  

52 V  V  V  V  

53 V  V  V  V  

54 V  V  V  V  

55 V  V  V  V  

56 V  V  V  V  

57 V  V  V  V  

58 V  V  V  V  

59 V  V  V  V  

60 V  V  V  V  

61 V  V  V  V  

62 V  V  V  V  

63 V  V  V  V  

64 V  V  V  V  

65 V  V  V  V  

66 V  V  V  V  

67 V  V  V  V  

68 V  V  V  V  

69 V  V  V  V  

70 V  V  V  V  

71 V  V  V  V  

72 V  V  V  V  

73 V  V  V  V  

74 V  V  V  V  
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75 V  V  V  V  

76 V  V  V  V  

77 V  V  V  V  

78 V  V  V  V  

79 V  V  V  V  

80 V  V  V  V  

81 V  V  V  V  

82 V  V  V  V  

83 V  V  V  V  

84 V  V  V  V  

85 V  V  V  V  

86 V  V  V  V  

87 V  V  V  V  

88 V  V  V  V  

89 V  V  V  V  

90 V  V  V  V  

91 V  V  V  V  

92 V  V  V  V  

93 V  V  V  V  

94 V  V  V  V  

95 V  V  V  V  

96 V  V  V  V  

97 V  V  V  V  

98 V  V  V  V  

99 V  V  V  V  

100 V  V  V  V  

101 V  V  V  V  

102 V  V  V  V  

103 V  V  V  V  

104 V  V  V  V  

105 V  V  V  V  

106 V  V  V  V  

107 V  V  V  V  

108 V  V  V  V  

109 V  V  V  V  

110 V  V  V  V  

111 V  V  V  V  

112 v  v  v  v  
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Keterangan:  

A. Butir pernyataan sesuai dengan indikator. 

B. Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

C. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang  baik dan 

benar. 

D. Pernyataan tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah setempat. 

 

Catatan: 

 

 

 

 

 

 

Tegal, 8    April 2011 

 

 Penilai 

 

 

      Dra, Umi Setijowati,M.Pd 
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LEMBAR VALIDASI PENILAI AHLI 

 

Nama Penilai : Drs. Teguh Supriyanto, M. Pd 

Pekerjaan       :Pembimbing Skripsi 2 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-

butir angket kinerja guru sekolah dasar  yang bersertifikasi pendidik, berilah tanda 

cek (√) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka beri tanda cek (√) pada kolom Ya. Jika butir soal tidak sesuai dengan 

kriteria telaah, maka beri tanda cek (√) pada kolom Tidak. 

 

No 
Butir 

A B C D 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 V  V   V V  

2 V  V   V V  

3 V  V   V V  

4 V  V   V V  

5 V  V   V V  

6 V  V   V V  

7 V  V  V  V  

8 V  V  V  V  

9 V  V  V  V  

10 V  V  V  V  

11 V  V  V  V  

12 V  V  V  V  

13 V  V   V V  

14 V  V  V  V  

15 V  V  V  V  

16 V  V   V V  

17 V  V  V  V  

18 V  V  V  V  

19 V  V  V  V  

20 V  V   V V  

21 V  V   V V  

22 V  V  V  V  

23 V  V  V  V  

24 V  V  V  V  

25 V  V  V  V  

26 V  V  V  V  

27 V  V   V V  



91 
 

 
 

28 V  V  V  V  

29 V  V   V V  

30 V  V  V  V  

31 V  V  V  V  

32 V  V   V V  

33 V  V  V  V  

34 V  V  V  V  

35 V  V   V V  

36 V  V   V V  

37 V  V  V  V  

38 V  V  V  V  

39 V  V  V  V  

40 V  V  V  V  

41 V  V  V  V  

42 V  V   V V  

43 V  V  V  V  

44 V  V  V  V  

45 V  V  V  V  

46 V  V  V  V  

47 V  V  V  V  

48 V  V  V  V  

49 V  V  V  V  

50 V  V  V  V  

51 V  V  V  V  

52 V  V   V V  

53 V  V   V V  

54 V  V  V  V  

55 V  V   V V  

56 V  V  V  V  

57 V  V  V  V  

58 V  V  V  V  

59 V  V  V  V  

60 V  V  V  V  

61 V  V  V  V  

62 V  V  V  V  

63 V  V  V  V  

64 V  V  V  V  

65 V  V  V  V  

66 V  V  V  V  

67 V  V  V  V  

68 V  V  V  V  

69 V  V  V  V  

70 V  V  V  V  

71 V  V  V  V  

72 V  V  V  V  

73 V  V  V  V  

74 V  V  V  V  
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75 V  V  V  V  

76 V  V  V  V  

77 V  V  V  V  

78 V  V  V  V  

79 V  V  V  V  

80 V  V  V  V  

81 V  V  V  V  

82 V  V  V  V  

83 V  V  V  V  

84 V  V  V  V  

85 V  V  V  V  

86 V  V  V  V  

87 V  V  V  V  

88 V  V   V V  

89 V  V  V  V  

90 V  V  V  V  

91 V  V  V  V  

92 V  V  V  V  

93 V  V  V  V  

94 V  V  V  V  

95 V  V  V  V  

96 V  V  V  V  

97 V  V  V  V  

98 V  V  V  V  

99 V  V  V  V  

100 V  V  V  V  

101 V  V  V  V  

102 V  V  V  V  

103 V  V   V V  

104 V  V  V  V  

105 V  V  V  V  

106 V  V  V  V  

107 V  V   V V  

108 V  V  V  V  

109 V  V  V  V  

110 V  V  V  V  

111 V  V  V  V  

112 v  v  v  v  
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Keterangan:  

A. Butir pernyataan sesuai dengan indikator. 

B. Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

C. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang  baik dan 

benar. 

D. Pernyataan tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah setempat. 

 

Catatan: 

1. Perbaiki petunjuk pengisian angket 

2. Perbaiki butir angket no:1,2,3,5,6,13, 16,20,21,27,29,32, 35,36,43,52,53,55,88,103, 

dan 106 

 

 

 

 

 

 

Tegal, 5  April 2011 

 

 Penilai 

 

 

      Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 
 

LEMBAR VALIDASI PENILAI AHLI 

 

Nama Penilai : Drs. Teguh Supriyanto, M. Pd 

Pekerjaan       :Pembimbing Skripsi 2 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-

butir angket kinerja guru sekolah dasar  yang bersertifikasi pendidik, berilah tanda 

cek (√) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka beri tanda cek (√) pada kolom Ya. Jika butir soal tidak sesuai dengan 

kriteria telaah, maka beri tanda cek (√) pada kolom Tidak. 

 

No 
Butir 

A B C D 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 V  V  V  V  

2 V  V  V  V  

3 V  V  V  V  

4 V  V  V  V  

5 V  V  V  V  

6 V  V  V  V  

7 V  V  V  V  

8 V  V  V  V  

9 V  V  V  V  

10 V  V  V  V  

11 V  V  V  V  

12 V  V  V  V  

13 V  V  V  V  

14 V  V  V  V  

15 V  V  V  V  

16 V  V  V  V  

17 V  V  V  V  

18 V  V  V  V  

19 V  V  V  V  

20 V  V  V  V  

21 V  V  V  V  

22 V  V  V  V  

23 V  V  V  V  

24 V  V  V  V  

25 V  V  V  V  

26 V  V  V  V  

27 V  V  V  V  
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28 V  V  V  V  

29 V  V  V  V  

30 V  V  V  V  

31 V  V  V  V  

32 V  V  V  V  

33 V  V  V  V  

34 V  V  V  V  

35 V  V  V  V  

36 V  V  V  V  

37 V  V  V  V  

38 V  V  V  V  

39 V  V  V  V  

40 V  V  V  V  

41 V  V  V  V  

42 V  V  V  V  

43 V  V  V  V  

44 V  V  V  V  

45 V  V  V  V  

46 V  V  V  V  

47 V  V  V  V  

48 V  V  V  V  

49 V  V  V  V  

50 V  V  V  V  

51 V  V  V  V  

52 V  V  V  V  

53 V  V  V  V  

54 V  V  V  V  

55 V  V  V  V  

56 V  V  V  V  

57 V  V  V  V  

58 V  V  V  V  

59 V  V  V  V  

60 V  V  V  V  

61 V  V  V  V  

62 V  V  V  V  

63 V  V  V  V  

64 V  V  V  V  

65 V  V  V  V  

66 V  V  V  V  

67 V  V  V  V  

68 V  V  V  V  

69 V  V  V  V  

70 V  V  V  V  

71 V  V  V  V  

72 V  V  V  V  

73 V  V  V  V  

74 V  V  V  V  
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75 V  V  V  V  

76 V  V  V  V  

77 V  V  V  V  

78 V  V  V  V  

79 V  V  V  V  

80 V  V  V  V  

81 V  V  V  V  

82 V  V  V  V  

83 V  V  V  V  

84 V  V  V  V  

85 V  V  V  V  

86 V  V  V  V  

87 V  V  V  V  

88 V  V  V  V  

89 V  V  V  V  

90 V  V  V  V  

91 V  V  V  V  

92 V  V  V  V  

93 V  V  V  V  

94 V  V  V  V  

95 V  V  V  V  

96 V  V  V  V  

97 V  V  V  V  

98 V  V  V  V  

99 V  V  V  V  

100 V  V  V  V  

101 V  V  V  V  

102 V  V  V  V  

103 V  V  V  V  

104 V  V  V  V  

105 V  V  V  V  

106 V  V  V  V  

107 V  V  V  V  

108 V  V  V  V  

109 V  V  V  V  

110 V  V  V  V  

111 V  V  V  V  

112 v  v  V  v  
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Keterangan:  

A. Butir pernyataan sesuai dengan indikator. 

B. Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

C. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang  baik dan 

benar. 

D. Pernyataan tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah setempat. 

 

Catatan: 

Semua butir angket sudah valid isinya dan sudah dapat diujicobakan. 

 

 

 

 

 

Tegal, 8 April 2011 

 

 Penilai 

 

 

      Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd 
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LEMBAR VALIDASI PENILAI AHLI 

 

Nama Penilai : Nuning Resdiana, S.Pd 

Pekerjaan       :Kepala Sekolah SD N Tanggeran 4 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-

butir angket kinerja guru sekolah dasar  yang bersertifikasi pendidik, berilah tanda 

cek (√) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka beri tanda cek (√) pada kolom Ya. Jika butir soal tidak sesuai dengan 

kriteria telaah, maka beri tanda cek (√) pada kolom Tidak. 

 

No 
Butir 

A B C D 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 V  V  V  V  

2 V  V  V  V  

3 V  V  V  V  

4 V  V  V  V  

5 V  V  V  V  

6 V  V  V  V  

7 V  V  V  V  

8 V  V  V  V  

9 V  V  V  V  

10 V  V  V  V  

11 V  V  V  V  

12 V  V  V  V  

13 V  V  V  V  

14 V  V  V  V  

15 V  V  V  V  

16 V  V  V  V  

17 V  V  V  V  

18 V  V  V  V  

19 V  V  V  V  

20 V  V  V  V  

21 V  V  V  V  

22 V  V  V  V  

23 V  V  V  V  

24 V  V  V  V  

25 V  V  V  V  

26 V  V  V  V  

27 V  V  V  V  
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28 V  V  V  V  

29 V  V  V  V  

30 V  V  V  V  

31 V  V  V  V  

32 V  V  V  V  

33 V  V  V  V  

34 V  V  V  V  

35 V  V  V  V  

36 V  V  V  V  

37 V  V  V  V  

38 V  V  V  V  

39 V  V  V  V  

40 V  V  V  V  

41 V  V  V  V  

42 V  V  V  V  

43 V  V  V  V  

44 V  V  V  V  

45 V  V  V  V  

46 V  V  V  V  

47 V  V  V  V  

48 V  V  V  V  

49 V  V  V  V  

50 V  V  V  V  

51 V  V  V  V  

52 V  V  V  V  

53 V  V  V  V  

54 V  V  V  V  

55 V  V  V  V  

56 V  V  V  V  

57 V  V  V  V  

58 V  V  V  V  

59 V  V  V  V  

60 V  V  V  V  

61 V  V  V  V  

62 V  V  V  V  

63 V  V  V  V  

64 V  V  V  V  

65 V  V  V  V  

66 V  V  V  V  

67 V  V  V  V  

68 V  V  V  V  

69 V  V  V  V  

70 V  V  V  V  

71 V  V  V  V  

72 V  V  V  V  

73 V  V  V  V  

74 V  V  V  V  
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75 V  V  V  V  

76 V  V  V  V  

77 V  V  V  V  

78 V  V  V  V  

79 V  V  V  V  

80 V  V  V  V  

81 V  V  V  V  

82 V  V  V  V  

83 V  V  V  V  

84 V  V  V  V  

85 V  V  V  V  

86 V  V  V  V  

87 V  V  V  V  

88 V  V  V  V  

89 V  V  V  V  

90 V  V  V  V  

91 V  V  V  V  

92 V  V  V  V  

93 V  V  V  V  

94 V  V  V  V  

95 V  V  V  V  

96 V  V  V  V  

97 V  V  V  V  

98 V  V  V  V  

99 V  V  V  V  

100 V  V  V  V  

101 V  V  V  V  

102 V  V  V  V  

103 V  V  V  V  

104 V  V  V  V  

105 V  V  V  V  

106 V  V  V  V  

107 V  V  V  V  

108 V  V  V  V  

109 V  V  V  V  

110 V  V  V  V  

111 V  V  V  V  

112 v  V  V  v  
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Keterangan:  

A. Butir pernyataan sesuai dengan indikator. 

B. Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

C. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang  baik dan 

benar. 

D. Pernyataan tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah setempat. 

 

Catatan: 

Semua butir angket sudah valid dan dapat diujicobakan 

 

 

 

 

 

Tegal, 18 April 2011 

 

 Penilai 

 

 

      Nuning Resdiana, S.Pd 
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Lampiran 4: Hasil Uji Normalitas Data 

 
 

Hasil Uji Normalitas Data 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

hasil 31 100.0% 0 .0% 31 100.0% 

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

hasil  Mean 190.48 2.788 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 184.79  

Upper Bound 196.18  

 5% Trimmed Mean 189.94  

Median 191.00  

Variance 240.991  

Std. Deviation 15.524  

Minimum 170  

Maximum 220  

Range 50  

Interquartile Range 29  

Skewness .401 .421 

Kurtosis -.983 .821 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

hasil .114 31 .200
*
 .928 31 .038 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Hasil Angket 
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hasil Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     9.00       17 .  022223348 

     6.00       18 .  113556 

     7.00       19 .  1114448 

     4.00       20 .  0388 

     3.00       21 .  123 

     2.00       22 .  00 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 
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Lampiran 5: Hasil Uji Validitas 

    Tabel Hasil Validitas Tahap 1 

       

No. Jumlah Keterangan 
 

No. Jumlah Keterangan 

 a1 .555
**

 Valid 

 

a29 .483
**

 Valid 

a2 .427
*
 Valid 

 

a30 .495
**

 Valid 

a3 .411
*
 Valid 

 

a31 .381
*
 Valid 

a4 .019 Tidak Valid 

 

b32 .418
*
 Valid 

a5 .462
**

 Valid 

 

b33 0.309 Tidak Valid 

a6 .486
**

 Valid 

 

b34 .464
**

 Valid 

a7 .020 Tidak Valid 

 

b35 .479
**

 Valid 

a8 .379
*
 Valid 

 

b36 .528
**

 Valid 

a9 .520
**

 Valid 

 

b37 .703
**

 Valid 

a10 .664
**

 Valid 

 

b38 .439
*
 Valid 

a11 .429
*
 Valid 

 

b39 .480
**

 Valid 

a12 .568
**

 Valid 

 

a40 .314 Tidak Valid 

a13 .624
**

 Valid 

 

b41 .435
*
 Valid 

a14 .630
**

 Valid 

 

b42 .251 Tidak Valid 

a15 .274 Tidak Valid 

 

b43 .561
**

 Valid 

a16 .751
**

 Valid 

 

b44 .621
**

 Valid 

a17 .453
*
 Valid 

 

b45 .463
**

 Valid 

a18 .342 Tidak Valid 

 

b46 .446
*
 Valid 

a19 .245 Tidak Valid 

 

b47 .349 Tidak Valid 

a20 .278 Tidak Valid 

 

b48 .570
**

 Valid 

a21 .657
**

 Valid 

 

b49 .567
**

 Valid 

a22 .751
**

 Valid 

 

b50 .570
**

 Valid 

a23 .740
**

 Valid 

 

b51 .627
**

 Valid 

a24 .704
**

 Valid 

 

b52 .269 Tidak Valid 

a25 .550
**

 Valid 

 

b53 .668
**

 Valid 

a26 .617
**

 Valid 

 

b54 .760
**

 Valid 

a27 .652
**

 Valid 

 

b55 .583
**

 Valid 

a28 .437
*
 

Valid 

 

 

 

 

b56 .594
**

 

Valid 
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Lampiran 5: Hasil Uji Validitas 

    Hasil Uji Validitas Tahap 2 

       No. Jumlah Keterangan 

 

No. Jumlah Keterangan 

b57 .710
** Valid 

 

b85 .719
** Valid 

b58 .701
** Valid 

 

b86 .492
** Valid 

b59 .314 Tidak Valid 

 

a87 .434
* Valid 

b60 .648
** Valid 

 

a88 .565
** Valid 

b61 .541
** Valid 

 

a89 .551
** Valid 

b62 
.501

** 

Valid 

 

a90 
.214 Tidak 

Valid 

a63 .589
** Valid 

 

a91 .381
* Valid 

a64 
.753

** 

Valid 

 

a92 
.305 Tidak 

Valid 

a65 .566
** Valid 

 

a93 .536
** Valid 

a66 .316 Tidak Valid 

 

b94 .532
** Valid 

a67 .461
** Valid 

 

b95 .555
** Valid 

a68 .569
** Valid 

 

b96 .719
** Valid 

a69 .604
** Valid 

 

b97 .586
** Valid 

a70 
.370

* 

Valid 

 

b98 
.353 Tidak 

Valid 

a71 .445
* Valid 

 

b99 .602
** Valid 

a72 .245 Tidak Valid 

 

b100 .401
* Valid 

a73 .287 Tidak Valid 

 

a101 .668
** Valid 

a74 .566
** Valid 

 

a102 .491
** Valid 

b75 .158 Tidak Valid 

 

a103 .724
** Valid 

b76 .730
** Valid 

 

a104 .795
** Valid 

b77 .315 Tidak Valid 

 

a105 .496
** Valid 

b78 .693
** Valid 

 

a106 .370
* Valid 

b79 .626
** Valid 

 

b107 .746
** Valid 

b80 .763
** Valid 

 

b108 .694
** Valid 

b81 .662
** Valid 

 

b109 .400
* Valid 

b82 .653
** Valid 

 

b110 .455
* Valid 

b83 .648
** Valid 

 

b111 .481
** Valid 

b84 
.837

** 

Valid 

 

b112 
.080 Tidak 

Valid 
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Lampiran 6: Hasil Uji Reliabilitas 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

a1 313.68 1190.959 .450 .973 

a2 313.71 1193.546 .312 .973 

a3 313.71 1192.280 .346 .973 

a5 313.87 1188.916 .376 .973 

a6 313.81 1184.961 .521 .973 

a8 313.71 1191.680 .415 .973 

a9 313.71 1189.213 .429 .973 

a10 313.90 1180.824 .565 .973 

a11 314.10 1180.490 .360 .973 

a12 313.87 1180.516 .462 .973 

a13 313.68 1177.892 .675 .973 

a14 313.61 1186.045 .659 .973 

a16 314.03 1176.766 .680 .973 

a17 314.16 1191.140 .363 .973 

a21 313.71 1171.280 .702 .973 

a22 313.68 1179.626 .705 .973 

a23 313.71 1175.680 .717 .973 

a24 313.71 1178.480 .720 .973 

a25 313.87 1186.383 .479 .973 

a26 313.84 1181.273 .512 .973 

a27 313.77 1182.914 .580 .973 

a28 313.90 1193.690 .329 .973 

a29 313.81 1190.495 .378 .973 

a30 313.90 1187.224 .382 .973 

a31 314.03 1194.632 .212 .973 
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a63 313.55 1192.789 .487 .973 

a64 313.58 1185.518 .717 .973 

a65 313.61 1188.512 .432 .973 

a67 313.71 1182.813 .542 .973 

a68 313.94 1183.329 .436 .973 

a69 313.81 1183.428 .561 .973 

a70 313.68 1190.492 .404 .973 

a71 313.74 1190.598 .384 .973 

a74 313.71 1181.146 .648 .973 

a87 313.97 1188.099 .366 .973 

a88 313.87 1178.516 .532 .973 

a89 313.84 1181.073 .517 .973 

a91 314.23 1184.781 .375 .973 

a93 313.81 1182.961 .519 .973 

a101 313.77 1183.381 .514 .973 

a102 313.74 1187.398 .360 .973 

a103 313.77 1173.914 .681 .973 

a104 314.00 1164.667 .697 .973 

a105 313.81 1184.761 .526 .973 

a106 314.00 1188.667 .310 .973 

b32 314.19 1178.428 .374 .973 

b34 314.19 1171.028 .438 .973 

b35 314.06 1180.396 .451 .973 

b36 313.87 1181.716 .544 .973 

b37 313.81 1175.895 .687 .973 

b38 313.81 1183.095 .516 .973 

b39 313.77 1184.181 .455 .973 

b41 313.97 1185.099 .431 .973 

b43 313.94 1178.529 .501 .973 

b44 314.06 1167.996 .617 .973 

b45 314.29 1172.346 .544 .973 

b46 314.39 1173.178 .493 .973 

b48 314.55 1170.323 .498 .973 
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b49 314.19 1163.495 .614 .973 

b50 314.35 1161.237 .586 .973 

b51 314.16 1155.873 .676 .973 

b53 314.06 1173.596 .612 .973 

b54 313.87 1174.716 .709 .973 

b55 313.84 1182.673 .576 .973 

b56 314.06 1171.929 .577 .973 

b57 314.10 1163.824 .695 .973 

b58 313.94 1168.996 .728 .973 

b60 314.00 1172.533 .663 .973 

b61 314.03 1181.832 .475 .973 

b62 314.00 1182.867 .484 .973 

b76 313.71 1173.280 .776 .973 

b78 313.68 1175.759 .729 .973 

b79 313.71 1178.680 .715 .973 

b80 313.77 1168.447 .747 .972 

b81 313.84 1169.273 .679 .973 

b82 313.90 1166.424 .660 .973 

b83 313.94 1165.596 .710 .973 

b84 313.94 1162.662 .807 .972 

b85 313.87 1160.449 .700 .973 

b86 313.68 1191.759 .425 .973 

b94 313.97 1178.299 .580 .973 

b95 313.87 1175.916 .681 .973 

b96 313.94 1174.062 .670 .973 

b97 314.03 1176.366 .552 .973 

b99 313.97 1180.299 .582 .973 

b100 314.06 1185.996 .313 .973 

b107 313.68 1180.759 .673 .973 

b108 313.81 1175.828 .555 .973 

b109 314.13 1180.983 .426 .973 

b110 314.06 1176.796 .468 .973 

b111 314.16 1178.673 .450 .973 
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Lampiran 7: Tabulasi Penelitian 

Hasil Tabulasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Responden 
skor total Nilai 

1 191 85.26 

2 191 85.26 

3 181 80.80 

4 185 82.58 

5 172 76.78 

6 186 83.03 

7 172 76.78 

8 198 88.39 

9 212 94.64 

10 194 86.60 

11 194 86.60 

12 200 89.28 

13 181 80.80 

14 213 95.08 

15 208 92.85 

16 208 92.85 

17 185 82.58 

18 203 90.62 

19 178 79.46 

20 174 77.67 

21 191 85.26 

22 220 98.21 

23 220 98.21 

24 173 77.23 

25 183 81.69 

26 173 77.23 

27 170 75.89 

28 172 76.78 

29 194 86.60 

30 172 76.78 

31 211 94.19 

 rata-rata 85.03 
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Lampiran 8: Sampel APKG, RPP, dan Karya Ilmiah 
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Lampiran 9: Data Sampel Guru Bersertifikasi 

 

DATA SAMPEL  GURU SEKOLAH DASAR 

YANG BERSERTIFIKASI PENDIDIK 

DI KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS 

 

No Nama Tahun Sertifikasi Tempat Mengajar 

1. Purwaji 2008 SD N 3 Kemawi 

2. Partinah 2008 SD N 2 Somagede 

3. Suwarti 2008 SD N 2 Somagede 

4. Rusmini 2008 SD N 1 Somagede 

5. Suharti 2008 SD N 2 Kanding 

6. Andy Sarwono 2008 SD N 1 Kanding 

7 Nunuk Sudarwati,S.Pd.SD 2009 SD N 1 Kanding 

8 Rumilah,S.Pd.SD 2009 SD N 1 Mengangkang 

9 Tuk Wahyuniatun, S.Pd.SD 2009 SD N 1 Somagede 

10. Sariyah,S.Pd.SD 2009 SD N 1 Mengankang 

11. Sudiyono,S.Pd.SD 2009 SD N 3 Tanggeran 

12 Darto,S.Pd.SD 2009 SD N 1 Mengangkang 

13 Sartim,S.Pd 2009 SD N 3 Tanggeran 

14 Rukiyati,A.Ma.Pd 2009 SD N 2 Somagede 
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15 Suyono 2009 SD N 1 Kanding 

16 Herlis Pujiati,A.Ma.Pd 2009 SD N 2 Kanding 

17 Endro Haryani 2009 SD N 1 Somagede 

18 Sutiwen,S.Pd.SD 2010 SD N 1 Klinting 

19 Astuti,S.Pd.SD 2010 SD N 1Mengangkang 

20 Purwati,A.Ma.Pd 2010 SD N 1 Mengangkang 

21 Tati Suharyati,A.Ma.Pd 2010 SD N 1 Somagede 

No Nama Tahun Sertifikasi  

22 Suwarni,S.Pd.SD 2010 SD N 1 Kanding 

23 Mulyadi Suryono,S.Pd 2010 SD N 2 Mengangkang 

24 Endang Miswadiyah,A.Ma.Pd 2010 SD N 2 Mengangkang 

25 Pujiati,S,Pd.SD 2010 SD N 1 Somagede 

26 Umiyati,A.Ma.Pd 2010 SD N 2 Somagede 

27 Agustini Budiyati,A.Ma.Pd 2010 SD N 2 Somagede 

28 Siti Khotijah 2010 SD N 2 Somagede 

29 Hendwiarto 2010 SD N 2 Somagede 

30 Prayitno,S.Pd 2010 SD N 3 Tanggeran 

31 Sutriyatmi,A.Ma.Pd 20101 SD N 1 Somagede 
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Lampiran 10: Surat Ijin Penelitian 
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