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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kualitas pendidikan Indonesia dianggap oleh 

banyak kalangan masih rendah. Hal ini berdasarkan 

data-data berikut: Pertama, lulusan dari sekolah atau 

perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia 

kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. 

Kedua, peringkat Human Development Index (HDI) 

Indonesia yang masih rendah (tahun 2015 peringkat 

110 dari 187 negara). Ketiga, berdasarkan laporan 

International Association for the Evaluation of Education 

Achievement (IEA) tahun 2011 tentang survey PIRLS 

dan TIMSS, Indonesia dalam Progress in International 

Reading Literacy Study (PIRLS) berada di bawah 

signifikan rata-rata internasional (500), Indonesia 

berada di urutan 42 dari 45 negara dengan skor 428. 

Sedangkan hasil Trends in Mathematics and Science 

Study (TIMSS), Indonesia menempati posisi 38 dari 42 

negara dengan skor rata-rata 386 dimana rata-rata 

TIMSS berkisar di skor 500. Keempat, mutu akademik 

antar bangsa melalui Programme for International 

Student Assessment (PISA) 2012 menunjukkan bahwa 

dari 65 negara yang disurvei, Indonesia menempati 

peringkat ke-64 untuk bidang SAINS, Matematika 
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menempati peringkat ke-64 dan kemampuan membaca 

menempati peringkat ke-60. Kelima, ketertinggalan 

bangsa Indonesia dalam bidang IPTEK dibandingkan 

dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, 

dan Thailand (Balitbang, 2016). 

Dalam rangka meningkatkan mutu dan 

pemerataan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah 

menjalankan beberapa program, yang salah satunya 

adalah dengan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, 

dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan 

dan juga dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga 

pendidik dan kependidikan (Kunandar, 2007 : 6-7).  

Tenaga pendidik atau guru mempunyai peranan 

yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan gurulah 

yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan 

pendidikan. Gurulah yang langsung berhadapan 

dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu 

pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan 

nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. 

Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang 

berkualitas, baik secara akademis, skill (keahlian), 

kematangan emosional, dan moral serta spiritual. 

Dengan demikian akan dihasilkan generasi masa depan 

yang siap hidup dengan tantangan zamannya. Oleh 

karena itu, diperlukan seorang guru yang mempunyai 

kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam 
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menjalankan tugas profesionalnya. (Kunandar, 

2007:40). 

Agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas tenaga pendidik, pemerintah menetapkan 

suatu kebijakan bagi tenaga pendidik, yaitu dengan 

mengeluarkan kebijakan sertifikasi. Sertifikasi adalah 

proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. 

Sertifikat pendidik adalah sertifikat yang ditanda 

tangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi 

sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru 

yang diberikan kepada guru sebagai tenaga professional 

(Suyatno, 2007:2). 

Kebijakan sertifikasi sudah berjalan kurang lebih 

selama 10 tahun sejak 2007 hingga 2017. Sertifikasi 

juga sudah dilegalkan dalam Undang – undang no.14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga 

pendidik. Dengan meningkatnya kesejahteraan 

diharapkan tenaga pendidik bisa meningkatkan kinerja 

mengajar mereka, yang akan berdampak pada 

meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu 

pendidikan secara berkelanjutan (Suyatno, 2007:24). 

Namun pelaksanaan dilapangan tidak sesuai 

harapan, masih banyak dijumpai guru sertifikasi yang 

kualitasnya diragukan. Sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh Khodijah (2013) tentang kinerja guru 
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madrasah dan guru pendidikan agama islam pasca 

sertifikasi di Sumatera Selatan, Khodijah  

menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam 

kinerja guru setelah menerima tunjangan professional 

dalam aspek (1) rencana pembelajaran, pelaksanaan, 

dan asesmen; (2) antara mereka yang tinggal di daerah 

pedesaan dan di daerah perkotaan; dan (3) antara 

mereka yang lulus melalui portofolio dan melalui PLPG. 

Dengan kata lain kinerja guru bersertifikasi masih di 

bawah standar minimum kinerja. 

Sejalan dengan penelitian Khodijah, penelitian 

yang dilakukan oleh Darmini (2012) tentang persepsi 

guru non sertifikasi terhadap etos kerja dan kinerja 

mengajar guru yang telah bersertifikasi juga 

menyimpulkan bahwa kinerja mengajar guru yang telah 

bersertifikasi belum memenuhi kriteria sangat baik, 

masih tidak berbeda dengan kinerja mengajar guru non 

sertifikasi.  

Hal ini juga tampak sama seperti yang terjadi di 

SMP Negeri 3 Salatiga, berdasarkan hasil wawancara 

studi pendahuluan yang dilakukan dengan wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum, menyimpulkan 

bahwa kinerja dari para guru bersertifikasi masih 

terlihat belum optimal. Hal ini dikarenakan masih 

adanya indikasi – indikasi yang dapat menurunkan 

kinerja guru bersertifikasi. Indikasi tersebut 
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diantaranya adalah masih ada  beberapa guru 

bersertifikasi mengajar dengan menggunakan metode 

mengajar  konvensional. Dimana dalam mengajar, 

mereka masih menggunakan metode ceramah sehingga 

siswa merasa bosan dan cenderung kurang 

memperhatikan. Penggunaan alat multimedia sebagai 

media pembelajaran masih kurang dioptimalkan. 

Dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang 

berupa rencana pembelajaran, program semester, dan 

program tahunan. Masih banyak guru yang hanya copy 

paste dari tahun sebelumnya ataupun copy paste dari 

teman guru dari sekolah lain yang sudah jelas berbeda 

karakter peserta didiknya. Sebagian besar masih 

sekadar membuatnya hanya untuk memenuhi 

kewajiban administrasi mengajar.  

Guru belum sepenuhnya bisa mengembangkan 

kemampuan profesinya. Ini terlihat dari kurangnya 

prestasi guru yang diperoleh, kurangnya kemauan guru 

bersertifikat pendidik dalam meningkatkan 

kemampuan profesional guru bidang studi, seperti 

kemampuan membuat bahan materi ajar, penulisan 

karya ilmiah bidang studi, pengembangan media 

pembelajaran. Selain itu dari pihak Dinas Pendidikan 

juga jarang mengadakan pelatihan pelatihan untuk 

guru – guru dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa. 
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Penilaian kinerja guru yang dilakukan dua kali 

dalam setahun oleh kepala sekolah dan tim penilai 

kinerja guru masih juga belum mengoptimalkan kinerja 

guru. Kualitas kinerja guru naik ketika akan 

diadakannya penilaian kinerja guru. Namun setelah itu 

kinerja guru cenderung menurun kembali untuk waktu 

tertentu sampai datangnya penilaian kinerja guru 

berikutnya.  

Namun, meskipun demikian SMPN 3 Salatiga 

tetap bisa menjadi sekolah favorit, sekolah rujukan 

para atlit, dan juga prestasi selama tiga tahun terakhir 

dapat meningkat.  

Berdasarkan masalah yang ada, penulis ingin 

mengevaluasi kinerja mengajar guru bersertifikasi di 

SMP Negeri 3 Salatiga. Evaluasi tersebut dipandang 

penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja 

mengajar guru bersertifikasi sehingga dapat 

mempertahankan sekolahnya menjadi sekolah favorit, 

sekolah rujukan para atlit, dan juga bisa meningkatkan 

prestasinya.  

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini, 

penulis akan mengevaluasi kinerja mengajar guru 

bersertifikasi di SMP Negeri 3 Salatiga dengan 

menggunakan model Charlotte Danielson. Peneliti 

memilih menggunakan model Charlotte Danielson, 

karena model ini sudah diterapkan di beberapa sekolah 
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di Amerika Serikat dan dapat membantu meningkatkan 

kualitas guru dalam mengajar. Dengan model ini guru 

diharapkan dapat menilai kinerja guru dalam mengajar 

dan juga dapat memperbaiki kinerja mereka menjadi 

lebih baik.  

Penelitian ini sebelumnya juga pernah dilakukan 

oleh Farida Viani (2015) dengan judul “A Performance 

Evaluation Model for School Teachers: An Indian 

Perspective.” Penelitian ini mengevaluasi kinerja guru 

dengan menggunakan Charlotte Danielson’s model dan 

dikombinasikan dengan peran guru di India. Penelitian 

ini menyimpulkan bahwa penggunaan model Charlotte 

Danielson untuk mengevaluasi kinerja guru akan 

membantu menentukan kompetensi, menilai kekuatan, 

memberikan dukungan dan bimbingan dan menjamin 

pertumbuhan melalui pengalaman-pengalaman yang 

berbeda. Model evaluasi kinerja ini jika diterapkan 

dalam cara yang terencana juga akan membantu 

meningkatkan pengiriman layanan kepada siswa dan 

akan menjadi bagian dari proses perbaikan terus-

menerus, kerjasama yang konstruktif seluruh sekolah. 

 

1.2.  RUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan latar belakang diatas maka masalah 

yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana kinerja guru bersertifikasi di SMP 

Negeri 3 Salatiga dalam merencanakan dan 

mempersiapkan pembelajaran? 

2. Bagaimana kinerja guru bersertifikasi di SMP 

Negeri 3 Salatiga dalam mengelola kelas? 

3. Bagaimana kinerja guru bersertifikasi di SMP 

Negeri 3 Salatiga dalam berinteraksi dengan 

siswa saat pembelajaran berlangsung? 

4. Bagaimana kinerja guru bersertifikasi di SMP 

Negeri 3 Salatiga dalam menunjukkan tanggung 

jawab profesionalnya sebagai seorang guru? 

 

1.3.  TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengevaluasi kinerja guru bersertifikasi di 

SMP Negeri 3 Salatiga dalam merencanakan dan 

mempersiapkan pembelajaran. 

2. Untuk mengevaluasi kinerja guru bersertifikasi di 

SMP Negeri 3 Salatiga dalam mengelola kelas. 

3. Untuk mengevaluasi kinerja guru bersertifikasi di 

SMP Negeri 3 Salatiga dalam berinteraksi dengan 

siswa saat pembelajaran berlangsung. 

4. Untuk mengevaluasi kinerja guru bersertifikasi di 

SMP Negeri 3 Salatiga dalam menunjukkan 
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tanggung jawab profesionalnya sebagai seorang 

guru. 

Selain tujuan diatas, tujuan utama dari penelitian ini 

adalah untuk memberi masukan kepala sekolah dalam 

rangka meningkatkan kinerja guru bersertifikasi di 

SMP Negeri 3 Salatiga dalam melakukan pembelajaran. 

 

1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu 

manfaat teori dan manfaat praktis. 

1.4.1. MANFAAT SECARA TEORITIS 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah 

kajian dalam bidang manajemen tenaga pendidik 

khususnya dalam hal evaluasi kinerja guru dalam 

memberikan pembelajaran kepada siswa. 

1.4.2. MANFAAT SECARA PRAKTIS 

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi: 

1. Bagi Guru, untuk perbaikan kinerja guru dalam 

mempersiapkan dan merencanakan 

pembelajaran, dalam mengelola kelas, dalam 

berkomunikasi dengan siswa saat pembelajaran 

berlangsung, dan dalam menunjukkan tanggung 

jawab profesionalnya sebagai seorang guru. 

2. Bagi Kepala Sekolah, untuk lebih 

mengoptimalkan peran kepala sekolah sebagai 
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seorang supervisor yang bertugas melaksanakan 

supervisi. 

3. Bagi Pengawas Pendidikan, untuk tambahan 

bahan kajian evaluasi dan supervisi mengenai 

kinerja mengajar guru – guru yang telah 

bersertifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


