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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sekolah merupakan suatu proses kegiatan terencana dan 

terorganisir, terdiri dari kegiatan belajar mengajar yang betujuan untuk 

menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam diri anak didik yang sedang 

menuju kearah kedewasaan. Untuk menghasilkan perubahan yang positif 

dalam diri anak didik maka peran guru sangat diutamakan, guru adalah 

pengelola proses belajar siswa, guru yang profesional tidak hanya sebatas 

menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak. Guru juga dipandang sebagai 

pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan yang 

memiliki peranan yang sangat strategis untuk pencapaian tujuan pendidikan 

yang diharapkan. Dalam hal ini, pekerjaan yang berorientasi pada 

keprofesionalan tidak bisa dikejakan oleh sembarangan orang. Ini sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik, ia mengatakan bahwa: 

“guru adalah pendidik profesional yang mempunyai peran dan 

pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar serta keberhasilan 

pendidikan. Jabatan guru disebut sebagai pekerja profesional artinya: 

jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus, sebagaimana orang 

menilai bahwa dokter, ahli hukum, insinyur, dan sebagainya sebagai 

profesi sendiri. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan 

orang tanpa memiliki keahlian atau kompetensi sebagai guru.”
1
 

 

Sebagai peran yang profesional, guru dituntut memiliki standar dan 

kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa yang harus 

dilakukan. Baik ketika di dalam maupun di luar kelas.
2
  Guru mempunyai 

peranan strategis dalam membentuk watak sebuah bangsa melalui 
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pengembangan sumber daya manusianya, dan tentunya guru harus 

berkompeten, kompetensi yang tealah ditentukan sesuai dengan undang-

undangnya. 

Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari 

dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru, antara lain: kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.
3
 

Berdasarkan kompetensi di atas peneliti lebih memfokuskan pada 

kompetensi pedagogik. Yang kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman guru 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar dan pengembangan peserta didik mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya.
4
 

Pengelolaan kelas yang baik dapat diartikan sebagai hasil yang didapat 

dari pengelolaan pembelajaran yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa 

guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik adalah guru yang baik 

pula dalam mengelola kelasnya. 

Untuk menjadi guru yang profesional dan mencapai kompetensi, 

hendaknya guru melakukan program pemerintah yaitu pemberian sertifikat 

pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal 

                                                           
3
Fachruddin Sandagar, Pengembangan Profesionalitas Guru, Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2009, h. 30-31   
4
Kunandar, Guru professional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan  Sukses dalam  Sertifikasi Guru, Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2009,  h. 79  



3 

 

sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga 

profesional. Nilai yang muncul dalam rangka sertifikasi adalah penjaminan 

mutu yang berlangsung secara berkelanjutan bagi guru dan dosen. Konteks di 

atas memberikan pengertian lebih dalam bahwa sertifikasi adalah proses 

pemberian pengakuan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi untuk 

melakukan tugas profesional dalam mengajar atau layanan pendidikan dalam 

jenjang pendidikan tertentu setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan 

lembaga sertifikat.
5
 

E Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Standar kompetensi dan 

sertifikasi guru mengemukakan manfaat bersertifikat pendidik, yaitu:
6
 

1. Pengawasan Mutu 

a. Lembaga bersertifikat pendidik yang telah mengidentifikasi 

dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik. 

b. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi 

untuk mengembangkan tingkat kompetensinya. 

c. Peningkatan melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal 

masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier 

selanjutnya. 

d. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih 

bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai 

peningkatan. 

 

Setelah adanya program sertifikasi ini, diharapkan kinerja 

guru bisa meningkat dan tentunya meningkat pula prestasi guru 

tersebut. 

2. Penjaminan Mutu 

a. Adanya proses pengembangan dan evaluasi terhadap  

profesionalisme praktisi akan menimbulkan apersepsi 

masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik. 
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b. Bersertifikat pendidik menyediakan informasi yang berharga 

bagi para pelanggan/pengguna yang ingin mempekerjakan 

orang dalam bidang keterampilan tertentu.
7
 

 

Keterampilan dasar seorang guru yang dibawa ke tempat pekerjaan 

bisa berupa pengetahuan, kemampuan, kecakapan interpersonal dan 

kecakapan teknis, kemampuan seorang guru dapat dilihat dari sejauh mana 

seorang telah melaksanakan pekerjaan masing-masing secara keseluruhan atau 

melalui kinerja guru tersebut. Guru yang memiliki kinerja baik dan 

professional dalam implementasi kurikulum memiliki ciri-ciri: membuat 

perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil 

belajar peserta didik.
8
  

Dari beberapa pengertian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Adapun tugas guru yang sangat 

esensial adalah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

melaksanakan proses pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Pada 

ketiga aspek ini akan membantu menentukan kinerja guru pada proses 

pembelajaran yang baik jika guru melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik 

dan sempurna. Guru yang telah lulus program bersertifikat pendidik, selain 

memperoleh hak-haknya sebagai pendidik profesional tentunya diharapkan 

mampu memperlihatkan profesionalisme yang lebih baik dan lebih 

profesional.  

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 009 merupakan salah satu SDN yang ada 

di Sungai Pagar. Saat ini guru-guru yang mengajar di SDN 009 Sungai Pagar 

                                                           
7
Ibid 

8
Supardi, “Kinerja Guru”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 12 



5 

 

berjumlah 16 orang, dari 16 orang guru tersebut, terdapat 7 orang yang telah 

lulus program bersertifikat pendidik dan mereka telah memperoleh sertifikat 

pendidik profesional. Karenanya merekapun telah menerima tunjangan 

professional setiap bulannya dari pemerintah. Di sisi lain guru-guru yang telah 

lulus bersertifikat pendidik ini diharapkan menampilkan unjuk kerja atau 

profesionalisme yang lebih baik sesuai dengan prediket yang mereka sandang 

yakni pendidik profesional. 

Namun demikian berdasarkan pengamatan penulis di Sekolah Dasar 

Negeri 009 Sungai Pagar, penulis menemukan gejala-gejala tentang Kinerja 

guru yang bersertifikat pendidik, antara lain sebagai berikut: 

a. Masih ada guru yang belum membuat metode sesuai tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Masih kurangnya guru mengendalikan kelas, ini terlihat ketika guru 

menerangkan pelajaran masih saja ada murid yang ribut, acuh tak acuh dan 

tidak peduli. 

c. Masih kurangnya guru mencurahkan perhatian pada berbagai aktivitas 

lingkungan dan segala sesuatu yang muncul pada proses belajar 

d. Masih belum maksimalnya kemampuan pedagogik yang guru miliki, ini 

terlihat ketika terjadi perkelahian di dalam kelas, guru belum bisa 

memberikan solusi yang terbaik. 

Berdasarkan gejala tersebut penulis tertarik dan merasa perlu untuk 

mengadakan penelitian tentang permasalahan ini dengan judul “Analisis 

Kinerja pada Kompetensi Pedagogik Guru yang Bersertifikat pendidik di 

Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir 

Kabupaten Kampar”. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari jangan sampai terjadi kesalahpahaman tentang 

istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan 

pengertian-pengertian tersebut yakni sebagai berikut : 

1. Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta 

didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 

pemahaman tentang peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, 

perancang pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya.
9
 

2. Kinerja guru merupakan suatu kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran di madrasah dan bertanggungjawab atas 

peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. Oleh karena itu, kinerja guru itu dapat diartikan 

sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam 

menjalankan tugasnya di madrasah serta menggambarkan adanya suatu 

perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas 

pembelajaran. Guru yang memiliki kinerja baik dan professional dalam 

implementasi kurikulum memiliki ciri-ciri: membuat perangkat 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil belajar 

peserta didik.
10

 Jadi, yang dimaksud dengan kinerja guru dalam penelitian 

ini yaitu kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan 
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tugasnya yaitu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

melaksanakan proses pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. 

3. Bersertifikat pendidik merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan 

mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru.
11

 Selain 

itu, Trinto dan Titik Triwulan Tutik mendefinisikan bahwa “Bersertifikat 

pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan 

tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan 

profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan 

menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran”.
12

 Jadi, yang 

disebut kinerja dalam penelitian ini yaitu tingkat keberhasilan seseorang 

atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 

serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan.
13

 

 

C.  Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat penulis 

identifikasi permasalahan yang muncul, yaitu: 

a. Kinerja guru yang bersertifikat pendidik dalam melaksanakan tugasnya 

b. Usaha yang dilakukan guru yang bersertifikat pendidik dalam 

melaksanakan tugasnya 
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c. Kinerja guru yang bersertifikat pendidik dalam kelangsungan 

pendidikan 

d. Faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja guru. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan masalah yang akan diteliti dan 

terbatasnya kemampuan penulis, baik dari segi pemikiran, maupun dana 

dalam melaksanakan penelitian, maka penulis membatasi permasalahan 

dalam penelitian ini hanya terfokus pada kompetensi pedagogik guru 

dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan mengelola 

kelas serta faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja guru yang 

bersertifikat pendidik di Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pagar 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti adalah: 

a. Bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan mengelola kelas di Sekolah 

Dasar Negeri 009 Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir 

Kabupaten Kampar? 
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b. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja guru yang 

bersertifikat pendidik di Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pagar 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar? 

 

D. Tujuan dan penggunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Kinerja pada kompetensi pedagogik guru dalam membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan mengelola kelas di Sekolah 

Dasar Negeri 009 Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir 

Kabupaten Kampar. 

b. Faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja guru yang 

bersertifikat pendidik di Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pagar 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Sekolah 

Mampu memberikan sumbangan pemikiran dan memberi 

kontribusi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan 

di sekolah. 

b. Bagi Guru 

Dapat dijadikan pedoman yang dapat digunakan dalam 

menunjang mutu pembelajaran di sekolah. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang 

bagaimana seharusnya kinerja guru yang bersertifikat pendidik di 

Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir 

Kabupaten Kampar. 


