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BAB   I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Sertifikasi guru banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia 

saat ini, ada yang menulis tentang bagaimana pengaruh sertifikasi  

terhadap kinerja guru. Ada yang berpendapat bahwa dengan adanya 

sertifikasi guru, maka menjadi lebih baik dalam hal kinerjanya. Serta ada 

juga yang berpendapat bahwa setelah sertifikasi, guru tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada kinerjanya. 

Agar mudah dipahami tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, 

berikut dikutipkan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang  

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

sebagai berikut.  

1) Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru dan dosen 

2) Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

3) Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 

diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 

4) Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh 

tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta 

dibayar pemerintah.
 1

 

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi 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. 

Di dalam dunia pendidikan, guru mempunyai peran, fungsi, dan 

tugas penting dalam mencerdaskan warga Negara. Guru adalah profesi 
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yang secara profesional berhadapan langsung dengan peserta didik. Guru, 

walaupun bukan satu-satunya faktor menentukan hasil dari proses 

pendidikan. Maka, bukan sebuah hiperbola jika terdapat pernyataan bahwa 

masa depan masyarakat, bangsa, dan Negara sebagian besar ditentukan 

oleh guru. Menurut Kadar M.Yusuf, tugas seorang guru adalah 

mewariskan tugas Nabi dan Rasul, dalam Al-qur’an terdapat tugas Rasul 

yang kemudian merupakan tugas dari Guru.
2
  

  Mengingat pentingnya keterlibatan guru, profesi guru perlu 

dikembangkan secara terus-menerus dan proporsional sesuai jabatan 

fungsionalnya. Maka dari itu, salah satu upaya yang ditempuh ialah 

memberlakukan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) untuk menjamin proses 

pembelajaran yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan. Penilaian 

kenerja guru perlu dilakukan agar fungsi dan tugas yang ada pada jabatan 

fungsional guru dilaksanakan dengan aturan dan kode etik yang berlaku.
3
  

Hasil dari proses penilaian kinerja guru memiliki manfaat dua arah, 

yakni bermanfaat bagi individu guru sendiri dan bagi kemajuan 

pendidikan. Hasil dari penelaian kinerja guru salah satunya merupakan 

dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam pengembangan karir 

guru. Sementara itu dari sisi lain, hasil penilaian terhadap kineja guru 

dapat dijadikan salah satu tolok ukur mutu dari proses pendidikan di 

sebuah lembaga. Disebabkan, tentu saja kinerja guru akan memiliki 

relevansi dengan kemajuan pendidikan dalam sekala luas
4
. 

Setiap profesional ingin menunjukkan bahwa kinerjanya dapat 

dipertanggungjawabkan. Guru sebagai seorang profesional 

mempertaruhkan profesi pada kualitas kerjanya. Kinerja yang berkualitas 

menggambarkan kualitas profesionalnya, dan sebaliknya kinerja yang di 

                                                           
2
Kadar M.Yusuf, Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang 

Pendidikan,(Jakarta:Hamzah,2013),h.62 
3
 Barnawi dan Mohammad Arifin., Kinerja Guru Profesional, Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012, h. 5 
4
 Ibid. h. 6 



3 
 

bawah standar kerja menggambarkan ketidakberhasilannya menghormati 

profesinya. 

Semua pihak menyadari dan mengamini bahwa kinerja guru 

berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan. Sayangnya, tidak 

sedikit para guru bekerja di bawah standar kerja yang telah ditetapkan 

bukan karena tidak mampu tetapi karena belum terbangun budaya kerja 

yang baik. Kondisi seperti itu disebabkan oleh rendahnya gairah kerja 

yang berdampak pada penurunan kinerja.
5
 

Di dalam pendidikan, pembelajaran yang berkualitas hanya dapat 

diwujudkan oleh guru yang memiliki kemampuan unggul dan motivasi 

yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya. Melalui pembelajaran 

yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang bekualitas pula. 

Demikian pula sebaliknya jika pembelajaran yang dikelola guru tidak 

berkualitas, lulusannya tidak akan berkualitas. Hal tersebut akan 

berdampak pada kemampuan lulusan dalam menghadapi persaingan hidup 

yang semakin ketat. 

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kinerja guru 

adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan 

tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan 

standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. Tingkat keberhasilan dalam bekerja harus 

sesuai dengan hukum, moral, dan etika. Standar kinerja merupakan 

patokan dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap segala hal yang 

telah dikerjakan. Menurut Ivancevich (dalam Direktorat Tenaga 

Kependidikan) patokan tersebut meliputi: 

1) Hasil, mengacu pada ukuran output utama organisasi 

2) Efisiensi, mengacu pada penggunaan sumber daya langka oleh 

organisasi 
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3) Kepuasan, mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi 

kebutuhan karyawan atau anggotanya 

4) Keadaptasian, mengacu pada ukuran tanggapan organisasi terhadap 

perubahan.
6
 

Sementara itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Profesionalisme guru  ditandai 

dengan keahliannya di bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang No 

14 Tahun 2005 pasal 20, tugas atau kewajiban guru, antara lain: 

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 

yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 

2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan 

jenis kelamin, agama atau latar belakang keluarga dan status social 

ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 

4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan 

kode etik guru, serta nilai agama dan etika. 

5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
7
 

Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Di dalam buku Barnawi 

dan Mohammad Arifin Piet A. Sahertian berpendapat bahwa standar 

kinerja guru berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan 

tugasnya seperti: 

1) Bekerja dengan siswa secara individual. 

2) Persiapan dan perencanaan pembelajaran.  

3) Pendayagunaan media pembelajaran. 

4) Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar. 

5) Kepemimpinan yang aktif dari guru.
8
 

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian kinerja guru di atas 

dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang 

ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dari 
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penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kinerja yang dimaksud 

adalah kinerja guru dalam menjalankan aspek kompetensi pedagogik. 

Adapun kompetensi pedagogik seorang guru memiliki tugas pokok yaitu 

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.  

Di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 01 Pekanbaru, hampir 

semua guru di sekolah ini telah tersertifikasi terutama guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI). Semua guru Pendidikan Agama Islam di sekolah ini 

berjumlah 4 orang dan telah memiliki sertifikat pendidik, dengan demikian 

dapat dilihat bagaimanakah kinerja guru Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 01 Pekanbaru tersebut. 

Akan tetapi sesuai dengan studi pendahuluan yang penulis lihat, 

terdapat gejala-gejala yang tidak sesuai dengan hal di atas,yaitu:  

1. Masih ada guru mengajar tidak menjalankan kompetensi-

kompetensi yang disampaikan di atas.  

2. Masih ada guru mengajar  menggunakan metode pengajaran yang 

tidak sesuai dengan tujuan pembelajan yang akan dicapai,  

3. Masih ada guru yang tidak menjelaskan  tujuan atau Kompetensi 

Dasar yang akan dicapai.  

4. Masih ada guru yang tidak menilai aspek kognitif,  

5. Masih ada guru yang tidak melibatkan siswa dalam membuat 

rangkuman pembelajaran. 

 



6 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ilmiah dengan judul  “Kinerja Guru Pendidikan 

Agama Islam Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Di Sekolah 

Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan memahami judul penelitian, maka 

perlu adanya penegasan istilah yaitu: 

1. Kinerja Guru adalah tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan 

tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya 

berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode 

tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Jadi, yang 

dimaksud dengan kinerja guru dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

yang ditunjukkan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 

melaksanakan tugasnya yaitu membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), melaksanakan proses pembelajaran, dan 

mengevaluasi hasil belajar. 

2. Sertifikasi 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.
9
 

3. Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran Agama Islam serta 

menjadikannya sebagai pandangan hidup.
10

 Pendidikan Agama Islam 

yang dimaksud oleh peneliti adalah mata pelajaran Pendidikan Agama 
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Islam dan yang diteliti yaitu guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang lulus sertifikasi. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah 

yaitu: 

a. Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Yang Telah Memiliki 

Sertifikat Pendidik dalam melaksanakan tugasnya bervariasi. 

b. Usaha yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

melaksanakan tugasnya. 

c. Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Yang Telah Memiliki 

Sertifikat Pendidik terhadap kelangsungan pendidikan. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru di sekolah tersebut 

ditentukan oleh banyak hal. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya kajian dalam penelitian ini, maka penulis 

membatasi masalah dalam penelitian ini hanya terfokus mengenai 

Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Yang Telah Memiliki Sertifikat 

Pendidik dan faktor dominan yang mempengaruhi kinerja guru di 

Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 01 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan 

masalah yang akan dibahas yaitu,  

a. Bagaimanakah Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Yang 

Telah Memiliki Sertifikat Pendidik di Sekolah Menengah Atas 

Muhammadiyah 01 Pekanbaru? 

b. Apakah faktor dominan yang mempengaruhi kinerja guru 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Muhammadiyah 01 Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui : 

a. Bagaimanakah Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Yang Telah 

Memiliki Sertifikat Pendidik di Sekolah Menengah Atas 

Muhammadiyah 01 Pekanbaru. 

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja guru  Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 01 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis: Dapat menambah wawasan pengetahuan 

mengenai bagaimana Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Yang 

Telah Memiliki Sertifikat Pendidik di Sekolah Menengah Atas 

Muhammadiyah 01 Pekanbaru. 

b. Kegunaan praktis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan informasi kepada pelaksanaan pendidikan  khususnya guru-

guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Muhammadiyah 01 Pekanbaru, sehingga dapat menjadi 

pertimbangan dalam meningkatkan intensitas belajar siswa dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Bagi lembaga (instansi) yang terkait diharapkan dapat menjadi 

bahan acuan dalam meningkatkan kaderisasi pendidik baik untuk 

saat ini maupun untuk yang akan datang. 

 

 

 

 


