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ABSTRAK

Guru adalah figur yang sering menjadi
sorotan  utama  dalam  dunia  pendidikan.
Karena  memegang  fungsi  dan  peranan
penting dan merupakan komponen yang
paling  menentukan  dalam  sistem
pendidikan  secara  keseluruhan.  Guru
juga berperan sebagai model bagi peserta
didik.  Dengan  kata  lain,  diperlukan
adanya  pembinaan  yang  sistematis  dan
terencana  bagi  para  guru.  Guru  di
Indonesia  juga  tidak  jarang  telah  di
posisikan  mempunyai  peran  ganda
bahkan multi fungsi. Mereka di tuntut tidak
hanya  sebagai  pendidik  yang  harus
mampu  mentransformasikan  nilai-nilai
ilmu  pengetahuan,  tetapi  sekaligus
sebagai  penjaga  moral  bagi anak  didik.
Bahkan tidak jarang, para guru dianggap
sebagai  orang kedua,  setelah orang tua
anak  didik  dalam  proses  pendidikan
secara global.

Penelitian ini  dilakukan  selama  satu
bulan  yang  dimulai  dari  tanggal  3  Mei
sampai  dengan  tanggal  5  Juni tahun
2018.  Penelitian dilakukan  di  SD Negeri
173430  Saitnihuta  Kecamatan  Dolok
Sanggul  Kabupaten  Humbang
Hasundutan T.P.2017/2018.

Berdasarkan hasil penelitian dan data
yang  dihimpun  serta  diinterpretasikan
oleh  penulis,  maka  secara  keseluruhan
guru  SD  Negeri  173430  Saitnihuta
Kecamatan  Dolok  Sanggul  Kabupaten
Humbang  Hasundutan menyatakan
bahwa  guru  sertifikasi  di  SD  tersebut
berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas
pengajarannya.  Khususnya  setelah
mereka  sertifikasi.  Guru-guru  tersebut
berupaya  untuk  mencapai  gelar  sarjana
dan  mengembangkan  keterampilan
mengajarnya.  Walaupun  masih  ada
1(satu)  orang  guru  yang  belum sarjana,

tetapi kepala sekolah tetap menganjurkan
kepada  guru  tersebut  agar  melanjutkan
pendidikanya.  Sehingga  program
pemerintah  dalam  menciptakan
pendidikan yang berkualitas pun tercapai.

Kata Kunci : Guru,  Sertifikasi,  Kualitas
Siswa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Guru adalah figur yang sering menjadi

sorotan  utama  dalam  dunia  pendidikan.
Karena  memegang  fungsi  dan  peranan
penting dan merupakan komponen yang
paling  menentukan  dalam  sistem
pendidikan  secara  keseluruhan.  Guru
juga  sangat  menentukan  keberhasilan
peserta  didik,  terutama dalam kaitannya
dengan proses belajar mengajar di ruang
kelas. Guru menjadi kreator dan penentu
dalam usaha terciptanya proses dan hasil
belajar  yang  berkualitas.  Guru  juga
berperan  sebagai  model  bagi  peserta
didik.  Dengan  kata  lain,  diperlukan
adanya  pembinaan  yang  sistematis  dan
terencana  bagi  para  guru.  Guru  di
Indonesia  juga  tidak  jarang  telah  di
posisikan  mempunyai  peran  ganda
bahkan multi fungsi. Mereka di tuntut tidak
hanya  sebagai  pendidik  yang  harus
mampu  mentransformasikan  nilai-nilai
ilmu  pengetahuan,  tetapi  sekaligus
sebagai  penjaga  moral  bagi anak  didik.
Bahkan tidak jarang, para guru dianggap
sebagai  orang kedua,  setelah orang tua
anak  didik  dalam  proses  pendidikan
secara global. 

Dalam  masyarakat  batak  mengenal
kata guru sebagai artian dari “digugu dan
ditiru”  (menjadi  panutan),  dan  dalam
Bahasa  Indonesia  juga  dikenal
peribahasa  “Guru  kencing  berdiri,  murid
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kencing  berlari”.  Itu  artinya,  semua
perilaku guru akan menjadi panutan bagi
anak didiknya. Sebuah posisi yang mulia
dan sekaligus memberi beban psikologis
tersendiri bagi para guru. Mutu pendidikan
ditentukan oleh beberapa faktor  penting,
yaitu  menyangkut  input,  proses,
dukungan  lingkungan,  sarana  dan
prasarana.  Penjabaran  lebih  lanjut
mengenai  faktor-faktor  tersebut  bahwa
input  berkaitan  dengan  kondisi  peserta
didik  (minat,  bakat,  potensi,  motivasi,
sikap),  proses  berkaitan  erat  dengan
penciptaan  suasana pembelajaran,  yang
dalam  hal  ini  lebih  banyak  ditekankan
pada  kreativitas  pengajar  (guru),
dukungan  lingkungan  berkaitan  dengan
suasana  atau  situasi  dan  kondisi  yang
mendukung  terhadap  proses
pembelajaran  seperti  lingkungan
keluarga,  masyarakat,  alam  sekitar,
sedangkan sarana dan prasarana adalah
perangkat  yang  dapat  memfasilitasi
aktivitas  pembelajaran,  seperti  gedung,
alat-alat  laboratorium,  komputer  dan
sebagainya. 

Ketika  penulis  menjabat  jadi  kepala
sekolah  di   Sekolah  SD Negeri  173430
Saitnihuta  Kecamatan  Dolok  Sanggul
Kabupaten  Humbang  Hasundutan.
Penulis melihat disekolah tersebut sudah
80 % guru-gurunya telah sertifikasi.  Dan
penulis juga menginterview siswa kelas VI
dari 30 orang siswa mengatakan bahwa
kebanyakan guru mereka masih memiliki
kwalitas  yang  sama  sebelum  dan
sesudah sertifikasi. Hal ini merupakan hal
yang  sangat  disayangkan  sebab  guru
tersebut telah mendapatkan gaji dua kali
lipat dari sebelumnya tapi pengajaran dan
mutu  guru  tersebut  masih  sama  saja
dengan  sebelumnya.  Padahal  sebelum-
nya  pemerintah  telah  memberikan
peraturan  bahwa  semua  guru  sertifikasi
harus  memiliki  laptop  dan  pengajaran
yang  lebih  menarik  yang  dilengkapi
dengan  banyak  media  pembelajaran.
Namun  pada  kenyataanya  guru-guru
disekolah tersebut khususnya yang sudah
seertifikasi  jarang  menggunakan
laptop/teknologi  dalam  mengajar  dan
jarang juga membawa media cetak untuk
membantu pengajarannya. 

Hal ini memang sangat di sayangkan
sebab  kwalitas  guru  tersebut  masih
rendah  dan  memberi pengaruh  yang
buruk  kepada  siswa-siswi  disekolah  itu.
Sehingga  kelihatan  dari  persentase

siswa-siswi  mengikuti  lomba di  berbagai
daerah  masih minim dan artinya Sekolah
SD Negeri 173430 Saitnihuta masih harus
berbenah  dalam  mengikuti  lomba  di
lingkungan lain.

Atas  dasar  latar  belakang  diataslah
maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam  tentang  “Upaya  guru  sertifikasi
dalam  meningkatkan  kualitas  siswa  SD
Negeri  173430  Saitnihuta  Kecamatan
Dolok  Sanggul  Kabupaten  Humbang
Hasundutan T.P.2017/2018”

B. Batasan Masalah/ Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah

Sesuai  dengan  latar  belakang
masalah, yang menjadi batasan masalah
dalam penelitian ini  adalah  “Upaya  guru
sertifikasi  dalam  meningkatkan  kualitas
siswa  SD  Negeri  173430  Saitnihuta
Kecamatan  Dolok  Sanggul  Kabupaten
Humbang Hasundutan T.P.2017/2018”
Adapun alasan peneliti membuat batasan
masalah ini adalah:
1. Luas ruang lingkup masalah:  Peneliti

hanya  membahas  mengenai
bagaimana  upaya  guru  sertifikasi
dalam  meningkatkan  kualitas  siswa
SD  Negeri  173430  Saitnihuta
Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten
Humbang Hasundutan T.P.2017/2018”

2. Subjek didik
     Oleh  karena  itu  yang  menjadi

responden dalam penelitian ini adalah
seluruh  guru-guru  di  SD  Negeri
173430  Saitnihuta  Kecamatan  Dolok
Sanggul  Kabupaten  Humbang
Hasundutan T.P.2017/2018.

2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar  belakang masalah

dan  batasan  masalah  diatas,  maka
masalah penelitian ini dirumuskan dalam
bentuk pertanyaan sebagai berikut: upaya
guru  sertifikasi  dalam  meningkatkan
kualitas  siswa  SD  Negeri  173430
Saitnihuta  Kecamatan  Dolok  Sanggul
Kabupaten  Humbang  Hasundutan
T.P.2017/2018”

C.Tujuan Penelitian
Mengadakan  suatu  penelitian  berarti

ada tujuan yang hendak dicapai demikian
juga penelitian ini memiliki tujuan. Tujuan
penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  bagian
umum dan tujuan khusus.
1. Tujuan umum
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2. Tujuan Khusus
D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian
1. Kegunan penelitian

Penelitian  ini  kiranya  dapat
memberikan  informasi  dan  ilmu
pengetahuan  kepada  guru  dalam  hal
upaya  guru  sertifikasi  dalam
meningkatkan kuwalitas siswa SD Negeri
173430  Saitnihuta  Kecamatan  Dolok
Sanggul  Kabupaten  Humbang
Hasundutan T.P.2017/2018.
2. Manfaat penelitian
   Penelitian  terhadap  masalah  ini
merupakan  beberapa  kegunaan  baik
ditinjau dari segi teoritis maupun  dari segi
praktis yaitu:
a. Dari  segi Teoritis:  Penelitian ini  dapat

menguji  dan  mengembangkan
keberlakuan  teori-teori  kependidikan
khususnya  teori  tentang  guru
sertifikasi.

b. Dari  segi  Praktis:   Sebagai  strategi
guru untuk menerapkan  keterampilan
mengajar  kepada guru-guru sehingga
nantinya  sekolah  tersebut  akan
meluluskan siswa-siswi  yang memiliki
kwalitas yang baik juga.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teorities
1. Guru Berkwalitas
- Kriteria Guru Berkualitas
Guru  yang  berkualitas  harus  memiliki
persyaratan, yang meliputi:

1) Memiliki bakat sebagai guru,
2) Memiliki keahlian sebagai guru,
3) Memiliki  keahlian  yang  baik  dan

terintegrasi,
4) Memiliki mental yang sehat,
5) Berbadan sehat,
6) Memiliki  pengalaman  dan

pengetahuan yang luas,
7) Guru  adalah  manusia  berjiwa

Pancasila,
8) Guru adalah seorang warga negara

yang baik,
9) Memiliki  kepribadian  yang  matang

dan berkembang,
10) Pengembangan  profesi  secara

berkesinambungan.

2. Pengertian Kompetensi Guru
Sebagai  seorang  model  guru  harus

memiliki  kompetensi  yang  berhubungan
dengan  pengembangan  kepribadian
(personal competencies), di antaranya:

1) Kemampuan  yang  berhubungan
dengan pengalaman ajaran agama
sesuai  dengan  keyakinan  agama
yang dianutnya.

2) Kemampuan  untuk  menghormati
dan  menghargai  antarumat
beragama.

3) Kemampuan  untuk  berperilaku
sesuai dengan norma, aturan,  dan
sistem  nilai  yang  berlaku  di
masyarakat.

4) Mengembangkan  sifat-sifat  terpuji
sebagai  seorang  guru  misalnya
sopan santun dan tata karma.

5) Bersikap  demokratis  dan  terbuka
terhadap pembaruan dan kritik.

3.  Upaya-Upaya  Untuk  Meningkatkan
Kualitas Guru
Jalan  yang  dapat  dilakukan  untuk

meningkatkan kualitas guru antara lain:
1) Menaikan upah dan gaji guru,
2) Kurangi  beban  guru  dari  tugas-tugas

administrasi  yang  sangat  menyita
waktu.

3) Pelatihan dan sarana.

4.  Upaya  Guru  Untuk  Meningkatkan
Kemampuan  Mengajar  dan
Menguasai Bahan Ajar
Kenyataan  menunjukkan  bahwa

masih  sebagian  besar  gurudibawah
standar,  tingkat  penguasaan  bahan  ajar
dan  keterampilan  dalam  menggunakan
metode pembelajaran yang inovatif masih
kurang.  Pada  dasarnya  peningkatan
kualitas  diri  seseorang  harus  menjadi
tanggung jawab diri pribadi. Kesadaran ini
akan  timbul  dan  berkembang  sejalan
dengan  kemungkinan  pengembangan
karir mereka. 

5.Sertifikasi bagi Profesionalisme Guru
1. Konsep Sertifikasi Guru  

Sertifikat adalah dokumen resmi yang
menyatakan informasi di dalam dokumen
itu  adalah  benar,  sedangkan  sertifikasi
adalah proses pembuatan dan pemberian
dokumen  tersebut  (Suyatno,  2008:   2).
Sehingga  sertifikasi  guru adalah proses
pemberian  sertifikat  pendidik  kepada
guru. 
2.  Prinsip Sertifikasi  Guru 

a. Dilaksanakan  secara  objektif,
transparan, dan akuntabel.

b. Berujung pada peningkatan mutu
pendidikan  nasional  melalui
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peningkatan  mutu  guru  dan
kesejahteraan guru. 

c. Dilaksanakan  sesuai  dengan
peraturan  dan  perundang-
undangan. 

d. Dilaksanakan  secara  terencana
dan sistematis. 

e. Menghargai  pengalaman  kerja
guru. 

f. Jumlah  peserta  sertifikasi  guru
ditetapkan oleh pemerintah. 

3. Tujuan Sertifikasi Guru 
     Sertifikasi  guru  dalam  jabatan
bertujuan untuk : 
a. Menentukan  kelayakan  guru  dalam

melaksanakan  tugas  sebagai  agen
pembelajaran dan mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.  

b. Peningkatan  proses  dan  mutu  hasil
pendidikan, dan  

c.  Peningkatan profesionalitas guru. 

4. Manfaat Sertifikasi Guru 
Adapun manfaat sertifikasi guru dapat

dirinci sebagai berikut: 
a. Melindungi profesi guru dari praktik-

praktik  yang tidak kompeten,  yang
dapat merusak citra profesi guru. 

b. Melindungi masyarakat dari praktik-
praktik  pendidikan  yang  tidak
berkualitas dan tidak profesional. 

c. Menjaga  lembaga  penyelenggara
pendidikan  tenaga  kependidikan
(LPTK) dari  keinginan internal  dan
tekanan  eksternal  yang
menyimpang   dari  ketentuan-
ketentuan yang berlaku. 

d. Meningkatkan kesejahteraan guru.  

5.  Persyaratan Sertifikasi Guru 
Persyaratan   sertifikasi  guru

dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan
akademik  dan  nonakademik.  Adapun
persyaratan  akademik   adalah  sebagai
berikut : 

a. Bagi  guru  TK/RA,  kualifikasi
akademik  minimum  D4/S1,  latar
belakang   pendidikan  tinggi  di
bidang  PAUD,  Sarjana
Kependidikan  lainnya,  dan
Sarjana Psikologi. 

b. Bagi  guru  SD/MI  kualifikasi
akademik  minimum  D4/S1  latar
belakang   pendidikan  tinggi  di
bidang  pendidikan  SD/MI,
kependidikan lain, atau  psikologi.

c. Bagi  guru  SMP/MTs  dan
SMA/MA/SMK,  kualifikasi
akademik  minimal   D4/S1  latar
belakang  pendidikan  tinggi
dengan program pendidikan yang
sesuai  dengan  mata  pelajaran
yang diajarkan. 

d. Bagi guru yang memiliki  prestasi
istimewa dalam bidang akademik,
dapat  diusulkan  mengikuti  ujian
sertifikasi  berdasarkan
rekomendasi  dari   Kepala
Sekolah,  Dewan  guru,  dan
diketahui  serta  disahkan  oleh
Kepala   Cabang  Dinas  dan
Kepala Dinas Pendidikan. 

     Persyaratan nonakademik untuk ujian
sertifikasi  dapat   diidentifikasi  sebagai
berikut: 

a. Umur  guru  maksimal  56  tahun
pada  saat  mengikuti  ujian
sertifikasi. 

b. Prioritas  keikutsertaan  dalam
ujian  sertifikasi  bagi  guru
didasarkan   pada  jabatan
fungsional,  masa  kerja,  dan
pangkat/golongan.  

c. Bagi guru yang memiliki  prestasi
istimewa  dalam  nonakademik,
dapat   diusulkan mengikuti  ujian
sertifikasi  berdasarkan
rekomendasi  dari   kepala
sekolah,  dewan  guru,  dan
diketahui  serta  disahkan  oleh
kepala  cabang dinas dan kepala
dinas pendidikan. 

d. Jumlah  guru  yang  dapat
mengikuti  ujian  sertifikasi  di  tiap
wilayah   ditentukan  oleh  Ditjen
PMPTK  berdasarkan  prioritas
kebutuhan. 

6.  Program Sertifikasi Guru 
     Program sertifikasi guru ini terdiri dari
serangkaian  kegiatan  yang  tahapannya
sebagai berikut: 
a.  Pra sertifikasi 

Kegiatan  ini  terdiri  dari  pemetaan
kapasitas,  penetapan  calon   peserta
sertifikasi dan pembekalan dan try-out.  
b.  Pemetaan kapasitas guru 

Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk
mengidentifikasi  kompetensi   guru
sebelum  mengikuti  sertifikasi,  sehingga
peluang  kelulusannya   dalam  uji
kompetensi  lebih  besar.  Kegiatan  ini
terdiri dari beberapa  langkah:  
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1)  Sosialisasi,  baik  yang  dilakukan  oleh
Direktorat  Pendidikan   Bidang
Mependa 

2) Pengumpulan  data  yang  sekaligus
merupakan  pendaftaran  peserta
sertifikasi  ini,  dilakukan  oleh  Seksi
Mapenda,   yang dikoordinasikan oleh
Bidang   Mapenda.   Selanjutnya  data
mentah  yang  terkumpul   diverifikasi
oleh Seksi Mapenda.
Pendaftaran  sah  bila  formulis  yang
telah diisi diketahui dan disetujui  oleh
Kasi Mapenda/TOS setempat. 

3) Bidang Mependa  mengkoordinasikan
pendataan,  pendaftaran dan verifikasi
yang  ada  di  wilayahnya,  termasuk
mekanisme  dan  proses  penyampaian
data mentah ke perguruan tinggi  yang
ditunjuk. 

4) Perguruan tinggi melakukan in-put dan
olah  data  menjadi  “Daftar   Urutas
Prioritas  (DUP)”  per  kabupaten/kota,
per jenjang, per mata  pelajaran (untuk
jenjang  MTs dan  MA).  DUP  disusun
atas  dasar  (1)  beban  mengajar,  (2)
pengalaman  mengajar  dan  sebagai
guru,  (3)  latar  belakang
pendidikan/kualifikasi  akademik,  dan
(4)  usia. Golongan atau kepangkatan
dalam   PNS   tidak  dijadikan
pertimbangan pada  tahapan ini. 

5) DUP  tersebut  merupakan  daftar
panjang  (long  list)  peserta  sertifikasi,
disampaikan  oleh  perguruan  tinggi
kepada  Direktorat  Jenderal
Pendidikan  melalui  Direktorat
Pendidikan  Madrasah  (Up.  Sub
Direktorat Ketenagaan) untuk diproses
penetapannya  sebagai  peserta
sertifikasi  guru  dalam  jabatan  untuk
tiap tahap/tahunnya (short list).  

 
c. Penetapan  calon  peserta  Sertifikasi

Guru 
Hasil  pemetaan  merupakan  acuan

penetapan nama calon peserta  sertifikasi
bagi  guru  dalam  jabatan  untuk  tiap
tahap/angkatan (short list).  Penetapan ini
dilakukan  melalui  Surat  Keputusan
Direktur  Jenderal   Pendidikan,   dengan
jumlah  dan  kuota  yang  didasarkan  atas
jumlah   dan  kuota  nasional  tiap  tahun
yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan
Nasional.  Jumlah dan kuota serta daftar
calon peserta sertifikasi guru yang  telah
ditetapkan,  disampaikan  kepada  Kantor
Wilayah  Departemen   Provinsi   untuk
ditindaklanjuti  dan/ atau  disosialisasikan

kepada   Kantor  Departemen
Kabupaten/Kota,  guru  yang
bersangkutan,   dan  pihak  lainnya  yang
terkait. 
d.  Pembekalan dan try-out 

Kegiatan  pembekalan  dan  try-out
atau  simulasi  ini  dimaksudkan   untuk
meningkatkan  kesiapan  guru  calon
peserta sertifikasi dalam  menghadapi uji
kompetensi  sebagai  bagian  dari  proses
sertifikasi. 
      Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman
pada  panduan  yang  disusun  oleh
Direktorat Pendidikan.

7. Mekanisme Sertifikasi Guru 
a.  Guru Prajabatan (Calon Guru) 

Sertifikasi  guru  bagi  calon  guru
dilakukan  melalui  pendidikan   profesi
yang diakhiri  dengan uji  kompetensi.  Uji
kompetensi  melalui   ujian  tertulis  dan
ujian  kinerja  sesuai  standar  kompetensi.
Ujian   tertulis   dilaksanakan  secara
komprehensif  yang  mencakup  wawasan
atau   landasan  kependidikan,  materi
pelajaran  secara  luas  dan  mendalam
sesuai   standar  isi  mata  pelajaran,
konsep-konsep  disiplin  keilmuan,
teknologi,   atau  seni  yang  secara
konseptual  menaungi  materi  pelajaran.
Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik
dalam bentuk ujian praktek  pembelajaran
yang  mencerminkan  penguasaan
kompetensi  pedagogik,  kepribadian,
sosial,  dan  profesional  pada  satuan
pendidikan yang relevan.  
b. Guru dalam Jabatan 

Bagi  guru  dalam jabatan  yang  telah
memiliki  kualifikasi   akademik  S1/D-IV
dapat langsung mengikuti uji kompetensi
untuk  memperoleh sertifikat pendidik. Uji
kompetensi  dilakukan  dalam  bentuk
penilaian  portofolio  berdasarkan  standar
penilaian  yang  ditetapkan   pemerintah.
Penilaian  portofolio  merupakan
pengakuan atas pengalaman  profesional
guru  dalam  bentuk  penilaian  terhadap
kumpulan  dokumen   yang
mendeskripsikan:  kualifikasi  akademik,
pendidikan  dan  pelatihan,  pengalaman
mengajar,  hasil  karya perencanaan dan
pelaksanaan   pembelajaran,  penilaian
dari  atasan  dan  pengawas,   prestasi
akademik,  karya  pengembangan profesi,
keikutsertaan  dalam  forum  ilmiah,
pengalaman  organisasi  di  bidang
pendidikan  dan  sosial  dan  penghargaan
yang relevan dengan bidang pendidikan.  
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6.  Pelaksanaan Sertifikasi Guru 
Perguruan  Tinggi  yang  ditetapkan

oleh Pemerintah melaksanakan  sertifikasi
dengan menggunakan instrumen standar
yang telah ditetapkan.  
a.  Pemberian Sertifikat Pendidik 
Perguruan  Tinggi  memberikan  sertifikat
pendidik  kepada  guru   yang  telah
dinyatakan  lulus  dan  memenuhi  semua
indikator kompetensi  guru.   
b. Tunjangan Sertifikasi Guru 
1) Tunjangan Profesi. 
2) Tunjangan   Fungsional  dan  subsidi

tunjangan.  
Tunjangan  fungsional  dan  subsidi

tunjangan fungsional  direncanakan akan
diberikan  kepada  guru  yang  memenuhi
persyaratan  adalah  memenuhi
persyaratan  akademik  sebagai  guru
sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan  Dosen, memiliki
satu  atau  lebih  sertifikat  pendidik  yang
telah  diberi   satu  nomor  registrasi  unik
oleh  departemen,  melaksanakan   tugas
sebagai  guru  tetap  yang  diangkat   oleh
Pemerintah,  Pemerintah   Daerah,  atau
satuan  pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat  dan  bertugas  sebagai guru
pada  satuan  pendidikan yang memiliki
izin   operasional   dari  pemerintah  atau
Pemerintah  Daerah  dengan   beban
mengajar,  minimal  6  (enam)  jam  tatap
muka  per  minggu  pada   satuan
pendidikan dimana dia  diangkat  sebagai
guru  tetap,  minimal   24  (dua   puluh
empat) jam tatap  muka  dan  maksimal
40 (empat   puluh)  jam tatap  muka per
minggu  pada  satu  atau  lebih  satuan
pendidikan  yang  memiliki   izin
operasional   dari   Pemerintah   atau
Pemerintah Daerah, tidak  terikat  sebagai
tenaga  tetap  pada  instansi  selain yang
dimaksud pada huruf c angka 1, mengajar
sebagai  guru   matapelajaran   dan/atau
guru  kelas   serta   satuan   pendidikan
yang   sesuai   dengan   peruntukan
sertifikat   pendidikan  yang  dimilikinya,
terdaftar pada Departemen sebagai guru,
berusia maksimal 60 (enam  puluh) tahun,
melaksanakan  kewajiban  guru
sebagaimana   diatur   dalam   Undang-
Undang  Nomor  14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen. 
3) Tunjangan bagi daerah khusus  

7. Upaya  peningkatan  mutu
pembelajaran 

1. Mutu 
Dalam  dunia  pendidikan  ada

beberapa  hal  pokok  yang  harus
diperhatikan  tentang  konsep  mutu,
pertama, perbaikan secara terus menerus
(continuous  improvement).  Konsep  ini
mengandung  pengertian  bahwa  pihak
pengelola senantiasa melakukan berbagai
perbaikan dan peningkatan secara  terus
menerus  untuk  menjamin  semua
komponen  penyelenggara  pendidikan
telah  mencapai  standar  mutu  yang
ditetapkan.  Kedua,  menentukan  standar
mutu  (quality  assurance).  Standar  mutu
pendidikan  misalnya  dapat  berupa
pemilikan  kemampuan  dasar  pada
masing-masing bidang pembelajaran, dan
sesuai  dengan  jenjang  pendidikan  yang
ditempuh (Sallis, 2006: 7). 
2.  Pembelajaran 

Bahwa   pembelajaran  adalah  usaha
sistematis  yang  memungkinkan
terciptanya   pendidikan  demi  meraih
internalisasi  ilmu  pengetahuan  sebagai
proses   pengalaman  khusus  yang
bertujuan menciptakan perubahan secara
terus  menerus (dinamika) dalam perilaku
dan pemikiran manusia. Maka,  intensitas
dan  efektifitas   hasil  pendidikan  (out-
put/graduated)  sangat   ditentukan  oleh
manajemen  mutu  pembelajaran  dan
intruksi  yang dijalankan  dalam lembaga
pendidikan tersebut. 

8.  Model Konseptual 
Guru  yang  telah  bersertifikat  berarti

telah  memenuhi  kualifikasi  dan
mempunyai  kompetensi  yang  standar
sebagai  guru,  sehingga  mempunyai
kompetensi,  sikap  mengajar,  dan
kepuasan kerja yang tinggi.   Sebaliknya,
guru  yang  tidak  bersertifikat  belum
memenuhi  kualifikasi  dan  mempunyai
kompetensi  yang  standar  sebagai  guru,
sehingga  kompetensi,  sikap   mengajar,
dan  kepuasan  kerja  yang  rendah.  Oleh
karena itu dapat diduga  ada perbedaan
dampak kompetensi guru, sikap mengajar
guru, dan  kepuasan kerja guru terhadap
prestasi siswa.  

B. Kajian Kepustakan Relevan 
Pada kajian kepustakaan relevan ini,

ada  beberapa  kutipan  yang  diambil  dari
literatur-literatur  yang  bersumber  dari
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perpustakaan  di  Dolok  Sanggul  sebagai
berikut.  Adapun pendapat  ataupun teori-
teori  yang  dikemukakan  para  ahli  yang
diadopsi  oleh  peneliti  dapat  kita  lihat
seperti dibawah ini: 
1. Teori  tentang  sertifikasi  dikutip  dari

Edward  Sallis,  2006.  Total  Quality
Management  in  Education.
Jogjakarta:IRCi.

2. Teori  tentang  peningkatan  prestasi
guru  dikutip  dari  Suderajat,  2005.
Management Peningkatan.Jogjakarta.

3. Teori  tentang  pendidikan  dikutip  dari
Gerungan  W.A,  (1988)  Psikologi
Sosial, Penerbit PT. Eresco, Bandung. 

4. Teori  tentang  kepuasan  kerja  dikutip
dari Green, J. (2000). Job satisfaction
of  community  college  chairpersons.
Disertasi,  tidak  diterbitkan,  Virginia
Polytechnic  Institute  and  State
University.

5. Teori  tentang  Pembelajaran  dikutip
dari  Sugiyanto,  2008. Model-model
Pembelajaran  Inovatif.  Surakarta:
Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13.

C.Kerangka Konseptual
Untuk menghindari  pemahaman yang

dan  pengertian  yang  berbeda  dalam
penelitian  ini  maka  diuraikan  kerangka
pemikiran  dengan  memperlihatkan
kerangka konseptual sebagai berikut:

Suyatno,  2008:   2  mengemukakan
Sertifikat  adalah  dokumen  resmi  yang
menyatakan informasi di dalam dokumen
itu  adalah  benar,  sedangkan  sertifikasi
adalah  proses   pembuatan  dan
pemberian dokumen tersebut.

Sallis,  2006:  7  mengemukakan
Standar mutu pendidikan misalnya dapat
berupa   pemilikan  kemampuan  dasar
pada  masing-masing  bidang  pem-
belajaran,  dan   sesuai  dengan  jenjang
pendidikan yang ditempuh.

Waskiewicz  (1999:  42)
mengemukakan  kepuasan  kerja  juga
dapat  didekati  dengan  teori  motivasi
Maslow,  jika  kebutuhan  seseorang
terpenuhi   dari   pekerjaannya  maka  ia
akan  memperoleh  kepuasan  kerja.
Pendapat  lain  tentang  kepuasan  kerja
dinyatakan  oleh Herzberg   yang dikenal
dengan  teori Motivator-Hygiene.  

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
1.Waktu

Penelitian ini  dilakukan  selama  satu
bulan  yang  dimulai  dari  tanggal  3  Mei
sampai  dengan  tanggal  5  Juni tahun
2018.  Penulis  berusaha  menggunakan
waktu  se  efektif   mungkin  dengan
melakukan  dua  siklus  tindakan.  Pada
siklus  1  terbagi  menjadi  empat  tahap
yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan
tindakan, tahap pengumpulan data tahap
analisis  data  (refleksi). Sedangkan pada
siklus 2 terbagi menjadi empat tahap pula
yaitu  tahap  perencanaan  tindakan,
pelaksanaan tindakan pengumpulan data,
analsis  data  dan  diakhiri  dengan
penyusunan laporan.

2. Tempat
Penelitian  dilakukan  di  SD  Negeri

173430  Saitnihuta  Kecamatan  Dolok
Sanggul  Kabupaten  Humbang
Hasundutan T.P.2017/2018.

B.  Subjek Penelitian
Penelitian ini  dilakukan  oleh  peneliti

untuk mengetahui di upaya guru sertifikasi
dalam  meningkatkan  kualitas  siswa  SD
Negeri  173430  Saitnihuta  Kecamatan
Dolok  Sanggul  Kabupaten  Humbang
Hasundutan T.P.2017/2018.

 C. Pelaksanaan Tindakan
Seperti  telah  dijelaskan  pada

perencanaan  tindakan  di  atas  maka
penelitian tidakan sekolah ini  dilakukan
dalam  2  siklus.  Berikut  ini  adalah
penjelasan  tentang  masing-masing
siklus yang telah penulis lakukan
1. Siklus 1
a. Perencanaan
1) Identifikasi Masalah dan Penetapan 
      Tindakan
2)   Perumusan Skenario Tindakan
3) Persiapan Tindakan
4)   Pelaksanaan Tindakan
- Kegiatan  berikutnya  penulis
melakukan  pemeriksaan  terhadap
kelengkapan  mengajar  yang  telah
disusun oleh guru SD Negeri  173430
Saitnihuta  Kecamatan  Dolok  Sanggul
Kabupaten  Humbang  Hasundutan
T.P.2017/2018  dalam  bentuk  file
tersebut  kemudian  menganalisis  data
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sesuai dengan lembar observasi yang
telah dipersiapkan.  Dan guru tersebut
harus  lebih  menarik  pengajarannya
ketika  guru  tersebut  mendapatkan
sertifikasi.
- Dari  hasil  analisis  tersebut
kemudian  penulis  melakukan  refleksi
untuk  menentukan  program  tindak
lanjut.

2. Siklus 2
Setelah  siklus  1  berakhir  dan  telah

melakukan  refleksi  terhadap  hasil  yang

diperoleh  pada  siklus  1  tersebut,  pada
siklus  2  ini  penulis  melakukan  kegiatan
tahap 2 yaitu membandingkan pengajaran
guru di SD tersebut ketika guru tersebut
telah  memiliki  mendapat  tunjangan
sertifikasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil yang diperoleh pada Siklus 1

Tabel 1: Jenjang Pendidikan dan Keterampilan Mengajar Sebelum dan Sesudah Sertifikasi
No Nama Guru Pendidika

n
Status 
Kepegawaian

Keterampilan Mengajar
Sebelum
sertifikasi

Sesudah
Sertifikasi

1 RICH  DUNFIVE
SIMAMORA, S.Pd

S-1 PNS 3 4

2 NONA  MARIA
TUMANGGOR 

SPG PNS 2 3

3 RUSMIDA
SILABAN

S-1 PNS 2 2

4 ROSINTAN
SILABAN 

S-1 PNS 3 2

5 MARNI SINAGA S-1 PNS 2 3

6 LOYTHA
ANGELINA

S-1 PNS - -

7 CAHAYA  SINAGA,
S.Pd

S-1 PNS 2 3

8 MARULAK
SIMAMORA 

S-1 PNS 3 3

9 JOHANNA  E.
SIMAMORA 

S-1 PNS 3 3

10 JENTI SIHOMBING
Saragih

S-1 Guru Honor 3 3

11 CAHAYA  SINAGA,
S.Pd

S-1 Guru Honor 2 3

12 HERMANTO
PURBA

S-1 Operator 2 3

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa
kebanyakan  guru  di  SD  Negeri  173430
Saitnihuta  Kecamatan  Dolok  Sanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan adalah
sarjana,  tentu  sangat  diharapkan  jika
mereka  dapat  mengajar  dengan  baik.

Setelah   dilakukan   refleksi   terhadap
siklus  1  ternyata  ada  dua  hal  yang
perlu  mendapat perhatian sebagai tindak
lanjut yaitu:

1. Presentase  guru sertifikasi masih
kurang maksimal.
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2. Keterampilan dalam menjelaskan 
masih kurang.

B. Hasil yang diperoleh pada Siklus 2
Pada  siklus  2,  kuliah  dan  Pelatihan

dilakukan  untuk  menyempurnakan hasil
yang  diperoleh  pada  siklus  1  karena
setelah  dilakukan  refleksi  ternyata  ada
dua hal yang perlu ditingkatkan yaitu:

1. Prosentase  guru sertifikasi masih
kurang maksimal.

2. Keterampilan dalam menjelaskan 
masih kurang.

Setelah melalui  kuliah dan pelatihan
tahap  2  yang  dilakukan  pada  tanggal  7
Maret 2018 dan  diberi  waktu  tambahan
selama 5 hari untuk menyelesaikan tugas
penyusunan kelengkapan mengajar yang
terdiri  dari  Prota  (Program  Tahunan)
Promes  (Program  Semester),  Propem

(Program  Pembelajaran)  dan  RPP
(Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran),
Dari  hasil  tahap di  atas  terlihat  bahwa
telah terjadi peningkatan prosentase Guru
yang berhasil menyelesaikan penyusunan
kelengkapan  mengajar  yaitu  58,23%
menjadi  91,6%.  Dari  table  juga  terlihat
bahwa  seluruh  Guru  telah  meningkat
kemampuannya  dalam  menyusun
program  pembelajaran  dan  mengajar
dikelas.

Yang mana guru-guru  tersebut  telah
menerapkan  berbagai  metode  dalam
mengajar  dan  membenahi  diri  dengan
mempelajari  komputer  dan  membeli
infokus  pribadi  untuk  media
pengajarannya. Agar  lebih  jelas,
peningkatan  prosentase  tersebut  seperti
pada table berikut:

Tabel 2:  Peningkatan Keterampilan Mengajar Guru Sebelum dan Sesudah Sertifikasi
No Nama Guru Pendidikan Keterampilan Mengajar

Sebelum sertifikasi Sesudah Sertifikasi
1 RICH  DUNFIVE

SIMAMORA,
S.Pd

PNS 3 4

2 NONA  MARIA
TUMANGGOR 

PNS 3 4

3 RUSMIDA
SILABAN

PNS 3 4

4 ROSINTAN
SILABAN 

PNS 2 4

5 MARNI SINAGA PNS 3 4

6 LOYTHA
ANGELINA

PNS 2 3

7 CAHAYA
SINAGA, S.Pd

PNS 3 4

8 MARULAK
SIMAMORA 

PNS 3 4

9 JOHANNA  E.
SIMAMORA 

PNS 3 4

10 JENTI
SIHOMBING
Saragih

Guru Honor 3 4

11 CAHAYA
SINAGA, S.Pd

Guru Honor 2 4

12 HERMANTO
PURBA

Operator 2 4
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Menurut  pengamatan  penulis,  salah
satu kendala dari dua orang guru tersebut
dikarenakan  belum  menguasai
keterampilan  komputer  sehingga  dalam
mengerjakan  tugas  tersebut  sangat
terhambat.  Sedangkan  seorang  lagi,
menurut pengamatan penulis sebenarnya
cukup menguasai keterampilan komputer
namun  yang  bersangkutan  kebetulan
pada  saat  tugas  diberikan  ada  masalah
keluarga  sehingga  belum  sempat
menyelesaikan tugas yang diberikan.

Tindak lanjut dari siklus 2 adalah:
Peserta  (Guru)  yang  belum

menguasai  keterampilan  komputer
tersebut  dilakukan  mentoring  dan  diberi
tambahan  waktu  untuk  menyelesaikan
penyusunan  kelengkapan  mengajar.
Peserta  yang  ada  masalah  keluarga
tersebut  diberi  kebijakan  berupa
tambahan  waktu  untuk  menyelesaikan
penyusunan  kelengkapan  mengajar
tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan data

yang  dihimpun  serta  diinterpretasikan
oleh  penulis,maka  dapat  disimpulkan
sebagai berikut:

Secara keseluruhan guru  SD Negeri
173430  Saitnihuta  Kecamatan  Dolok
Sanggul  Kabupaten  Humbang
Hasundutan menyatakan  bahwa  guru
sertifikasi di SD tersebut berupaya untuk
meningkatkan  kualitas  pengajarannya.
Khususnya  setelah  mereka  sertifikasi.
Guru-guru  tersebut  berupaya  untuk
mencapai  gelar  sarjana  dan
mengembangkan  keterampilan
mengajarnya.  Walaupun  masih  ada
1(satu)  orang  guru  yang  belum sarjana,
tetapi kepala sekolah tetap menganjurkan
kepada  guru  tersebut  agar  melanjutkan
pendidikanya.  Sehingga  program
pemerintah  dalam  menciptakan
pendidikan yang berkualitaspun tercapai.

B. Saran
Sebagai  bagian  akhir  dari  penulisan

ini,  ada  beberapa  saran  yang  perlu
penulis  kemukakan  berkaitan  dengan
upaya  guru  sertifikasi  dalam
mensukseskan pengajarannya yaitu:
1. Bagi  kepala  sekolah  hendaknya

secara  berkala  melakukan

pemeriksaan  terhadap  kelengkapan
mengajar  guru,  agar  para  guru
senantiasa  melaksanakan  proses
pembelajaran  secara  terencana
khususnya  bagi  guru  yang  sudah
sertifikasi.

2. Kepala  sekolah  perlu  melakukan
kegiatan  penyegaran  kepada  para
guru  agar  dapat  mengikuti
perkembangan  dan  perubahan-
perubahan  yang  terjadi  dalam
penyusunan  kelengkapan  mengajar
baik  berupa  teknologi  berupa
komputer maupun media yang lainnya.

3. Bagi  guru  sertifikasi  hendaknya
berupaya  meningkatkan  kuwalitas
pengajarannya  karena  itulah
Pemerintah  memberikan
kesejahteraan  ekonomi  kepada  guru
sertifikasi tersebut.
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