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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional,  Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik 

profesional. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik 

minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai 

kompetensi sebagai agen pembelajaran.  

Guru professional dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi. 

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan 

perilaku yang  harus dimiliki, dihayati dan dikuasai guru untuk melaksanakan 

tugas. Secara tegas makna kompetensi guru professional meliputi: 

kompetensi pedagogik,  kompetensi professional, kompetensi kepribadian 

dan kompetensi sosial (UU Nomor 14 tahun 2005). Kompetensi tersebut 

pada hakikatnya dapat diperoleh guru melalui pendidikan dan latihan yang 

relative lama dan berkelanjutan. Penampilan kompetensi guru dapat dinilai, 

diukur dan diamati. Penilaiain kompetensi seorang guru dilakukan melalui 

program sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk pemerintah.  

Makna sertifikat guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik 

kepada guru, sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang dikeluarkan 

oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal 

pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Tujuan 

sertifikasi guru adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, meningkatkan profesionalitas guru, meningkatkan 

proses dan mutu hasil pendidikan, dan meningkatkan martabat guru. 
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Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan tiga model. 

Ketiga model program sertifikasi tersebut adalah : (a) melalui penilaian 

portofolio, (b) melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan (c) 

melalui jalur pendidikan 2 semester. Untuk kuota 2006 dan 2007, model 

penilaian portofolio telah selesai dilakukan oleh 31 rayon seluruh Indonesia 

dan hasilnya telah diumumkan secara nasional. Sertifikasi melalui PLPG 

sedang dilaksanakan oleh ketiga puluh satu rayon penyelenggara program 

sertifikasi guru. Model jalur pendidikan dua semester baru berlangsung 

semester pertama perkuliahan, dan hasil kelulusan model ini belum dapat 

diprediksi. 

Kuota peserta sertifikasi tahun 2006 dan 2007 sebanyak 200.000 

guru yang didistribusikan seluruh Indonesia, dan 60 % peserta telah 

dinyatakan memenuhi kreteria lulus dan memperoleh pengakuan sebagai 

guru professional yang layak untuk melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran. Tentunya dengan diperoleh pengakuan sebagai guru 

professional, secara individu guru akan mampu menampilkan kompetensi 

pedagogik, professional, kepribadian dan sosial. Dan secara kelembagaan 

akan mampu meningkatkan kinerja sekolah. Peningkatan kinerja sekolah 

dapat dilihat dari prestasi akademik dan non akademik sekolah, iklim 

akdemik, animo masyarakat dslb. 

Distribusi jumlah kuota peserta sertifikasi di propinsi, kabupten/kota 

dan sekolah sangat bervariasi. Demikian pula, kesiapan guru dalam 

mengikuti penilaian portofolio juga beragam. Kesipan guru pembina untuk 

mengikuti penilaian portofolio sangat diuntungkan dibandingkan dengan 

guru madya ataupun guru muda. Guru pembina diuntungkan dari penilaian 

komponen: masa kerja, frekuensi pendidikan dan pelatihan, serta 

pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial. Di pihak lain, 

banyak guru mengikuti penilaian portofolio hanya memiliki kesiapan mental 

dan kesempatan, sehingga skor penilaian tidak mencapai 850. Guru yang 

tidak memenuhi skor 850, selanjutnya diprogram mengikuti Pendidikan dan 

Latihan Profesi Guru (PLPG). 
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Guru merupakan komponen penting utama yang mempengaruhi 

sistem sekolah. Perspektif kuantitas dan kualitas kelulusan guru 

memperoleh sertifikat profesi pendidik merupakan sektrum yang sangat 

keberagaman, yang tentunya memberi kontribusi dan pengaruh yang 

bervariasi bagi peningkatan prestasi sekolah masing-masing sekolah, 

dimana para guru profesional mengajar. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah dampak kompetensi guru, sikap mengajar guru, dan 

kepuasan kerja guru; dengan semua indikatornya; terhadap prestasi 

sekolah. 

2. Apakah terdapat perbedaan dampak kompetensi guru, sikap mengajar 

guru, dan kepuasan kerja guru  terhadap prestasi sekolah dengan semua 

indikator yang ada, dari guru yang bersertifikat dengan guru yang tidak 

bersertifikat. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Memperoleh informasi tentang dampak sertifikasi guru terhadap prestasi 

sekolah 

2. Membandingkan prestasi sekolah yang gurunya sudah disertifikasi dan 

yang belum disertifikasi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 
 

 
 
A. Kajian Teori 

1. Kompetensi Guru  

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi dasar yang harus 

dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (UU No.14 Th. 2005: 

psl. 8 dan 10). Kompetensi ini, berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

mengajar, membimbing, dan juga memberikan teladan hidup kepada siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, banyak guru yang masih rendah dalam 

kompetensi pengajaran, maka dalam pendidikan profesi dan sertifikasi 

kemampuan keterampilan mengajar harus diutamakan.  

Tugas guru merupakan pekerjaan yang cukup berat dan mulia, 

karena selain memperoleh amanah dan limpahan tugas dari masyarakat 

dan orang murid, guru juga harus memiliki kemampuan untuk mentransfer 

pengetahuan dan kebudayaan, keterampilan menjalani kehidupan [life 

skills], nilai-nilai (value) dan beliefs. Dari life skills, guru diharapkan dapat 

menciptakan suatu kondisi proses pembelajaran yang didasarkan pada 

leaning competency, sehingga outputnya jelas. Guru dituntut memiliki 

kompetensi bidang keilmuan dan kompetensi bidang keguaruan. Guru 

dituntut meningkatan kinerjanya (performance), meningkatkan kemampuan, 

wawasan, serta kreativitasnya.  

Bagaimana guru ideal yang dibutuhkan untuk mencapai kualitas 

pendidikan. Kata kuncinya, adalah guru harus diajak berubah dengan dilatih 

terus menerus. Guru harus terus ditingkatkan sensifitasnya dan 

kreatifitasnya. Kemampuan guru mengembangkan kepekaan 

paedagogisnya untuk kepentingan pembelajaran dan kualitas pendidikan. 

Guru harus benar-benar kompeten pada bidangnya dan memiliki komitmen 

tinggi pada profesinya. Kompetensi guru yang dibicarakan sebenarnya 
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merupakan pengejewantahan dari falsafah dan prinsip pendidikan yang 

dikemukakan Ki Hajar Dewantoro, yang mencakup Tut Wuri Handayani 

(dibelakang memberi dorongan), Ing Madyo Mangun Karso (di tengah 

membangun prakarsa), dan Ing Ngarso Sung Tulodo (di sepan meberi 

keteladanan). Tetapi konsep dasar Ki Hajar Dewantoro ini, kadang hanya 

menjadi ”selogan” pendidikan dan dilupakan dalam proses pendididkan. 

Aspek kompetensi secara serius digali dari konsep dasar Ki Hajar 

Dewantoro tersebut, sebanranya kompetensi guru dan pendidikan kita 

sudah jauh lebih berkualitas dan maju.  

 

2. Sikap Mengajar 

Sikap ialah suatu hal yang menentukan sifat dan hakekat perbuatan 

seseorang, baik perbuatan saat ini maupun dimasa yang akan datang. 

Menurut Newcomb et all, (1981) sikap merupakan suatu kesatuan kognisi 

yang mempunyai daya tarik psikologis (valensi) dan akhirnya terintegrasi 

dalam pola yang lebih luas. Selanjutnya Gerungan, (1988) menguraikan 

sikap sebagai perasaan terhadap obyek tertentu yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap tersebut. Mengajar 

berarti membimbing, memberi bantuan, atau memfasilitasi siswa dalam 

belajar. 

Sikap memiliki tiga macam aspek yakni; aspek kognitif, aspek affektif, 

aspek konatif dan ketiga aspek ini saling berkaitan satu sama lain, (Mar’at, 

1981).  

a. Aspek kognitif  

Sikap yang berhubungan dengan gejala mengenai pikiran. Aspek ini 

senantiasa dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang berdiri sendiri dan 

sikap interdependensi. Dalam hubungan ini kejadian-kejadian yang 

kongkrit dan determinan mewarnai kejadian tertentu berdasarkan dimensi 

kognitif.  

b. Aspek Affektif  

Aspek ini berwujud proses yang menyangkut perasaan- perasaan tertentu 

seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati dan sebagainya yang 
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ditujukan pada obyek tertentu. Ada tiga faktor yang menjadikan 

seseorang berprasangka dalam hal ini yakni; perasaan, tindakan dan 

analisa. Dalam sikap afektif ini, ego seseorang selalu berperan dan selalu 

mempengaruhi ketiga faktor tersebut, sehingga terbentuklah prasangka 

berdimensi afektif.  

c. Aspek konatif  

Aspek konatif ini berwujud kecenderungan untuk berbuat sesuatu 

misalnya kecenderungan memberi, kecenderungan menjauhkan dan 

sebagainya. Komponen ini merupakan ekspresi dari komponen kognitif 

dan affektif. Tindakan seseorang akan dipengaruhi penalaran dan 

perasaannya, demikian halnya dengan prasangka sosial.  

Dari uraian tersebut di atas dapat disarikan bahwa sikap mengajar  

merupakan sikap yang ataupun perasaan-perasaan terhadap kegiatan 

membimbing, memberi bantuan, atau memfasilitasi siswa dalam belajar. 

Sikap mengajar akan mempengaruhi tindakan guru dalam 

mengajar,misalnya dengan senang hati, dengan terpaksa, dengan sungguh-

sungguh, dan sebagainya. 

 

3. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja dapat diartikan sebagai perasaan yang dimiliki 

pekerja berkaitan dengan pekerjaannya. Perasaan tersebut didasarkan pada 

persepsi individual terhadap perbedaan antara apa yang diharapkan 

sebagai imbalan yang adil dari pekerjaan dengan apa yang sebenarnya 

diperoleh (Newby, 1999: 7). Pendapat lain menyatakan bahwa kepuasan 

kerja merupakan akibat dari pekerjaan yang dipersepsi oleh seseorang 

berdasarkan acuan yang diharapkan (Waskiewicz, 1999: 42). Semakin 

besar imbalan kerja yang diterima oleh seseorang dibanding dengan 

imbalan kerja yang diharapkan, maka kepuasan kerja orang tersebut 

semakin tinggi. 

Ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan untuk menyatakan 

puas tidaknya seseorang dalam bekerja. Smith, Kendall, dan Hulin yang 

mengembangkan Job Descriptive Index berpendapat bahwa kepuasan kerja 
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dapat dilihat dari lima aspek, yaitu:  pekerjaan yang ada saat ini, gaji saat ini, 

kesempatan promosi, supervisi, dan rekan kerja (Skibba, 2002: 25). Dengan 

demikian maka kelima aspek tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat 

pertanyaan kepada pekerja apakah ia puas atau tidak terhadap 

pekerjaannya. Waskiewicz (1999: 42) menyatakan 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. Menurut Herzberg (Green, 2000: 8) 

kepuasan kerja mempunyai dua dimensi, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. 

Faktor intrinsik juga disebut sebagai faktor motivator atau pemuas dan faktor 

ekstrinsik sebagai faktor kesehatan, faktor bukan pemuas, atau faktor 

perbaikan. Hadirnya motivator akan memberikan rasa puas bagi karyawan, 

akan tetapi tidak hadirnya faktor ini tidaklah selalu mengakibatkan 

ketidakpuasan kerja karyawan. Perbaikan terhadap kesehatan akan 

mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan, tetapi tidak akan 

menimbulkan kepuasan kerja karena ini bukan sumber kepuasan kerja. 

Faktor motivator meliputi: achievement (keberhasilan menyelesaikan 

tugas), recognition (penghargaan), work it self (pekerjaan itu sendiri ), 

responsibility (tanggung jawab), possibility of growth (kemungkinan untuk 

mengembangkan diri), dan advancement (kesempatan untuk maju). Faktor 

kesehatan mencakup working condition (kondisi kerja), interpersonal relation 

(hubungan antar pribadi), company policy and administration (kebijaksanaan 

perusahaan dan pelaksanaannya), supervision technical (teknik 

pengawasan), dan job security (perasaan aman dalam bekerja). 

 

4. Prestasi Sekolah 

Keberhasilan suatu sekolah dalam mencapai tujuan institusionalnya 

dapat dilihat dari berbagai hal. Direktorat Pembinaan SMP, Dirjen 

Mandikdasmen, Depdiknas tahun 2007 mengembangkan instrumen kinerja 

sekolah untuk pemetaan mutu SMP.  
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Dalam instrumen tersebut, kinerja sekolah terdiri dari tiga aspek, 

yaitu: output (keluaran) sekolah, proses, dan input (masukan) sekolah. 

Aspek input sekolah terdiri dari: 1) standar kelulusan yang direncanakan 

sekolah, 2) prestasi akademik, 3) prestasi non-akademik, dan 4) kelulusan 

siswa. Aspek proses terdiri dari: 1) proses belajar mengajar, 2) proses 

penilaian, 3) manajemen, 4) kepemimpinan. Aspek masukan terdiri dari: 1) 

kesiswaan, 2) kurikulum, 3) guru, 4) kepala sekolah, 5) tenaga pendukung, 

6) organisasi dan administrasi, 7) sarana dan prasarana, 8) lingkungan 

sekolah, 9) pembiayaan pendidikan, 10) regulasi sekolah, 11) hubungan 

masyarakat, dan 12) kultur sekolah. 

Dalam kaitannya dengan dampak sertifikasi guru, prestasi atau 

kinerja sekolah yang dapat dipengaruhi oleh sertifikasi guru tampaknya tidak 

mencakup semua hal yang telah disebutkan. Pada aspek input, sertifikasi 

guru dapat mempengaruhi: standar kelulusan yang direncanakan sekolah, 

prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan kelulusan siswa. Pada 

aspek proses, sertifikasi guru dapat mempengaruhi iklim belajar yang 

mencakup semua sub-aspek proses tetapi pada tingkat guru atau kelas, 

yaitu proses belajar mengajar, proses penilaian, manajemen kelas, dan 

kepemimpinan guru. Pada aspek input, sertifikasi guru mungkin hanya 

sedikit berpengaruh, yaitu pada kurikulum dan kultur sekolah. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini prestasi sekolah yang dikaji terkait dengan dampak 

sertifikasi guru dibatasi pada prestasi akademik siswa, prestasi non-

akademik siswa, iklim belajar, dan kultur sekolah. 

a. Prestasi Akademik Siswa 

Prestasi akademik siswa menunjukkan penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran yang diajarkan di kelas. Prestasi akademik siswa 

ditunjukkan dengan nilai ulangan, peringkat siswa dalam kelas, sekolah, 

atau tingkat yang lebih tinggi, dan kejuaraan lomba terkait dengan pelajaran, 

misalnya olimpiade matematika. 

b. Prestasi Non-akademik Siswa 

Prestasi non-akademik menunjukkan bakat dan kemampuan siswa 

dalam bidang olah raga, kesenian, kepramukaan, PMR, keagamaan, dan 
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sejenisnya. Prestasi non-akademik siswa ditunjukkan dengan peringkat 

kejuaraan yang diperoleh dari loba di bidang non-akademik tersebut. 

c. Iklim Belajar 

Psikologi klinis dan konseling menggambarkan iklim belajar efektif, 

jika hubungan interpersonal guru siswa dan antar siswa dalm iklim sosio-

emosional yang baik. Carl A. Rogers menekankan pendidikan di kelas akan 

baik, jika guru yang mengajar sehat mentalnya (Michael J. Dunkin dan 

Bruce J. Biddle, 1974). Guru bersikap tulus dihadapan siswa (roalness, 

genueness and congruence). Guru menerima dan menghargai siswa 

sebagai manusia dan mengerti siswa dari sudut pandangan siswa. Rodolf 

Dreikurs menekankan pentingnya proses suasana dalam kelas yang 

demokratis, dimana siswa diajar bertanggungjawab, diperlakukan sebgai 

manusia yang dapat secara bijaksana mengambil keputusan di samping 

diberi kesempatan untuk menanggung konsekuensi perbuatannya sendiri 

(Rohani, 2004). 

Di pihak lain, pandangan psikologi behavioral mengasumsikan bahwa 

semua tingkah laku siswa yang baik maupun yang buruk di dalam kelas 

sebagai hasil dari proses belajar. Untuk mengendalikan proses belajar guru 

memberikan penguatan positif, hukuman, penghapusan (extinction) dan 

penguatan negatif. Pembinaan iklim kelas yang dikehendaki, maka guru 

harus memberikan penguatan positif atau penguatan negative. Sedangkan 

untuk mengurangi situasi iklim belajar yang tidak dikehendaki, guru harus 

menggunakan hukuman (memberikan stimulus negative) penghapusan ( 

pembatalan pemberian ganjaran yang sebenarnya diharapkan siswa) atau 

time out (membatalkan kesempatan siswa untuk memperoleh ganjaran). 

Pendekatan psikologi social mengasumsikan bahwa (1) pengalaman 

belajar di sekolah berlangsung dalam konteks kelompok social serta (2) 

tugas guru yang utama dalam mengelola kelas adalah membina dan 

memilihara kelompok yang produktif dan kohesif. Kegiatan mengelola kelas 

meliputi facilitation dan maintenance. Facilitation mencakup segala tindakan 

untuk menciptakn iklim belajar yang produktif. Maintenance meliputi 

tindakan yang bertujuan memelihara iklim belajar baik (yang telah dicapai).  
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Ragam pendekatan dan pandangan di atas dapat dijadikan acuan 

guru untuk membangun iklim belajar di SMP. indikator kinerja sekolah salah 

satu dapat dikaji dari factor iklim belajar. Karakteristik dan kondisi iklim 

belajar di kelas merupakan usaha guru dalam mengimplementasikn 

kemampuan pedagogik. Guru professional akan menunjukkan perilaku yang 

mampu membangun iklim belajar yang kondusif, demokratis, integrative dan 

berpusat pada siswa, sedang guru yang belum professional akan mencirikan 

iklim belajar di kelas yang autokratik, mendominasi kegiatan mengajar dan 

berpusat pada guru  (Michael J. Dunkin dan Bruce J. Biddle, 1974).  

d. Kultur Sekolah 

Istilah kultur budaya mempunyai arti yang luas, yaitu mengacu 

kepada bentuk-bentuk unik yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, 

kelembagaan, bahasa, seni, teknologi, dan produk serta perilaku sosial lain 

dari suatu kelompok sosial.  Anwar (2003: 12) menyatakan bahwa budaya 

organisasi dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, dan pola 

tingkah laku yang membentuk ciri khas dari suatu organisasi. Pendapat lain 

tentang budaya organisasi disampaikan oleh Ndraha (2003: 10) yang 

menyatakan bahwa budaya organisasi adalah potret atau rekaman hasil 

proses budaya yang berlangsung dalam suatu organisasi. Berdasarkan 

kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya 

organisasi mencerminkan nilai, keyakinan, dan pola tingkah laku yang 

terbentuk selama waktu tertentu sehingga membentuk ciri khas dari suatu 

organisasi. 

Budaya organisasi muncul karena (1) tindakan anggota organisasi 

dan hubungan antara anggota yang dibina dari waktu ke waktu, (2) 

lingkungan, (3) kombinasi dari hasil dan risiko kegiatan organisasi, (4) 

harapan pendiri organisasi, dan (5) nilai atau value anggota yang 

dikembangkan dalam organisasi (Anwar, 2003: 15).  Dengan demikian 

budaya organisasi tumbuh dalam waktu yang cukup lama sebagai proses 

sosialisasi yang terkendali untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitar dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan organisasi.  
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Sekolah adalah sebuah organisasi. Sebagai organisasi, sekolah 

mempunyai budaya sekolah yang berupa sekumpulan asumsi, nilai, 

keyakinan, dan pola tingkah laku yang membentuk ciri khas dari suatu 

sekolah. Maslowski (2001:9) menyatakan bahwa budaya sekolah 

merupakan asumsi dasar, norma dan nilai, serta artifak budaya yang 

dihayati semua anggota sekolah yang mempengaruhi fungsinya di sekolah. 

Selanjutnya Maslowski (2001: 12) menyatakan bahwa  budaya sekolah 

mencakup tiga aspek, yaitu isi (content), keseragaman (homogenity), dan 

kekuatan (strength).  

Isi budaya mencakup asumsi, norma dan nilai serta segala bentuk 

budaya (culture artifact) yang dihayati dan dikerjakan oleh semua anggota 

masyarakat sekolah. Isi budaya sering ditandai dengan tipologi budaya 

seperti kolaboratif, berorientasi prestasi, dan sebagainya. Istilah lain dari isi 

budaya adalah substansi budaya (substance of culture) dan arah budaya 

(direction of culture). 

Keseragaman budaya menunjukkan kondisi sejauh mana asumsi, 

norma dan nilai serta warisan budaya (culture artifact) dihayati oleh anggota 

organisasi. Budaya dikatakan seragam jika semua warga mempunyai 

asumsi yang sama terhadap norma dan nilai-nilai serta warisan budaya 

sekolah. Jika mereka memiliki perbedaan asumsi yang nyata maka 

dikatakan terjadi ketidak-seragaman budaya (culture heteroginity). Adanya 

sub-budaya dalam setiap bagian dalam organisasi juga menunjukkan 

adanya ketidak-seragaman budaya. 

Aspek ketiga, kekuatan budaya, menunjukkan sejauh mana asumsi, 

norma dan nilai dengan jelas didefinisikan serta sejauh mana norma dan 

nilai tersebut dengan ketat diberlakukan. Kekuatan budaya juga menyatakan 

sejauh mana kegiatan-kegiatan guru dipengaruhi atau ditentukan oleh 

norma dan nilai yang berlaku di sekolah. Kekuatan budaya terkait dengan 

kontrol sosial dan formal pada ketaatan terhadap norma dan nilai-nilai yang 

ada. Jika kekuatan budaya lemah, maka pengarahan dan sangsi terhadap 

pelanggaran norma dan nilai-nilai juga lemah.  
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Cavanagh & Dellar (Maslowski, 2001: 188) menyatakan bahwa 

budaya sekolah ditandai dengan enam indikator. Keenam indikator tersebut 

adalah: efektivitas guru, perilaku belajar, kolegialitas, kolaborasi, 

perencanaan bersama, dan kepemimpinan transformasional. Keenam 

indikator tersebut menggam-barkan keyakinan guru untuk mengubah 

perilaku siswa, komitmen guru untuk belajar dan mengembangkan 

keahliannya, interaksi antar guru dalam memperbaiki hubungan 

interpersonal, kerjasama antar warga sekolah, kesepakatan akan masa 

depan sekolah, serta pembagian kewenangan dan pemberian fasilitas untuk 

mendukung proses pengembangan sekolah. 

Mengenai aspek terakhir, yaitu kepemimpinan transformasional, 

sering ditandai dengan adanya 4i, yaitu karisma atau idealized influence, 

individualized consideration, inspirational motivation, dan intelectual 

stimulation (Hartsfield, 2004: 2; Sydänmaanlakka, 2003: 59; dan Bolden, 

dkk., 2003: 16). Karisma atau idealized influence maksudnya adalah 

mensinkronkan antara nilai-nilai yang diungkapkan lewat kata-kata dengan 

nilai-nilai yang diwujudkan dalam tindakan. Individualized consideration 

adalah memberikan perhatian khusus pada kebutuhan setiap individu untuk 

berprestasi dan berkembang. Inspirational motivation berarti memotivasi 

karyawan. Intelectual stimulation maksudnya adalah menciptakan iklim yang 

kondusif bagi berkembangnya inovasi dan kreativitas (Puspendik Balitbang 

Depdiknas, 2004). 

Gruenert dan Valentine (Middle Level Leadership Center, 2003) 

menyatakan budaya sekolah mempunyai enam faktor. Faktor tersebut 

meliputi: kepemimpinan kolaboratif (collaborative leadership), kolaborasi 

guru (teacher collaboration), pengembangan profesi (professional 

development), dukungan kolegial (collegial support), kesamaan tujuan (unity 

of purpose), dan kemitraan belajar (learning partnership).  

Kepemimpinan kolaboratif menyatakan sejauh mana kepala sekolah 

membangun dan memperbaiki hubungan kolaboratif dengan staf seperti 

menghargai ide guru, mencari masukan, melibatkan staf dalam pengambilan 

keputusan, dan mempercayai keputusan profesional (professional judgment) 
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dari staf. Kolaborasi guru menunjukkan sejauh mana guru terlibat dalam 

dialog konstruktif yang dapat meningkatkan visi pendidikan di sekolah. 

Pengembangan profesi menanyakan sejauh mana guru menghargai 

pengembangan diri yang terus-menerus dan pengembangan sekolah secara 

keseluruhan. Dukungan kolegial menyatakan sejauh mana guru bekerja 

sama secara efektif, saling mempercayai, menghargai ide, dan saling 

membantu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Kesamaan tujuan mengukur 

sejauh mana guru bekerja sesuai misi sekolah. Terakhir, kemitraan belajar, 

menyatakan sejauh mana guru, orang tua siswa, dan siswa bekerja sama 

untuk kebaikan siswa.  

Berdasarkan pendapat Cavanagh & Dellar (Maslowski, 2001: 188) 

serta Gruenert and Valentine (Middle Level Leadership Center, 2003) dapat 

disimpulkan bahwa penilaian budaya sekolah bisa dilihat dari sudut pandang 

yang berbeda. Ahli satu dengan ahli lain bisa memiliki fokus perhatian yang 

berbeda dalam menilai budaya sekolah. Dalam penelitian ini budaya sekolah 

dilihat dari keenam aspek seperti yang dikemukakan oleh Gruenert and 

Valentine. Alasannya adalah keenam faktor yang ada cukup lengkap 

menggambarkan budaya sekolah, mencakup budaya pemimpin, guru, 

siswa, bahkan orang tua siswa di sekolah. 

 
 
B. Model Konseptual 

Guru yang kompeten dapat menyelenggarakan proses pembelajaran 

yang baik Sikap mengajar guru dapat menentukan perilaku guru dalam 

mengajar. Sikap guru yang positif dalam mengajar dapat menciptakan 

proses pembelajaran yang baik. Kepuasan kerja dapat menjadi faktor 

pemotivasi guru untuk bekerja lebih baik. Karena itu dapat diduga bahwa 

kompetensi guru, sikap mengajar guru, dan kepuasan kerja guru dengan 

semua indikatornya mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap 

prestasi sekolah yang mempunyai indikator prestasi akademik siswa, 

prestasi non-akademik siswa, iklim belajar, dan kultur sekolah. 
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Keterangan: 
PEDAG Kompetensi Pedagogik SUPERV Kepuasan terhadap Supervisi 

KEPRIB Kompetensi Kepribadian REKAN Kepuasan terhadap Rekan Kerja 

SOSIAL Kompetensi Sosial KOMPET Kompetensi Guru 

PROFES Kompetensi Profesional TEACHING Sikap Mengajar 

KOGNIT Aspek Kognitif KEPUASAN Kepuasan Kerja 

AFEK Aspek Afektif PRESTASI Prestasi Guru/Sekolah 

KONAT Aspek Konatif PRESAK Prestasi Akademik Siswa 

PEKERJ Kepuasan terhadap Pekerjaan PRESNOAK Prestasi Non-akademik Siswa 

GAJI Kepuasan terhadap Gaji IKLIMBEL Iklim Belajar 

KULTUR Kultur Sekolah   

 
Gambar 1.  Model Konseptual Dampak Sertifikasi Guru terhadap  

Prestasi Sekolah 

 

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 sekolah. Hubungan antar-variabel 

dan indikator yang diteliti pada kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Guru 

Bersertifikat 

Guru Tidak 

Bersertifikat 
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C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diajukan, maka 

diusulkan hipotesis sebagai berikut. 

1. Kompetensi guru, sikap mengajar guru, dan kepuasan kerja guru dengan 

semua indikatornya berdampak positif dan signifikan terhadap prestasi 

sekolah.  

2. Terdapat perbedaan dampak kompetensi guru, sikap mengajar guru, dan 

kepuasan kerja guru  terhadap prestasi sekolah dengan semua indikator 

yang ada, dari guru yang bersertifikat dengan guru yang tidak 

bersertifikat.  
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BAB III 

METODOLOGI 

 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah SMP negeri dan swasta, baik guru yang 

telah memperoleh sertifikat pendididik maupun yang belum. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

random sampling. Dalam hal ini sampel dipilih sedemikian rupa sehingga 

dapat mewakili kondisi SMP di seluruh Indonesia, baik negeri maupun 

swasta. Pemilihan sampel dilakukan multistage, meliputi wilayah geografi 

Indonesia, propinsi, kota/kabupaten dan sekolah. Wilayah Indonesia dibagi 

menjadi 3, yaitu Indonesia Timur, Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. 

Wilayah Indonesia Barat meliputi propinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan. 

Wilayah Indonesia Tengah meliputi propinsi Jawa Barat, Bali dan 

Kalimantan Selatan. Wilayah Indonesia Timur meliputi Menado, Makasar 

dan Mataram. Masing-masing propinsi dipilih 2 SMP Negeri dan 2 SMP 

Swasta kota/kabupaten. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah: kompetensi guru, sikap mengajar, 

kepuasan kerja, dan prestasi sekolah. Dalam penelitian ini kompetensi guru, 

sikap mengajar, dan kepuasan kerja merupakan variabel eksogen; 

sedangkan prestasi sekolah merupakan variabel endogen. Agar tidak 

menimbulkan kesalahfaman, maka terhadap variabel yang diteliti 

didefinisikan sebagai berikut. 

Kompetensi guru adalah kemampuan guru yang diukur berdasarkan 

kompetensi pedagogik, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang 

dimiliki. Sikap mengajar adalah perasaan terhadap kegiatan mengajar, 

ditinjau dari aspek kognitif, aspek affektif, aspek konatif. Kepuasan kerja 

adalah tingkat kecenderungan perasaan yang dimiliki kepala sekolah yang 

didasarkan pada pekerjaan, gaji, kesempatan promosi, supervisi, dan rekan 

sekerja yang ada dengan yang diharapkan. Prestasi sekolah adalah tingkat 

keberhasilan sekolah mencapai tujuan yang diidamkan ditinjau dari prestasi 
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akademik siswa, prestasi non-akademik siswa, iklim belajar, dan kultur 

sekolah. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Data penelitian ini dikumpulkan melalui angket dan dokumentasi. 

Angket digunakan untuk memperoleh data: kompetensi guru, sikap 

mengajar, kepuasan kerja, iklim belajar, dan kultur sekolah. Dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik dan prestasi non-

akademik siswa. 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data (Rancangan Eksperimen) 

Penelitian ini mengkaji prestasi sekolah dan mencoba mencari 

variabel variabel yang mempengaruhinya tanpa melakukan manipulasi 

variabel secara langsung oleh peneliti. Dengan demikian penelitian ini 

merupakan penelitian expost facto (Isaac dan Michael, 1981: 42). Variabel 

yang diduga mempengaruhi prestasi sekolah adalah kompetensi guru, sikap 

mengajar, dan kepuasan kerja. 

Data kompetensi guru, sikap mengajar, dan kepuasan kerja 

dibedakan berdasarkan status sertifikasi dan asal sekolah guru, demikian 

juga prestasi akademik siswa, prestasi non-akademik siswa. Iklim belajar 

dan kultur sekolah dibedakan berdasarkan asal sekolah. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  1) besarnya dampak 

kompetensi guru, sikap mengajar guru, dan kepuasan kerja guru terhadap 

prestasi sekolah, 2) besar muatan faktor dari indikator yang dimiliki 

kompetensi guru, sikap mengajar, kepuasan kerja memberi, dan prestasi 

sekolah, dan ) ada tidaknya perbedaan dampak kompetensi guru, sikap 

mengajar guru, dan kepuasan kerja guru  terhadap prestasi sekolah dengan 

semua indikator yang ada, dari guru yang bersertifikat dengan guru yang 

tidak bersertifikat. 

Dampak variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat diketahui 

dengan teknik analisis jalur. Muatan faktor indikator terhadap variabel dapat 

diketahui dengan analisis faktor konfirmatori. Dampak variabel eksogen 

terhadap variabel endogen dan muatan faktor indikator terhadap variabel 
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dapat diketahui dengan analisis SEM (structural equation modeling). 

Perbedaan dampak variabel eksogen terhadap variabel endogen dan 

muatan faktor indikator terhadap variabel dari satu kelompok dengan 

kelompok lain dapat diketahui dengan analisis multi-sample atau multi-group 

SEM.  Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan multi-sample atau 

multi-group SEM untuk menganalisis data. 
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