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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berawal dari tidak berdampaknya progam sertifikasi guru yang telah 

berjalan lebih dari satu dekade. Progam sertifikasi guru yang seharusnya mengarah untuk 

pengingkatan profesionalitas malah diarahkan untuk peningkatan perekonomian guru yang 

salah satunya membuat guru semakin konsumtif. Hal ini juga didukung keadaan dari 

pemerintah yang terkesan tidak serius dalam mengelola progam ini dalam hal pengingkatan 

mutu. Dengan keadaan tersebut peneliti berpandangan tempat paling ideal untuk melakukan 

penelitian dalam hal disfungsi progam sertifikasi adalah di temapat yang memang sangat 

membutuhkan peningkatan mutu dari guru. Disfungsi progam sertifikasi secara langsung 

mempengaruhi profesionalitas para guru yang cenderung stagnan dan tidak meningkat sama 

sekali. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengungkapkan makna social tentang sertifikasi 

bagi para guru. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe definisi sosial serta 

pendekatan fenomenologi yang dalam proses pencarian datanya menggunakan wawancara 

secara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi untuk mendukung penelitian ini.  

Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Gurah Kabupaten Kediri yang merupakan salah satu 

sekolah pinggiran di daerah tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teori analisis 

fungsional dari Robert K Merton serta teori profesionalisme dari Richard Hall. 

Hasil dari penelitian ini adalah para guru lebih memaknai sertifikasi sebagai progam 

peningkatan kesejahteraan dari pada tujuan aslinya yaitu meningkatkan profesionalitas guru. 

Dalam memandang profesionalitas para guru menganggap progam sertifikasi belum 

berdampak sama sekali dalam peningkatan mutu profesionalnya. Penelitian ini berkesipulan 

bahwa disfungsi progam sertifikasi guru benar-benar telah terjadi dan progam ini melenceng 

jauh dari tujuan utamanya yaitu peningkatan profesionalitas guru. 
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Pendahuluan 

Seorang guru diharapkan mampu menghasilkan insan yang berkualitas. Untuk 

mewujudkan hal tersebut pemerintah merancang sutu progam yang bernama sertfikasi guru. 

Istilah sertifikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berati penyertifikatan atau proses 

mendapatkan sebuah sertifikat (www.kompasiana.com, 2015). sertifikat yang dimaksud 

tersebut adalah sertifikat kompetensi. Menurut Silitonga (2007) sertifikat kompetensi ialah 

surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan 

sekaligus pernyataan (lisensi) bagi kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Progam 

seperti ini memang diterapkan di beberapa Negara maju seperti: Australia, Inggris, serta 

Jerman untuk meningkatkan kualitas SDM agar lebih kompeten pasca terjadinya krisis 

ekonomi (Silitonga,2007).  

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi 

persyaratan. Menurut Mulyasa (2007), Untuk mendapatkan sertifikasi guru dapat dilakukan 

dengan mengikuti uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh 

pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi 

pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat 

kompetensi pendidik. National Commision on Education Services (NCES) memberikan 

pengertian sertifikasi guru secara lebih umum. Sertifikasi guru merupakan prosedur untuk 

menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk 

mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat 

bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta (NCES dalam Mulyasa, 

2007). 

Sertifikasi merupakan sebuah kebijakan pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk 

menjadikan guru profesional. Bahkan undang-undang pun mengatur dalam pasal 8 UU 

Nomor 14 yang isinya guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani, 

http://www.kompasiana.com/


kompetensi, dan sertifikat pendidik, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Syarat dari sertifikasi guru sendiri ialah berisi kompetensi yang diajukan 

dan disesuaikan kurikulum. Guru yang bersertifikat memiliki nilai lebih dari berbagai sudut 

baik dari metode pembelajaran, pengetahuan, bahkan secara ekonomi mereka memiliki gaji 

dan tunjangan yang lebih dari pada yang belum bersertifikat.  Menurut kompas dari total guru 

2.925.676 pada tahu 2011, sekitar 746.727 (25,5 persen) telah bersertifikat, dan dari yang 

telah bersertifikat sebanyak 731.002 guru (97,9 persen) telah menerima tunjangan profesi 

(Napitupulu dalam Kompas, 2015). 

Syarat untuk mencapai sertifikasi guru sendiri ialah harus memenuhi kompetensi yang 

diberikan. Realitanya sendiri masih banyak kinerja guru yang belum memenuhi standar. 

Bahkan dari implementasi sertifikasi sendiri masih kurang sesuai harapan. Menurut Nuari 

(2012) dalam skripsinya menyatakan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru telah 

berjalan dengan baik, namun masih ditemukan hambatan yaitu : kurangnya dana operasional, 

pola perekrutan staf diserahkan kepada pimpinan seksi masing-masing sehingga dapat terjadi 

nepotisme, kompetensi staf honorer yang kurang baik, lokasi yang kurang strategis dan tidak 

adanya pengawas independen dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Hal itu akan berakibat pula 

dalam pembelajaran yang dilakukan oleh gurur di kelas (Nuari, 2012). Harapannya akan 

menjadikan SDM lebih baik namun sebaliknya kebijakan tersebut malah cenderung jalan 

ditempat. Menurut Suhadi (2008) persyaratan mengikuti sertifikasi sebagian besar memiliki 

kesamaan dengan syarat sertifikasi saat ini, tetapi ada yang perlu menjadi catatan dan 

pertimbangan yaitu berkaitan dengan syarat kuaifikasi pendidikan. 

Tidak sesuainya kinerja guru dengan harapan progam sertifikasi merupakan sebuah 

hal yang cenderung mengejutkan karena pada awalnya sertifikasi dianggap akan menjadikan 

tonggak awal profesionalitas guru yang terjadi seperti di negara-negara yang sebelumnya 

telah menerapkannya. Menurut Murdadi (2013) dalam jurnalnya menyatakan bahwa guru 



sertifikasi tidak berdampak pada peningkatan kompetensi profesional di kalangan guru, dan 

kualitas pendidikan dalam kaitannya kompetensi profesional masih tetap seperti sebelum 

adanya guru sertifikasi. Model pembelajaran yang diberikan masih monoton, adanya guru 

sertifikasi yang menyuruh siswanya mencatat materi di papan tulis, serta kurangnya 

pengetahuan pemanfaatan teknologi, hal tersebut kurang mencerminkan seorang guru 

sertifikasi, padahal guru sertifikasi dituntut menjadi guru profesional. Kenyatannya guru yang 

sudah sertifikasi belum menunjukkan upaya peningkatan penguasaan kompetensi profesional 

dikalangan guru. Profesionalitas sendiri merupakan dasar yang harus dimiliki sebuah 

kompetensi guru. Dari pendapat Myra dan David (dalam Abdullah, 2011) dijelaskan bahwa 

seseorang yang dikatakan profesional adalah orang yang ahli dalam bidangnya, dimana yang 

bersangkutan bisa membuat keputusan mandiri dan adil. Seseorang dikatakan profesional jika 

membuat suatu langkah kolektif menuju hal baru. Penafsiran guru yang profesional sendiri 

identik dengan hasil nyata yang dihasilkan guru tersebut. Dalam undang-Undang No. 

14/2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 disebutkan: Dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Guru merupakan poros pembentuk kepribadian bangsa haruslah menjadi pribadi yang 

profesional. Pemerintah yang merupakan pengatur segala perjalanan hidup bangsa 

bertanggung jawab dalam hal ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menunjang 

perbaikan profesi yang dikatakan mulia ini. Animo masyarakat sendiri juga meningkat untuk 

memilih profesi sebagai guru. Jika dilihat dari respon pemerintah dan masyarakat seharusnya 

kondisi kesejahteraan guru akan membaik, terlebih progam pemerintah yang berupa 

sertifikasi guru ini sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi guru. Kita tak dapat 

memungkiri bahwa pemerintah lebih kepada mensejahterakan guru sehingga hal diatas 



terjadi. Focus pemerintah ini memang didasari dengan kesejahteraan guru yang cenderung 

kurang. Namun, hal ini mungkin berdampak negative ketika para guru yang menyalurkan 

dana tunjangannya ke hal berbau konsumtif. 

 Sertifikasi guru menjadikan guru bertambah pendapatannya. Dampak dari hal tersebut 

seharusnya berupa meningkatnya rasa tanggung jawab dalam pengajaran. Menurut Lestari 

(2010) dalam skripsinya menyatakan bahwa terdapat perubahan kinerja dalam pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru di MTsN Mlinjo Filial. Menurut hasil penelitiannya Sertifikasi 

berpengaruh bagi kinerja guru MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten dengan indikator sebagai 

berikut pertama membuat Rencana Pembelajaran dan silabus untuk satu semester secara 

mandiri. Selanjutanya yang kedua guru harus mengajar 24 jam pelajaran dalam seminggu dan 

jika di satu sekolah belum memenuhi mengajar di sekolahan lain. Ketiga menggunakan 

strategi dalam metode pembelajaran ketika proses belajar mengajar. Keempat menggunakan 

metode pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang dimiliki. 

Kelima mengadakan evaluasi rutin setiap minggunya. Keenam mengadakan remidi jika ada 

siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar.  

 Penelitian ini lebih berfokus kepada upaya untuk mengetahui bagaimana pemaknaan 

sertifikasi bagi guru itu sendiri. Maksudnya adalah ingin melihat bagaimana guru memaknai 

sertifikasi yang di dalamnya terdapat upaya untuk memacu kinerja guru, serta berbagai 

elemen pendukung untuk meningkatkan profesionalitas guru. Penelitian ini juga berupaya 

untuk melihat apakah progam sertifikasi guru dapat membentuk kesadaran guru untuk 

meningkatkan profesionalitasnya. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dimana 

penelitian ini lebih mendalami pemaknaan sertifikasi bagi guru. 

Penelitian ini bersetting di SMPN 2 Gurah yang merupakan salah satu sekolah 

pinggiran di Kabupaten Kediri. Sekolah ini dipilih karena keadaan siswa di SMPN 2 Gurah 

yang dalam input masih kurang bahkan tidak berkembang pada output siswanya. Selain itu 



dari pihak sekolah menurut beberapa guru hanya berfokus kepada pengembangan fasilitas 

non akademik dan prestasi non akademik. Progam peningkatan prestasi akademik di sekolah 

ini cenderung hanya dilakukan oleh beberapa guru saja sementara piha jajaran petinggi 

sekolah hanya memiliki tujuan sekedar meluluskan para siswanya saja. Guru di SMPN 2 

Gurah masih banyak yang melakukan budaya membolos dan sekedar absen saja dalam hal 

mengajar.  

Bahan dan Metode 

Penelitian mengenai efektif tidaknya dan berjalan tidaknya sertifikasi guru sudah 

sering dikaji. Namun dalam penelitian yang berjudul “Makna Sertifikasi bagi Guru” ini 

terdapat beberapa referensi studi terdahulu yang bisa menjadi kajian pustaka dalam penelitian 

ini. Peneliti mengambil tiga tema diantaranya tentang berjalanya sertifikasi guru, 

implementasi kebijakan progam sertifikasi guru, serta dampak sertifkasi terhadap 

peningkatan profesionalitas. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Sri Lestari (2010) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pengaruh Sertifikasi Guru Bagi Kinerja Guru MTsN Mlinjon Filial Tlucuk Klaten”. 

Penelitian itu bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana progam sertifikasi yang berjalan 

di MTsN Mlinjon Filial Trucuk, bagaimana keadaan kinerja guru sebelum dan sesudah 

adanya sertifikasi. Hasil penelitian ini ialah (1) Sertifikasi di MTsN Mlinjon Filial Trucuk 

Klaten dilaksanakan di bawah naungan Departemen Agama, dan guru yang telah lulus 

sertifikasi di MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten adalah 12 guru baik dari mata pelajaran 

agama maupun mata pelajaran umum. Guru-guru yang didata dan diajukan untuk mengikuti 

sertifikasi berasal dari guru yang sudah PNS maupun yang masih termasuk guru non PNS. 

Sebagian besar guru-guru tersebut lulus melalui jalur diklat dikarenakan ada faktor yang 

belum dapat dipenuhi oleh guru-guru MTsN Milnjon Filial Trucuk. Faktor tersebut adalah 

bahwa guru harus membuat buku atau modul untuk mata pelajaran yang diampunya. Faktor 



yang pertama ialah guru yang lulus sertifikasi memiliki kemampuan yang berbeda-beda hal 

ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para guru. Faktor kedua 

ialah kinerja guru sebelum sertifikasi belum begitu maksimal. Guru membuat RPP bersama-

sama dengan MGMP, ketika mengajar para guru masih menggunakan metode ceramah, 

belum menggunakan media pembelajaran dan strategi pembelajaran. Guru belum memenuhi 

jam mengajar 24 jam, evaluasi diadakan belum secara rutin yaitu setelah selesai satu kali 

materi dan belum mengadakan remidi ketika ada siswa yang belum mencapai KKM. Faktor 

ketiga ialah sertifikasi berpengaruh bagi kinerja guru MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten 

dengan indikator sebagai berikut: pertama membuat Rencana Pembelajaran dan silabus untuk 

satu semester secara mandiri, kedua mengajar 24 jam dan jika di satu sekolah belum 

memenuhi mengajar di sekolahan lain, ketiga menggunakan strategi dalam metode 

pembelajaran ketika proses belajar mengajar, keempat menggunakan metode pembelajaran 

agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang dimiliki, kelima mengadakan 

evaluasi rutin setiap minggunya, keenam mengadakan remidi jika ada siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar. Dilihat dari kesimpulan penelitian tersebut maka kinerja guru 

setelah adanya sertifikasi dapat dikatakan meningkat.  

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Mohammad Aos Nuari (2012) dalam skripsinya 

yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Seritifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri Di 

Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat”.  Penelitian ini menggunakan teori analisisi 

implementasi kebijakan dengan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan, 

bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru telah berjalan dengan baik, namun masih 

ditemukan hambatan hambatan yaitu kurangnya dana operasional, pola perekrutan staf 

diserahkan kepada pimpinan seksi masing-masing sehingga dapat terjadi nepotisme, 

kompetensi staf honorer yang kurang baik, lokasi yang kurang strategis dan tidak adanya 

pengawas independen dalam pelaksanaan sertifikasi guru. 



Penelitian di atas menggambarkan masih adanya kekurangan dari implementasi 

kebijakan sertifikasi. Hal itu secara otomatis juga berdampak pada proses berjalannya 

sertifikasi. Kesimpulan diatas yang patut digarisbawahi ialah tidak adanya pengawas 

indepeden dalam pelaksaan sertifikasi guru, sehingga kemungkinan terjadinya nepotisme atau 

tindak kecurangan lainnya sangat dimungkinkan.  

Penelitian ketiga dari Sri Murdadi (2013) yang berjudul “Dampak Sertifikasi Guru 

dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Dikalangan Guru SMK Pelita Salatiga”. Dalam 

studi ini disebutkan bahwa guru sertifikasi tidak berdampak pada peningkatan komptensi 

profesional di kalangan guru SMK Pelita Salatiga, dan kualitas pendidikan dalam kaitannya 

kompetensi profesional masih tetap seperti sebelum adanya guru sertifikasi. Model 

pembelajaran yang diberikan masih monoton, adanya guru sertifikasi yang menyuruh 

siswanya mencatat materi di papan tulis, serta kurangnya pengetahuan pemanfaatan 

teknologi, hal tersebut kurang mencerminkan seorang guru bersertifikasi, padahal guru 

bersertifikasi dituntut menjadi guru profesional. Kenyatannya guru yang sudah sertifikasi 

belum menunjukkan upaya peningkatan penguasaan kompetensi profesional di kalangan guru 

di SMK Pelita Salatiga. 

 Dari ketiga penelitian di atas dapat dibedakan penelitian pertama mengkaji 

keberhasilan progam sertifikasi guru ditinjau dari kinerja, penelitian kedua membahas 

gagalnya implementasi sertifikasi guru yang ditinjau dari segi proses seleksi hingga 

pengawasan, yang ketiga menggambarkan gagalnya progam sertifikasi guru ditinjau dari 

profesionalisme pengajar yang dilakukan di kelas. Penelitian ini berbeda dari penelitian 

sebelumnya karena lebih mengkaji tentang pemaknaan sertifikasi oleh para guru. 

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana guru memaknai sertifikasi, dari pemaknaan 

tersebut berlandaskan beberapa motif yang membentuknya. Peneliti menggunakan teori dari 

Robert K Merton untuk meganalisis bagaimana disfungsi dalam progam sertifikasi guru 



terjadi dilihat dari pemaknaan para guru tentang sertifikasi. Selain itu peneliti juga 

menggunakan teori profesionalisme dari Richard Hall untuk menganalisis dalam membahas 

profesionalitas guru. 

1. Analisis Fungsional Robert K Merton  

Robert K Merton merupakan salah satu murid dari Talcot Parson yang merupakan 

penggagas teori structural fungsional. Namun Merton agak berbeda pandangan dengan 

pendahulunya dalam hal strategi dasar analisis structural fungsional yaitu teori structural 

fungsional. Merton lebih menitik beratkan kepada konsekuensi obyektif dari individu dalam 

perilaku. Menurut Merton konsekuensi-konsekuensi objektif itu dibagi dua, pertama ada yang 

mengarah pada integrasi dan keseimbangan atau fungsi manifest, namun yang kedua ada pula 

konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku itu yang tidak dimaksudkan 

dan tidak diketahui. Sementara Parson sebaliknya lebih menitikberatkan kepada orientasi 

subyektif dalam perilaku.  

Dalam analisis structural fungsional Merton memperkenalkan konsep bernama fungsi 

manifest dan fungsi laten.  Menurut pengertian sederhananya fungsi manifest adalah fungsi 

yang diharapkan, namun fungsi laten ialah fungsi yang tak diharapkan. Dalam fungsi 

manifest akan muncul fungsi-fungsi positif yang sesuai dengan obyektifitas dari perilaku 

individu tersebut. Fungsi positif tersebut berdampak seperti seharusnya dan sesuai keinginan 

awal sebuah tujuan organisasi maupun intistusi.  Dalam fungsi manifest sendiri menurut 

Merton merupakan suatu konsekuensi obyektif yang membantu penyesuaian atau adaptasi 

suatu individu dalam kelompok tersebut, sementara untuk fungsi latent sebaliknya. Selain itu 

Merton menyebutkan untuk membedakan fungsi laten dan manifest dilihat dari 

konsekuensinya dimana yang memeberikan andil dalam penyesuaian sebuah kelompok dan 

sangat diharapkan atau tidak. Bahkan menurut Merton (1967) suatu fungsi laten berawal dari 



fungsi manifest yang dinyatakan karena pada awalnya diawali dari kebiasaan yang lebih 

besar dari ‘common sense” pengetahuan disekitar kehidupan sosialnya.  

Merton beranggapan bahwa suatu kehidupan social tidak sesederhana seperti tampak 

pertama kali. Sehingga bisa saja obyek-obyek tersebut dalam penelitian social terbuka bagi 

penelitian berikutnya dan memunculkan kesimpulan baru. Penemuan fungsi-fungsi laten 

dalam suatu masyarakat tidak hanya mengubah konsepsi dalam masyarakat tersebut namun 

bisa menjadi konsepsi lebih tepat di masyarakat tersebut. Memang pada masyarakat fungsi 

manifest bisa dijadikan ukuran dalam hal moral namun tidak menutup kemungkinan fungsi 

laten bisa membalikkan hal tersebut. Selama fungsi laten tidak dijalankan berdasarkan 

kebiasaan-kebiasaan yang sama dengan fungsi manifest. Hal ini bisa juga mengisyaratkan 

bahwa fungsi laten memiliki peluang untuk menjadi suatu kebiasaan.  

Robert K Merton (dalam Ritzer, 2003) memandang bahwa setiap struktur dalam 

sistem social bisa fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka 

struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Dengan demikian pada tingkat 

tertentu umpamanya ketidaksamaan social, perbedaan status, kemiskinan “diperlukan” oleh 

suatu masyarakat, kalau terjadi konflik, penganut teori ini memusatkan perhatian pada 

masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan 

(Ritzer, 2003). Merton juga mengajukan konsep yang disebut disfungsi yang artinya 

sebagaimana struktur social dapat menyumbang terhadap pemeliharaan fakta-fakta social 

lainnya, sebaliknya ia juga dapat menimbulkan akibat yang negatif. Apakah fungsi positif 

lebih banyak daripada disfungsi atau sebaliknya. Untuk membantu menjawab pertanyaan itu, 

merton mengembangkan konsep “keseimbangan bersih” atau net balance. Kita tak akan 

pernah dapat menjumlahkan fungsi positif dan disfungsi karena masalahnya sedemikian 

kompleks dan banyak penilaian subyektif yang melandasinya.  



2. Teori Profesionalisme Richard Hall 

Konsep yang dikembangkan oleh Hall dalam Sobur (2001) tentang profesionalisme 

sendiri mengarah ke profesionalisme individu. Konsep tersebut digunakan untuk  

profesionalis memandang profesionalisme mereka melalui sikap dan perilaku mereka. 

Menurut Hall (1968) dalam Sobur (2001) ada hubungan timbal balik antara sikap dan 

perilaku yaitu perilaku profesionalisme merupakan cerminan sikap profesi onalismenya, 

demikian pula sebaliknya.  Menurut Hall dalam Herawati dan Sutanto (2009) terdapat 5 

dimensi dalam profesionalisme: 

1. Pengabdian kepada profesi 

Pengabdian pada profesi dicerminkan melalui dedikasi profesionalisme melalui ilmu dan 

kecakapan yang dimilikinya. Keteguhan melakukkan tugas dalam keadaan apapun baik dari 

segi imbalan maupun keinginan yang tidak sesuai. Hal ini merupakan sikap totalitas terhadap 

pekerjaannya. Totalitas ini menjadi komitmen pribadi sehingga mengutamakan kepuasan 

rohani baru kepuasan materi. 

2. Kewajiban Sosial 

Pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh oleh masyarakat 

dan prfesionalitas itu sendiri karena adanya pekerjaan tersebut.  

3. Kemandirian  

Pandangan seorang profesionalis harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa adanya 

campur tangan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan rekan seprofesi). Setiap campur 

tangan dari luar dianggap merupakan hambatan dalam mencapai profesionalitas. 

4. Keyakinan terhadap Profesi 

Keyakinan terhadap profesi adalah yang paling berwenang untuk menilai pekerjaan 

professional adalam rekan sesama profesi. 

5. Hubungan sesama Profesi 



Merupakan penggunaan ikatan sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan 

kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini 

mampu dibangun ikatan professional. 

Kelima kategori di atas terkesan saling melengkapi satu sama lain. Sehingga bisa dikatakan 

profesionalisme merupakan tindakan profesional dalam melakukan pekerjaannya demi 

kepentingan umum dan melayani masyarakat.   

Metode 

Tujuan penelitian ini ialah melihat pemaknaan sertifikasi guru oleh guru itu sendiri di 

SMPN 2 Gurah Kediri. Pemaknaan tersebut dilihat dari bagaimana guru menilai dan 

mengaplikasikan hal yang dia sadari akan sertifikasi tersebut. Penelitian sendiri 

menggunakan metode kualitatif dengan perspektif definisi sosial. Dalam penelitian ini, 

menggunakan tipe studi deskriptif. Studi deskriptif adalah saala satu jenis penelitian yang 

tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosia atau hubungan antara 

fenomena yang diuji. Dengan kata lain, bermaksud untuk menggambarkan secara detail dan 

komprehensif sehingga mendaptakan “meaning” dibalik data-data yang tersaji (Nawawi, 

1992). 

Hasil Penelitian 

Hasil data di lapangan mengenai pemaknaan sertifikasi guru oleh para dimaknai dari 

beberapa fenomena yang dimaknai guru secara berbeda. Guru yang dijadikan informan pada 

umumnya mempresentasikan sertifikasi guru merupakan progam peningkatan kesejahteraan 

walaupun memang mengetahui progam ini juga untuk meningkatkan profesionalitas. Sehingga 

dari data tersebut mayoritas kini para guru menganggap bahwa sertifikasi merupakan progam 

penunjang ekonomi dan hal tersebut membuat sertifikasi kini dimaknai bukan sebagaimana 

mestinya. Hal yang sama juga terdapat dalam data mengenai pandangan guru mengenai 



ketepatan progam ini mayoritas informan menyatakan progam ini sangat tepat untuk keadaan 

Indonesia walaupun memang tetap ada informan yang memiliki pandangan berbeda tentang 

ketepatan progam sertifikasi dan pendapat mereka mengenai arti sertifikasi.  

Pemaknaan sertifikasi yang dilihat para guru sebagai suatu progam penunjang 

perekonomian mereka tidak terlepas dari beberapa pandangan mereka tentang realita yang ada 

dalam sertifikasi. Pertama guru melihat daya tarik sertifikasi memang kepada tambahan gaji 

yang diberikan bukan kesempatan untuk lebih meningkatkan mutu mereka. Kedua dalam hal 

keadaan perekonomian mereka yang memang berubah pasca sertifikasi serta penggunaan dana 

tunjangan mereka memang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dari hal 

tersebut dapat kita lihat bahwa pemaknaan sertifikasi oleh para guru memang lebih kepada 

sebagai progam peningkatan perekonomian mereka. Ketiga para guru ini beranggapan dalam 

permasalahan interaksi dengan siswa untuk mengatasi masalah siswa guru sepenuhnya 

mengembalikan kepada siswa walaupun memang guru berpandangan sebaliknya. Hal tersebut 

juga didukung oleh pandangan dari para siswa yang menganggap guru di SMPN 2 Gurah masih 

belum maksimal dalam mendekati siswa bahkan dinyatakan sering ada jam kosong walupun 

guru tersebut ada di sekolah.  

Sebuah progam yang berjalan sangat menentukan penegasan pandangan seorang 

individu terhadap progam tersebut.  Dalam sertifikasi sendiri dari awal sampai evaluasi para 

guru berpandangan sangat dimudahkan dan prosesnya sangat mudah. Para guru sendiri hanya 

sering mengeluhnya masalah terlambatnya uang tunjangan dari pada progam penunjang 

profesionalitas yang sangat kurang. Bahkan dalam hal evaluasi guru saja masih mengeluhkan 

adanya uji kompetensi guru yang dinilai memberatkan padahal progam ini adalah progam 

evaluasi terpenting dalam menilai kinerja guru.  

Harapan kedepannya para guru dalam progam sertifikasi ini memang masih condong 

kepada perbaikan mengenai masalah terlambatnya tunjangan dan mengharapkan pemerintah 



tidak menghapus progam sertifikasi ini. Dalam memandang bagaimana harapan ini kita dapat 

melihat guru memang sepenuhnya memaknai progam ini sebagai penunjang perekonomian 

mereka walaupun ada beberapa guru yang memandang progam ini adalah progam peningkatan 

keprofesian guru.  

Guru memaknai profesionalitas mengarah kepada hal yang hampir serupa namun 

dengan cara yang berbeda-beda. Data di lapangan menunjukkan beberapa guru memandang 

guru profesional adalah guru yang senantiasa menjalankan kewajiban yang terdapat pada 

kurikulum yang berlaku dari proses pembuatan bahan ajar sampai evaluasi. Sementara 

beberapa guru lain berpendapat guru yang selalu up to date dan memiliki ciri khas sendiri 

dalam pengajarannya. Hal- hal tersebut menurut para guru terbentuk dari beberapa kegiatan 

yang mengarah ke beberapa tujuan. Beberapa guru berpandangan bahwa kegiatan yang 

mengarah pada peningkatan mutu merupakan kegiatan yang menunjang profesionalitas guru, 

selain itu para guru juga beranggapan kegiatan yang bertujuan menjaga interaksi guru, siswa, 

serta wali murid lebih bisa membuat guru berkembang dan profesional. Sementara para guru 

berpandangan cara mengajar guru yang profesional  berbeda-beda. Beberapa guru 

menganggap jika sudah mengikuti kurikulum yang ada bisa dinyatakan profesional karena 

kurikulum memang sulit dipenuhi. Namun beberapa guru lain cara mengajar profesional 

haruslah disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada. Selain itu bebrapa guru lain 

beranggapan guru yang mengajar tidak terpaku pada aturan yang ada merupakan cara 

mengajar yang profesional. 

Profesionalitas guru memiliki beberapa hambatan dalam mencapainya. Dalam 

penelitian ini peneliti mengajukan beberapa fenomena yang menghambat profesionalitas guru 

dan dimaknai berbeda-beda oleh para guru yang seharusnya bisa meminimalisir masalah 

tersebut. Pertama kurikulum yang berubah-ubah dipandang merupakan masalah serius oleh 

para guru dalam menghambat profesionalitas. Namun memang ada beberapa guru 



menanggapi hal ini sebagai pelecut para guru untuk lebih profesional. Hambatan kedua 

berupa berasal dari siswa yang keadaan di SMPN 2 Gurah memiliki input yang buruk. 

Beberapa guru berpandangan bahwa masalah ini belum bisa diatasi dengan adanya progam 

sertifikasi guru. Diperlukan berbagai elemen untuk mengatasi hal tersebut sehingga progam 

ini tidak terlalu berdampak. Beberapa guru menganggap diperlukan adanya pelatihan 

tersendiri untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu diperlukan juga adanya pertemuan yang 

didalamnya ada 4 elemen penting dalam mengatasi hal ini yaitu guru, siswa, wali murid, dan 

pemerintah. Masalah lain yang menghambat dengan adanya kewajiban penguasaan tentang 

perkembangan teknologi terkini yang harus dikuasai oleh para guru. Beberapa guru 

beranggapan hal tersebut tidak masalah namun ada juga yang mempermasalahkan. Secara 

keseluruhan guru menganggap bahwa progam sertifikasi belum berdampak bagi 

profesionalitas. Memang beberapa guru berpandangan sudah terlihat ada dampaknya namun 

tetap saja keseluruhan guru beranggapan masih belum maksimal. 

Pembahasan 

Progam sertifikasi guru seharusnya berfungsi sebagai progam untuk meningkatkan 

profesionalitas guru. Namun dengan tidak tercapainya fungsi manifest yang diinginkan serta 

munculnya fungsi laten di progam ini sehingga terjadilah disfungsional dalam progam 

sertifikasi guru. Keadaan ekonomi para guru yang cenderung biasa-biasa saja dan tidak bisa 

berkembang membuat progam ini memang dirasa tepat untuk meningkatkan taraf 

perekonomian. Padahal seharusnya dengan keadaan setting lapangan penelitian yang 

merupakan sekolah pinggiran seharusnya progam ini bisa berfungsi. Namun pada 

kenyataannya progam ini tidak berdampak di cara mengajar guru serta interaksi guru dengan 

murid juga masih sama. Padahal seharusnya dengan adanya peningkatan gaji para guru sadar 

bahwa tanggung jawabnya juga harus lebih dimaksimalkan. Salah satu informan 

menyayangkan dengan adanya progam sertifikasi semakin membuat keadaan hubungan guru 



dan murid di sekolahnya tidak membaik. Karena Merton menyatakan bahwa fungsional suatu 

progam tidak akan fugsional bagi keseluruhan. Hal ini relevan dengan yang terjadi dalam 

progam sertifikasi guru dengan keadaan para guru yang secara ekonomi dan cara mengajar 

yang memang tidak mendukung. Selain itu faktor kurang sadarnya para guru secaralangsung 

berpengaruh besar terjadinya disfungsi dalam progam ini. Para guru kurang sadar dan kritis 

dalam hal kebijakan pemerintah yang melenceng dari tujuan. Hal-hal diatas memang 

mencerminkan passion para guru tidak bisa disama ratakan karena memang secara keadaan 

berbeda.  

Dari data di lapangan menunjukkan keadaan para guru memang belum bisa mencapai 

fungsi positif yang diinginkan. Namun menurut Merton kita harus mencari titik 

keseimbangan yaitu net balance dalam progam ini untuk saat ini. Salah satu informan 

menyatakan memang dalam keadaan ini para guru masih belum bisa mencapai apa yang 

diingikan oleh progam. Namun kita tidak bisa mengabaikan satu sisi bahwa progam ini 

memang memperbaiki perekonomian para guru yang memang dari waktu- waktu keadaannya 

tidak membaik. Dengan bergantinya generasi guru ke generasi yang baru akan berdampak 

secara perlahan progam ini mulai menunjukkan hasilnya walaupun secara perlahan. Hal ini 

sepeti yang disampaikan dalam fungsionalisme universal dari Merton. Disisi lain terdapat 

harapan besar dari para guru dengan adanya wacana progam pengganti sertifikasi ini. 

Harapan tersebut memang bermacam-macam namun tetap mengarah kepada perbaikan 

progam dan penambahan jenis pelatihan. Walaupun memang masih banyak guru yang tetap 

mengharapkan tidak dihapusnya tunjangan dalam gaji mereka. 

Dari hal-hal diatas kita dapat melihat bahwa progam sertifikasi menumbuhkan fungsi laten 

berupa penggunaan tunjangan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi serta tidak tercapainya 

fungsi manifest yang berakibat tidak berkembangnya cara mengajar dan interaksi siswa dan 

guru yang juga tidak berkembang. Hal tersebut tidak bisa terlepas dari proses pelaksaaan oleh 



pemerintah yang terkesan tidak serius menuju tujuan yang diinginkan dari mulai pra sampai 

proses evaluasi progam. Dari hal-hal tersebut sehingga terjadilah difungsional dalam progam 

ini. Disfungsi tersebut terjadi dari berbagai faktor yang melatar belakangi guru memaknai 

sertifikasi sebagai penunjang kesejahteraan. Faktor tersebut ialah ekonomi, lingkungan, serta 

passion guru itu sendiri yang berbeda secara subyektif. 

sebenarnya guru memang mengerti dan memahami arti professional dalam pendapatnya 

masing-masing walaupun beberapa pemaknaan mereka telah menganggap cukup dengan 

men. Namun diluar itu masih banyak factor yang menghambat hal tersebut. Dari sertifikasi 

sendiri tidak terlalu mengubah pemikiran mereka dan hanya sebagian kecil guru saja yang 

sadar akan manfaat nyata progam ini. Dalam data di lapangan progam sertifikasi masih belum 

berdampak nyata terhadap profesionalitas guru. Berbagai factor mempengaruhi hal tersebut 

diantaranya factor dari siswa, pemerintah, serta guru itu sendiri. Input siswa yang kurang 

apalagi di sekolah pinggiran kontan juga menghambat berkembangnya profesionalitas guru 

dalam hal ini cara mengajarnya. Selain sulit memahami materi serta keadaan social yang 

buruk membut pembelajaran pun berjalan tidak berkembang. Jadi memang dapat disimpulkan 

sertifikasi belum mempresentasikan profesionalitas para guru karena masih banyak guru yang 

belum mencapainya. 

Kesimpulan 

Studi ini membahas tentang pemaknaan sertifikasi oleh para guru menggunakan 

analisis fungsional dari Robert K. Merton. Para guru yang dijadikan informan lebih banyak 

dalam memaknai progam sertifikasi guru sebagai memaknainya berupa progam peningkatan 

kesejahteraan guru sehingga secara langsung membuntuk suatu fungsi laten. Para guru ini 

memaknai progam sertifikasi dipengaruhi keadaan tertentu dari para guru. Pertama ialah 

keadaan ekonomi guru, kedua interaksi siswa dengan guru.  Perekonomian guru yang masih 



mayoritas belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat guru sangat senang 

menyambut progam sertifikasi berupa progam tambahan gaji bagi mereka. Sementara itu 

interaksi antara guru dan siswa terbentuk dari kesadaran guru akan pentingnya hubungan 

siswa dan guru bukan hanya sebagai pengajar dan pendidik. Hasil data di lapangan masih 

kurang sadarnya guru akan hal ini padahal dengan keadaan sekolah pinggiran yang memiliki 

siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Proses yang dilakukan pemerintah juga tidak 

mengarahkan progam ini menuju tujuan yang diinginkan. Hal tersebut terjadi dari proses pra 

hingga evaluasi progam. Dari hal tersebut sehingga terjadi disfungsional progam sertifikasi 

guru. Walaupun para guru juga berharap banyak kepada pengganti progam yang diwacanakan 

dalam waktu dekat ini. 

Sertifikasi guru adalah progam dengan tujuan utama meningkatkan mutu pendidikan 

melalui peningkatan profesionalitas guru. Namun kenyataannya menurut beberapa guru hal 

tersebut masih belum tercapai walaupun sudah mulai nampak hasilnya. Cara mengajar yang 

dirasa beberapa guru belum optimal ditambah sering bergantinya kurikulum menjadi 

hambatan tersendiri progam ini berjalan. Para guru sendiri sudah bisa mengatasi masalah 

kegaptekan mereka dengan belajar kepada guru yang lebih ahli. Namun kendala terbatasnya 

fasilitas sekolah membuat penguasaan teknologi ini tidak berdampak dalam proses 

pembelajaran. Beberapa guru juga pasrah dalam menghadapi keadaan input siswa yang 

kurang baik. Walaupun beberapa guru juga menyatakan belum maksimal dalam mengatasi 

hal ini dan deperlukan peran orang tua.  
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