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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan 

ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk 

melakukan pekerjaan sebagai guru. Profesi guru memerlukan syarat-syarat 

khusus, apalagi sebagai guru yang profesional, yang harus menguasai seluk-beluk 

pendidikan dan pembelajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan. Profesi ini juga 

perlu pembinaan dan pengembangan melalui masa pendidikan tertentu atau 

pendidikan prajabatan ( Suprihatiningrum, 2013:23-24). 

Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk 

mampu mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu faktor utama yang 

menentukan mutu pendidikan adalah guru. Gurulah yang berada di garda terdepan 

dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru berhadapan langsung 

dengan para peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Di tangan 

gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, 

skill( keahlian ), kematangan emosional, dan moral serta spiritual. Dengan 

demikian, akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan 

zamannya. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai 

kualifikasi,kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalin tugas 

profesionalnya ( Kunandar, 2014:40). 

Guru  adalah  pemegang  posisi  dan peranan  penting, bukan  hanya  di  

sekolah  tetapi  juga di dalam  dunia pendidikan.  Guru  merupakan  cermin 
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pribadi  yang  mulia  bagi  anak  didiknya, yakni guru yang rela menyisihkan 

waktunya demi kepentingan anak didiknya, dari  membimbing,  mendengarkan  

keluhan,  menasehati,  bersenda  gurau,  dan membantu anak didiknya dalam 

menghadapi kesulitan yang dapat menghambat aktivitas belajarnya. Sebagai 

tenaga pengajar/pendidik, guru merupakan salah satu  faktor  penentu  

keberhasilan  setiap  upaya  pendidikan.  Itulah  sebabnya dalam setiap inovasi 

pendidikan, khususnya dalam perbaikan kurikulum, selalu bermuara  pada  faktor  

guru.  Guru  merupakan  ujung  tombak  dalam pembangunan  pendidikan  

nasional,  utamanya  dalam  membangun  dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia melalui pendidikan formal. 

Sebagai  tenaga  professional, sedikitnya  terdapat  dua  kompetensi  yang  

harus dimiliki  oleh  guru,  yaitu  (1)  kompetensi  profesional  yang  berkaitan  

dengan kemahiran  merancang,  melaksanakan  dan  menilai  tugas, dan  (2)  

kompetensi personal yang meliputi etika, moral, pengabdian, serta kemampuan 

sosial dan spiritual. Guru profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai 

bidang ilmu, bahan  ajar,  metode  pembelajaran,  memotivasi  peserta  didik,  

memiliki keterampilan tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan, 

tetapi juga  harus  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang  hakikat  

manusia, hakikat ini akan melandasi pola pikir dan budaya kerja guru, serta 

loyalitasnya terhadap profesi pendidikan. 

Peran guru sebagai tenaga profesional bukan hanya untuk mendidik, 

mengajar, membimbing,  mengarahkan,  melatih,  dan  mengevaluasi  peserta  

didik, tetapi juga  berkaitan  dengan  kepribadian yang dapat  menjadi  pemicu  

keberhasilan peserta  didik. Kepribadian  guru  dapat  mempengaruhi  suasana  
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kelas/sekolah, yaitu kepribadian guru yang dapat memberikan kebebasan yang 

dinikmati anak didik dalam  mengeluarkan buah  pikirannya maupun  

mengembangkan kreatifitasnya. Namun  kebebasan  guru  juga  terbatas  oleh  

pribadi  atasannya (Kepala Sekolah, Pengawas,  Kakanwil,  sampai Mendikbud).  

Keseluruhannya dipengaruhi,  dibatasi,  serta  diarahkan  pada  tujuan  pendidikan  

nasional (Gunawan, 2010). 

Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  untuk  melaksanakan  tujuan  

pendidikan nasional  adalah  perbaikan  yang  dilakukan  melalui  manajemen  

pendidikan dengan  cara  meningkatkan  kinerja  guru,  hal  ini  karena  tantangan  

di  dunia pendidikan  saat  ini  adalah  untuk  menghasilkan  kualitas  sumberdaya  

manusia yang mampu bersaing di era global. Sebagai upaya dalam peningkatan 

prestasi kerja, tentu saja diperlukan motivasi yang dapat mendorong para guru 

tersebut untuk berprestasi. Tanpa adanya motivasi, tentu saja usaha tersebut terasa 

sulit karena tidak adanya dorongan yang bisa membuat para guru termotivasi. 

Pemerintah  saat  ini  telah  memberikan  perhatian  yang  lebih  dalam  

masalah pendidikan,  khususnya  masalah  kesejahteraan  guru. Tuntutan akan 

kesejahteraan guru perlahan tetapi pasti ternyata direspon oleh pemerintah. 

Namun, tampaknya pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan guru 

dalam konteks kompetensi.Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, 

perencanaan guru sebagai profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 

tanggal 2 Desember 2004. Kebijakan ini adalah suatu langkah maju menuju 

perbaikan kesejahteraan guru sekaligus tuntutan kualifikasi dan kompetensi guru, 

guna menjawab tantangan dunia global yang semakin kompleks dan kompetatif. 

Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan ini 
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bisa dihasilkan dari dunia pendidikan yang dikelola oleh guru yang profesional. 

Kedua, ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Melalui UU ini diatur hak dan kewajiban guru yang 

muaranya adalah kesejahteraan dan kompetensi guru. Ketiga, lahirnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan.Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan adanya kompetensi, 

sertifikasi, dan kesejahteraan guru. Keempat, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen yang telah disahkan tanggal 6 Desember 2005. UU ini juga 

menekankan pada tiga aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan di 

Indonesia dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan, yakni kualifikasi, 

sertifikasi, dan kesejahteraan ( Kunandar, 2014:35-36). 

Sertifikasi guru adalah  program tunjangan  sertifikasi  yang  ditujukan 

kepada para  guru  yang  telah lulus dalam  tes  sertifikasi.  Program  ini   ternyata  

dapat dikatakan sebagai salah satu motivasi seorang guru untuk dapat 

meningkatkan kinerjanya  dalam  bekerja.  Pelaksanaan program sertifikasi guru 

dilaksanakan sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas 

Nomor 18 Tahun 2007 tentang  Sertifikasi Bagi  Guru Dalam  Jabatan.  Program  

sertifikasi  ini dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi  

guru sebagai tenaga  pendidik  yang  profesional.  Melalui sertifikasi ini  guru  

dituntut  agar bersungguh-sungguh  menjalankan  tugasnya  sebagai  guru  dan  

mengerahkan segala  pemikiran serta kreatifitasnya  bagi  pendidikan. Program  

sertifikasi diberlakukan  untuk  para  guru  yang  memiliki  masa  kerja  minimal 5 

tahun dengan usia maksimal 50 tahun (Anonimologis,2013). 
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Tunjangan Profesi  merupakan  bentuk  penghargaan  dari  pemerintah  

atas  pencapaian kinerja  guru.  Program  sertifikasi  menuntut  para  guru  untuk  

dapat melaksanakan  kewajibannya  sebagai  tenaga  pendidik  yang  professional.  

Jika para  guru  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya, maka  secara  otomatis 

pemerintah  akan  memberhentikan  tunjangan  sertifikasinya.  Sertifikasi  guru 

sebagai  upaya  peningkatan  mutu  guru  diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu 

pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Melalui 

program  sertifikasi  yang  diadakan  oleh  pemerintah  ini,  para  guru  akhirnya 

lebih  termotivasi  untuk meningkatkan  profesionalismenya   dalam  bekerja. 

Syarat utama untuk mengikuti program sertifikasi adalah guru harus memiliki 

kualifikasi akademik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah lulus dari uji  

kompetensi program  sertifikasi, apabila  guru  lulus  dalam  persyaratan  dan 

ujian sertifikasi, maka  guru  akan  mempunyai  sertifikat  sebagai  bukti 

keprofesionalannya sebagai tenaga pengajar. Manfaat yang diharapkan dengan 

diadakannya  program  sertifikasi  adalah  memunculkan  keinginan  para  guru 

untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai tenaga profesional. 

Berdasarkan observasi tanggal 27-30 November 2017 yang dilakukan oleh 

peneliti maka di dapatkan data jumlah guru yang sudah menerima tunjangan 

profesi setiap SMA Negeri di Kota Jambi sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Jumlah  Guru pendidikan ekonomi SMA Negeri yang sudah 

bersertifikasi di Kota Jambi 

No  Nama Sekolah Jumlah Guru 

1 SMAN Negeri 1 Kota Jambi 3 Orang 

2 SMAN Negeri 2 Kota Jambi 2 Orang 

3 SMAN Negeri 3 Kota Jambi 4 Orang 

4 SMAN Negeri 4 Kota Jambi 4 Orang 

5 SMAN Negeri 5 Kota Jambi 3 Orang 

6 SMAN Negeri 6 Kota Jambi 4 Orang 

7 SMAN Negeri 7 Kota Jambi 1 Orang 

8 SMAN Negeri 8 Kota Jambi 5 Orang 

9 SMAN Negeri 9 Kota Jambi 3 Orang 

10 SMAN Negeri 10 Kota Jambi 3 Orang 

11 SMAN Negeri 11Kota Jambi 5 Orang 

12 SMAN Negeri 12 Kota Jambi 1 Orang 

 

JUMLAH 38 Orang 

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri se Kota Jambi 

Kompetensi profesional  guru  SMA Negeri di kota Jambi   ternyata  masih  

lemah. Masih. Berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas guru telah 

dilakukan; seperti peningkatan kemampuan strategi pembelajaran, keterlibatan 

dalam berbagai workshop, diklat, dan lain sebagainya.  Bahkan juga telah 

diterbitkan kebijakan melalui program sertifikasi guru berikut tunjangannya. Sejak 

program sertifikasi diluncurkan, yang sejatinya adalah untuk meningkatkan 

kompetensi guru ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata guru 

yang telah dinyatakan tersertifikasi tidak menunjukkan kompetensi yang 

signifikan. Fakta  tersebut memperlihatkan  bahwa  selama  berjalannya  

sertifikasi  saat  ini, ternyata belum menunjukkan adanya perubahan secara nyata 

kearah yang lebih baik,  sehingga  untuk  selanjutnya  perlu  diadakan  perbaikan  

sistem  sertifikasi agar  dapat  menunjukkan  hasil  yang  lebih  nyata.   Seperti  

harapannya  bahwa tujuan  utama  diadakan  program sertifikasi  adalah  untuk 

meningkatkan pengetahuan,  kinerja,  kreatifitas,  serta  mampu menjalankan  
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fungsi-fungsi lainnya  yang berhubungan dengan proses belajar mengajar.  Dari 

berbagai penjelasan diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul“ HUBUNGAN TUNJANGAN PROFESI GURU DENGAN 

KINERJA GURU PENDIDIKAN EKONOMI DI SMAN SE KOTA JAMBI” 

1.2 Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran yang meluas dalam 

penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahnya ke dalam hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Guru yang di teliti hanya guru pendidikan ekonomi di SMA Negeri se 

Kota Jambi yang menerima tunjangan profesi. 

b. Kinerja guru dalam penelitian ini hanya kinerja guru pendidikan ekonomi 

di SMA Negeri se Kota Jambi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Apakah Terdapat Hubungan Tunjangan profesi dengan 

Kinerja Guru pendidikan ekonomi di SMAN se Kota Jambi ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk Mengetahui hubungan antara tunjangan 

profesi guru dengan kinerja guru SMAN pendidikan ekonomi se Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Manfaat Teoritis  
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a. Menjelaskan bahwa penelitian tersebut bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu pada cabang ilmu yang relevan dengan masalah yang diteliti 

b. Diharapkan dapat menjadi sumber refernsi penelitian selanjutnya yang 

menjelaskan penelitian serupa. 

2. Manfaat Praktis  

a.  Mahasiswa  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para mahasiswa 

dalam mengetahui hubungan tunjangan profesi guru dengan kinerja guru. 

b. Sekolah  

Dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah terkait pentingnya 

tunjangan profesi guru untuk meningkatkan kinerja guru. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti yang 

baru dan peneliti sarankan untuk mencari variabel yang lain yang 

mempengaruhi kinerja guru 

1.6 Definisi Operasional  

1. Kinerja guru adalah prestasi yang di capai oleh seorang guru dalam 

melaksanakan tugasnya selama periode tertentu. Adapun  indikator kinerja 

guru adalah Kualitas, Kecepatan atau ketepatan kerja,  Inisiatif dalam kerja , 

Kemampuan kerja, dan Komunikasi 

2. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah 

memiliki sertifikasi pendidikan dan memenuhi persyaratan yang lainnya. 

Berdasarkan definisi tersebut  maka indikator Tunjangan profesi guru yaitu: 1. 

Penghasilan dan kesejahteraan sosial yang pantas dan  memadai, 2. 
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Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, 3. Pembinaan karir sesuai 

dengan tuntutan pengembangan kualitas,  dan 4.Perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. 


