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ABSTRACT 
Based on the research, the purpose of this study was to determine and analyze the 

Effect of Professional Certification on Giri Performance at SDN 049 Durman Bandung City. 
The hypothesis in this study is "There is an Influence of Professional Certification on Giri's 
Performance at SDN 049 Durman Bandung City". The method used in this study is a 
descriptive method through a quantitative approach. The population in this study was 22 
people consisting of employees of the Pajajaran Village Office, Bandung City. The 
determination of the sample used is saturated sampling, as for the data collection puzzle, 
namely by observation, distribution of questionnaires, documentation and literature studies. 
The teacher certification allowance is considered in a fairly good condition, this can be seen 
by the magnitude of the respondent's assessment of all dimensions regarding the teacher 
certification allowance, while the indicators that are highly rated are the interest or desire 
for teachers to get certification allowances (77.39%) and the lowest is career development 
for teachers (69.13%) Teacher performance has also gone quite well, this can be seen by the 
high assessment of respondents on all dimensions of employee performance. The highest 
was the use of media or learning resources (74.35%), while the smallest was understanding 
the function and carrying out counseling guidance services for students (68.70%). 
Keywords: Professional Certification, Certification Allowance, Teacher Performance 

 
A. Latar Belakang Masalah 

SDN 049 Durman merupakan salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Andir 
Kota Bandung, dimana berdasarkan lokasi serta data kependudukan menunjukan bahwa 
tingkat kualitas SDM di SDN 049 Durman Kota Bandung cukup tinggi, untuk itu guru sebagai 
salah satu komponen terpenting dalam menciptakan SDM yang berkualitas dituntut untuk 
mampu mengimbangi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan modernisasi melalui 
kinerja yang efektif.  

Kinerja guru merupakan salah satu tolak ukur atas keberhasilan sebuah lembaga 
sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, termasuk di SDN 049 Durman. Salah satu 
indikator pencapaian kinerja guru dapat terlihat dari permasalahan kinerja guru di SDN 049 
Durman berikut ini 

Tabel 1. 
Kinerja Guru Bersertifikasi pada Sekolah Dasar Negeri ( SDN ) 049 Durman Kota Bandung 

No Uraian Tugas Target Realisasi Keterangan 
1. Kemampuan 

Mengajar  
Memperhatikan 
tingkat 
pencapaian 
tujuan 

Guru tidak 
memperhatikan 
pencapaian 
tujuan 

Berdampak 
kepada anak 
didik dan 
sekolah  

2. Komptensi  Guru memiliki 
kompetensi 
dalam 
mengajar 

Kurang 
memiliki 
kompetensi 
dalam mengajar 

Tingkat 
pemahaman 
siswa thdp 
kemajuan  iptek 
rendah.  

3. Kualifikasi 
Pendidikan 

Mempunyai 
pendidikan 
guru  

Ada yang tidak 
memiliki 
pendidikan guru 

Kemampuan 
profesional guru 
rendah 
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No Uraian Tugas Target Realisasi Keterangan 
4. Kreativitas 

guru  
Guru 
mempunyai 
inovasi baru 
dalam proses 
belajar 
mengajar 

Guru tidak 
mempunyai 
inovasi baru 
dalam proses 
belajar 
mengajar 

Lemahnya 
penyusunan 
satuan pelajaran  

Sumber : SDN 049 Durman Kota Bandung, 2019 
 
Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti lakukan di Sekolah Dasar  Negeri ( SDN ) 

049 Durman di Kota Bandung, kinerja guru rendah. Hal ini terlihat dari indikator sebagai 
berikut : 
1. Kemampuan guru dalam menyusun RPP (Rencana Program Pembelajaran) masih 

kurang, bahkan masih ada guru yang dalam pelaksanaan pemberlajaran sama sekali 
tidak membuat RPP sebagai orientasi bagi guru dalam memberikan pengajaran 
kepada peserta didik.  

2. Masih terdapat guru yang datang terlambat pada jam pelajaran serta belum mampu 
mengendalikan suasana dikelas sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat 
peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran  

3. Masih terdapat guru yang dalam memberikan penilaian tidak objektif, karena 
peniklaian dihasilkan atas dasar mengkira – kira saja, sehingga sering kali terjadi 
ketidak sesuaian Penilaian hasil belajar peserta didik. 
Berdasarkan fenomena diatas, peneliti menduga salah satu fakto yang menyebabkan 

rendahnya kinerja guru , khususnya guru bersertifikasi karena sertifikasi guru yang belum 
terlaksana dengan baik. 

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 fungsi-fungsi lainnya yang 
berhubungan dengan proses belajar mengajar.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 
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. 

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. 

Kemampuan guru yang dilandasi motivasi, akan mendorong guru untuk menunjukkan 
perilaku yang kuat sehingga dapat diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Orientasi ini 
tentu mengarah pada peran guru untuk bertindak secara professional. Motivasi kerja adalah 
sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan dalam bekerja . Guru menjadi seorang 
pendidik karena adanya motivasi untuk mendidik, apabila tidak ada motivasi, maka hasil 
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kinerjanya tidak akan maksimal. Pada dasarnya motivasi bisa datang dari mana saja, baik 
dari dalam diri sendiri, maupun dari luar. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menduga bahwa tunjangan sertifikasi akan 
meningkatkan kinerja guru yang masih belum maksimal tersebut. Oleh karena itu, peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sertifikasi Profesi Terhadap 
Kinerja Guru di SDN 049 Durman Kota Bandung”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat di susun 
rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana serifikasi profesi guru di SDN 049 Durman Kota Bandung?  
2. Bagaimana kinerja guru di SDN 049 Durman Kota Bandung? 
3. Adakah pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru bersertifikasi di SDN 

049 Durman Kota Bandung? 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis sertifikasi profesi guru di Sekolah Dasar Negeri ( 

SDN ) 049 Durman Kota Bandung 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri 049 

Durman Kota Bandung. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  sertifikasi profesi  guru terhadap  

Kinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri 049 Durman Kota Bandung 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Manfaat Akademik/Ilmiah, 
Hasil penelitian ini secara umum menambah khasanah keilmuan dan memperkaya 
kepustakaan dalam bidang ilmu Administrasi Publik khususnya berkaitan dengan 
kebijakan pemerinah tentang tunjangan sertifikasi profesi guru serta kinerja guru. 

2. Kegunaan Praktis/Operasional, 
Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan 
implementasi kebijakan yang berkaitan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 
tentang standar nasional pendidikan serta Kinerja Guru Bersertifikasi pada Sekolah 
Dasar Negeri 049 Durman Kota Bandung. 

 
B. Tinjauan Teoritis/Konseptual 

1. Sertifikasi Guru 
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah 

memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualitatif akademik, kompetensi, sehat 
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasioanal, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. 

Sertifikasi guru merupakan kebutuhan untuk meningkatkan profesional guru dalam 
mengajar. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam 
upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin 
memperoleh pengakuan dan meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. 

Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang 
memenuhi standar atau profesionalisme guru dalam melakukan pekerjaan profesi guru 
pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Menurut Wibowo dalam Mulyasa (2012:78) 
mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :  

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.  
2. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan 

menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap 
pelamar yang kompeten.  

3. Memberikan solusi dalam meningkatkan tenaga pendidik.   
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Dikemukakan bahwa sertifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan mempunyai 
manfaat berikut :  
1. Pengawasan Mutu   

a. Lembaga sertifikasi yang telah mengindentifikasi dan menentukan seperangkat 
kompetensi yang bersifat unik.  

b. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal 
masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier dan kompetensi 
selanjutnya  

c. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu, usahah 
belajar secara mandiri demi mencapai peningkatan profesionalisme.  

2. Penjaminan Mutu  
a. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja yang 

di hadapinya  
b. Sertifikasi memberikan pelatihan, keterampilan dan keahlian kepada calon guru 

yang ingin.  
Pada dasarnya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan, 

antara lain: guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan, dan kurikulum. Dari beberapa 
faktor tersebut, guru dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah menempati 
kedudukan yang sangat penting dan tampak mengabaikan faktor penunjang yang lain, guru 
sebagai subjek pendidik sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. 

Menurut Mulyasa (2012:33) sertifikasi merupakan suatu proses pemberian pengakuan 
bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayan pendidikan pada 
satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang di selenggarakan oleh 
lembaga sertifikasi. Dengan kata lain sertifikasi guru dipersiapkan untuk guru mengikuti 
proses uji kompetensi yang dirancang dalam penguasaan kompetensi pemberian 
pembelajaran yang baik. Menurut Semiawan dalam Mustofa (2007:79) menyatakan bahwa 
pemenuhan persyaratan guru profesional akan mengubah peran guru yang semula sebagai 
orator yang verbalistis menjadi berkekuatan dinamis dalam menciptakan suatu suasana 
dan lingkungan belajar yang invitation learning environment. Dalam perkembangannya, 
guru memiliki multi fungsi yaitu sebagai fasilitator, motivator, informator, komunikator, 
transformator, change agent, inovator, konselor, evaluator, dan administrator. 

Sertifikasi guru sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan 
Standar Nasional Pendidikan. Dalam undang-undang dan peraturan tersebut telah 
dikemukakan bahwa sertifikasi guru harus meliputi kompetensi kemampuan bidang studi, 
pemahaman karakteristik peserta didik, pembelajaran yang mendidik, serta pengembangan 
profesi dan kepribadian pendidik. Adapun dimensi dan indikator sertifikasi guru menurut 
Mulyasa ( 2013 : 48)  sebagaimana dalam tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 2. 
Dimensi dan Indikator Sertifikasi Guru 

Dimensi Indikator 

1. Kompetensi kemampuan 
bidang studi  

a. Pemahaman wawasan kependidikan, 
dan  

b. Penguasaan bahan kajian akademik  

2. Pemahaman karakteristik 
peserta didik  

Memahami karakteristik peserta didik  

3. Pembelajaran yang 
mendidik  

Melaksanakan pembelajaran yang 
mendidik  

4. Serta pengembangan 
profesi  

a. Penyusunan RPP  
b. Penilaian prestasi belajar peserta 

didik  
c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil 
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penilaian  

5. Kepribadian pendidik  a. Kepribadian pendidik yang beriman  
b. Bertaqwa  
c. Berwawasan pancasila  
d. Mandiri penuh tanggung jawab   
e. Berwibawa  
f. Disiplin  
g. Berdedikasi  
h. Bersosialisasi dengan masyarakat  
i. cinta peserta didik dan peduli terhadap 

pendidikannya  
Sumber: Mulyasa ( 2013 : 48) 

 

2. Kinerja Guru 
Kinerja merupakan kegiatan yang dijalankan oleh tiap-tiap individu dalam kaitannya 

untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat 
beberapa definisi mengenai kinerja. 

Mangkunegara (2007:66) mengatakan istilah “kinerja berasal dari kata job 
performance / actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 
oleh seseorang)”. Jadi menurut bahasa, kinerja bisa diartikan sebagai prestasi yang 
Nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja pada diri seseorang. Keberhasilan kinerja juga 
ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada bidang tersebut. 
Keberhasilan kerja juga berkaitan dengan kepuasaan kerja seseorang. 

Kinerja Guru adalah suatu hasil atau prestasi yang diperoleh  seorang Guru dalam 
menjalankan tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang telah ditentukan oleh 
sekolah yaitu kualitas kerja, kecepatan atau ketepatan kerja, inisiatif dalam bekerja, 
kemampuan dalam bekerja dan kemampuan mengkomunikasikan pekerjaan. 

Priansa (2018:394) memaparkan bahwa “kinerja guru merupakan tingkat 
keberhasilanguru dalam menyelesaikan pekerjaannya”. 

Pendapat lain dari Supardi (2016:254) menyatakan bahwa “kinerja guru merupakan 
kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan 
bertanggung jawab atas siswa yang berada di bawah bimbingannya dengan meningkatkan 
prestasi atau hasil belajar siswa-siswanya”. Oleh karena itu kinerja guru dapat diartikan 
sebagai suatu kondisi yang menunjukan kemampuan seorang guru dalam menjalankan 
tugasnya di sekolah serta menggambarkan adanya suatu aktivitas pembelajaran sehingga 
mampu membimbing siswanya dalam meraih prestasi/hasil belajar yang optimal.  

Selanjutnya Saondi dalam Manullang (2017:1) menyatakan bahwa “kinerja guru adalah 
kemampuan yang ditunjukan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, 
kinerja dikatakan baik atau memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan”. Disebutkan pula bahwa “kinerja guru adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang meliputi menyusun program kegiatan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, dan analisis evaluasi”(Manullang, 2017: 
2). 

Menurut Mangkunegara dalam Ahmad (2017:135-136) Menyebutkan bahwa kinerja guru 
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor kemampuan, dan motivasi . Berikut penjelasan dari 
kedua faktor tersebut:  
1. Faktor kemampuan. Kemampuan guru terdiri dari potensi (IQ) dan keterampilan 

(skill). Artinya seorang guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan 
sesuai dengan bidangnya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, 
maka ia akan lebih mudah mencapai kerja yang diharapkan.  



P a g e  | 27 

Jurnal Bina Administrasi (Volume VI, Nomor 2) 

2. Faktor Motivasi. Motivasi merupakan dorongan untukmelakukan sesuatu 
dalammencapai tujuan yang ingin dicapai.  
Faktor yang mempengaruhi kinerja guru terdiri dari faktor internal dan faktor 

eksternal. Adapun faktor internal seperti: (1) memiliki motivasi dalam bentuk hasrat 
seorang guru dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan semangat yang sangat tinggi, 
(2) kompetensi guru yang memadai, dan (3) kemampuan yang meliputi potensi, 
pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kecakapan, bakat, kesehatan, serta kepribadian 
yang dimiliki oleh guru. Selanjutnya faktor eksternal yang meliputi: (1) kepemimpinan dan 
pembinaan yang diberikan oleh kepala sekolah melalui kegiatan supervisi dalam 
melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembelajaran, (2) keberhasilan 
kepala sekolah dalam menciptakan iklim lingkungan kerja yang kondusif, (3) sarana 
prasarana yang memadaidalam membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam 
proses belajar mengajar, dan (4) kegiatan pelatihan dan pengembangan profesi yang 
dilakukan oleh guru melalui praktik kepemimpinan yang mendorong rasa saling percaya. 

Indikator penilaian terhadap kinerja Guru dapat dilakukan dengan tiga kegiatan 
pembelajaran di kelas menurut Priansa (2018 : 394), yaitu:  
1. Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran. Tahap perencanaan dalam kegiatan 

pembelajaran adalah tahap yang berhubungan dengan kemampuan Guru menguasai 
bahan ajar.  

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang 
ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas,  

3. Evaluasi atau Penilaian Pembelajaran , kemampuan dalam pendekatan dan cara-cara 
evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengelolaan dan penggunaan hasil evaluasi. 

 
Gambar 1 

Model Penelitian 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu untuk mendapatkan 

gambaran dari masing-masing variabel serta menguji pengaruh dari variabel-variabel 
tersebut. Dasar pertimbangan dipilihnya metode penelitian ini adalah adanya asumsi bahwa 
ada pengaruh berdasarkan hubungan yang akan dikaji dalam penelitian antara sertifikasi 
profesi terhadap Kinerja Guru Bersertifikasi pada Sekolah Dasar Negeri 049 Durman  Kota 
Bandung. 

Adapun pendekatan yang digunakan melalui pendekatan kuantitatif juga disebut 
dengan metode positivistik dikarenakan berasaskan pada filsafat positivisme. Selain itu 
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metode ini juga dikenal dengan metode scientific atau metode ilmiah dikarenakan sudah 
memenuhi kaidah ilmiah seperti empiris, terukur, objektif, sistematis dan rasional. Metode 
ini disebut juga dengan metode discovery dikarenakan metode jenis ini bisa dikembangkan 
dan ditemukan berbagai iptek baru. Metode yang juga mendapat sebutan metode kuantitatif 
karena datanya berupa angka dan analisis menggunakan statistik. 

Menurut Arikunto (2016: 130) “populasi adalah keseluruhan objek penelitian”. Populasi 
penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kota Bandung . Dalam hubungan 
dengan obyek penelitian ini maka yang menjadi populasi sasaran adalah seluruh Pegawai 
Negeri Sipil (Guru) yang bekerja pada Sekolah Dasar Negeri 049 Durman di Wilayah Kota 
Bandung dan sudah Bersertifikasi sebanyak 22 orang. 

Menurut Sugiyono (2019: 118) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut”. Jadi dalam penelitian ini, . Adapun menurut Arikunto (2016: 
134) “apabila jumlah subyeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian populasi, Adapun teknik penarikan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus, dimana keseluruhan populasi 
dijadikan sebagai sampel. 
 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berikut karakteristik responden dalam penelitian ini sebagaimana pada tabel 3 di 
bawah ini: 

Tabel 3 
Karakteristik Responden 

No Jenis 
Kelamin 

Golongan Pendidikan 

L P IV A III D III C III B III A S2 S1 D3 
1 4 18 1 2 5 6 8 2 20 0 

Jml 22 22 22 
Sumber : Bag. Kepegawaian SDN 049Durman Kota Bandung, 2019 

 
Hasil jawaban responden terhadap instrumen penelitian (kuesioner) yang dijawab 

oleh 22 guru di SDN 049 Durman Kota Bandung sebagai berikut: 
Tabel 4 

Penilaian Responden Mengenai Tunjangan Sertifikasi Guru di SDN 049 Durman Kota 
Bandung 

NO INDIKATOR 

TOTAL 

F FXB % 

1 
Menimbulkan ketertarikan atau hasrat bagi 
guru untuk memperolehnya 

22 86 77,39% 

Menarik 22 86 77,39% 

2 
Penghargaan yang diberikan harus dapat 
mendorong pegawai lebih bersemangat untuk 
bekerja lebih baik 

22 82 73,48% 

Memotivasi 22 82 73,48% 
3 Mengembangkan kemampuan dan wawasan 22 80 72,17% 
4 Mengembangkan karir 22 76 69,13% 
5 Meningkatkan pendapatan 22 81 73,04% 

Mengembangkan 66 237 71,45% 
6 Penghargaan yang diberikan harus 22 80 72,17% 
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menimbulkan kepuasan kerja 
Memuaskan 22 80 72,17% 

7 
Penghargaan yang diberikan harus dapat 
memelihara kecintaannya pada posisi atau 
pekerjaan yang digelutinya (sebagai guru) 

22 79 71,30% 

Memelihara 22 79 71,30% 

TUNJANGAN SERGUR (X) 154 564 72,67% 

Sumber : Data hasil analisis kuesioner, 2019 
 

Berdasarkan pada tabel 4. diatas maka dapat dijelaskan mengenai tunjangan 
sertifikasi guru di SDN 049 Durman Kota Bandung yang dioperasionalkan atas lima dimensi, 
yaitu: 1) Dimensi menarik (77,39%), kemudian 2) Dimensi memotivasi (73,48%), lalu 3) 
Dimensi mengembangkan (71,45%), lalu 4) Dimensi memuaskan (72,17%), dan 5) Dimensi 
memelihara (71,30%), sehingga nilai rata-rata persentase untuk tunjangan sertifikasi guru di 
SDN 049 Durman Kota Bandung adalah sebesar 72,67%. 

Rata-rata persentase tunjangan sertifikasi guru di SDN 049 Durman Kota Bandung 
tersebut bilamana digambarkan pada Garis Kontinum menurut Riduwan (2005:94) adalah 
sebagai berikut: 
                 (72,67%) 

Sangat 

Rendah 
Rendah Cukup Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

               0%    20%               40%                60%                80%              100% 

Gambar 1 
Interval Tunjangan Sertifikasi Guru 

 
Hasil jawaban responden terhadap instrumen penelitian (kuesioner) yang dijawab 

oleh 22 guru di SDN 049 Durman Kota Bandung, hasilnya sebagai berikut: 
Tabel 5 

Penilaian Responden Mengenai Kinerja Guru di SDN 049 Durman Kota Bandung 

NO INDIKATOR 

TOTAL 

F FXB % 

8 Menguasai bahan 22 78 70,43% 
9 Mengelola proses belajar mengajar 22 77 69,57% 
10 Mengelola kelas 22 82 73,48% 

Kualitas Kerja 66 227 71,74% 
11 Menggunakan media atau sumber belajar 22 83 74,35% 
12 Menguasai landasan pendidikan 22 76 69,13% 
13 Merencanakan program pengajaran 22 78 70,00% 

Kecepatan/Ketepatan Kerja 66 237 71,16% 
14 Memimpin kelas 22 77 69,57% 
15 Mengelola interaksi belajar mengajar 22 79 71,74% 
16 Melakukan penilaian hasil belajar siswa 22 80 72,61% 

Inisiatif Dalam Kerja 66 236 71,30% 



P a g e  | 30 

Jurnal Bina Administrasi (Volume VI, Nomor 2) 

17 
Menggunakan berbagai metode dalam 
pembelajaran 

22 79 71,74% 

18 
Memahami dan melaksanakan fungsi dan 
layanan bimbingan penyuluhan 

22 76 68,70% 

Kemampuan Kerja 44 155 70,22% 

19 
Memahami dan menyelenggarakan 
administrasi sekolah 

22 80 73,04% 

20 
Memahami dan dapat menafsirkan hasil-
hasil penelitian untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran 

22 78 70,43% 

Komunikasi 44 158 71,74% 

KINERJA GURU (Y) 268 1013 71,14% 

Sumber : Data hasil analisis kuesioner, 2019 
 
Berdasarkan pada tabel 5. diatas maka dapat dideskripsikan mengenai kinerja guru di 

Kota Bandung yang dioperasionalkan atas lima dimensi, antara lain: 1) Dimensi kualitas 
kerja (71,16%), kemudian 2) Dimensi kecepatan/ketepatan kerja (71,16%), kemudian 3) 
Dimensi inisiatif dalam kerja (71,30%), lalu 4) Dimensi kemampuan kerja (70,22%), 
selanjutnya 5) Dimensi komunikasi (71,74%), sehingga nilai rata-rata persentase untuk 
kinerja kinerja guru di SDN 049 Duman Kota Bandung adalah sebesar 71,14%. 

Rata-rata persentase kinerja guru di SDN 49 Duman Kota Bandung tersebut bilamana 
digambarkan pada Garis Kontinum menurut Riduwan (2005:94) adalah sebagai berikut: 
                (71,14%) 
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Gambar 2 
Interval Kinerja Guru 

 
Pembahasan penelitian dimaksud untuk mengungkapkan dan menjelaskan hasil 

penelitian pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru di SDN 49 Duman 
Kota Bandung serta menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif, juga membahas hasil pengujian hipotesis dengan mengungkapkan temuan-
temuan yang akan dibahas, pada masing-masing paragraf di bawah ini. 

Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan yang dengan membagikan kuesioner 
penelitian yang peneliti bagikan kepada gutu di SDN 49 Duman Kota Bandung, menunjukan 
bahwa Tunjangan sertifikasi guru dinilai dalam kondisi yang sudah cukup baik, hal ini 
terlihat dengan besarnya penilaian responden terhadap semua dimensi mengenai tunjangan 
sertifikasi guru, sedangkan indikator yang dinilai tinggi adalah ketertarikan atau hasrat bagi 
guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi (77,39%) dan yang terendah adalah 
pengembangan karir bagi guru (69,13%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan yang dengan membagikan kuesioner 
penelitian yang peneliti bagikan kepada gutu di SDN 49 Duman Kota Bandung, menunjukan 
bahwa Kinerja guru juga sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini terlihat dengan tingginya 
penilaian responden pada semua dimensi kinerja pegawai. Yang tertinggi adalah 
penggunaan media atau sumber belajar (74,35%), sedangkan yang terkecil adalah 
memahami fungsi dan melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan bagi siswa (68,70%). 
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Pengaruh pengaruh tunjangan sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN 049 Durman 
Kota Bandung adalah sebesar 85,17% yang mana pengaruh ini dikategorikan pengaruh yang 
sangat kuat, sehingga jelas teridentifikasi bahwa variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini namun berpengaruh terhadap kinerja guru hanya sebesar 14,83% (kategori 
sangat lemah). 

 
E. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut; 
1. Tunjangan sertifikasi guru dinilai dalam kondisi yang sudah cukup baik, hal ini terlihat 

dengan besarnya penilaian responden terhadap semua dimensi mengenai tunjangan 
sertifikasi guru, sedangkan indikator yang dinilai tinggi adalah ketertarikan atau 
hasrat bagi guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi (77,39%) dan yang terendah 
adalah pengembangan karir bagi guru (69,13%). 

2. Kinerja guru juga sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini terlihat dengan tingginya 
penilaian responden pada semua dimensi kinerja pegawai. Yang tertinggi adalah 
penggunaan media atau sumber belajar (74,35%), sedangkan yang terkecil adalah 
memahami fungsi dan melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan bagi siswa 
(68,70%).  

3. Pengaruh pengaruh tunjangan sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN 049 Durman 
Kota Bandung adalah sebesar 85,17% yang mana pengaruh ini dikategorikan pengaruh 
yang sangat kuat, sehingga jelas teridentifikasi bahwa variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini namun berpengaruh terhadap kinerja guru hanya sebesar 14,83% 
(kategori sangat lemah). 
Berdsarakan kesimpulan diatassa saran akademis adalah perlunya penelitian lanjutan 

mengenai variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini, yang diidentifikasikan 
dalam penelitian ini misalnya mengenai kompetensi guru terhadap kinerja pegawai. Adapun 
saran praktis adalah; 
1. Untuk meningkatkan tunjangan sertifikasi guru di SDN 049 Durman Kota Bandung 

adalah dengan pembimbingan untuk guru yang telah mendapatkan tunjangan 
sertifikasi agar membimbing guru yang lain supaya lolos dalam ujian sertifikasi yang 
pada akhirnya seluruh guru di SDN 049 Durman Kota Bandung akan memiliki 
sertifikat pendidik dan tunjangan sertifikasi dari pemerintah; 

2. Untuk meningkatkan kinerja guru di SDN 049 Durman Kota Bandung adalah dengan 
meningkatkan pemahaman fungsi guru sebagai penyuluh bagi siswa, jika hal tersebut 
dipahami maka guru-guru akan melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan dengan 
maksimal dan berkelanjutan. 
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