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PEDOMAN  TRANSLITERASI 

 

Transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan 

pedoman transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/1987.  

Konsonan  

Huruf Nama Penulisan 

 Alif tidak dilambangkan ا

 Ba b ب

 Ta t خ

 Tsa s ث

 Jim j ج

 Ha h ح

 Kha kh خ

 Dal d د

 Zal z ذ

 Ra r ز

 Zai z ش

 Sin s ض

 Syin sy ش

 Sad sh ص

 Dlod dl ض

 Tho th ط

 Zho zh ظ

 „ Ain„ ع

 Gain gh غ

 Fa f ف

 Qaf q ق

 Kaf k ك

 Lam l ه
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ً Mim m 

 Nun n ن

 Waw w و

 Ha h ي

 „ Hamzah ء

 Ya y ي

 Ta (marbutoh) T ج

 

Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan 

vokal rangkap (diftong). 

Vokal Tunggal 

Vokal tunggal dalam bahasa Arab: 

------------------------------   Fathah 

------------------------------  Kasroh 

----------  ------ -------------  Dhommah 

Contoh; 

 Kataba  =       متة 

 Zukira  (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya  =    ذ مس            

Vokal Rangkap 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan 

huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.  

Tanda Huruf Tanda Baca Huruf 

ِ Fathah dan ya ai a  dan  i 

َ Fathah dan waw au A  dan  u 
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Contoh: 

 kaifa :    ميف          

 alā’ :    عيى             

حىه                  : haula 

 amana :      أمه             

:        أي               ai atau ay  

Mad  

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa 

huruf atau benda. 

Contoh: 

Harkat dan huruf Tanda baca Keterangan 

ي-ا   -  Fathah dan alif atau ya ā a dan garis panjang 

di atas 

 Kasroh dan ya ī i dan garis di atas ي-

و -  Doma dan waw ū u dan garis di atas 

 

 qāla subhānak :    قاه ظثحاول                        

 shāma ramadhāna :   صاً زمضان                      

 ramā :    زمى                                 

 fīhā manāfi’u :    فيها مىافع                       

 yaktubūna mā yamkurūna :    ينتثىن ما يمنسون         

 iz qāla yūsufa liabīhi :   إذ قاه يىظف ألتيً         
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Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua macam: 

1. Ta Marbuthah hidup atau mendapat harakat fatha, kasroh dan dhammah, maka  

transliterasinya adalah /t/.  

2. Ta Marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya 

adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuthah diikuti dengan kata yang 

memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbuthah itu 

ditransliterasikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap 2 macam. 

Contoh: 

 Raudlatul athfāl زوضح األطفاه

 al-Madīnah al-munawwarah اىمديىح اىمىىزج

 

Syaddad (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam sisitem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, 

yaitu tanda syaddah atau tasydidi. Dalam transliterasi ini syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

 Nazzala =   وصه                                      Robbanā =     زتىا              

Kata Sandang 

Diikuti oleh Huruf  Syamsiyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan bunyinya dengan 

hhuruf /I/ diganti dengan huruf langsung mengikuti. Pola yang diipakai ada dua seperti 

berikut. 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu اىتىاب                   

 Al-syamsu Asy-syamsu اىشمط                  

 

Diikuti oleh huruf Qomariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan aturan-

aturan di atas dan dengan bunyinya. 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Al-badī’u Al-badī’u اىثديع

 Al-qomaru Al-qomaru اىقمس

Catatan: 

Baik diikuti huruf syamsiyah muapun qomariyah, kata sandang ditulis  secara terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).  

Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan  dengan opostrof.  Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak 

dilambangkan karena dalam tulisannya  ia berupa alif. 

Contoh: 

 umirtu   =                 أمسخ                    Ta’khuzūna  =               تأخرون          
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هداءاىش                          =  Asy-syuhadā’u               فأخ تها              =   Fa’tibihā 

Penulisan Huruf 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf  ditulis terpisah. Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan 

kata-kata lain,  karena ada huruf atau harakat yang dihhilangkan, Maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat 

menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut: 

Contoh Pola Penulisan 

 Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn و إن ىها ىهى خيس اىساشقيه                

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فأوفىا اىنيو و اىميصان                  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Analisis Pelaksanaan Manajemen Sertifikasi Guru PAI 

di Sekolah (Studi Kasus di Kementerian Agama Kantor Musi Banyuasin).” Penelitian 

ini sebagai upaya untuk menganalisis proses pelaksanaan sertifikasi guru khususnya di 

lingkungan Kementerian Agama dan mengungkap konsep manajemen, faktor 

penghambat dan pendukung yang dihadapi, dan bentuk controlling/evaluasi objektif 

terhadap guru PAI yang telah disertifikasi. Dimana pemberian sertifikat pendidik 

merupakan suatu keniscayaan dan standarisasi bagi guru untuk dapat dikategorikan 

profesional. 

Pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah 

pelaksanaan manajemen sertifikasi guru PAI di sekolah pada Kementrian Agama 

Kantor Kab. Musi Banyuasin, apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi 

Kementrian Agama Kantor Kab. Musi Banyuasin dalam proses sertifikasi guru PAI, 

serta bagaimanakah bentuk controlling/follow up bagi guru PAI yang telah disertifikasi 

yang dilakukan Kementerian Agama Kantor Kab. Musi Banyuasin. 

Untuk tujuan itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini dihimpun melalui Studi Kasus (Case research) 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan metode deskriftif-

kualitatif. Data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Teknik yang 

digunakan untuk pengumpulan data adalah teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan metode Content Analis. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa; 1. Analisis pelaksanaan 

manajemen sertifikasi guru PAI di sekolah secara umum tidak ditemukan permasalahan 

yang signifikan dan sudah mengacu pada konsep manajemen, meliputi: a. Planning 

(perencanaan) mengacu pada 5 W 1 H (what; sertifikasi guru, who; guru PAI, when; 

tahun 2014, where; LPTK 206 UIN Walisongo Semarang Jawa Tengah, why; 

standarisasi profesional seorang guru, dan how; pola PLPG). b. Organizing (pengaturan) 

sertifikasi guru PAI di sekolah dipanggil berdasarkan usia, lama pengabdian, dan 

kepangkatan. c. Actuating (pelaksanaan), meliputi: dasar Pelaksanaan sertifikasi, tujuan 

sertifikasi, metode sertifikasi, materi sertifikasi, dan prinsip-prinsip pelaksanaan 

sertifikasi guru. d. Controlling (pengawasan) sertifikasi guru PAI melalui Pengawas 

PAI, dan Kepala Seksi PAIS. 2. Faktor penghambat proses pelaksanaan sertifikasi: a) 

guru yang bersangkutan belum D-4/S-1, b) masa kerja belum mencapai 5 tahun, c) tidak 

tercatat di data EMIS, d) usia belum mencapai 50 tahun, e) golongan belum mencapai 

IV/a, dan f) belum memiliki NUPTK. Faktor Pendukung: a) Guru yang bersangkutan 

telah menyelesaikan D-4/S-1, b) masa kerja lebih dari 5 tahun, c) tercatat di data EMIS, 

d) usia lebih dari 50 tahun, e) golongan sudah IV/a, dan f) memiliki NUPTK. 3. Follow 

up terhadap realisasi pelaksanaan beban kerja maka Kemenag MUBA telah 

mengamanatkannya kepada Kepala Sekolah, pengawas PAI, dan kasi PAIS. Realisasi 

beban kerja guru melekat pada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat 

berwenang.  

Saran, meliputi: 1) bagi kepala lab. Agama petunjuk pelaksanaan dan teknisnya 

belum jelas, apakah sama persyaratan dan standarisasi dengan kepala lab. MIPA. 2) 

beban kerja guru yang bersertifikat non jabatan minimal mengajar 24 jam/minggu 

hendaknya ditinjau ulang, sebab fakta yang ada guru lebih fokus untuk mencari 

penambahan kekurangan jam (kuantitas) sehingga kurang memikirkan kualitas. 
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Bab 1 

PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Sejak lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 dan digulirkannya program 

sertifikasi bagi guru dan dosen di tahun 2007, selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun 

berjalan tetapi belum mampu mendongkrak kualitas pendidikan secara signifikan. 

Bahkan sekarang produk pendidikan (peserta didik) berkarakter cengeng, mudah 

mengeluh, relative mengadu kepada orang tua, dan diperparah lagi dengan karakter 

orang tua yang tidak kroscek terlebih dahulu akan kebenarannya, langsung mengadukan 

oknum guru tertentu ke pihak kepolisian. Sertifikasi merupakan sebuah keniscayaan 

bagi seorang guru sebagai lisensi dan bukti pengakuan bahwa guru yang bersangkutan 

telah profesional dan kompeten di bidangnya. Sebab, jika seorang guru belum 

mendapatkan sertifikat pendidik artinya ia belum menguasai dan memiliki 4 (empat) 

kompetensi yang harus dipersyaratkan padanya, yakni: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.  

Berdasarkan tuntutan tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan 

maka sertifikasi merupakan salah satu instrument penting. Ketika sertifikasi dijadikan 

sebagai instrument penting dalam peningkatan kualitas pendidikan maka perlu diadakan 

analisis dan evaluasi, khususnya pelaksanaan sertifikasi guru PAI yang ditugaskan di 

SMA/SMK yang berada di kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 

Adapun dalam penelitian ini akan diungkap tiga pokok permasalahan terkait 

pelaksanaan sertifikasi yaitu analisis pelaksanaan manajemen sertifikasi guru PAI di 

sekolah pada Kementerian Agama Kantor Kab. Musi Banyuasin, factor penghambat dan 

pendukung proses pelaksanaan sertifikasi bagi guru PAI di sekolah, dan bentuk 
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controlling/follow up bagi guru PAI yang telah disertifikasi yang dilakukan 

Kementerian Agama Kantor Kab. Musi Banyuasin. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, mendefinisikan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik 

untuk guru dan dosen (pasal 1 ayat 11). Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti 

formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga 

professional (pasal 1 ayat 12), kata profesional mempunyai makna adalah pekerjaan 

atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi 

standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (pasal 1 ayat 4).
1
 

Adapun badan hukum pelaksanaan sertifikasi guru yang menjadi dasar 

pemikiran dan landasan pelaksanaannya ialah: Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) , Undang-Undang Nomor 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(PERMENDIKNAS) nomor 16 tahun 2005 tentang Standar kualifikasi dan kompetensi 

pendidik, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) RI nomor 18 

tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan, Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (PERMENDIKNAS) Nomor 40 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam 

jabatan melalui jalur pendidikan, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam 

Jabatan. 
2
 

                                                           
1
 Afnil Guza, Undang-Undang SISDIKNAS dan Undang-Undang Guru dan Dosen, (Jakarta: Asa 

Mandiri, 2008), hlm. 53. 
2
 Jamal Ma‟mur Asmani, 7 Tips cerdas dan efektif lulus sertifikasi guru, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2009), hlm. 28-29. 
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Pelaksanaan sertifikasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas 

guru. Keterkaitan antara guru dan mutu pendidikan adalah jika guru memiliki 

kompetensi yang baik dan memperoleh penghasilan yang baik pula barulah dapat 

diharapkan kinerja guru akan menjadi bagus dan maksimal, yang seterusnya dapat 

menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang baik dan maksimal juga, sehingga 

pada akhirnya dapat mendongkrak mutu pendidikan nasional ke arah yang lebih baik. 

Adapun tujuan diadakannya sertifikasi secara spesifik, yakni: untuk menentukan 

kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agent of change (agen perubahan), 

untuk meningkatkan profesional guru, untuk meningkatkan proses dan hasil dari 

pelaksanaan pendidikan, dan guna mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan 

nasional. 
3
 

Atas dasar tujuan di atas bahwa masalah sertifikasi merupakan hal yang sangat 

urgent (penting) bagi seorang pendidik, khususnya guru agar dapat melaksanakan 

proses pembelajaran dan pendidikan dengan maksimal, sesuai harapan bangsa dan 

negara dan tentunya keinginan orang tua dari peserta didik selaku user dapat 

terpuaskan, tidak hanya berorientasi untuk meningkatkan taraf hidup bagi guru yang 

bersangkutan tetapi lebih kepada mendukung dan mewujudkan terwujudnya pendidikan 

nasional yang berkualitas di negeri ini. Fenomena sekarang banyaknya peserta didik 

yang melakukan tawuran, melakukan contek berjama‟ah saat pelaksanaan Ujian 

Nasional (UN), narkoba, mungkin terlibat ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) kasus 

seperti ini muncul sebagai bukti akibat bahwa menurunnya mutu pendidikan yang 

berjalan di negeri ini.  

Pasca digulirkannya program sertifikasi sejak tahun 2007 fenomena yang 

peneliti temukan yakni, seorang guru yang te,ah disertifikasi belum begitu terlihat 
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secara signifikan hasil reformasi peningkatan mutu pendidikan yang dilakukannya. 

Melalui adanya program sertifikasi ini guru-guru diberikan tambahan penghasilan yang 

sedikit banyak memberikan dampak yang positif. Sedangkan factor krusial untuk 

peningkatan mutu pendidikan tersebut menurut peneliti, adalah: diperlukan kurikulum 

yang bagus, guru yang kompeten dan professional di bidang keilmuannya masing-

masing, sarana dan prasarana yang mencukupi, dan anggaran pembiayaan yang 

memadai baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Guru 

yang baik adalah guru yang berusaha mengoptimalkan ketersediaan dana/anggaran yang 

ada untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara lebih baik dan efisien. 

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap 

pendidikan peserta didik, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. 
4
Profesi guru merupakan pekerjaan yang mulia, merekalah 

yang menjadi tolok ukur kemajuan suatu negara. Sebab seorang dokter, seorang 

insinyur, bahkan seorang presiden mampu untuk memimpin dan mempunyai 

kompetensi di bidangnya karena jasa para guru yang telah mengajar, mendidik, dan 

memberikan uswatun hasanah (contoh tauladan) sekaligus pencerahan bagi setiap 

peserta didik. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam pendidikan menjadi tanggung 

jawab bersama, lebih khusus bermula dari pendidikan keluarga. Dalam Al Qur‟an surat 

At Tahrim ayat 06: 

 

 

 

 

Guru juga adalah orang yang dapat memberikan respon positif bagi peserta didik 

dalam proses belajar mengajar (PBM), untuk saat ini sangatlah diperlukan bagi seorang 
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guru yang mempunyai basic yaitu kompetensi yang dipersyaratkan sehingga proses 

belajar mengajar yang berlangsung akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. 
5
 

Apabila seseorang telah memilih profesi menjadi seorang pendidik (guru) maka 

ada persyaratan yang harus dipenuhinya, yaitu: ia harus memiliki sifat robbani, ikhlas, 

sabar, jujur, meningkatkan pengetahuan dan wawasan, menguasai metode mengajar, 

proporsional, tegas, menguasai psikologis anak, dan objektif. 
6
Di dalam sejarah agama 

Islam, Malaikat Jibril adalah guru Nabi Muhammad Saw, sedangkan guru dan uswatun 

hasanah ummat Islam di seluruh dunia hingga akhir zaman adalah Nabi Muhammad 

Saw yang telah diakui kecerdasan dan keagungan akhlaknya. Seorang peserta didik 

sangat membutuhkan figur seorang guru untuk mengajarinya, mendidiknya, dan 

mengarahkannya untuk dapat melalui tahapan kehidupan yang akan dihadapinya, 

sedangkan guru paling dekat dan terbaik baginya adalah kedua orang tuanya. 

Dalam hal  ini Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang tua sebagai seorang 

guru sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anaknya: 

مُلُد يُلد علي الفطري فابُاي يٍُداوً  عه ابي ٌريري رضي هللا عىً قال قال رسُالهلل صلعم : كل

 وًايماجساَ يىصراوً 

Artinya: “ Dari Abu Huroiroh r.a berkata, Rosulullah Saw bersabda; setiap anak 

dilahirkan dalam keadaan fitroh/suci, maka ayah ibunya yang mendidiknya menjadi 

Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.” (H. R. Bukhori dan Muslim). 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam (PAI) ialah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan/latihan dengan memperhatikan tuntutan 

untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional. Pendidikan Agama Islam merupakan 

salah satu dari mata pelajaran wajib A yang harus diajarkan di sekolah maupun 
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 Akmal Hawi, Kompetensi guru PAI, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2008), hlm. 11. 

6
 Ibid, hlm. 18. 



xxii 
 

madrasah, adapun pada madrasah mata pelajaran PAI merupakan gabungan dari mata 

pelajaran Aqidah-Akhlak, al-Qur‟an-Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih, dan 

Bahasa Arab sedangkan pada sekolah umum telah mencakup seluruh mata pelajaran 

yang berciri khas keagamaan tersebut dirangkum dalam kata Pendidikan Agama Islam, 

versi kurikulum 2013 diistilahkan dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

(PAI dan BP). 

Pendidikan Agama Islam (PAI) bertujuan guna membentuk pribadi manusia 

menjadi pribadi yang mencerminkan ajaran-ajaran agama Islam dan bertakwa kepada 

Allah Swt guna membentuk insan kamil/manusia yang sempurna. 
7
Pentingnya 

pendidikan agama yang diberikan bagi setiap peserta didik khususnya yang beragama 

Islam mempunyai orientasi bahwa setelah mendapatkan Pendidikan Agama Islam 

peserta didik dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

akan tercipta kehidupan yang seimbang dan agamis. 

Setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen, hal ini menjadi gerbang intervensi kebijakan pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas kompetensi guru yang merupakan keharusan memiliki 

kualifikasi S-1/Diploma 4 dan memiliki sertifikat pendidik melalui sertifikasi. Seiring 

waktu sejak digulirkannya sertifikasi guru di tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi 

Guru dalam jabatan, proses sertifikasi ini mengalami beberapa penyempurnaan. Pada 

mulanya seorang guru yang mendapatkan sertifikat pendidik hanya dipersyaratkan 

untuk mengumpulkan beberapa dokumen (portofolio), sekarang guru harus mengikuti 

tes Uji Kompetensi Awal (UKA) yang tekhnisnya dilakukan secara 

berkala/bergelombang. Apabila dinyatakan lulus mengikuti tes UKA maka guru yang 

bersangkutan akan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang 
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dilaksanakan lebih kurang selama 10 (sepuluh) hari di perguruan tinggi/LPTK yang 

ditunjuk oleh Kementerian Agama pusat, atau Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pusat. Pada tahun 2014 adanya wacana untuk disempurnakan lagi melalui 

program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) yang dilaksanakan selama 1 

(satu) tahun, alumninya nanti akan mendapatkan gelar Gr.  

Seorang pendidik khususnya guru dalam penelitian ini adalah komponen 

terpenting dalam peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana ungkapan Arab, yang 

pernah disampaikan Abdul Malik Fadjar, al-Tharîqah Ahammu min al-Mâddah 

walakinna al-Muddaris Ahammu min al-Tharîqah (Metode lebih penting daripada 

materi, namun guru lebih penting daripada metode). Maka dari itu yang menjadi kunci 

keberhasilan dunia pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, yakni harus ada 

peningkatan profesionalisme seorang pendidik (guru). 

Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalitas pendidik atau guru yaitu 

dengan adanya sertifikasi guru. Jika ditela‟ah dari kata-katanya, sertifikasi adalah 

penyertifikasian: pembuatan sertifikat. Menurut Glickman, guru profesional memiliki 2 

(dua) ciri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi.
8
 Oleh sebab 

itu, pembinaan profesionalisme guru harus diarahkan pada 2 (dua) hal tersebut. Dalam 

rangka peningkatan kemampuan profesional guru maka perlu dilakukan sertifikasi dan 

dilakukan pengujian kompetensi secara berkala agar kinerjanya terus meningkat dan 

dapat memenuhi syarat professional sesuai dengan harapan. 

Sedangkan sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian 

pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan 

pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah 
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proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi 

seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. 

Sertifikasi guru merupakan langkah peningkatan kualitas guru sesuai dengan 

disiplin ilmu yang diajarkan pada peserta didik. Sertifikasi ini diharapkan menciptakan 

kondisi the right man in the right place, sehingga akan dapat mencapai target mutu 

pendidikan sesuai dengan yang kita harapkan. Setiap guru diharapkan mengajar sesuai 

dengan latar belakang pendidikan keilmuannya. Namun seiring dengan perjalanan 

sertifikasi tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Banyak guru yang belum 

mengetahui bagaimana perjalanan kebijakan sertifikasi itu sendiri. Maka dari itu, 

peneliti akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan sertifikasi ter-update yang 

merupakan kebijakan dari pendidikan nasional khususnya di lingkungan Kementerian 

Agama (Kemenag). 

Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana proses dan realisasi manajemen 

sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah tersebut dilaksanakan, 

khususnya dalam lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kantor Kabupaten Musi 

Banyuasin tahun 2014. Maka peneliti memandang perlu dan penting untuk mengadakan 

penelitian terkait hal ini sebagai informasi dan transfaransi bagi pihak stake holder/user. 

 

Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang muncul di atas, maka perlu peneliti merumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen sertifikasi guru PAI di sekolah pada 

Kementerian Agama Kantor Kab. Musi Banyuasin?  

2. Apakah  factor penghambat dan pendukung proses pelaksanaan sertifikasi bagi guru 

PAI di sekolah?  
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3. Bagaimanakah proses controlling/follow up bagi guru PAI yang telah disertifikasi 

yang dilakukan Kementerian Agama Kantor Kab. Musi Banyuasin? 

 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menurut Ali Imron merupakan tahapan penelitian atas hasil 

pendidikan dengan mengetengahkan indikator yang ditemukan.
9
 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan manajemen sertifikasi guru PAI di sekolah pada 

Kementerian Agama Kantor Kab. Musi Banyuasin khususnya pada mata pelajaran 

PAI di sekolah baik SMA maupun SMK. 

2. Untuk mendeskripsikan factor penghambat dan pendukung tentang proses 

pelaksanaan sertifikasi bagi guru PAI di sekolah. 

3. Untuk mendeskripsikan dan evaluasi bagaimana bentuk controlling/follow up 

sertifikasi yang telah dilakukan Kementerian Agama Kantor Kab. Musi Banyuasin. 

 

Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini relevan dengan tujuannya, baik secara khusus 

maupun umum, manfaat secara teoritis dan praktis. 

Manfaat Teoritis 

Secara teroritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan keilmuan 

terhadap pola pelaksanaan sertifikasi guru yang secara berkala mengalami perubahan 

dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan regulasi 

Kementerian Agama terkait sertifikasi guru dalam jabatan. 
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Manfaat Praktis 

a. Bahan masukan bagi Kementerian Agama khususnya kementerian Agama 

Kantor Musi Banyuasin dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kejelasan 

dalam menerapkan Manajemen Sertifikasi Guru PAI. 

b. Bahan masukan bagi kepala seksi PAIS (Pendidikan Agama Islam di Sekolah) 

dan pengawas mata pelajaran PAI dalam melaksanakan tugas dan perannya, 

khususnya sebagai seorang manajer dan asesor dalam proses pelaksanaan 

sertifikasi guru PAI. 

c. Bahan masukan bagi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan 

pembelajaran. 

d. Bahan masukan bagi peneliti lain sebagai acuan untuk mengadakan penelitian 

lanjutan yang berkaitan dangan pola dan pelaksanaan Manajemen Sertifikasi 

Guru PAI di lingkungan Kementerian Agama.  

Definisi Konseptual 

Dalam bahasan definisi konseptual ini peneliti akan kemukakan teori yang dapat 

dijadikan sebagai dasar pijakan penelitian untuk mengetahui bagaiman realisasi 

pelaksanaan manajemen sertifikasi guru PAI. 

1. Manajemen  

Kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris Management yang dikembangkan dari 

kata “to manage” artinya mengendalikan, mengurus, memerintah, memimpin, 

mengatur, dan mengelola. 
10

 

Teori Manajemen sebagaimana yang dikemukakan Goerge R. Terry, yang 

menyatakan bahwa proses manajemen terdiri dari apa yang disingkatnya menjadi 
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P.O.A.C.: Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating 

(menggerakkan), dan Controlling (pengawasan).
11

 

Menurut Ricky W. Griffin: Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. 
12

Efektif berarti bahwa tujuan 

dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas 

yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 

Dari beberapa pengertian tentang manajemen di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa manajemen adalah suatu proses/tindakan yang terkandung di dalamnya 

tentang mengelola, mengatur, merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, 

dan sebagainya terhadap orang/hal/program dengan harapan agar tercapainya suatu 

tujuan sesuai dengan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan 

harapannya dapat melebihi target minimum tidak hanya sebatas menjalankan 

Standar Operasional Prosedur (S)P), sehingga proses manajemen tersebut dapat 

bermanfaat sesuai dengan harapan semua pihak yang berkepentigan. 

 

2. Sertifikasi Guru 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 berbicara 

tentang Guru dan Dosen (UUGD), dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen (pada pasal 1 ayat 11). 

Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang 

diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional (pasal 1 ayat 12).
13

 

Maka dapat difahami bahwa sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian 

pengakuan berupa sertifikat pendidik apabila seorang guru telah memiliki 4 (empat) 
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kompetensi, yaitu: kompetensi professional, kompetensi pedagogil, kompetensi 

kepribadian, dan kompetensi social untuk melaksanakan pelayanan pendididkan 

pada suatu lembaga pendidikan tertentu, setelah dinyatakan lulus uji kompetensi 

yang diselenggakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Agama pusat. 

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi standar 

professional. Guru yang professional merupakan sebuah keniscayaan untuk dapat 

menciptakan system dan praktik pendidikan yang berkualitas. 

 Alasan mengapa disebut sertifikat pendidik bukan sertifikat guru, 

karena dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) Nomor 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen disebutkan dengan istilah sertifikat pendidik. Pendidik yang 

dimaksud disini adalah guru dan dosen, baik yang berstatus sebagai PNS maupun 

Non PNS. Sebab pemberian sertifikat pendidik ini tidak hanya diberikan kepada 

pendidik yang berstatus  PNS tetapi juga dapat diberikan kepada pendidik yang 

masih berstatus Non PNS, asalkan yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan 

dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Adapun proses 

pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru, dan untuk dosen 

disebut sertifikasi dosen. 

  Sertifikasi guru dan dosen bertujuan untuk menentukan kelayakan seorang 

pendidik dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, 

meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan profesionalitas guru. 

Adapun manfaat dari dilaksanakannya sertifikasi bagi pendidik (guru dan 

dosen) dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Melindungi profesi guru dan dosen dari praktik-praktik yang tidak kompeten, 

yang dapat merusak citra profesi guru dan dosen. 
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b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas 

dan tidak profesional. 

c.  Meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan dosen. 

Ketiga manfaat di atas sangatlah penting untuk dapat menciptakan dan mencapai 

kualitas pendidikan yang lebih baik dan berkualitas karena akan terhindar dari 

malpraktik di dunia pendidikan. Ketika seorang pengajar yang tidak kompeten, 

tidak berkualitas, dan bukan ahli di bidangnya maka akan terciptanya suatu proses 

pendidikan yang kurang kondusif dan efektif. Jadi analisis peneliti ketika proses 

pembelajaran dapat dilakukan dan berjalan dengan maksimal maka akan dapat 

menghasilkan output yang berkualitas dan sesuai kebutuhan zaman. 

Sedangkan alasan mengapa sertifikasi guru dan dosen dilakukan bahwa guru 

dan dosen merupakan sebuah profesi seperti profesi lain, semisal: dokter, akuntan, 

pengacara, sehingga proses pembuktian profesionalitas perlu dilakukan. Seorang 

pengacara dapat memberikan bantuan hokum/advokasi kepada kliennya apabila 

telah mendapatkan sertifikat dan izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (HAM), permisalan yang lain jika ada seorang yang akan menjadi akuntan 

maka harus mengikuti pendidikan profesi akuntan terlebih dahulu barulah akan 

mendapatkan sertifikat. Begitu pula untuk profesi lainnya termasuk profesi guru 

dan dosen. 

 Adapun dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang RI 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 

30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8 bahwa guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 
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rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 
14

 

Melalui program sertifikasi guru dan dosen diharapkan dapat menjamin 

peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran. Sertifikasi merupakan sarana 

atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Artinya ada 

instrumen lainnya yang juga diperlukan guna mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa 

sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini 

akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk 

mencapai kualitas yang lebih baik.  

Jika seorang guru kembali masuk kampus/belajar lagi untuk meningkatkan 

kualifikasinya, maka belajar kembali ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan 

ilmu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-

1/D-IV merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang pendidik. Ijazah S-1 maupun 

D-IV bukan menjadi tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara 

yang tidak benar, ijazah sendiri melainkan bentuk dari konsekuensi bahwa 

seseorang tersebut telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan 

keterampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama 

bukan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG), melainkan untuk dapat 

menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana 

dipersyaratkan dalam standar kompetensi guru. 

   Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya 

kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan 

mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri 

dengan belajar yang maksimal untuk menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal 
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tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak yang positif, yaitu 

meningkatnya kualitas guru. 

     Program sertifikasi guru dan dosen ini akan berlanjut terus, apabila 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Sertifikasi guru 

dan dosen akan terus dilaksanakan sampai Undang-Undang tidak mengamanatkan 

lagi pelaksanaannya.  

Sedangkan guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab 

terhadap pendidikan peserta didik, baik secara individual ataupun klasikal, baik di 

sekolah maupun di luar sekolah.
15

 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dalam pasal 1 ayat 1, 

mendefinisikan guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah.
16

 

Menurut Imam Al Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah 

menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk ber-taqarrub 

ilallah (mendekatkan diri kepada Allah SWT).
17

 Tujuan pendidikan di dalam 

Islam yang utama adalah untuk mendidik peserta didik memahami makna 

substansi kehidupan yakni beribadah agar dekat dengan Allah SWT sesuai dengan 

Al Qur‟an surat Az Zariyat ayat 56. Ketika manusia sudah dekat dengan Allah 

SWT pastinya ia selalu merasa diawasi oleh Allah maka bisa dipastikan ia tidak 

akan melakukan perbuatan kemaksiatan/melanggar ketentuan agama, akan 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan peserta didik 
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dengan penuh kesadaran dan totalitas tanpa harus diawasi oleh atasannya (kepala 

sekolah/pengawas/guru). 

Berangkat dari uraian di atas, maka tanggung jawab pendidik (guru) adalah 

mendidik individu supaya beriman kepada Allah SWT dan melaksanakan syari‟at-

Nya, mendidik diri supaya beramal saleh, dan mendidik masyarakat untuk saling 

menasehati agar tabah dalam menghadapi kesulitan, menumbuhkan kesadaran 

untuk selalu beribadah kepada Allah SWT, serta menegakkan kebenaran. 

 

3. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran 

agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan atau pelatihan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat demi mewujudkan kesatuan 

nasional.18 

Hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelajaran PAI, ialah: 1) 

PAI merupakan usaha sadar yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau 

latihan yang dilakukan secara terencana guna mencapai tujuan yang hendak 

dicapai, 2) Peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran PAI, 

3) Guru PAI yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan 

secara mandiri terhadap peserta didiknya guna mencapai tujuan PAI, dan 4) 

kegiatan pembelajaran PAI bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam bagi peserta 

didik.19 
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Jadi Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 

guna memahamkan peserta didik untuk mencapai kehidupan yang bermakna.
20

 

Sedangkan pada pengertian yang lain adalah sebagai salah satu mata pelajaran 

wajib A yang harus diajarkan kepada peserta didik khususnya pada jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna 

mewujudkan peserta didik yang faham akan agama, dengan harapan setelah 

belajar PAI mereka akan menjalankan misi awal manusia diciptakan Allah SWT 

di muka bumi yakni hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. 

 

Tinjauan Pustaka 

Adapun untuk penelitian ini peneliti telah melakukan tinjauan pustaka terkait penelitian 

yang sejenis atau yang mendekati tentang sertifikasi guru khususnya guru Pendidikan 

Agama Islam (guru PAI), baik bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri 

Sipil yang ditugaskan di sekolah. Sejauh tela‟ah pustaka yang telah peneliti temukan, 

baca, dan fahami belum ada yang membahas secara spesifik tentang manajemen 

sertifikasi bagi guru PAI di sekolah. 

Ada beberapa penelitian ilmiah berupa buku-buku, dan tesis yang peneliti 

temukan terkait dengan masalah yang akan peneliti teliti, antara lain: 

Buku karangan E. Mulyasa (2012) yang berjudul “Standar Kompetensi dan 

Serifikasi Guru”. Dalam buku tersebut ia mengungkapkan misinya untuk membantu 

para guru menyangkut 2 (dua) hal: pertama, keniscayaan dimilikinya kompetensi 

sebagai syarat utama untuk menyelenggarakan pembelajaran. Kedua, keniscayaan 

dimilikinya sertifikat sebagai lisensi dan bukti bahwa guru yang bersangkutan 

mempunyai kemampuan yang dipersyaratkan. Artinya, seseorang baru layak 

menjadikan guru sebagai profesinya bila ia telah memegang sertifikat tanda dia 
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berkemampuan untuk mengembangkan semua potensi dalam diri peserta didiknya. 

Buku ini mengatakan bahwa kompetensi dan sertifikat pendidik adalah sebuah 

keniscayaan, tetapi belum mengungkap orientasi substansi dari diberikannya sertifikat 

pendidik tersebut. 

Buku karangan Jamal Ma‟mur Asmani (2009) yang berjudul “7 tips cerdas dan 

efektif lulus sertifikasi guru”. Dalam buku ini Asmani mengungkapkan melalui lahirnya 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengharuskan semua 

pendidik menguasai 4 (empat) kompetensi: pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

professional. Guna membuktikan 4 (empat) kompetensi tersebut pada diri pendidik 

(guru)  maka diadakan sertifikasi sebagai media verifikasi data dan pengembangan 

potensi. Semua guru yang sudah memenuhi persyaratan diwajibkan mengikutinya guna 

mendapatkan sertifikat sebagai guru professional. Dalam buku ini peneliti menilai 

hanya menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat pendidik sebagai 

guru profesional dan belum adanya evaluasi  serta bentuk controlling/follow up bagi 

guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik seperti apa. 

Tesis Mulyani (2008) berjudul “Persepsi Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir tentang Sertifikasi Guru”. Pada tesis ini membahas 

tentang persepsi atau anggapan tenaga pendidik (guru) terhadap sertifikasi, bahwa 

fungsi awal sertifikasi adalah untuk menunjang dan meningkatkan kompetensi dan 

profesional seorang guru. Misalnya jika ia seorang tenaga pendidik yang belum sarjana 

maka dengan tunjangan sertifikasi yang telah diberikan hendaknya dapat melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Dari beberapa hasil tinjauan pustaka di atas, peneliti belum menemukan 

teori/konsep tentang pelaksanaan sertifikasi yang baik menurut ilmu manajemen 

(Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) maupun aplikasi dari Undang-

Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 khususnya 
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pasal 1 ayat 11 dan 12. Hal inilah yang menjadi pembeda penelitian yang nantinya akan 

dilakukan. Di sisi lain, data-data dari karya-karya di atas dapat peneliti jadikan sebagai 

bahan sekunder dan pembanding. 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (kualitatif reseach) yaitu metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti 

sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. 
21

 

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis logis. Artinya memberikan gambaran 

tentang sebab akibat, hubungan kasus dengan fenomena yang akan diteliti, setelah itu 

data yang diperoleh baru dianalisa yang bersifat induktif. Dengan maksud untuk 

memperoleh gambaran yang holistik tentang sistem manajemen sertifikasi guru 

Pendidikan Agama Islam di sekolah, khususnya sistem yang telah dijalankan pada 

Kementerian Agama Kantor Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

Jenis Data 

Data dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, tetapi tidak menolak angka karena 

penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Bogdan Tailor dalam J. Moleong, bahwa 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
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diamati. 
22

 Maka data kualitatif yang dihimpun peneliti meliputi tentang implementasi 

sistem manajemen sertifikasi guru khususnya guru PAI di sekolah pada Kementerian 

Agama Kantor Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer adalah semua data yang dikumpulkan 

peneliti yang menjadi sumber pokok informasi terkait penelitian, data dapat diperoleh 

melalui: Pertama, data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan 

Agama Islam, Pengawas Mata Pelajaran PAI, dan Guru Pendidikan Agama Islam yang 

telah disertifikasi. Kedua, data diperoleh melalui observasi, dimana peneliti mengamati 

dan mencatat adakah ketidaksesuaian implementasi sistem sertifikasi guru PAI dengan 

temuan di lapangan.
23

 

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai pendukung dari data 

primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
24

 Data sekunder yang dimaksud 

tersebut yaitu dokumen, laporan, surat keputusan, buku-buku, artikel, diktat, dan lainnya 

yang ada keterkaitan dengan tema penelitian ini. Seperti: Buku tentang sertifikasi guru, 

kitab Undang-Undang Guru dan Dosen, buku manajemen pendidikan, kamus 

manajemen, makalah terkait (tentang manajemen), artikel yang relevan, data-data yang 

relevan dari internet, dan karya ilmiah dari peneliti lain yang relevan. 

 

Tekhnik Pengumpulan Data 
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Dalam mencari data di lapangan maka sebuah penelitian dapat dikumpulkan melalui 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.
25

 Metode/tekhnik 

pengumpul data adalah suatu proses atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan 

menggunakan langkah-langkah yang sistematis. 

Dalam penelitian ini, tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah tekhnik 

triangulasi. 

a. Observasi/pengamatan adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

pengamatan secara langsung. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dan 

gambaran secara umum tentang aspek yang diteliti. Dalam observasi peneliti terjun 

langsung ke lapangan atau lokasi untuk mencari data yang terkait dengan 

pembahasan penelitian. Dalam melakukan observasi ini peneliti mengamati 

implementasi sistem manajemen sertifikasi yang telah dijalankan Kemenag Musi 

Banyuasin. 

b. Interview/wawancara adalah mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi 

yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden. Bentuk komunikasi 

antara 2 (dua) orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi 

dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu.
26

 Dalam penelitian ini peneliti menerapkan wawancara tidak terstruktur (in 

depth interview) dalam pelaksanaannya bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan lebih terbuka dan mendalam, dimana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat, dan ide-idenya.
27

 Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk 
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mengetahui secara mendalam tentang sejauh mana implementasi sistem manajemen 

sertifikasi yang telah dijalankan Kemenag Musi Banyuasin, dalam hal ini peneliti 

banyak berkonsultasi dan berdiskusi kepada Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam 

dan pengawas mata pelajaran PAI. 

c. Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan melakukan analisis terhadap 

faktor-faktor yang tersusun secara logis dari dokumen yang tertulis maupun 

dokumen yang tidak tertulis yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu. 

Dokumen ini bisa berupa sumber tertulis dalam bentuk monografi dan arsip yang 

relevan dengan penelitian, sedangkan sumber yang tidak tertulis berupa; foto-foto 

yang berkaitan/ada keterkaitannya dengan objek penelitian. Kemudian menurut 

Lexy E. Moleong, dokumentasi adalah sumber yang stabil, kaya, dan mendorong 

serta bersifat ilmiah. Pengumpulan data melalui tekhnik ini digunakan untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Metode ini 

dipergunakan untuk mengetahui profil Kemenag Musi Banyuasin, struktur 

organisasi, sejarah dibentuknya seksi pendidikan Agama Islam, tugas bidang PAIS, 

fungsi bidang PAIS, dan susunan organisasi di bidan PAIS serta dokumen-

dokumen lain yang relevan. 

 

Tekhnik Analisis Data 

Analisa data kualitatif adalah proses mengatur, mengurutkan data, 

mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan 

penafsiran data adalah pemberian arti yang signifikan terhadap analisis yang 

menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi uraian-uraian tersebut. 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data akan dianalisis dan 

dituangkan dalam bentuk laporan. Analisis data merupakan usaha penggalian mendalam 
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dengan menganalisis data secara sistematis dan menafsirkan data yang diperoleh dari 

lapangan, hasil wawancara, maupun data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.  

Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data (reduction data), penyajian data 

(data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion/drawing/verification). Berikut ini 

dapat dijelaskan secara ringkas: 

1. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan 

pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar 

yang diperoleh. Mengingat banyaknya data yang diperoleh, maka peneliti harus 

mereduksi data atau menghilangkan data yang dianggap tidak penting atau tidak 

relevan dengan penelitian. Namun tentunya peneliti harus mengkaji data dengan 

sangat hati-hati atas data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi, sehingga peneliti memperoleh data yang komprehensif tentang 

pelaksanaan manajemen sertifikasi bagi guru PAI di lingkungan Kementerian Agama 

(Kemenag) Kabupaten Musi Banyuasin. 

2. Penyajian data (data display). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi 

atas data yang telah direduksi sehingga mudah untuk menarik kesimpulan dan 

mengambil tindakan. Dalam penyajian ini dapat dilakukan melalui berbagai macam 

visual, misalnya: grafik, bagan dan tabel tentang kepuasan pelaksanaan sertifikasi 

menurut guru PAI di lingkungan Kementerian Agama  (Kemenag) Kabupaten Musi 

Banyuasin pada tahun 2014. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Peneliti 

berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna 

setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi 

yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena. Dalam penarikan kesimpulan 

cukup relevan dan accountable, maka akan terus diupayakan pemantauan data dan 
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penelusuran. Peneliti akan terus mengumpulkan data atau informasi jika data atau 

informasi tersebut masih kurang. 

 

Prosedur Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yakni: (1) tahap pra-

lapangan, (2) tahap lapangan, dan (3) tahap pasca lapangan. Realisasi teknis setiap tahap 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Pra-Lapangan  

Tahap  pra-lapangan  merupakan  tahap  penyusunan,  perencanaan,  dan  

penyiapan  segala  bentuk  materi  yang  dibutuhkan  sebagai  bahan  dasar  tahap  

berikutnya. Pada tahap ini beberapa aktivitas yang dilakukan, antara lain:  (1)  

penyiapan sarana dan penentuan waktu pelaksanaan penelitian,  (2) mengurus  

perizinan pelaksanaan penelitian,  (3) melakukan penjajakan awal dan menilai  

keadaan lapangan, (4) memilih informan (Guru PAI yang telah disertifikasi di tahun 2014, 

Kepala Seksi PAIS, dan Pengawas PAI).  

2. Tahap Lapangan  

Tahap lapangan merupakan tahap pengumpulan informasi secara holistik- 

kontekstual,  sebagai  aktivitas  yang  memanfaatkan  segala  sesuatu  yang  telah  

dipersiapkan  sebelumnya.  Dalam  penelitian  ini,  kegiatan  lapangan  dapat  

dijabarkan sebagai berikut: (1) memahami latar penelitian, (2) pengumpulan data, dan (3) 

analisis data di lapangan.  

3. Tahap Pasca Lapangan  

Kegiatan pada tahap pasca lapangan adalah: (1) analisis data lanjutan, (2) 

pengambilan simpulan akhir, (3) konfirmasi dan penyusunan laporan.  
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Adapun data yang telah terkumpul dalam penelitian ini tahapan selanjutnya akan 

dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu dari kesimpulan yang bersifat 

khusus akan dikembangkan menjadi generalisasi. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian,  

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Kementerian Agama Kantor Musi 

Banyuasin dengan memakai penelitian kualitatif yaitu penelitian yang obyeknya 

berupa non angka. 
28

Pada penelitian ini diupayakan mencari sumber yang mendasar 

dan mendalam yang berorientasi pada studi kasus, maka dari itu rumusan 

permasalahan yang berdasarkan pada asumsi adanya realitas dinamik akan 

diungkap dengan penyelesaian sesuai dengan kasus di tempat tertentu, sehingga 

jenis penelitian ini terkategori studi kasus. (Radjasa Mu‟tasim 2004, hal. 10). 

Penelitian studi kasus bersifat naturalistic, artinya individu atau entitas yang lain 

diteliti sesuai dengan keadaan dan lingkungan yang muncul secara natural 

(alamiah). 

Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan ilmu manajemen. 

Fokus penelitian ini adalah berupaya untuk memahami dan mengungkap fakta 

tentang manajemen sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bertugas 

di sekolah baik SMA maupun SMK, dilakukan di lingkungan Kementerian Agama 

Kantor Kabupaten Musi Banyuasin. 

2. Lokasi dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten 

Musi Banyusin Provinsi Sumatera Selatan. 

 

Sistematika Pembahasan 

                                                           
28

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 225. 
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Sistematika pembahasan dalam tesis ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yang terdiri 

dari : 

Bab pertama, Memuat pendahuluan yang di dalamnya berisikan tentang: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 

operasional, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, dalam bab ini akan membahas tentang teori maupun konsep-konsep 

yang berkaitan dengan manajemen, setifikasi guru, guru PAI, dan hakekat 

keberadaannya. 

Bab ketiga, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian yaitu Kementerian Agama Kab. Musi Banyuasin, sejarah singkat berdirinya 

Kementerian Agama, letak geografis, struktur organisasi, keadaan umum pimpinan dan 

staff, visi dan misi serta sarana dan prasarana yang tersedia. 

Bab keempat, memuat tentang pembahasan dan hasil penelitian tentang 

manajemen sertifikasi guru PAI di sekolah sebuah studi kasus di Kementerian Agama 

Kantor Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan. 

Bab kelima, adalah bab penutup yang di dalamnya berisikan simpulan dan 

saran-saran. 
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Bab 2 

MANAJEMEN SERTIFIKASI GURU 

 

Pengertian Manajemen 

Dari segi bahasa, manajemen  berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan 

langsung dari kata manajement yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata 

pimpinan. Sementara dalam Kamus bahasa Inggris-Indonesia  karangan  Jhon M. 

Echlos dan Hasan Shadily (1995, hal. 372), manajemen berasal dari akar kata to manage 

yang berarti mengurus, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan.  

Menurut Robert L. Trewathn dan M. Gene Newport dalam buku ”Management” 

sebagaimana dikutip oleh Winardi (2010, hal. 4) menyatakan bahwa: Manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, serta mengawasi aktivitas-

aktivitas suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber-

sumber daya manusai dan sumber daya alam dalam hal pencapaian sasaran secara 

efektif dan efisien. 

Senada dengan definisi yang dikemukakan G. R.Terry yang menyatakan bahwa 

proses manajemen terdiri dari apa yang disingkatnya menjadi P.O.A.C. 

(planning/perencanaan, organizing/pengorganisasian, actuating/menggerakkan, 

controlling/pengawasan). (Winardi 2010, hal. 4). 

 Ramayulis (2008, hal. 362) menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan 

hakikat manajemen  adalah al-tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari 

kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an seperti dalam Firman 

Allah Swt. Q. S. As-Sajadah (32): 5. 
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Artinya: ”Dia yang mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik   

kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun  menurut 

perhitunganmu”. (Qur‟an tarjamah  2007, hal. 415). 

 Dari kandungan ayat di atas, dapatlah diketahui bahwa Allah Swt. adalah 

pengatur alam semesta (manager). Keteraturan alam jagad raya ini merupakan bukti 

bahwa  adanya kebesaran Allah Swt. Selaku pencipta dan pengatur tanpa ada kekeliruan 

sedikit pun. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah Swt. telah dijadikan sebagai 

”Khalifah” di muka bumi, maka tugas tersebut diserahkanlah kepada manusia untuk 

mengatur dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah Swt. yang 

mengatur alam jagad raya ini dengan baik dan teratur.  

 Sementara Manajemen menurut istilah adalah proses mengkoordinasikan 

aktifitas-aktifitas kerja, sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan 

melalui orang lain. (Robin dan Coulter 2007, hal. 8). Sedangkan Sondang P. Siagian 

(1980, hal. 5) mengartikan manjemen sebagai keterampilan untuk memperoleh suatu 

hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. 

Sedangkan manajemen menurut istilah terdapat pendapat para ahli lainnya, 

antara lain: menurut Sayyid Mahmud al Hawary, manajemen adalah mengetahui ke 

mana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan apa yang harus 

dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda sebaik-baiknya tanpa pemborosan 

waktu dan proses mengerjakannya. Dapat difahami bahwa manajemen amatlah penting 

agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

Dari definisi manajemen di atas, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan unsur 

penting, yaitu: usaha kerja sama, oleh 2 (dua) orang atau lebih, untuk mencapai tujuan 
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yang telah ditetapkan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang harus ada dalam 

berlangsungnya proses manajemen. 

Pengelolaan terhadap proses manajemen sertifikasi tersebut senada dengan 

hadits-hadits Nabi Saw, sebagai berikut: 

 جل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقىً إن هللا عز َ

“Sesungguhnya Allah Swt mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan 

dilakukan dengan “tepat, terarah dan tuntas”. 

ْحَساَن َعلَّ ُكّلِ َشْيء   َ َكتََب اْْلِ  …إِنَّ َّللاَّ

“Sesungguhnya Allah Swt mewajibkan (kepada kita) untuk berbuat yang optimal dalam 

segala sesuatu….” 

 Bila kita perhatikan dari beberapa pengertian tentang manajemen di atas,  maka 

dapatlah ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan sebuah proses pemanfaatan 

semua sumber daya dan kemampuan yang ada melalui bantuan orang lain dan 

bekerjasama dengannya yang dilakukan secara tepat, terarah, dan tuntas, agar tujuan 

bersama bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif.  

 

Fungsi-fungsi Manajemen 

Berbicara tentang fungsi manajemen sertifikasi guru tidaklah bisa terlepas dari fungsi 

manajemen secara umum seperti dikemukakan Henry Fayol seorang industriawan 

Perancis, dia mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu ialah merancang, 

mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Gagasan Fayol 

itu kemudian mulai digunakan sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen pada 

pertengahan tahun 1950, dan terus berlangsung hingga sekarang. 
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Sementara itu menurut Robbin dan Coulter (2007, hal. 9) mengatakan bahwa 

fungsi dasar dari manajemen yang paling penting adalah merencanakan, 

mengkoordinasikan, memimpin, dan mengendalikan. Senada dengan itu Mahdi bin 

Ibrahim (1997, hal. 61) menyatakan bahwa fungsi manajemen atau tugas kepemimpinan 

dalam pelaksanaannya meliputi berbagai hal, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan. 

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa fungsi manajemen ialah adanya Planning 

(perencanaan) melalui perencanaan yang matang maka akan memperoleh/capaian hasil 

yang lebih optimal, Organizing (pengaturan) melalui pengaturan yang tepat dan terukur 

sehingga akan lebih memperjelas rencana pelaksanaan, Actuating (pelaksanaan) setelah 

mempunyai perencanaan yang matang dan pengaturan yang terukur maka harus mampu 

untuk dilaksanakan sehingga dapat diketahui hasil yang nantinya akan dicapai, dan 

Controlling (pengawasan/evaluasi) hal ini merupakan faktor penting karena dengan 

adanya evaluasi akan dapat diketahui hambatan-hambatan, kendala, dan tantangan yang 

dihadapi guna menuju penyempurnaan hasil yang lebih baik.  

 

Pengertian Sertifikasi Guru 

Sertifikasi secara yuridis menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Guru dan Dosen No. 

14 tahun 2005 menyatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat untuk 

guru dan dosen. Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam pasal 

8 (delapan) Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) No. 14 tahun 2005, bahwa guru 

wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Mengenai apa itu sertifikat pendidik dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 12, bahwa 

sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru 
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dan dosen sebagai tenaga professional. Sedangkan dalam pasal 11 ayat 2 menyatakan 

sertifikat pendidikan tersebut hanya dapat diperoleh melalui program sertifikasi. Untuk 

itu, guru dapat memperoleh sertifikat pendidik jika telah memenuhi 2 (dua) syarat, 

yaitu: Kualifikasi pendidikan minimum yang telah ditentukan (S-1/D-4) dan telah 

terbukti menguasai kompetensi tertentu (empat kompetensi dasar). 

Berkaitan dengan ketentuan pemerintah yang diamanatkan di dalam Undang-

Undang Guru dan Dosen (UUGD) tersebut, maka untuk menjadi guru diperlukan 2 

(dua) syarat, yaitu: telah mempunyai kualifikasi akademik minimal ijazah S-1/D-4 dan 

mempunyai penguasaan kompetensi minimal sebagai guru, yakni 4 (empat) kompetensi: 

pedagogik, professional, kepribadian, dan sosial. Kedua hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan diberikannya sertifikat pendidik. Secara khusus sertifikat pendidik menurut 

UUGD No. 14 tahun 2005 adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu 

kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru.  

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sertifikat pendidik adalah surat 

keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu kualifikasi pendidikan 

minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran. Setiap orang 

yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk 

diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu (bagi guru), atau memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi dosen (bagi dosen). (Baedhowi, 2006). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) No. 18 tahun 2007 

menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji 

kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan 

dalam 2 (dua) bentuk, yakni: penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas 

pengalaman professional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen-
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dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, kompetensi portofolio tersebut 

meliputi: Kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, 

perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan 

pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum 

ilmiah, pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan penghargaan yang 

relevan dengan bidang pendidikan. UUGD No. 14 tahun 2005 menyatakan bahwa 

portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya 

atau berprestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam 

interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan 

prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. 

Sedangkan bentuk kedua adalah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang 

diadakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk dan menyelenggarakan pendidikan terkait 

tentang pengadaan profesi guru dan dosen. Kedua hal ini merupakan sebuah 

keniscayaan untuk dijadikan landasan bahwa seorang guru atau dosen tersebut untuk 

dapat dikeluarkan sertifikat pendidiknya sesuai dengan capaian kompetensinya. 

 

Mekanisme Sertifikasi Guru 

1. Sertifikasi Guru melalui jalur Pendidikan (PPG)  

Menurut Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi melalui jalur Pendidikan 

menerangkan tentang tujuan Pendidikan Profesi Guru memalui Jalur Pendidikan : 

Mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan umum 

program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah menghasilkan calon guru yang 

memiliki kemampuan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam pasal 2 

Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 adalah untuk menghasilkan calon guru yang 

memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai 

pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan 

pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan 

profesionalitas secara berkelanjutan. 

 

2. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

Menurut Pedoman dan Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru 

dalam Jabatan, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru peserta sertifikasi 

yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan melalui penilaian dokumen 

(portofolio).  

b. Untuk menentukan kelulusan peserta sertifikasi guru melalui uji kompetensi di 

akhir PLPG (Ujian Nasional dan Lokal). 

Waktu pelaksanaan PLPG pada tahun 2014 yang dilaksanakan oleh 

Kementeria Agama yakni dilaksanakan selama + 10 (sepuluh) hari pada LPTK 

yang ditunjuk. Di akhir pelaksanaan PLPG itulah diadakan uji kompetensi guna 

mengukur pencapaian Guru PAI dalam memahami teori dan praktik yang telah 

diberikan selama pelatihan oleh para dosen/instruktur. Jadi metode portofolio dan 

PLPG ini merupakan instrument yang dipersyaratkan bagi seorang guru dan dosen 

untuk dapat diberikannya sertifikat pendidik. 
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Sedangkan Alur sertifikasi guru selanjutnya dapat ditampilkan pada gambar  

berikut:  

 

 

Gambar 1. Alur Sertifikasi Guru  

 Sedangkan tujuan sertifikasi guru menurut Undang-Undang, Peraturan Menteri 

(Permen), Peraturan Pemerintah (PP) dan Fatwa Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (HAM), dijabarkan sebagai berikut : 

a. Menentukan kelayakan seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran.  

b. Peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan. 

c. Peningkatan profesionalisme guru  

d. Meningkatkan mutu dan kualifikasi guru sebagai tenaga terdidik 

e. Meningkatkan Kesejahteraan guru secara Nasional 

f. Meningkatkan kompetensi guru 

g. Meningkatkan kinerja atau performa guru di Indonesia. 
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Kode Etik Guru 

Beberapa pengertian tentang kode etik: 

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 28 

menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman 

sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan”. Kode etik bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi 

masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam 

melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

2. Dalam pidato pembukaan kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 

XIII, Basuni selaku ketua umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia 

merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku bagi guru warga PGRI dalam 

melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). 

3. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) No. 14 Tahun 2005 pada Pasal 43, 

dikemukakan sebagai berikut: a. Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan 

martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru 

membentuk kode etik; b. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 

norma dan Etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas 

keprofesionalan. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-

norma yang harus diindahkan dan diimplementasikan oleh setiap anggotanya dalam 

pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di sekolah dan masyarakat tempat ia 

berdomisili. 

 

Secara umum tujuan adanya kode etik adalah sebagai berikut: 
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1. Menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan 

pihak luar atau masyarakat, agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi 

yang bersangkutan. 

2. Guna menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya , baik kesejahteraan 

lahir (materi) maupun bathin (spiritual, emosional, dan mental). Kode etik 

umumnya memuat aturan agar anggotanya tidak melakukan perbuatan yang 

merugikan organisasi maupun anggota. 

3. Pedoman perilaku. Kode etik mengandung aturan yang membatasi tingkah laku 

para anggota profesinya. 

4. Guna meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 

5. Untuk meningkatkan mutu profesi. 

6. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 

   Jadi dengan adanya kode etik bahwa suatu profesi akan terangkat martabatnya, 

meningkat kesejahtraannya, mempunyai pedoman tingkah laku, meningkatkan 

pengabdian bagi anggotanya, meningkatkan mutu profesi, dan meningkatkan mutu 

organisasi profesi. Hal ini sangat bermanfaat dan menunjang kejelasan kinerja 

profesi organisasinya, khususnya profesi guru. 

 

Standar Kompetensi Guru 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 28, pendidik (guru) adalah agen pembelajaran yang harus memiliki 4 

(empat) jenis kompetensi, yakni kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan 

sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat 
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tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang calon guru untuk 

memangku jabatan guru sebagai profesi.  

1. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut 

dapat dijabarkan menjadi sub-kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut: 

a. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Sub-kompetensi ini memiliki 

indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai 

dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memiliki konsistensi dalam 

bertindak sesuai dengan norma. 

b. Memiliki kepribadian yang dewasa. Sub-kompetensi ini memiliki indikator 

esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan 

memiliki etos kerja sebagai pendidik. 

c. Memiliki kepribadian yang arif. Sub-kompetensi ini memiliki indikator 

esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta 

didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir 

dan bertindak. 

d. Memiliki kepribadian yang berwibawa. Sub-kompetensi ini memiliki indikator 

esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan 

memiliki perilaku yang disegani. 

e. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Sub-kompetensi ini 

memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan 

taqwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong), dan memiliki perilaku yang dapat 

diteladani peserta didik. 
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2. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman 

peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara 

substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut 

dapat dijabarkan menjadi sub-kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. 

a. Memahami peserta didik. Sub-kompetensi ini memiliki indikator esensial: 

memamahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik.  

b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran. Sub-kompetensi ini memiliki indikator esensial: 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan 

materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang 

dipilih. 

c. Melaksanakan pembelajaran. Sub-kompetensi ini memiliki indikator esensial: 

menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif. 

d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Sub-kompetensi ini 

memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan 

hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis 

hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan 
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belajar (mastery learning); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran 

untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Sub-kompetensi ini memiliki indikator esensial: 

memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; 

dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-

akademik. 

 

3. Kompetensi Profesional 

Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan 

penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang 

mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 

substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah 

wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi 

tersebut memiliki sub-kompetensi dan indikator esensial, sebagai berikut. 

a. Menguasai substansi keilmuan sosial dan ilmu lain yang terkait bidang studi. 

Sub-kompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang 

ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode 

keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami 

hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari. 

b. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah 

wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.  
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4. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar. Kompetensi ini memiliki sub-kompetensi dengan indikator esensial sebagai 

berikut: 

a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Sub-

kompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif 

dengan peserta didik. 

b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama guru dan 

tenaga kependidikan.  

c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar.  

Berdasarkan 4 (empat) kompetensi di atas pada dasarnya tidak dapat dipisahkan 

secara ekplisit, tetapi menyatu menjadi satu kompetensi guru. Dengan adanya penentuan 

standar kompetensi ini setelah mengikuti proses sertifikasi baik melalui portofolio 

maupun PLPG diharapkan seorang guru memang mempunyai kelebihan, kekhususan, 

maupun ciri khas tersendiri dari guru yang belum disertifikasi. Untuk itu, bagi guru 

yang telah disertifikasi harus selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensinya guna 

mempertanggungjawabkan sertifikat pendidik yang telah diberikan. 

 

Syarat-Syarat Pendidik Dalam Pendidikan Islam 

Menurut Al Kanani (w 733 H) mengemukakan bahwa persyaratan seorang pendidik ada 

3 (tiga) macam, yaitu: 

1. Yang berkenaan dengan dirinya sendiri. 

2. Yang berkenaan dengan pelajaran, dan 
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3. Yang berkenaan dengan peserta didiknya. 

Pertama, syarat guru yang berhubungan dengan dirinya yaitu: 

1. Hendaknya seorang guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya 

dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanat ilmiah yang 

diberikan Allah Swt kepadanya. 

2. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. 

3. Hendaknya guru bersifat zuhud. 

4. Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai 

alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestasi atau kebanggaan atas orang lain. 

5. Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan syara’ 

dan menjauhi situasi yang biasa mendatangkan fitnah dan tidak melakukan 

sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya di mata orang banyak. 

6. Hendaknya guru memelihara syiar-syiar Islam. 

7. Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunatkan oleh agama baik lisan 

maupun perbuatan. 

8. Guru hendaknya memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya dengan 

orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang buruk. 

9. Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari 

orang yang lebih rendah padanya, baik secara kedudukan maupun usianya. 

10. Guru hendaknya selalu mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang 

bermanfaat. 

11. Guru hendaknya rajin meneliti, menyusun dan mengarang serta memperhatikan 

ketrampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu. 

Kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran (syarat-syarat paedagogis) 

yaitu: 
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1. Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari hadast 

dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud 

mengagungkan ilmu dan syariat. 

2. Ketika keluar dari rumah, hendaknya guru selalu berdo‟a agar tidak sesat 

menyesatkan, dan terus berdzikir kepada Allah Swt. 

3. Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat terlihat 

oleh semua peserta didiknya. 

4. Sebelum mulai mengajar, guru hendaknya membaca sebagian dari ayat al 

Qur‟an agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca 

basmalah. 

5. Hendaknya guru mengajarkan bidang studi sesuai dengan hirarki nilai kemuliaan 

dan kepentingannya yaitu tafsir al Qur‟an, hadist, ushul al din, ushul fiqih dan 

seterusnya. 

6. Hendaknya guru selalu mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras 

hingga membisingkan ruangan, tidak pula terlalu rendah hingga tidak terdengar 

oleh peserta didik. 

7. Hendaknya guru menjaga ketertiban majlis dengan mengarahkan pembahasan 

pada obyek tertentu. 

8. Guru hendaknya menegur peserta didik yang tidak menjaga sopan santun dalam 

kelas, seperti menghina teman, tertawa keras, tidur, berbicara dengan teman atau 

tidak menerima kebenaran. 

9. Guru hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan 

pelajaran dan menjawab pertanyaan. 

10. Terhadap peserta didik baru, guru hendaknya bersikap wajar dan menciptakan 

suasana yang membuatnya telah merasa menjadi bagian dari kesatuan teman-

temannya. 
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11. Guru hendaknya menutup setiap akhir kegiatan belajar mengajar dengan kata-

kata wallahu a’lam (Allah yang maha tahu) yang menunjukkan keikhlasan 

kepada Allah Swt. 

12. Guru hendaknya tidak mengampu bidang studi yang tidak dikuasainya. 

Ketiga, syarat-syarat guru di tengah-tengah para peserta didiknya, antara lain: 

1. Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridha Allah Swt, 

menyebarkan ilmu dan menghidupkan syara’, menegakkan kebenaran dan 

melenyapkan kebatilan serta memelihara kemaslahatan umat. 

2. Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar peserta didik yang tidak 

mempunyai niat tulus dalam belajar. 

3. Guru hendaknya mencintai peserta didiknya seperti ia mencintai dirinya sendiri. 

4. Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah 

dimengerti dan berusaha agar peserta didiknya dapat memahami pelajaran. 

5. Guru hendaknya memotivasi peserta didik untuk menuntut ilmu seluas mungkin. 

6. Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukannya. 

7. Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua peserta didiknya. 

8. Guru hendaknya berusaha membantu memenuhi kemaslahatan peserta didik, 

baik dengan kedudukan atau hartanya. 

9. Guru hendaknya terus memantau perkembangan peserta didik, baik intelektual 

maupun akhlaknya. 

Suatu hal yang sangat menarik dari teori tentang syarat-syarat pendidik yang 

dikembangkan oleh al Kanani di atas yaitu adanya unsur yang menekankan pentingnya 

sifat kasih sayang, lemah lembut terhadap peserta didik. Ketika seorang pendidik 
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mengajar dan mendidik dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang maka bisa 

dipastikan proses pembelajaran akan dilakukan dengan menyenangkan. 

Peranan yang sangat penting dari guru itu bisa menjadi potensi besar dalam 

memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan Islam maupun sebaliknya, bisa 

menghancurkannya. Ketika guru itu benar-benar profesional dan dia me-manage dengan 

baik,  mereka makin bersemangat dalam menjalankan tugasnya mendidik bahkan rela 

melakukan inovasi-inovasi pembelajaran untuk mewujudkan keberhasilan peserta didik. 

Namun, jika mereka terlantar akibat tindakan pimpinan, mareka justru bisa menjadi 

penghambat paling serius terhadap proses dan mutu pendidikan nasional yang menjadi 

target capaian bersama. Kemana arah sikap guru ini sangat tergantung pada kualitas 

manajemen pendidikan atau secara khusus akan dibahas dalam manajemen personalia. 

Terdapat beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Taufiq: 

1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan 

perusahaannya/organisasinya. 

2. Memfungsikan keistimewaan yang lebih dibanding orang lain (Q.S. al-

Baqarah/2: 247) 

3. Memahami kebisaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya (Q.S. 

Ibrâhîm/14: 4) 

4. Mempunyai kharisma dan wibawa di hadapan manusia atau orang lain (Q.S. 

Hûd/11: 91) 

5. Konsekuen dengan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu (Q.S. Shâd/38: 

26) 

6. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar 

orang lain simpatik kepadanya (Q.S. Ali Imrân/3: 159) 
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7. Menyukai suasana saling memaafkan antara pemimpin dan pengikutnya, serta 

membantu mereka agar segera terlepas dari kesalahan (Q.S. Ali Imrân/3: 159) 

8. Bermusyawarah dengan para  pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman 

mereka (Q.S. Ali Imrân/3: 159) 

9. Menertibkan semua urusan dan membulatkan tekad untuk bertawakal kepada 

Allah (Q.S. Ali Imrân/3: 159) 

10. Membangun kesadaran akan adanya pengawasan dari Allah (murâqabah) 

sehingga terbina sikap ikhlas dimana pun, kendati tidak ada yang mengawasi 

kecuali Allah. 

11. Memberikan santunan sosial (takâful ijtimâ’) kepada para anggota, sehingga 

tidak terjadi kesenjangan sosial yang menimbulkan rasa dengki dan perbedaan 

strata sosial yang merusak (Q.S. al-Hajj/22: 41) 

12. Mempunyai power pengaruh yang dapat memerintah dan mencegah karena 

seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota, 

meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan 

mencegah kemungkaran (Q.S. al-Hajj/22: 41) 

13. Tidak membuat kerusakan di muka bumi, serta tidak merusak ladang, keturunan 

dan lingkungan (Q.S. al-Baqarah/2: 205) 

14. Bersedia mendengar nasehat dan tidak sombong karena nasehat dari orang yang 

ikhlas jarang sekali kita peroleh (Q.S. al-Baqarah/2: 206) 

 

 

Tujuan Sertifikasi Guru 

Menurut DIKTI (2006) tujuan diadakannya sertifikasi guru, yaitu: (1) menentukan 

kelayakan seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai “agent of change“ agen 
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pembelajaran; (2) peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan; dan (3) peningkatan 

profesionalisme guru. 

Sertifikasi guru bertujuan untuk: 

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. 

3. Meningkatkan martabat guru.  

4. Meningkatkan profesionalitas guru. 

 

Adapun manfaat dari adanya sertifikasi guru dapat dirinci, sebagai berikut: 

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat 

merusak citra profesi guru. 

2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas 

dan tidak profesional. 

3. Meningkatkan kesejahteraan guru. 

 

Jadi ketika seseorang memilih profesi menjadi guru maka ia harus mampu untuk 

menjadi dan disebut sebagai agen perubahan (agent of change) maka ia harus terlebih 

dahulu mendapatkan sertifikat pendidik melalui ketentuan yang telah ditetapkan karena 

hal ini merupakan bentuk pengakuan dan lisensi dari pemerintah untuk mengatakan 

bahwa yang bersangkutan telah profesional di bidang pendidikan, yang penentuan 

pemberian sertifikatnya diwakilkan kepada Perguruan Tinggi (LPTK) yang ditunjuk dan 

melaksanakan proses pendidikan guru. Guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang 

berkualitas maka proses dan hasil pendidikan hendaknya dapat memenuhi standar mutu, 

hal ini harus diawali terlebih dahulu dengan bermutunya seorang pendidik (baik guru 

maupun dosen) yang dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat pendidik. Setelah 
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terpenuhi barulah dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang 

diharapkan/sesuai harapan. Sehingga tidak akan ditemukan lagi seorang/sekelompok 

peserta didik yang melakukan tawuran, melakukan mencontek massal, terlibat narkoba, 

begal, bahkan mungkin bergabung dalam organisasi terlarang semisal Islamic State of 

Iraq and Syria (ISIS). 

Terakhir, seorang guru dapat dikatakan sebagai guru profesional apabila ia telah 

memiliki sertifikat pendidik karena hal ini merupakan suatu keniscayaan yang 

merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan profesionalisme sebagai suatu profesi 

dari lembaga penyelenggara pendidikan kompeten yang mengakui akan kemampuan 

dari profesi yang dijalaninya. 
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Bab 4 

 

ANALISIS PELAKSANAAN MANAJEMEN SERTIFIKASI GURU PAI  

DI KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

 

 

Analisis Pelaksanaan Manajemen Sertifikasi bagi Guru PAI di SMA/SMK pada 

Kementerian Agama Kantor Kabupaten Musi Banyuasin  

Berdasarkan pendapat G. R. Terry bahwa proses manajemen terdiri dari 4 (empat) 

komponen yang disingkatnya menjadi P.O.A.C (Planning, Organizing, Actuating, dan 

Controlling). 
29

 Menurut Enoch dalam buku ”Manajemen Sumber Daya Manusia 

(SDM)”, bahwa  perencanaan dalam arti yang sederhana dapat di artikan sebagai suatu 

proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
30

 Menurut Fattah, 

perencanaan merupakan tindakan terlebih dahulu menetapkan apa yang akan dikerjakan, 

siapa yang akan mengerjakan, dimana, kapan dikerjakan, dan kenapa dikerjakan, serta 

bagaimana mengerjakannya. (5 W 1 H).
31

 Menurut Kaswan, planning (perencanaan) 

mempunyai 2 (dua) sisi makna, yaitu: pertama, niat. kedua, menemukan/menciptakan 

cara melakukan sesuatu. 
32

 Niat merupakan unsur kekuatan batin, sumber kekuatan 

dalam melakukan segala kegiatan. Penemuan dan penciptaan adalah cara bagaimana 

agar mutu pendidikan tersebut dapat tercapai, maka salah satu cara meningkatkan mutu 

pendidikan yaitu melalui penyelenggaraan sertifikasi guru. Melalui sertifikasi, guru 

akan belajar kembali guna meningkatkan kompetensinya, menumbuhkan 

tanggungjawab moral, dan ketika diberikan tambahan tunjangan melalui dana sertifikasi 

                                                           
29

 George R Terry, Asas-asas Manajemen, terj. Winardi, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 4. 
30

 Kaswan, Manajemen SDM untuk Keunggulan Bersaing Organisasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), hlm. 13. 
31

 Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, (Bandung: 

Pustaka Bani Quraisy, 2003), hlm. 11. 
32

 Kaswan, 2012, Manajemen … Op-Cit, hlm. 154-155. 
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maka dipastikan akan mempengaruhi ke-khusu’-an seorang guru PAI di dalam 

mengajar, mentransfer pengetahuan, dan mendidik peserta didiknya. 

Memahami proses perencanaan pada program sertifikasi guru PAI dilakukan melalui 

bagian Seksi Pendidikan Agama Islam Sekolah (PAIS) yang diselenggarakan setiap 

tahunnya pada kementerian Agama, pelaksana tekhnisnya pada Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota. Adapun penelitian ini dilakukan tertuju kepada guru PAI yang telah 

senior/mencukupi kriteria untuk dipanggil mengikuti program sertifikasi yang berada di 

bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin, pelaksanaan 

penelitian ini dilakukan di tahun 2014. Penelitian ini dilakukan karena adanya keluhan 

dari guru PAI yang bertugas di SMA/SMK yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, 

diantara keluhan mereka ialah: usia telah senior tetapi terlambat/belum dipanggil oleh 

Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin untuk disertifikasi. 

Pada tekhnis pelaksanaan sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti maka diperlukan perencanaan yang matang sehingga proses pelaksanaannya 

akan mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan positif sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan dan amanatkan oleh UUGD tahun 2005. Menurut buku pedoman tekhnis 

pengelolaan sertifikasi guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam tahun 2014 maka 

proses perencanaan yang diberlakukan oleh Kementerian Agama RI untuk pemanggilan 

guru dan pengawas PAI yang akan disertifikasi yakni diprioritaskan menurut : usia, 

lamanya pengabdian, dan kepangkatan personal yang bersangkutan. 
33

 Setelah 

memenuhi ketiga kriteria atau salah satu ketentuan tersebut barulah seorang guru PAI 

akan dipanggil untuk memenuhi syarat-syarat administrasi yang diperlukan, kemudian 

akan mengikuti tes Uji Kompetensi Awal (UKA) dan bagi yang telah lulus UKA akan 

dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang 

                                                           
33

 Kementerian Agama RI, Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan Pengawas PAI, 

(Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2014), hlm. 21. 
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dilaksanakan lebih kurang selama 10 (sepuluh) hari di LPTK yang ditunjuk oleh 

Kementerian Agama Pusat. 

A. Dasar Hukum Perencanaan Sertifikasi Guru 

Adapun dasar hukum perencanaan sertifikasi guru PAI menurut Kementerian 

Agama RI, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar pendidikan 

Nasional; 

5. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru 

dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan 

Profesor; 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementrian Negara; 

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 

I Kementrian Negara; 
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10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Agama; 

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Departemen Agama; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi dan Kompetensi Guru; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang 

Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang belum 

memiliki jabatan Fungsional Guru; 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang 

Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, yang telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011; 

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Agama; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara 

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan 

Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; 

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan; 
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20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 

2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

21. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 

22. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

di lingkungan Departemen Agama; 

23. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Thun 2010 tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama di Sekolah; 

24. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengawas Madrasah 

dan Pendidikan Agama Islam, yang diubah dengan Peraturan Menteri Agama 

Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawan Pendidikan 

Agama Islam; 

25. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama 

Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 

Pendidikan Agama pada satuan pendidikan dasar dan menengah di lingkungan 

Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

26. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 tentang Penetapan 

Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan; 

27. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi 

Guru/Pengawas dalam Binaan kementerian Agama; 
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28. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A/2009 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) 

pada Sekolah; 

29. Pedoman dan Panduan pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan tahun 

2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan kementerian Pendidikan Nasional.  

 Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 29 (dua puluh sembilan) dasar hukum 

perencanaan di atas maka pelaksanaan sertifikasi guru dan pengawas PAI sangat 

berlandasan hukum dan kuat, karena perencanaannya dimuat secara tersirat maupun 

tersurat di dalam Undang-Undang dan aturan-aturan lainnya sehingga pemanggilan 

peserta sertifikasi begitu sistematis, akurat, dan berdasarkan skala prioritas. 

Adapun jumlah peserta yang mengikuti proses sertifikasi guru dan pengawas 

PAI di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014 

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3626 tahun 

2014 yakni sebanyak 269 orang (259 orang PNS dan 10 orang non-PNS dengan 

akumulasi peserta dari guru PAI pada tingkat TK sampai dengan tingkat SMA/SMK) 

dengan pola pelaksanaan PLPG yang dilaksanakan secara bergelombang yaitu ada 8 

(delapan) gelombang semuanya dilaksanakan di LPTK IAIN Walisongo (sekarang 

UIN Walisongo) Semarang Jawa Tengah.
34

 

 

B. Tujuan Perencanaan 

Hal penting dan krusial yang perlu diperhatikan demi terwujudnya suatu 

keberhasilan dalam perencanaan, yaitu sebuah keniscayaan akan adanya tujuan. 
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Tujuan adanya sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu lulusan dan mutu 

pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. 
35

 

Adapun tujuan diadakannya sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI), hal ini seperti disampaikan oleh Hadinata, S. Ag selaku Kepala Seksi 

Pendidikan Agama Islam Sekolah (PAIS) Kementerian Agama Kantor Kabupaten 

Musi Banyuasin, adalah:  

” Pertama, Guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bagi guru 

Pendidikan Agama Islam, dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama 

Islam pada sekolah; kedua, Menetapkan guru Pendidikan Agama Islam sebagai 

tenaga profesional pada bidangnya, dinyatakan dengan diterbitkannya Nomor 

Registrasi Guru (NRG) sebagai Nomor Registrasi Guru yang bersifat unik untuk 

setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti dan lulus mengikuti 

pendidikan sertifikasi; ketiga, Sebagai langkah proses dan penentuan prasyarat 

dalam pemberian tunjangan profesi kepada guru Pendidikan Agama Islam, setelah 

mereka mengikuti dan lulus program PLPG/sertifikasi serta mendapatkan NRG”. 

(wawancara dengan Kasi PAIS tanggal 13 Maret 2015) 

 

Dengan adanya 3 (tiga) tujuan tersebut di atas dapat memberikan gambaran yang 

jelas bahwa seorang guru PAI yang telah disertifikasi artinya telah memiliki 

kompetensi, profesional di bidangnya, dan berhak diberikan tunjangan profesi yang 

diantara tujuannya yakni untuk mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan, 

khususnya di bidang keagamaan. Apabila peserta didik telah memahami materi 

pembelajaran PAI/keagamaan harapannya akan dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga akan terwujud seorang peserta didik yang tidak hanya cerdas secara IQ 

tetapi secara SQ juga. 

Analisis peneliti terkait perencanaan ini sebagaimana pola yang telah diinstruksikan 

oleh Kementerian Agama Pusat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh kementerian 

Agama (Kemenag) pada tingkat provinsi dan kabupaten telah diikuti dan dilaksanakan 

dengan baik, tetapi fakta di lapangan masih saja ada guru/pengawas PAI yang usianya 

dan masa kerjanya telah memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan pemanggilan. 

Problem sementara yang peneliti simpulkan yakni terletak pada guru/pengawas PAI 

yang bersangkutan yang kurang agresif dan aktif untuk menanyakan dan mengikuti 

perkembangan kebijakan yang diberlakukan Kemenag. Pada sisi Kemenag pun 

khususnya pada tingkatan kabupaten hendaknya selalu memberikan informasi, mungkin 
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dalam bentuk selebaran/pemberitahuan yang disebarkan ke sekolah-sekolah pada 

wilayah kerjanya. Harapan peneliti ketika kedua sisi ini sudah sama-sama aktif maka 

akan meminimalisir guru/pengawas PAI yang telah senior tetapi belum mengikuti dan 

mendapatkan pemanggilan untuk disertifikasi. 

 

  

Pengaturan (organizing) Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam  

Di dalam melaksanakan fungsi manajerial dalam hal ini pada 

pengorganisasian/pengaturan  pelaksanaan program  sertifikasi bagi guru dan pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PAI) maka hal-hal yang perlu diatur oleh Kepala Seksi PAIS 

Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin dalam merealisasikan pengaturan 

tersebut adalah: 

“Pertama, Guru yang bersangkutan telah mendapatkan blangko A1 barulah bisa 

dipanggil untuk mengikuti PLPG. Kedua, Guru yang bersangkutan telah memiliki 

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan telah mengikuti tes Uji 

Kompetensi Awal (UKA) pada tahun sebelumnya. Ketiga, Guru Pendidikan Agama 

Islam yang tidak lulus PLPG pada tahun sebelumnya dan akan dipanggil lagi untuk 

tahun berjalan. Dan keempat, Datanya telah  diverifikasi dan validasi NUPTK-nya pada 

database PADAMU NEGERI yang telah ter-update dan telah memenuhi persyaratan”. 

(wawancara dengan Kasi PAIS tanggal 17 Maret 2015).
36

 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) aturan ini haruslah dapat difahami dan 

diikuti oleh semua guru Pendidikan Agama Islam yang akan mengikuti proses 

pelaksanaan sertifikasi melalui pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan 

setelah prosesnya telah diikuti serta dinyatakan lulus semua uji kompetensi yang 

menjadi standarisasinya barulah nantinya seorang guru tersebut akan diberikan sertifikat 

pendidik sebagai bentuk pengakuan akan profesinya. Sedangkan pemanggilan bagi guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sudah memenuhi persyaratan umum di atas 

sebagai calon peserta sertifikasi maka akan diprioritaskan pengaturan pemanggilannya 

berdasarkan: usia, masa kerja, dan golongan/kepangkatan.
37
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Berikut prosedur pemanggilan peserta sertifikasi guru dan pengawas menurut 

Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah Kementerian Agama 

Kabupaten Musi Banyuasin yakni melalui mekanisme: 

 “Pertama, Peserta PLPG akan dipanggil melalui panggilan tertulis/lisan melalui 

website LPTK penyelenggara atau dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi 

yang telah mendapatkan mandat dari Kementerian Agama Pusat dan LPTK 

penyelenggara. Kedua, Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan 

yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada 

pemanggilan berikutnya di tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan dan masih 

ada peluang tempat. Ketiga, Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta 

masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan atau peserta yang tidak dapat menyelesaikan PLPG dengan 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan diberikan kesempatan untuk mengikuti 

PLPG pada tahun berikutnya dengan mengubah nomor peserta yang baru dan 

diwajibkan melapor kepada Kementerian Agama Provinsi melalui seksi 

PAIS/PAKIS/PENDIS kabupaten/kota, toleransi waktunya adalah selama 3 (tiga) bulan 

sebelum pelaksanaan PLPG tahun berikutnya. Dan Keempat, Peserta yang tidak 

memenuhi 2 (dua) kali pemanggilan dan tidak ada alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan maka dianggap telah mengundurkan diri”. (wawancara dengan 

Kasi PAIS tanggal 18 Maret 2015).
38

 

 

Maka melalui 4 (empat) tahapan mekanisme/prosedur pemanggilan ini haruslah  

diketahui dan difahami oleh guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) calon 

peserta sertifikasi, hendaknya bersikap aktif, tidak mudah berputus asa dan tetap 

mempunyai semangat untuk mencari segala informasi dan keperluan terkait 

pemanggilannya. 

Adapun dalam pengaturan pemanggilan peserta ada 2 (dua) problem yang peneliti 

temukan ketidakjelasan terkait pelaksanaan sertifikasi, melalui penelitian ini mudah-

mudahan dapat menemukan titik terangnya. Problem pertama adalah terkait penentuan 

kuota. Sebenarnya kuota peserta sertifikasi guru bukan menjadi tugas Fakultas Tarbiyah 

sebagai LPTK penyelenggara maupun Kemenag di tingkat Kabupaten/Kota, tetapi 

dampak kuota yang kurang transparan tersebut, Fakultas Tarbiyah sebagai LPTK yang 

ditunjuk dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat imbasnya. Penentuan kuota 

sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dilakukan oleh Kementrian Agama RI 
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melalui aplikasi PADAMU NEGERI (sekarang SIMPATIK), sedang Kantor Wilayah 

(Kanwil) Kemenag maupun Kantor Kemenag Kabupaten/Kota hanya menerima jumlah 

kuota sekaligus nama-nama peserta dari pusat. Akibatnya, masih ada peserta sertifikasi 

yang belum layak, semisal: kurangnya masa pengabdian, kepangkatan, maupun usia. 

Menurut penjelasan staff Kasi PAIS Kemenag Musi Banyuasin bahwa seluruh peserta 

yang dipanggil PLPG di tahun 2014 adalah guru PAI yang telah mengabdi di bawah 

atau sebelum tahun 2005 mengacu pada dikeluarkannya Undang-Undang Guru dan 

Dosen tahun 2005. 
39

 

Problema kedua adalah terkait regulasi. Peneliti menemukan kekurang-jelasan 

aturan yang dimuat dalam buku pedoman tekhnis pelaksanaan sertifikasi guru dan 

pengawas PAI terbitan Kementerian Agama RI tahun 2014, dalam buku pedoman 

tekhnis tersebut bahwa tugas coordinator laboratorium agama mempunyai nilai beban 

kerja dan diakui 12 jam pelajaran tetapi pada tekhnisnya belum dapat diakui oleh 

pengawas PAI khususnya di wilayah kabupaten Musi Banyuasin dengan alasan bahwa 

petunjuk tekhnisnya belum jelas, begitu juga keterangan yang diberikan oleh Kemenag 

Pusat melalui bagian sertifikasi oleh Ibu Jundasach.
40

 Menurut beliau untuk tugas 

tambahan sebagai kepala laboratorium agama hanya diakui beban kerjanya sebanyak 6 

(enam) jam pelajaran, padahal di dalam buku panduan tekhnis tersebut tugas tambahan 

sebagai kepala laboratorium agama Islam dengan jelas tertulis diakui sebanyak 12 jam 

pelajaran, hal inilah yang masih membingungkan dan belum dapat dijadikan acuan. 

Problem ketiga adalah terkait pemberian tunjangan sertifikasi. Ini bisa dirujuk 

dalam Permendiknas No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 

2005 tentang penentuan peningkatan kesejahteraan guru besarannya dapat mencapai 

lebih dari dua kali lipat penghasilan guru saat ini. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Guru 
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dan Dosen menentukan, bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang 

bersal dari beberapa sumber finansial, antara lain: gaji pokok, tunjangan yang melekat 

pada gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan maslahat 

tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip 

penghargaan atas dasar prestasi.
41

 Kasus problem tunjangan (tunjangan profesi guru) 

berlaku bagi guru PAI yang statusnya Non-PNS, khususnya yang terkategiri GTT. 

Ketika guru PAI yang PNS mendapatkan gaji penuh dan penambahan dana tunjangan 

sertifikasi (TPG), tetapi hal miris dirasakan oleh guru PAI yang statusnya Non-PNS 

karena hanya mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar 1.500.000,-/bulan sedangkan 

tunjangan GTT yang diberikan sebesar 1.000.000,-/bulan akan dihapuskan oleh 

Pemerintah Daerah setempat selaku pelaksana adalah Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan di kabupaten, artinya mereka tidak mendapatkan penghasilan yakni hanya 

menerima tunjangan sertifikasi sebesar 1.500.000,- / bulan dan dipotong pajak 5 %. 

Jadi pada intinya, mengenai pemberian tunjangan profesi guru ini peneliti 

menemukan ketimpangan bagi guru honorer, padahal secara substansiny guru honorer 

sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Hal inilah menurut peneliti merupakan 

“problem kemanusiaan” bagi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

maupun Kementerian Agama. Kasus ini peneliti nilai telah mendzolimi guru PAI 

honorer yang sama-sama mencerdaskan peserta didik tetapi mendapatkan perlakuan 

yang berbeda.  

Adapun untuk tempat pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

dipilih dan ditentukan oleh Kementerian Agama Pusat, pada tahun 2014 PLPG 

dilaksanakan di LPTK 206 IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang yang terdiri dari 
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3 (tiga) provinsi tempat domisili peserta sertifikasi terpilih, yaitu: Provinsi Riau, 

Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Tengah. 

 

Solusi pertama, terkait penentuan kuota calon peserta sertifikasi oleh panitia di 

tingkat kabupaten/kota dengan cara menyusun urut berdasarkan dengan mekanisme: 

1. Membuat daftar urut guru dibuat perjenis satuan pendidikan (TK, SD/SDLB, 

SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK/SMKLB), daftar guru PNS dan guru non-

PNS dipisahkan untuk masing-masing kabupaten/kota. 

2. Membuat daftar guru yang ada di kabupaten/kota dibuat dengan urutan prioritas: 

lama masa kerja sebagai guru PAI, usia, golongan/kepangkatan, beban 

mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja. 

Solusi kedua, hendaknya pembuat regulasi dalam hal ini adalah Kementerian Agama 

Pusat membuat aturan hendaknya disertai dengan petunjuk tekhnis pelaksanaannya 

dengan padat dan jelas sehingga Kemenag Kabupaten/Kota selaku pelaksana kebijakan 

dan guru PAI selaku objek regulasi tidak dibuat bingung dengan aturan pusat. 

Solusi ketiga, adalah pemberian tunjangan prifesi guru (TPG) harapannya tidak 

berat sebelah, alias memberlakukan azas keadilan. Azas kemaslahatannya dari 

pelaksanaan sertifikasi dan pemberian tunjangannya tentu merupakan berkah bagi guru, 

karena imbas dari sertifikasi yaitu penambahan penghasilan guru sebesar satu kali gaji 

pokok bagi guru PNS sedangkan guru Non-PNS maka dibayarkan sebesar 1.500.000,-

/bulan. Menurut peneliti harapannya ketika guru telah sejahtera (baik guru PNS maupun 

Non PNS) maka akan dapat melaksankan proses belajar mengajar dengan maksimal, 

sehingga menurut hemat peneliti akan dapat mewujudkan mutu pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas. Adanya perbedaan status dan perlakuan antara guru PAI 

yang PNS maupun Non PNS hendaknya tidak ada pemotongan honor/penghapusan 
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honor yang dilakukan oleh pihak terkait ketika guru Non PNS mendapatkan tunjangan 

sertifikasi. 

Solusi keempat, setelah adanya kesejahteraan yang meningkat diharapkan ada 

pengawasan (follow up) dan pembinaan yang continue terhadap guru-guru PAI yang 

telah lulus sertifikasi. Pengawasan dan pembinaan tersebut berfungsi untuk menjaga 

agar para guru yang telah disertifikasi tetap profesional. Pengawasan yang telah berjalan 

di Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin bagi guru PAI yakni melalui 

pengawas PAI dan Kepala Seksi PAI, barometer bahwa seorang guru PAI tersebut telah 

memenuhi syarat melaksanakan beban kerja minimum yakni melalui beberapa berkas 

yang diserahkan, diantaranya: Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT), Surat 

Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK), 

absensi kehadiran bulanan, dan berkas lainnya. 

 

Pelaksanaan (actuating) Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam  

Menurut Winardi bahwa tindakan menggerakkan (actuating) mencakup motivasi, 

kepemimpinan, komunikasi, pelatihan dan bentuk-bentuk pengaruh lainnya. 
42

 Maka 

dengan  sendirinya, lanjut Winardi bahwa “actuating” harus dikaitkan secara erat 

dengan fungís-fungsi lain, seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan atau 

evaluasi dalam pendidikan. Pelaksanaan atau pengarahan merupakan proses 

memberikan bimbingan kepada rekan kerja sehingga mereka menjadi pegawai yang 

berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

  Terkait analisis pelaksanaan sertifikasi guru PAI di Kemenag Musi Banyuasin 

yang pelaksanaan PLPG-nya di tahun 2014 bagi guru dan pengawas PAI yakni 
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dilaksanakan di LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo (sekarang UIN Walisongo) 

Semarang Jawa Tengah dari tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan 05 November 

2014. Penempatan Pendidikan dan latihan Profesi Guru dibagi oleh LPTK 206, yakni: 

Balai Pendidikan Khusus, Hotel Olimpic, Hotel Sriwedari, dan Hotel Muria. Selama 

pelaksanaan PLPG peneliti tidak menemukan kendala/keluhan dari peserta PLPG yang 

bersifat substansial, artinya saat pelaksanaan PLPG lancar dan tidak ditemukan kendala 

yang berarti. Kendala yang peneliti temukan ketika para-PLPG, khususnya pada 

pemanggilan dan pemberkasan. Ketika para-pemanggilan Kemenag Musi Banyuasin 

melalui Kasi PAIS mengacu kepada aplikasi PADAMU NEGERI dengan keluarnya 

form A-1, setelah keluar form A-1 maka guru PAI yang layak akan dipanggil oleh Kasi 

PAIS untuk memenuhi persyaratan pemberkasan. Artinya selain mengacu kepada 3 

(tiga) kriteria (usia, masa pengabdian, dan kepangkatan) maka guru PAI yang dapat 

mengikuti PLPG harus menunggu keluarnya form A-1. 

A. Latar Belakang Pelaksanaan Sertifikasi Guru 

Tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 merupakan sebuah amanat yang ketercapaiaannya harus diupayakan secara 

optimal, pada pasal 3 (tiga) secara eksplisit disebutkan bahwa pendidikan bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri, 

serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
43

 

Dari amanat Undang-Undang ini maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

diselenggarakannya pendidikan secara nasional adalah guna membentuk peserta didik 

yang dapat menggali potensi dirinya di semua bidang keahlian, intinya guna menuju dan 

mendekati kesempurnaan makna dari proses pendidikan, guna menuju ke keadaan yang 

lebih baik dari sebelumnya. 
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Adapun pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), pasal 40 ayat 2 (dua) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara 

professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan teladan/contoh, 

menjaga nama baik almamater/lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan 

kepercayaan yang telah diberikan. 
44

 

Berdasarkan amanat Undang-Undang di atas maka tugas dari pendidik dan tenaga 

kependidikan adalah pengkondisian peserta didik menuju proses belajar-mengajar yang 

bermakna sehingga diperolehlah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, 

negara, dan agama. Hal inilah yang harus dilakukan dan diteruskan bagi setiap pendidik 

dan tenaga kependidikan di dalam mendidik peserta didik sehingga dapat membentuk 

Sumber Daya Manusia (SDM)  yang mempunyai daya saing, berkompeten di bidangnya 

dan tentunya berguna bagi agama dan sesama. 

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah dituntut lebih dari itu, yaitu 

tidak hanya memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki 

serta dapat memahami dan menghayati serta mengamalkan ajaran agama Islam secara 

baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dapat menanamkan nilai-nilai 

luhur dari ajaran agama Islam sebagai landasan moral, etika, dan akhlak mulia, dalam 

rangka pembentukan sikap dan watak, serta budi pekerti yang luhur bagi para peserta 

didik melalui berbagai strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan oleh 

seorang pendidik, contoh strategi dan model pembelajaran tersebut ialah keteladanan 

(uswatun hasanah) yang dipraktikkan dan pelopori oleh guru Pendidikan Agama Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Guru Pendidikan Agama Islam adalah pendidik yang profesional dengan tugas 

utamanya mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, melatih, memberikan 

teladan, memberikan penilaian, dan mengevaluasi pencapaian peserta didik. Cakupan 

tugas ini haruslah mampu dilaksanakan dengan maksimal sehingga memang benar-

benar akan mampu membentuk peserta didik yang unggul, cerdas, dan berkarakter. 

Sedangkan untuk pengawas di sekolah merupakan salah satu unsur tenaga 

kependidikan baik tugasnya sebagai pengawas mata pelajaran dalam hal ini adalah 

pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun tugasnya sebagai pengawas sekolah, 

yang memiliki peran penting dan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, 

khususnya dalam meningkatkan mutu dan kinerja guru/sekolah yang menjadi 

binaannya. Pengawas adalah guru/pendidik yang mendapatkan tugas khusus sebagai 

pengawas, baik sebagai pengawas satuan pendidikan maupun sebagai pengawas mata 

pelajaran. Adapun pengawas satuan pendidikan bertugas melakukan pembinaan di 

bidang akademik dan manajerial melalui kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi. 

Sedangkan pengawas mata pelajaran adalah guru yang diberikan tugas tambahan 

sebagai pengawas yang tugasnya memberikan pembinaan di bidang akademik untuk 

satu atau lebih mata pelajaran. Adapun bagi guru yang tugasnya sebagai Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PAI) yakni bertugas melaksanakan pembinaan di bidang 

akademik khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui 

kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Guru PAI 

yang menjadi binaannya wajib memberikan laporan secara berkala berupa 

perkembangan pembelajaran dalam jangka realisasi pembelajaran dalam 1 (satu) bulan 

satu kali. 

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010, pasal 17 

disebutkan bahwa pembinaan guru Pendidikan Agama, termasuk Guru Pendidikan 

Agama Islam (GPAI) dan Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam (PGPAI), secara 
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nasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau oleh pejabat yang diberi tugas oleh 

Menteri. Dalam hal ini ialah Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Pembinaan Guru dan 

Pengawas PAI diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui 

pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, 

apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi pendidik, dan 

bentuk lainnya. 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. 

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan, yang diberikan kepada guru 

sebagai tenaga profesional. Program sertifikasi ini secara substansial berguna sebagai 

upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutupendidikan melalui 

tenaga pendidik dan peserta didik. 
45

 

Pelaksanaan program sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

yang memiliki program peningkatan/pengadaan tenaga kependidikan, yang terakreditasi 

dan ditetapkan oleh pemerintah. Sedangakan Pemerintah memberikan tunjangan profesi 

kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh pemerintah atau 

oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

Pemberian tunjangan profesi bagi guru PNS maupun Non PNS bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi, meningkatkan profesionalisme, dan kinerja, serta meningkatkan 

kesejahteraan guru dalam rangka tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar dan meningkatnya prestasi belajar peserta didik. 

Proses pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah suatu proses yang cukup 

panjang, dimulai dari proses pendataan, pengumpulan berkas, mengikuti pelatihan, dan 

tes uji kompetensi guru dan pengawas PAI di lingkungan Kementerian Agama setelah 

dinyatakan lulus barulah pendidik berhak untuk mendapatkan sertifikat setelah 

memenuhi berbagai syarat dan dinyatakan lulus PLPG, pengajuan calon peserta, 
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pelatihan sertifikasi, pengajuan NRG, dan penerbitannya, pengajuan tunjangan profesi 

sampai dengan diperolehnya tunjangan profesi (TPG). Pemberian Tunjangan Profesi  

Guru (TPG) tersebut cukuplah kompleks dan panjang prosesnya, sehingga diperlukan 

koordinasi dalam persiapan, proses pendataan, penyelenggaraan sertifikasi dan proses 

pemberian tunjangan profesi guru tersebut. 

Selain daripada itu terdapat perubahan kebijakan terhadap penyelenggara 

sertifikasi guru dan pengawas PAI mulai tahun 2014, diantaranya: 

1. Penetapan calon peserta dilakukan secara aplikasi online (AP2SG) yang 

dikoordinir oleh Kemendikbud, namun untuk penetapan peserta yang ikut 

sertifikasi/PLPG dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan 

mempertimbangkan jumlah kuota dari masing-masing LPTK penyelenggara 

sertifikasi. 

2. Sebelum pelaksanaan PLPG dilakukan tes Uji Kompetensi Awal (UKA). 

3. Dasar penetapan peserta berdasarkan perangkingan: usia, masa kerja, dan 

golongan. 

4. Sertifikasi berbasis program studi (prodi), dalam hal ini Pendidikan Agama 

Islam (PAI). 

5. Materi yang diberikan saat PLPG terdiri dari: teori dan praktik. 

6. Soal ujian tulis di akhir PLPG terstandar secara nasional, disesuaikan dengan 

kisi-kisi dan modul PLPG.
46

 

Berdasarkan 6 (enam) tahapan di atas maka seorang guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) wajib mengikuti kebijakan ini dan setelah dinyatakan lulus PLPG 

sehingga nantinya akan mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) yang terbit 

pada tahun berikutnya, kemudian barulah mendapatkan haknya melalui 

dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang 
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penetapan nama-nama guru dan pengawas yang berhak mendapatkan Tunjangan 

Profesi Guru (TPG). Hal ini pun harus disingkronkan dengan beban kerja yang 

dijalankan guru tersebut apakah memang sudah memenuhi standar minimal 24 jam 

pelajaran/minggu, baik jam mengajarnya memang memenuhi standar 24 jam 

pelajaran atau jika kurang dari 24 (dua puluh empat) jam pelajaran maka harus 

ditambahkan dengan tugas tambahan yang mempunyai nilai ekuivalensi, semisal 

sebagai kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan pendidikan, kepala 

laboratorium, kepala perpustakaan, guru piket, atau sebagai guru Pembina kegiatan 

ekstrakurikuler.  

 

B. Pola Pelaksanaan Sertifikasi Guru 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 11 

Tahun 2011, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti 

sertifikasi melalui salah satu dari pola yang telah ditetapkan, yaitu: 

1) Pola Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung (PSPL) 

Sertifikasi pola PSPL diberikan kepada guru atau guru yang diangkat dalam 

jabatan pengawas secara langsung sebagaimana diatur dalam persyaratan 

peserta. 

2) Pola Portofolio (PF) 

Sertifikasi pola portofolio diperuntukkan bagi guru yang memenuhi persyaratan 

akademik dan administratif serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. 

3) Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

Sertifikasi pola PLPG diperuntukkan bagi guru yang langsung memilih pola ini 

karena tidak memiliki prestasi dan kesiapan diri atau bagi guru yang mengikuti 

pola Portofolio, akan tetapi tidak lulus dalam mengikuti tes awal (Uji 

Kompetensi Awal), atau tidak mencapai passing grade penilaian portofolio, atau 
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tidak lulus verifikasi portofolio, dan atau mengikuti pola Pemberian Sertifikat  

Pendidik Secara langsung (PSPL) akan tetapi tidak memenuhi persyaratan. 

4) Pola PPG (Pendidikan Profesi Guru) 

Sertifikasi pola PPG diberikan kepada guru atau guru yang diangkat dalam 

jabatan pengawas yang tidak memenuhi persyaratan Portofolio, Pendidikan dan 

Latihan Profesi Guru (PLPG), dan Pemberian Sertifikat Pendidik Secara 

Langsung (PSL). Bagi guru yang pengabdiannya dimulai pada tahun 2006 ke 

atas dan akan mengikuti sertifikasi di tahun 2016. Program ini dilaksanakan 

selama 1 (satu) tahun masa perkuliahan.
47

 

Berdasarkan pola pelaksanaan program sertifikasi di atas terdapat 4 (empat) 

pilihan pola pelaksanaan program sertifikasi yang salah satunya pola kebijakan 

tersebut wajib untuk diikuti oleh seorang guru yang akan mendapatkan sertifikat 

pendidik. Adapun Berdasarkan informasi terkini bahwa jika seorang guru yang 

melakukan pengabdian/mengajarnya dimulai pada tahun 2006 sampai sekarang maka 

akan mengikuti pola sertifikasi PPG/Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) 

yang waktu pelaksanaan programnya dilakukan selama 1 (satu) tahun. 

Jumlah sekolah peserta sertifikasi guru PAI dari SMA dan SMK se Kabupaten 

Musi Banyuasin tahun 2014 berdasarkan data Kasi PAIS, yakni: pada SMA ada 20 

sekolah dan SMK ada 7 sekolah, sedangkan daftar peserta sertifikasi guru PAI 

(SMA/SMK) di Kementerian Agama Kab. Musi Banyuasin tahun 2014 berjumlah 30 

orang yang terdiri dari 3 orang yang berstatus Non PNS (a.n. Madiyansyah, Fariza, 

dan Puryanto) dan 27 orang yang berstatus PNS, adapun yang berusia 50 tahun ke 

atas ada 2 orang (a.n. Muh. Mun‟im lahir tanggal 05 Februari 1964, dan Yulisastari 

lahir tanggal 23 September 1963) selebihnya 28 orang berusia di bawah 50 tahun:
48
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No Nama Nama Sekolah 

(Tempat Tugas) 

Tempat PLPG Tgl Lahir Tgl Lulus 

Sertifikasi 

1 2 3 4 5 6 
1 AHMAD NAZORI SMAN 1 SEI LILIN IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

10/05/1975 02/12/2014 

2 TOHA YASIN SMAN 1 SEI LILIN IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

10/11/1973 02/12/2014 

3 ABIDA SMAN 2 KELUANG IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

11/10/1977 02/12/2014 

4 AHMAD MUSAFA SMAN 1 BAYUNG 

LENCIR 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

10/12/1973 02/12/2014 

5 ALFIAN SMAN 3 LAIS IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

15/08/1973 02/12/2014 

6 ALI RAHMAN SMAKN 1 SEKAYU IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

07/08/1973 02/12/2014 

7 ANDRI EKA BAKTI SMAN 4 SEKAYU IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

26/03/1980 02/12/2014 

8 ARAFIK SMAN 1 SEKAYU IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

94/10/1978 02/12/2014 

9 ARLIANI SMAN 2 SANGA 

DESA 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

18/08/1973 02/12/2014 

10 ELIYANA SMKN 1 SEKAYU IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

26/02/1974 02/12/2014 

11 HERI AMRIYANTO SMKN 1 LAIS IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

27/12/1969 02/12/2014 

12 HERLINAWATI SMKN 1 SEKAYU IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

18/12/1978 02/12/2014 

13 HUSNI TAMRIN SMKN 1 PLAKAT 

TINGGI 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

05/04/1972 02/12/2014 

14 KADARIA SMKN 1 SANGA 

DESA 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

26/04/1979 02/12/2014 

15 LILIS SURYANI SMAN 1 KELUANG IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

12/06/1968 02/12/2014 

16 MUH. MUN‟IM SMAN 2 SEI KERUH IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

05/02/1964 02/12/2014 

17 MULYADI SMAN 1 SANGA 

DESA 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

24/10/1973 02/12/2014 

18 PEDER MALKAJ SMKN 1 BAYUNG 

LENCIR 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

30/06/1976 02/12/2014 

19 REZA PAHLEPI SMAN 1 LAWANG 

WETAN 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

10/10/1980 02/12/2014 

20 RUMAYANI SMAN 2 LAIS IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

23/05/1977 02/12/2014 

21 SUDIRMAN SMAN 1 BABAT 

TOMAN 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

29/03/1969 02/12/2014 

22 SUHARTO SMAN 2 BABAT 

TOMAN 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

19/06/1966 02/12/2014 

23 SUHARTONO SMKN 1 BABAT 

SUPAT 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

05/07/1970 02/12/2014 

24 UMIRTI SMAN 1 TANAH 

ABANG 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

22/07/1966 02/12/2014 

25 UMRAHADI SMAN 1 LAWANG IAIN WALISONGO 23/03/1977 02/12/2014 
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WETAN SEMARANG 

26 YULISASTARI SMAN 1 LAIS  23/09/1963 02/12/2014 

27 ZULKIPLI SMKN 1 SEKAYU IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

07/05/1973 02/12/2014 

28 MADIYANSYAH SMAN 2 UNGGUL 

SEKAYU 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

19/10/1980 02/12/2014 

29 FARIZA SMAN 2 LAIS IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

03/11/1970 02/12/2014 

30 PURYANTO SMA BINA 

BANGSA PP AL 

FALAH 

IAIN WALISONGO 

SEMARANG 

12/05/1974 02/12/2014 

 

Ketentuan pelaksanaan sertifikasi guru PAI tahun 2014 menurut Kementerian 

Agama Pusat, yaitu: 

1. Peserta PLPG adalah peserta yang telah mengikuti Uji Kompetensi Awal 

(UKA). Calon peserta yang belum mengikuti UKA maka tidak 

diperkenankan untuk mengikuti PLPG. 

2. PLPG dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dengan bobot 90 jam 

Pembelajaran (46 JP teori dan 44 JP praktik). Satu jam pembelajaran setara 

dengan 50 (lima puluh) menit. 

3. Penentuan tempat pelaksanaan PLPG harus memperhatikan kelayakan 

(refresentatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran. 

4. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian atau 

mata pelajaran, dalam hal ini bidang keahlian “Pendidikan Agama Islam”. 

Setiap rombel terdiri atas 30 orang peserta. 

5. Penempatan peserta PLPG berdasarkan pemetaan hasil UKA. Misal: 

kelompok peserta dengan nilai UKA 30-42 dan kelompok peserta dengan 

nilai UKA 42. 

6. Agar lebih efektif dan efisien, satu kelompor peer teaching/peer guidance 

and counseling/peer supervising terdiri atas 10 (sepuluh) orang peserta. 
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7. Satu kelompok  peer teaching/peer guidance and counseling/peer 

supervising difasilitasi oleh dua orang instruktur yang memiliki NIA yang 

relevan, terutama pada saat ujian. 

8. Pembelajaran dalam PLPG dilakukan dengan pendekatan interaktif dan 

pemodelan. Dalam proses pembelajaran, instruktur diwajibkan menggunakan 

multi media (teknologi informasi) dan multi metode yang berbasis pada 

pembelajaran aktif, sesuai tuntutan kurikulum 2013. 

9. Rayon LPTK merancang strategi pelaksanaan PLPG dan materi 

pembelajaran dengan memperhatikan kurikulum PLPG dan kisi-kisi uji 

kompetensi. 

10. Penugasan instruktur harus mempertimbangkan penguasaan substansi dan 

kemampuan mengaplikasikan berbagai strategi pembelajran yang sesuai 

dengan kurikulum 2013 serta memiliki komitmen dalam menjalankan tugas. 

11. Instruktur workshop harus mampu memfasilitasi dan memotivasi peserta 

sehingga workshop menjadi wahana pembelajaran dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. 

12. Dalam rangka efektifitas serta keberhasilan hasil PLPG secara maksimal 

maka instruktur PLPG terlebih dahulu harus memiliki kualifikasi dan 

kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya.
49

 

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan di atas maka dapat difahami bahwa 

proses untuk mendapatkan sertifikat pendidik bagi guru PAI agar dapat 

diakui menjadi guru yang professional menempuh tahapan yang cukup 

panjang. Ketentuan ini telah dimulai berdasarkan hasil capaian calon peserta 

sertifikasi, tempat, dan materi pembelajaran yang telah memenuhi standar 

serta instruktur yang kompeten di bidangnya sehingga akan mampu 
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mencapai target terwujudnya guru PAI yang berkompeten dan professional. 

Ketentuan di atas adalah aturan Kementerian Agama Pusat yang telah 

dirancang sedemikian matang sehingga memang peningkatan kualitas guru 

PAI melalui program sertifikasi dilakukan dengan serius, terukur, dan efektif 

bukan formalitas guna mendapatkan sertifikat pendidik. 

 

C. Materi Pelaksanaan Sertifikasi Guru (PLPG) 

Materi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) disusun dengan 

memperhatikan 4 (empat) kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, 

yaitu: 1) pedagogik, 2) professional, 3) kepribadian, dan 4) sosial. 

Adapun pengembangan materi PLPG mengacu pada: 

1) Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru, 

2) Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Konselor, dan 

3) Permendiknas No. 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi akademik dan 

Kompetensi Guru Pendidikan Khusus. 

4) Komponen-komponen pendukung kurikulum 2013 (Permendikbud terkait 

kurikulum 2013, buku guru dan buku siswa, format silabus, RPP, dan lain-

lain).
50

 

 

Adapun rambu-rambu kurikulum yang diberikan saat pelaksanaan 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) ialah: 

No Materi Diklat Alokasi Waktu 
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Teori Praktik 

1. Umum    

 a. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru 4 - 

 b. Informasi Kurikulum 2013 4 - 

2. Pokok    

 a. Pendalaman Materi Bid. Studi dan 

Strategi Pembelajaran dengan 

memperhatikan kurikulum 2013 

30 - 

 b. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 2 6 

3. Workshop Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran 

- 20 

4. Praktik Pembelajaran - 20 

5. Ujian Tulis 4 - 

Jumlah 44 46 

Dokumentasi Pelaksanaan PLPG 2014 

 

    Berdasarkan rambu-rambu kurikulum yang telah ditentukan di atas maka 

dapat diakumulasikan jam pelajaran yang telah diberikan selama pelatihan 

(PLPG) adalah sebanyak  90 jam yang diberikan selama + 10 (sepuluh) hari baik 

berupa teori maupun praktik. 

Adapun pada saat workshop hal-hal yang perlu diperhatikan menurut 

Kementerian Agama Pusat, yaitu: 

1. Pengembangan perangkat pembelajaran, setiap kelas terdiri dari 30 orang 

peserta yang difasilitasi oleh minimal 2 (dua) orang asesor/instruktur yang 

memiliki NIA relevan. 

2. Peserta difasilitasi instruktur melakukan orientasi dan diskusi tentang format 

dan substansi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar 

kerja peserta didik (LKPD), rancangan bahan ajar, media, dan perangkat 

penilaian sesuai tuntutan kurikulum 2013. 
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3. Peserta memilih kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang akan 

dikembangkan menjadi perangkat pembelajaran. Setiap peserta minimal 

mengembangkan 2 (dua) perangkat pembelajaran, masing-masing dari 

kompetensi dasar yang berbeda. 

4. Peserta didampingi instruktur guna untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran, yang terdiri dari: 

a. RPP sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. 

b. Rancangan bahan ajar (pengembangan dari materi yang tertulis di RPP). 

c. Media pembelajaran (pengembangan media sebagaimana tercantum di 

RPP). 

d. LKPD dan perangkat penilaian (pengembangan LKPD dan perangkat 

penilaian sebagaimana dirancang dalam RPP). 

e. Presentasi dan refleksi dari workshop. 

f. Uji Kompetensi Akhir: 1) Uji kompetensi di akhir PLPG bukan sekedar 

mengevaluasi hasil belajar peserta selama PLPG, tetapi lebih kepada 

pengukuran kompetensi guru sebagai pendidik professional. 2) Uji 

kompetensi mencakup ujian tulis dan ujian kinerja. 

5. Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi professional dan 

pedagogik, sedangkan ujian kinerja bertujuan untuk mengungkap 

kompetensi professional, pedagogik, kepribadian, dan sosial secara holistik. 

6. Ujian kinerja dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran (peer teaching) 

bagi guru atau praktik bimbingan dan konseling (peer guidance and 

counseling) bagi guru Bimbingan dan Konseling, atau mengajar dan praktik 

supervisi (peer supervising) bagi guru yang diangkat dalam jabatan 

pengawas. 
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7. Ujian kinerja untuk setiap peserta minimal dilaksanakan selama 1 (satu) jam 

pembelajaran (JP). 

8. Uji tulis:  

a) Ujian tulis pada akhir PLPG dilaksanakan dengan pengaturan tempat 

duduk yang layak dan setiap 30 peserta diawasi oleh dua orang 

pengawas. 

b) Naskah soal ujian tulis terstandar secara nasional yang 

pengembangannya dikoordinasikan oleh KSG. 

c) Materi ujian bagian pertama adalah materi uji kompetensi terstandar 

secara nasional, mencakup kompetensi pedagogik dan professional 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendikans) Nomor 16 Tahun 2007 atau bagi guru BK yang 

tertuang dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008. Instrument uji 

kompetensi terstandar ini pengembangannya dikoordinasikan oleh 

KSG. Setiap rayon LPTK harus memberikan instrument uji kompetensi 

ini secara utuh. 

d) Materi ujian bagian kedua adalah materi uji kompetensi yang 

dikembangkan oleh Rayon LPTK. Materi uji kompetensi ini harus 

sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat PLPG. Uji kompetensi 

pada akhir PLPG harus dapat memastikan bahwa peserta yang lulus 

berarti telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005. 

e) Bentuk soal uji tulis adalah gabungan dari bentuk uraian dan pilihan 

ganda. Soal uraian dikembangkan oleh Rayon LPTK, berbentuk kasus 

atau paling tidak berbentuk uraian terstruktur. Sedangkan soal pilihan 

ganda dikembangkan oleh KSG. Kedua bentuk ujian tersebut diarahkan 
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untuk mengukur tingkat penalaran tinggi peserta ujian PLPG. Jumlah 

butir soal disesuaikan dengan bentuk soal, tingkat kesulitan butir soal, 

dan waktu yang tersedia. 

f) Waktu ujian: 4 (empat) Jam Pembelajaran atau selama 200 menit, 

terdiri atas 120 menit untuk mengerjakan soal uji kompetensi terstandar 

dari KSG dan 80 menit untuk mengerjakan soal yang dikembangkan 

oleh Rayon LPTK. 

g) Ujian ulang diperuntukkan bagi peserta sertifikasi yang belum 

mencapai batas nilai kelulusan pada satu atau lebih diantara ujian tulis 

nasional (UTL), dan ujian praktik. 

h) Bagi peserta yang belum berhasil pada ujian ulang pertama, diberi 

kesempatan untuk mengikuti ujian ulang kedua. 

9. Penentuan skor hasil 

a) Skor Hasil Workshop (HW) merupakan rerata dari skor hasil penilaian 

proses workshop dan skor hasil penilaian produk workshop. 

b) Proses workshop dinilai dalam 3 (tiga) hal: a) tanggung jawab, b) 

kemandirian, c) kejujuran kerja, dan lain-lain. Proses workshop ini 

dapat dinilai dengan menggunakan Instrument Penilaian Proses 

Workshop (IPPW). 

c) Produk workshop terdiri atas: a) guru kelas atau mata pelajaran: 

perangkat pembelajaran (silabus, RPP, media pembelajaran, rancangan 

bahan ajar, perangkat penilaian, dan LKPD). b) Guru Bimbingan dan 

Konseling (BK): rancangan program BK di sekolah, rancangan 

pelaksanaan layanan konseling individual, rancangan pelaksanaan 

bimbingan kelompok atau klasikal, rancangan evaluasi program BK, 
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rancangan laporan penyelenggaraan program Bimbingan dan 

Konseling.
51

 

Pada saat pelaksanaan workshop peserta PLPG dibimbing dan 

diarahkan oleh instruktur guna mengembangkan berbagai kelengkapan 

pembelajaran, semisal: menganalisis silabus, membuat RPP, mencari bahan 

ajar yang sesuai, dan sejenisnya. Di akhir kegiatan workshop peserta PLPG 

akan mengikuti 2 (dua) tes, yakni: pertama, tes ujian tertulis yang bertujuan 

untuk mengukur kemampuan professional dan pedagogic. Kedua, tes ujian 

kinerja yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kepribadian dan social 

secara menyeluruh. Bentuk soal ujian tulis mempunyai 2 (dua) bentuk soal, 

yakni: soal berbentuk uraian yang dikembangkan oleh Rayon LPTK 206 

IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah, sedangkan soal pilihan ganda 

dibuat oleh KSG. Bagi peserta yang belum mencapai standar minimal 

kelulusan maka akan diikutkan program remedial. Diakhir kegiatan PLPG 

peserta akan mempunyai/menghasilkan produk diantaranya: silabus, RPP, 

media pembelajaran, rancangan bahan ajar, instrument penilaian, dan 

LKPD. 

 

D. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Sertifikasi Guru 

Prinsip berasal dari kata principle yang bermakna asal, dasar, prinsip sebagai 

dasar  pandangan dan keyakinan, pendirian seperti berpendirian, mempunyai dasar 

atau prinsip yang kuat. Adapun dasar dapat diartikan asas, pokok atau pangkal 

(sesuatu pendapat aturan dan sebagainya).
52
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 Prinsip dasar diadakannya sertifikasi guru yakni untuk peningkatan mutu 

agar seorang guru/pendidik tersebut dapat mengajar dengan profesional. Adapun 

profesionalisme seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar dapat terwujud 

dalam teaching behavior (Murray 1983) menyebutkan komponen-komponen yang 

meliputi teaching behavior adalah: 1) kejelasan metode untuk mengklasifikasikan 

konsep. 2) antusiasme guru dalam mengajar. 3) interaksi untuk mengembangkan 

partisipasi siswa. 4) pengaturan dalam menata subjek pelajaran. 5) langkah-langkah 

dalam memberikan informasi. 6) kriteria penilaian 7) karakteristik suara, dan 8) 

hubungan antara guru dengan peserta didik untuk meningkatkan keaktifan peserta 

didik.
53

 

Berdasarkan teaching behavior maka seorang guru harus telah 

mengklasifikasikan metode yang cocok untuk dipakai pada materi tertentu, seorang 

guru di dalam mengajar harus antusias agar peserta didik juga merasa antusias 

sehingga waktu pembelajaran terlewatkan dengan sangat fun, guna menghidupkan 

kondisi kelas agar menarik maka seorang pendidik dituntut untuk dapat 

memancing/men-stimulan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, pengaturan 

dan langkah-langkah pemberian informasi harus dilakukan dengan sistematis 

sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami informasi/pelajaran yang 

telah guru sampaikan, seorang guru juga harus mempunyai kriteria penilaian yang 

jelas sehingga peserta didik merasa puas dengan capaian yang telah diperolehnya, 

karakter suara seorang guru haruslah jelas sehingga lebih mempermudah 

pemahaman, dan terakhir hubungan komunikasi antara guru dengan peserta didik 

hendaknya dilaksanakan dengan familiar sehingga peserta didik tidak takut untuk 
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menyampaikan ide maupun pendapatnya di dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Pelaksanaan Sertifikasi bagi Guru 

PAI di Sekolah pada Kementerian Agama Kab. Musi Banyuasin 

Sebelum memaparkan factor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan 

sertifikasi guru PAI, maka terlebih dahulu peneliti harus menyampaikan tentang 

persyaratan peserta sertifikasi guru PAI berdasarkan ketentuan Kementerian Agama RI 

tahun 2014, yaitu: 

1. Persyaratan Umum 

a. Berstatus sebagai guru tetap, dibuktikan dengan: 

1) Surat Keputusan dari Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, untuk guru PNS. 

2) Surat Keputusan sebagai guru tetap yang diterbitkan oleh penyelenggara 

pendidikan/yayasan yang berbadan hokum/kepala satuan pendidikan, untuk 

guru bukan PNS yang bertugas di sekolah swasta. 

3) Surat Keputusan sebagai guru tetap yang diterbitkan oleh 

Gubernur/Bupati/Walikota/Dina atau pejabat yang berwenang setempat, 

untuk guru bukan PNS yang bertugas di sekolah negeri. 

b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan 

terdaftar dalam database PADAMU NEGERI sampai level bintan 4. 

c. Secara administrasi tercatat pada database Pendidikan Islam Ditjen Pendidikan 

Islam (EMIS) sebagai guru pada sekolah. 

d. Belum memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI dan bagi guru masih aktif 

mengajar untuk mata pelajaran PAI baik di sekolah negeri maupun swasta atau 

pada satuan administrasi pangkal (SATMIKAL) atau tempat tugas induk/pokok 
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dan sekurang-kurangnya mempunyai beban kerja 6 (enam) jam tatap muka per 

minggu. 

e. Berusia maksimal 58 tahun pada tanggal 31 Desember pada tahun berjalan. 

f. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau Diploma 4 (D-4) dari program 

studi PAI pada Perguruan Tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan. 

g. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau Bukan PNS) minimal 8 tahun per 

31 Desember tahun sebelumnya pada satuan pendidikan secara terus menerus 

atau sudah menjadi guru pada satuan pendidikan sebelum tanggal 30 Desember 

2005 atau sebelum UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diterbitkan. 

h. Tercantum dalam daftar calon peserta (Long List) sertifikasi tahun berjalan 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam berdasarkan 

Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) yang dikelola oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

i. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. 

j. Seluruh persyaratan tersebut dilampirkan dan diserahkan kepada seksi 

PAIS/PAKIS/PENDIS di kabupaten/kota.
54

 

Berdasarkan 10 persyaratan di atas adalah suatu keharusan untuk dipenuhi oleh 

guru PAI yang bersangkutan jika untuk dapat dipanggil pada program sertifikasi 

di tahun 2014. Undang Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 

merupakan acuan yuridis bagi guru PAI untuk dapat diikutkan pada sertifikasi 

pada tahun tersebut, jika masa kerjanya sebagai guru PAI sudah mencapai 

minimal 8 tahun atau pada Desember 2005 telah menjadi guru PAI maka besar 

kemungkinan akan mendapatkan pemanggilan guna mengikuti program 

sertifikasi di tahun 2014. 

2. Persyaratan Khusus 
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a. Guru yang diangkat menjadi PNS setelah atau sejak tanggal 1 Januari 2006 

harus melampirkan SK honorernya sebelum yang bersangkutan menjadi 

PNS, dengan ketentuan: 

1) SK mengajar dari Gubernur/Bupati/Walikota bila honorer di sekolah 

negeri. 

2) SK mengajar dari yayasan yang berbadan hokum, bila honorer di sekolah 

swasta. 

b. Guru PAI yang belum sarjana (S-1) atau Diploma 4 (D-4), dapat menjadi 

peserta sertifikasi apabila pada tanggal sebelum 1 Januari tahun berjalan: 

1) Telah berusia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja minimal 20 

tahun sebagai guru sebelum per 1 Januari tahun berjalan (dibuktikan 

dengan SK pengangkatan) 

2) Sudah golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara 

dengan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).
55

 

Jika seorang guru PAI belum memenuhi syarat umum dan syarat khusus di atas 

maka bisa dipastikan bahwa guru PAI bersangkutan tidak akan dipanggil mengikuti 

PLPG maupun program sertifikasi sejenisnya, atau menyesuaikan dengan kebijakan 

pemerintah ter-up date. 

Adapun factor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses 

pelaksanaan sertifikasi bagi guru PAI di sekolah pada Kementerian Agama Kantor Kab. 

Musi Banyuasin di tahun 2014, sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi PAIS dan staff, bahwa yang 

menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan sertifikasi bagi guru PAI pada 

Kementerian Agama Kantor Kabupaten Musi Banyuasin: 1) guru bersangkutan belum 
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menyelesaikan S-1/D-4, 2) masa kerja yang bersangkutan belum mencapai 5 tahun, 3) 

tidak tercatat sebagai guru PAI di data EMIS, 4) Usia guru PAI belum mencapai 50 

tahun, 5) golongan belum mencapai IV/a, 6) belum memiliki NUPTK. 

Melihat 6 faktor penghambat di atas, maka bisa dipastikan guru PAI yang 

bersangkutan akan terhambat dalam pemanggilan sertifikasinya. Ketika seorang guru 

PAI sudah mencapai masa pengabdian minimal 5 tahun tetapi belum 

menyelesaikan/belum berpendidikan S-1/D-4 maka tidak akan dipanggil untuk 

mengikuti tahapan sertifikasi, begitu juga ketika masa pengabdian guru tersebut belum 

mencapai 5 tahun maka tidak akan dipanggil untuk mengikuti sertifikasi, hal yang juga 

krusial ketika seorang guru PAI yang bersangkutan tidak pernah mengumpulkan data 

EMIS pada Kementerian Agama di Bagian Pendidikan Agama Islam Sekolah maka bisa 

dipastikan juga tidak akan terdaftar dan dipanggil untuk sertifikasi,dan jika guru PAI 

yang bersangkutan belum memiliki NUPTK maka dipastikan tidak akan dipanggil 

sertifikasi. Berdasarkan beberapa factor di atas maka dapat disimpulkan bahwa factor 

penghambat ini lebih bersifat sdministratif, tetapi merupakan ketentuan wajib guna 

dipenuhi oleh setiap guru PAI sebagai syarat bagi calon peserta sertifikasi. 

Berdasarkan 6 faktor di atas artinya cukup sulit dan perlu perjalanan yang 

panjang bagi seorang guru PAI untuk dapat dipanggil sertifikasi dan dapat merasakan 

tunjangan profesi guru. beberapa factor penghambat ini mutlak harus dipenuhi, 

walaupun bersifat administrasif tetapi berpengaruh terhadap penentuan dipanggil atau 

tidaknya seorang guru PAI sangat jelas. Kecuali apabila memang guru PAI yang 

bersangkutan batas usianya telah melebihi 50 tahun, walaupun pendidikannya belum S-

1/D-4 masih ada harapan untuk dipanggil pada proses sertifikasi tahun 

berjalan/berikutnya. Melalui beberapa factor ini bisa disimpulkan bahwa seorang guru 

PAI wajib telah menyelesaikan S-1/D-4 sebagai bukti pencapaian akademiknya dan bisa 

dikatakan layak untuk mengajar serta mendidik. 
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Adapun factor pedukungnya: 1) guru yang bersangkutan telah menyelesaikan S-

1/D-4, 2) masa kerja lebih dari 5 tahun terhitung sejak lahirnya UU Guru dan Dosen, 3) 

tercatat sebagai guru PAI dalam data EMIS, 4) usia yang bersangkutan telah mencapai 

minimal 50 tahun, 5) golongan sudah IV/a, 6) memiliki NUPTK. (wawancara dengan 

Kasi PAIS tanggal 10 Mei 2016).
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Supaya guru PAI tidak terhambat untuk dapat dipanggil dan mengikuti program 

sertifikasi maka guru yang bersangkutan harus telah menyelesaikan pendidikan S-1/D-4 

pada Perguruan Tinggi yang berbadan hokum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 maka syarat calon peserta sertifikasi sekurang-

kurangnya telah mengabdi selama 5 tahun, pendataan guru PAI di setiap sekolah pada 

berbagai tingkatan maka Kasi PAIS dan staff memfasilitasi untuk setiap tahun mengisi 

data EMIS sebagai bentuk pendataan dan controlling jumlah guru PAI yang mengajar di 

satuan pendidikan, dan apabila seorang guru PAI telah memiliki NUPTK maka akan 

mempermudah proses pemanggilan. 

 

Bentuk Controlling/Follow Up yang Dilakukan Kementerian Agama Kantor 

Kabupaten Musi Banyuasin bagi Guru PAI yang telah Disertifikasi  

Menurut Winardi bahwa pengawasan atau evaluasi adalah meliputi tindakan mengecek 

dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. 
57

 

Apabila ditemukan ketidak sesuaian atau hasil pekerjaan yang menyimpang, maka perlu 

dilakukan tindakan-tindakan korektif untuk memperbaikinya sehingga akan lebih baik 

dan akan mendekati kesempurnaan di tahun/waktu yang akan datang. 

Ketentuan bagi seorang guru PAI yang telah disertifikasi/telah mendapatkan 

sertifikat pendidik maka harus melaksanakan beban kerja minimal sebanyak 24 (dua 
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puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu jika tidak menduduki jabatan tertentu. 

Adapun ketentuan praktisnya untuk beban kerja seorang guru yang telah disertifikasi 

sesuai dengan pedoman tekhnis pengelolaan sertifikasi guru dan pengawas Pendidikan 

Agama Islam tahun 2014, yaitu: 

1. Guru Pendidikan Agama Islam yang berstatus PNS 

a. Beban kerja guru PNS dilaksanakan paling sedikit 24 jam tatap muka 

(JTM) dalam 1 minggu pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan, 

dengan ketentuan wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap 

muka pada satuan administrasi pangkalnya (SATMIKAL). 

b. Beban mengajar Guru PNS dilaksanakan secara tatap muka untuk mata 

pelajaran di semua jenjang atau kelas yang sesuai dengan peruntukan 

sertifikasi pendidik yang dimilikinya. 

c. Beban mengajar guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

satuan pendidikan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 

1 (satu) minggu. 

d. Beban mengajar guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai wakil 

kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap 

muka dalam 1 (satu) minggu. 

e. Beban mengajar guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

perpustakaan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 

1 (satu) minggu. 

f. Beban mengajar guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

laboratorium adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 

1 (satu) minggu. 
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g. Beban mengajar guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling 

sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

h. Bagi guru PNS yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 

(dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat 

memenuhinya dengan melaksanakan tugas yang diterbiktan oleh pejabat 

terkait. 

i. Melaksanakan tugas yang dimaksud pada huruf h di atas adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengajar pada satuan pendidikan formal lainnya; 

2) Membina kegiatan ekstrakurikuler PAI dalam bentuk antara lain: 

melaksanakan kegiatan Tuntas Baca Tulis Al Qur‟an (TBTQ), 

ketrampilan dan seni PAI (Pentas PAI), Rohani Islam (Rohis), dan 

lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan secara tatap 

muka dengan memenuhi kriteria, meliputi: (a) terjadwal (b) kontinue, 

dan (c) terukur. 

3) Menjadi tutor program Paket A, B, C, atau Paket C kejuruan. 

4) Membina keagamaan di masyarakat yang bersifat rutinitas; 

5) Tambahan mengajar PAI sesuai kebutuhan sekolah. 

j. Penetapan beban kerja untuk tiap Guru PNS pada tiap satuan pendidikan 

berbentuk Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT)  dan 

diterbitkan oleh tiap-tiap Kepala Satuan pendidikan yang menjadi tempat 

guru melaksanakan tugas mengajar, dan diketahui/disetujui oleh 

pangawas. 

k. Berdasarkan SKMT yang telah diterbitkan oleh kepala satuan 

pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 
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menetapkan Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) bagi setiap guru 

PNS. 

l. SKMT dan SKBK wajib dibuat tiap semester atau 2 (dua)  kali dalam 

setahun untuk memastikan bahwa beban kerja minimal guru yang 

bersangkutan terpenuhi pada tiap semesternya. 

m. Khusus untuk guru Pendidikan Agama Islam pada TK dan PAUD, 

diwajibkan SK atau surat tugas/penempatan harus berbunyi Guru 

Pendidikan Agama Islam pada TK/PAUD, dipersyaratkan 

mengaK/PAUD 6 (enam) jam dan mengajar 18 (delapan belas) jam pada 

bidang lain. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam yang berstatus Non PNS 

Ketentuan mengenai beban kerja Guru bukan PNS yang pembayaran 

tunjangan profesinya diatur sebagai berikut: 

a. Beban kerja Guru bukan PNS sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) 

jam tatap muka (JTM) dalam 1 (satu) minggu pada 1 (satu) atau lebih 

satuan pendidikan, dengan ketentuan wajib melaksanakan paling sedikit 

12 (dua belas) jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan 

tempat guru diangkat sebagai guru tetap atau satuan pendidikan 

administrasi pangkal (SATMIKAL)-nya. 

b. Beban mengajar Guru bukan PNS yang diberikan tugas tambahan 

sebagai kepala satuan pendidikan/sekolah adalah sekurang-kurangnya 6 

(enam) jam pelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

c. Beban mengajar Guru bukan PNS yang diberikan tugas tambahan 

sebagai wakil kepala satuan pendidikan/sekolah adalah sekurang-

kurangnya 12 (dua belas) jam pelajaran tatap muka dalam 1 (satu) 

minggu. 



cii 
 

d. Beban mengajar Guru bukan PNS yang diberikan tugas tambahan 

sebagai kepala perpustakaan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam 

pelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

e. Beban mengajar Guru bukan PNS yang diberikan tugas tambahan 

sebagai kepala laboratorium adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam 

pelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

f. Beban mengajar Guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling 

sedikit 6 (enam) jam pelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

g. Bagi Guru bukan PNS yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 

24 (dua puluh empat) jam tata muka  dalam 1 (satu) minggu dapat 

memenuhinya dengan melaksanakan tugas yang diterbitkan oleh pejabat 

terkait. Pemberian tugas tersebut diterbitkan: 

1) Ketua Yayasan tempat Guru Bukan PNS (GBPNS) berstatus sebagai 

guru tetap bersama dengan Kepala Sekolah negeri tempat GBPNS 

mendapatkan tugas tambahan jam mengajar serta diketahui oleh 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, jika masih 

dalam satu kabupaten/kota yang sama. 

2) Ketua Yayasan tempat Guru Bukan PNS berstatus sebagai guru tetap 

bersama dengan Kepala Sekolah negeri tempat GBPNS mendapat 

tugas tambahan jam mengajar serta diketahui oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing, jika pada 

Kabupaten/Kota yang berbeda. 

3) Ketua Yayasan tempat Guru Bukan PNS berstatus sebagai guru tetap 

bersama dengan Ketua Yayasan penyelenggara pendidikan tempat 
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GBPNS mendapat tugas tambahan jam mengajar serta diketahui oleh 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

4) Ketua Yayasan tempat Guru Bukan PNS berstatus sebagai guru tetap 

bersama dengan Kepala Kelompok Belajar tempat GBPNS mendapat 

tugas tambahan jam mengajar serta diketahui oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

5) Persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atas 

rekomendasi dari pengawas PAI yang bertanggung jawab dalam 

mengawasi proses pembelajaran PAI di sekolah yang menjadi 

tanggung jawabnya dalam mengawasinya. 

h. Beban mengajar Guru Bukan PNS sebagaiman pada point 1) sampai 7) 

di atas dilaksanakan secara tatap muka untuk mata pelajaran di semua 

jenjang atau kelas yang sesuai dengan peruntukan Sertifikasi 

Pendidiknya. 

Guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki sertifikat pendidik 

sebagai Guru Pendidikan Agama Islam, maka jam kerja yang dapat 

dihitung adalah jumlah jam mengajar guru tersebut pada mata pelajaran 

PAI saja. 

i. Melaksanakan tugas yang dimaksud pada point 7) di atas adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengajar pada satuan pendidikan formal lainnya baik negeri maupun 

swasta untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI); 

2) Membina kegiatan ekstrakurikuler PAI dalam bentuk, antara lain: 

melaksanakan kegiatan Tuntas Baca Tulis Al Qur‟an (TBTQ), 

Ketrampilan dan Seni PAI (Pentas PAI), Rohani Islam (Rohis), dan 

lain-lain.  
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Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan secara tatap muka 

dengan memenuhi kriteria, meliputi (1) terjadwal, (2) kontinue, dan 

(3) terukur. 

3) Menjadi tutor program Paket A, B, C, atau Paket C Kejuruan; 

4) Membina keagamaan di masyarakat yang bersifat rutinitas; 

5) Tambahan mengaja PAI sesuai kebutuhan sekolah. 

j. Penetapan beban kerja untuk tiap Guru Bukan PNS pada tiap satuan 

pendidikan berbentuk Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT)  

dan diterbitkan oleh tiap-tiap Kepala satuan pendidikan tempat guru 

tersebut melaksanakan tugas mengajar, dan diketahui/disetujui oleh 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui 

rekomendasi Pengawas PAI di wilayah Kabupaten/Kota tempat yang 

bersangkutan mengajar. 

k. Berdasarkan SKMT yang telah diterbitkan oleh kepala satuan 

pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

menetapkan Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) bagi setiap guru 

bukan PNS. 

l. SKMT dan SKBK wajib dibuat tiap semester atau 2 (dua) kali dalam 

setahun untuk memastikan bahwa beban kerja minimal guru yang 

b e r s a n g k u t a n  t e r p e n u h i  p a d a  t i a p  s e m e s t e r n y a .
58

 

Melalui adanya aturan di atas maka secara langsung guru PAI baik yang 

berstatus PNS maupun Non PNS dapat dikontrol dalam merealisasikan beban 

kerjanya selama 1 (satu) minggu bahkan pada Kemenag Musi Banyuasin setiap 

triwulan saat akan pencairan tunjangan sertifikasi maka guru yang bersangkutan 
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harus mencantumkan foto copy absensi 3 bulan terakhir yang telah dilegalisir oleh 

Kepala Satuan Pendidikan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 36 Tahun 2007 tentang penyaluran tunjangan profesi bagi guru dalam 

pasal 1 berbunyi bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan Nomor 

Registrasi Guru (NRG) dari Departemen Pendidikan Nasional maupun 

Kementerian Agama diberikan tunjangan profesi dengan ketentuan yang 

bersangkutan melaksanakan: 

1. Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran 

tatap muka dalam satu minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran. 

2. Beban kerja guru sekurang-kurangnya 6 (enam) jam pelajaran tatap muka 

dalam satu minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah. 

3. Beban kerja guru sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam pelajaran tatap muka 

dalam satu minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil 

kepala sekolah, atau 

4. Tugas bimbingan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta 

didik bagi guru bimbingan dan konseling. 
59

 

Menurut peneliti melihat Peraturan Menteri ini perlu ditinjau ulang, khususnya 

bagi guru mata pelajaran PAI yang tidak menduduki jabatan karena beban kerjanya 

peneliti rasa cukup memberatkan yakni 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap 

muka dalam satu minggu, diantara fakta yang peneliti temukan di lapangan 

khususnya pada guru PAI PNS yang SATMIKAL-nya bertugas di SMK Negeri 1 

Sekayu bernama Zulkipli, S.Sos.I beliau mengajar di 3 sekolah karena kekurangan 
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beban kerja tersebut. 
60

 Logisnya apabila 1 (satu) sekolah yang memiliki guru mata 

pelajaran PAI misalnya yang terdiri dari 2 (dua) orang guru dengan rombongan 

belajar (rombel) yang ada hanya 9 (sembilan) rombel walaupun telah menerapkan 

kurikulum 2013 dengan perincian: 3 rombel di grade masing-masing artinya 3 

rombel x 3 JP = 9 JP, 9 JP x 3 = 27 JP maka bisa dipastikan akan ada salah satu 

guru mata pelajaran PAI yang mendapatkan kekurangan jam pelajaran pada 

SATMIKAL-nya maka untuk memenuhi beban mengajar sebanyak 24 jam 

pelajaran harus mencari pada satuan pendidikan lainnya atau membina 

ekstrakurikuler. Ketentuannya bagi guru mata pelajaran PNS non jabatan maka 

pada SATMIKAL-nya harus mempunyai 6 (enam) jam tatap muka dalam satu 

minggu, sedangkan bagi guru PAI non PNS dan non jabatan maka harus 

mendapatkan jam mengajar minimal 12 (dua belas) jam pada SATMIKAL-nya. 

      Keadaan seperti inilah yang membuat sertifikasi kurang efektif  dan efisien 

karena guru mata pelajaran non jabatan lebih mengutamakan untuk pemenuhan 

jam tatap muka terlebih dahulu baru akan memikirkan kualitas pengajaran dan 

pendidikan yang dilakukannya. Artinya dalam kasus ini kuantitas lebih mereka 

utamakan ketimbang kualitas, sebab apabila kuantitasnya kurang maka akan 

menyebabkan tidak dibayarkannya tunjangan profesi dan akan mengurangi 

konsentrasi guru PAI yang bersangkutan dalam melakukan proses belajar 

mengajar. 

Sedangkan upaya Kementerian Agama Kantor Kabupaten Musi Banyuasin 

dalam meningkatkan kualitas guru PAI pasca sertifikasi, yakni melalui: 1) 

mengadakan pelatihan/workshop, pentas PAI, dan sejenisnya, 2) memberikan 

buku-buku panduan dan petunjuk tekhnis bagi mata pelajaran PAI, 3) adanya 

pengarahan dan pembinaan dari Kementerian Agama untuk para guru PAI. 

(wawancara dengan Kasi PAIS tanggal 09 Mei 2016).
61
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Adapun terkait tentang follow up/pengawasan secara administrasi terhadap 

realisasi pelaksanaan beban kerja masing-masing guru PAI maka Kementerian 

Agama di tingkat kabupaten/kota telah mengamanatkan pengawasannya kepada 

kepala sekolah di SATMIKAL, pengawas PAI, dan Kepala Seksi PAIS sebagai 

evaluator. Realisasi beban kerja guru PAI yang memenuhi syarat sertifikasi telah 

melekat pada Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang 

(Kepala satuan pendidikan), semisal: Surat Keterangan Melaksanakan Tugas 

(SKMT), Surat Persetujuan Menduduki Jabatan (SPMJ), dan surat keterangan 

tidak pernah meninggalkan tugas/mengikuti workshop dalam range waktu 

tertentu. Melalui beberapa Surat Keterangan yang telah dibuat oleh pejabat yang 

berwenang tersebutlah seorang Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dapat 

dinilai apakah dalam satu minggunya telah memenuhi ketentuan standar minimal 

ataupun tidak, berdasarkan ketentuannya bagi guru PAI calon penerima tunjangan 

sertifikasi guru (TPG) sesuai dengan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011. 
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Bab 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

Dari uraian terdahulu dan sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka dapatlah disimpulkan bahwa manajemen sertifikasi guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di sekolah (studi kasus di Kementerian Agama Kantor Kabupaten 

Musi Banyuasin) adalah sebagai berikut: 

1. Analisis pelaksanaan manajemen sertifikasi guru PAI di sekolah pada Kementerian 

Agama Kabupaten Musi Banyuasin tidak menyalahi P.O.A.C sesuai dengan teori 

G. R. Terry, yaitu: 

a. Adanya Planning (perencanaan) dalam pelaksanaan manajemen sertifikasi 

guru PAI di sekolah dilaksanakan secara berkala/tahunan.  

b. Adanya Organizing (pengaturan), meliputi: 1) Guru yang bersangkutan telah 

mendapatkan blangko A1. 2) telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan telah mengikuti tes UKA. 3)  Guru 

Pendidikan Agama Islam yang tidak lulus PLPG pada tahun sebelumnya dan 

akan dipanggil lagi untuk tahun berjalan. 4) Datanya telah  diverifikasi dan 

validasi NUPTK-nya pada database PADAMU NEGERI.  

c. Adanya actuating (pelaksanaan): peneliti menemukan masalah tentang 

penentuan kuota, regulasi yang belum jelas, dan pemberian tunjangan bagi 

guru honor. Solusi yang ditawarkan: kuota ditentukan oleh Kemenag Pusat, 

regulasi tentang kepala Lab. Agama khususnya hendaknya diperjelas, dan 

tidak ada pilih kasih dalam pemberian honor TPG antar guru PNS dan Non 

PNS. 
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d. Adanya controlling (evaluasi) terhadap realisasi beban kerja guru PAI pada 

praktisnya dilakukan oleh pengawas PAI dan Kepala Seksi PAIS di kemenag 

Musi Banyuasin. 

2. Faktor penghambat dan pendukung proses pelaksanaan sertifikasi bagi guru PAI 

di sekolah yang dihadapi Kemenag Musi Banyuasin, yaitu:  

a. Faktor penghambat: guru PAI belum menyelesaikan S-1/D-4, masa kerja 

belum 5 tahun, tidak tercatat dalam data EMIS, usia belum mencapai 50 

tahun, golongan belum IV/a, dan belum memiliki NUPTK. 

b. Faktor pendukung: guru PAI sudah S-1/D-4, masa kerja telah 5 tahun, 

tercatat dalam data EMIS, usia lebih dari 50 tahun, golongan sudah IV/a, dan 

telah memiliki NUPTK. 

3. Terakhir bentuk controlling yang telah dilakukan Kemenag Musi Banyuasin, 

yakni melalui: pengawasan struktural (Kasi PAIS, Pengawas PAI, dan kepala 

sekolah) 

 

SARAN-SARAN 

Berkenaan dengan penelitian ini,  penulis memberikan beberapa saran : 

a. Khusus kepada guru PAI di SMA/SMK: 

1. Untuk dapat dikatakan profesional hendaknya seorang pendidik menguasai 4 

(empat) kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. 

2. Tunjangan profesi guru hendaknya dipergunakan dengan bijak. 

b. Kepada pihak Kementerian Agama Pusat selaku pembuat kebijakan dan 

Kemenag Kabupaten/Kota sebagai pelaksana: 

1. Hendaknya memberikan petunjuk yang jelas terhadap aturan teknis bagi 

kepala laboratorium agama. 
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2. Hendaknya mengurangi standarisasi jam tatap muka minimal/minggu, dari 

24 (dua puluh empat) jam pelajaran hendaknya ditinjau kembali, sebab fakta 

di lapangan mayoritsas guru disibukkan untuk menambah jam pelajaran 

(kuantitas) sehingga sedikit banyak terlupakan akan peningkatan kualitas. 
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