
v 

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 
  __________________________________________________________________ 

Tesis 
Program Magister Hukum 

Semester Ganjil 2020 

EFEKTIFITAS TUNJANGAN PROFESI GURU 
SMA DI WILAYAH HINTERLAND  

KOTA BATAM 

NPM: 16105203 
Kornelius Situmorang 

ABSTRAK 

Kualitas pendidikan sebagai hasil pembelajaran di sekolah merupakan tolak ukur 
keberhasilan proses pendidikan di Indonesia. Peran guru merupakan salah satu bagian proses 
yang sangat mempengaruh kegiatan belajar mengajar sesuai kaidah yang diamanatkan undang-
undang dengan tujuan menjadikan siswa memiliki kognisi, afeksi dan psikomotor yang handal. 
Guru sebagai pekerja yang berperan mendidik dan melatih siswa di ruangan maupun di luar 
perlu mendapatkan kesejahteraan yang memadai. Pemberian tunjangan profesi guru 
merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk memacu peningkatan kualitas dan 
profesionalitas guru. Namun timbul pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini yaitu 
keefektifan pemberian tunjangan profesi guru bagi guru-guru SMA di wilayah hinterland Kota. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana efektifitas pemberian tunjangan 
profesi guru SMA di wilayah hinterland Kota Batam. Manfaat penelitian ini adalah untuk 
menambah wawasan pengetahuan keilmuan serta memberi sumbangan saran tentang 
pemikiran tunjangan profesi guru dalam rangka meningkatkan kinerja guru dan kualitas 
pendidikan di wilayah hinterland Kota. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 
pendekatan kualitatif. Sumber data primer penulis bersumber wawancara dengan Kepala SMA 
di wilayah hinterland Kota Batam sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen 
dan hasil observasi yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah melakukan analisis data dengan pendekatan 
kualitatif, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Efektifitas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta 
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor di Kota Batam 
sudah dilaksanakan oleh guru SMA di wilayah hinterland Kota Batam, meskipun dampak 
pelaksanaan dapat merugikan guru terbut. (2) Solusi yang diterapkan oleh Kepala SMA di 
Wilayah Hinterland tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Khusus Guru dan 
Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor di wilayah hinterland Kota Batam 
mengedepankan pemenuhan beban kerja guru-guru dengan mencari tambahan mengajar di 
sekolah lainnya. 

Kata Kunci: Tunjangan Profesi dan Kinerja Guru 

Kornelius Situmorang. Efektifitas Tunjangan Profesi Guru SMA di Wilayah Hinterland Kota Batam. 
UIB Repository©2020 


	ABSTRAK



