
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Sertifikasi1 guru adalah upaya dalam dunia pendidikan untuk peningkatan 

kualitas pendidikan dan profesionalitas2 seorang guru, sehingga guru kedepannya 

memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti kemampuan kompetensi mengajar. 

Usaha pembentukan guru profesional segera menjadi kenyataan di Indonesia dan 

tidak semua orang dapat menjadi guru. Guru sebagai jabatan fungsional khusus 

memegang peranan meningkatkan mutu pendidikan, maka perhatian peningkatan 

kinerja guru menjadi sangat penting. Peran guru sebagai tenaga pendidik memiliki 

tugas untuk mendidik, mengajar, melatih serta mengarahkan peserta didik agar 

memiliki kemampuan efektif, kognitif dan psikomotorik. Peran guru sebagai tenaga 

pendidik penting untuk mewujudkan visi dan misi penyelenggaran proses belajar 

mengajar pada satuan pendidikan untuk melaksanakan tugas. Guru dituntut 

memiliki kemampuan dan keterampilan khusus sebagai kompetensi profesional 

yang dimiliki. Guru perlu diadakan pembinaan berkelanjutan dan 

1 Sertifikasi: ”proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru yang sudah memenuhi 
persyaratan tertentu, berupa kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani  dan rohani, dan juga 
mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang diiringi dengna 
meningkatnya kesejahteraan yang layak”, Mansur Muslich, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan 
Kontekstual. Panduan Bagi Guru. Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara, 
2007, Hal. 2 

2 Profesionalitas: “sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para 
anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. 
Profesionalitas sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan 
profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam 
melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu”, Kusnandar, Langkah Mudah Penelitian Kelas 
Sebagai Pengembangan Profesi Guru, Jakarta: PT Rajawali Pres, 2007, hal. 214 
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berkesinambungan melalui berbagai kegiatan, seperti kegiatan penataran3, 

pelatihan serta kesempatan belajar kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Pelaksanaan peningkatan profesional guru seperti peningkatan disiplin, pemberian 

motivasi, pemberian bimbingan, pemberian insentif, gaji yang layak dengan 

keprofesionalannya sehingga memungkinkan kinerja guru dapat meningkat. 

Beberapa faktor dapat meningkatkan keberhasilan dalam mengajar, baik dari dalam 

maupun dari luar diri guru seperti keefektifan seorang guru. Guru yang keefektifan 

tinggi akan lebih berhasil dibandingkan dengan guru yang tidak memiliki 

keefektifan dalam melaksanakan tugasnya, yang sanggup bekerja keras dan 

bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran yang baik. Implementasi hasil 

pekerjaan yang baik dapat dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan dan kompotensi serta motivasi yang baik. Efektivitas4 kinerja guru 

ditunjukkan proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. 

Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan keberadaaan guru agar bekerja 

dengan kinerja yang tinggi dan sungguh-sungguh. Maka guru dapat dilibatkan 

dalam penyusunan rencana dan penetapan tujuan sehingga bertanggung jawab 

dalam mencapai tujuan. Pembahasan selanjutnya adalah Tunjangan profesi guru 

diberikan kepada guru setelah lulus proses sertifikasi guru dalam jabatan pada mata 

pelajaran yang diampu dan tujuan pemberian tunjangan profesi guru ini, untuk 

peningkatan kwalitas pelayanan kepada siswa yaitu berupa pengetahuan, sikap dan 

                                                             
3 https://efineko.wordpress.com/2014/03/09/pertemuan-ilmiah, diakses tanggal 29 Januari 

2020 
 

4 Pengertian efektivitas: “merupakan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai 
yang diharapkan, selain itu efektivitas juga bisa diartikan sebagai salah satu usaha yang tidak 
pernah lelah sebelum harapan yang di inginkan belum tercapai. Suatu usaha memang perlu 
dilakukan secara efektif agar usaha yang dilakukan tidak terbuang sia-sia”, 
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-efektivitas, diakses tanggal 26 Januari 2020 
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keterampilan. Dasar program sertifikasi guru adalah Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional5, pada pasal 

42 ayat (1) yang mengatakan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum 

dan sertifikat sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

dan pasal 43 ayat (2) dikemukakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2009 tentang 

Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta 

Tunjangan Kehormatan Profesor6 pada pasal 1 ayat (4) dikemukakan bahwa 

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang 

memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Dari 

pengertian tersebut diatas, tunjangan profesi guru dapat diartikan proses pemberian 

pengakuan telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan 

pada satuan pendidikan, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh 

lembaga sertifikasi guru dalam jabatan.  

Peningkatan kemampuan guru diharapkan peningkatan mutu pendidikan 

dan kualitas kelulusan siswa akan sebanding seperti yang diharapkan oleh negara. 

Tentu sebagai imbalan bagi guru yang sudah mendapatkan sertifikat profesi 

                                                             
5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 

 

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan 
Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan 
Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149). 
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pendidik harus sebanding yaitu berupa peningkat kesejahteraan guru dengan 

pemberian gaji tambahan sebesar 1 (satu) bulan gaji pokok. Namun setiap guru 

tidak bisa memperolehnya, karena harus mengacu pada peraturan yang diatur dalam 

undang-undang yang terkait. 

Kota Batam yang terdiri daerah hinterland, menimbulkan adanya 

kesenjangan tentang penambahan kesejahteraan guru disatu daerah dengan daerah 

lain, dikarenakan penerapan aturan-aturan yang menjadi pedoman pengambil 

kebijakan sebagai rambu-rambu penyaluran tunjangan profesi guru yang diberikan 

bagi guru yang telah memiliki sertifikat sertifikasi profesi guru yaitu Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi 

Guru dan Dosen, serta Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan 

Kehormatan Profesor, disebabkan adanya beban kerja yang tidak terpenuhi oleh 

guru yang mengakibatkan beberapa guru tidak dapat mendapatkan haknya 

memperoleh tunjangan profesi guru sementara kewajiban harus tetap dilaksanakan 

seperti guru yang ada di daerah lainnya. 

Di Kota Batam Jumlah SMA yang ada di daerah Hinterland berjumlah 6 

sekolah dengan jumlah guru 70 orang dan siswa 972 orang  

 

Tabel 1.1 Jumlah SMA di Hinterland Kota Batam 

No Nama Sekolah Jumlah Guru 
Jumlah 

Siswa 
Jumlah Rombel 

1 SMA Negeri 2 Batam 12 401 26 

2 SMA Negeri 6 Batam 11 40 3 
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3 SMA Negeri 7 Batam 14 126 5 

4 SMA Negeri 9 Batam 12 115 5 

5 SMA Negeri 11 
Batam 

11 174 6 

6 SMA Negeri 13 
Batam 

10 116 6 

Sumber: Dapodikdasmen Kemendikbud RI7 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul Thesis sebagai 

berikut; “Efektifitas Tunjangan Profesi Guru SMA di Wilayah Hinterland Kota 

Batam”.  

 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Pelaksanaan pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas 

manusia. Beberapa pandangan menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor 

utama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan terlaksananya 

pendidikan yang bermutu maka akan meningkatkanlah kualitas sumber daya 

manusia itu sendiri. Guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki persyaratan 

profesional. Guru yang profesional terdapat kemampuan pengetahuan dan 

komitmen yang dibutuhkan sistem pembelajaran tersebut. Guru yang profesional 

selalu melakukan perbaikan pelaksanaan pembelajaran, baik desainnya dan 

implementasinya maupun sistem evaluasinya. Guru profesional memiliki peran 

                                                             
7 https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres-sma/3/316001, diakses tanggal           

12 Januari 2020. 
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dalam peningkatan mutu pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan  

pendidikan secara efektif dan efesien. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta 

Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terdapat 

permasalahan perilaku yang dialami beberapa guru, perbedaan antara hak dan 

kewajiban yang seharus mereka dapatkan dibeberapa daerah Hinterland dengan 

daerah Mindland dan daerah tertinggal, terluar serta terdepan. Jumlah beban kerja 

guru ditempat mengajar pada satuan administrasi pangkal yang tidak mencukupi 

karena jumlah siswa dan kelas yang kurang dan letak georafis yang tidak kondusif, 

menjadikan guru tidak mendapatkan tunjangan profesi guru walaupun guru tersebut 

sudah mendapatkan sertifikasi guru dalam jabatan dan mengajar pada bidang mata 

pelajaran sesuai dengan sertifikat diperolehnya. Hal ini disebabkan kurangnya 

beban kerja seperti tatap muka di depan kelas dan tugas tambahan yaitu minimal 24 

jam beban kerja dalam seminggu pada sekolah satuan administrasi pangkal 

(satmikal), sementara para guru tersebut untuk menambah beban kerja yang kurang 

harus mencari sekolah lain (non satmikal), namun karena letak geografis yang sulit 

tidak memungkinkan mobilisasi guru keluar daerah (pulau-pulau hinterland). Maka 

terdapat masalah yaitu: 

1. Apakah 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, efektif dilaksanakan 

terhadap guru-guru SMA di wilayah Hinterland Kota Batam ? 

2. Apakah kendala dalam pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, 
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serta Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan 

Profesor, efektif dilaksanakan terhadap guru-guru SMA di wilayah Hinterland 

Kota Batam ? 

3. Bagaimana solusi agar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 

tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan khusus 

Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, efektif pelaksanaanya 

di SMA di wilayah Hinterland Kota Batam  

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa 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 agar efektif 

pelaksanaanya terhadap guru-guru SMA di wilayah Hinterland Kota Batam. 

2. Menganalisa kendala agar dalam 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 

efektif pelaksanaanya terhadap guru-guru SMA di wilayah Hinterland Kota 

Batam. 

3. Menganalisa solusi agar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 

tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan khusus 
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Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor efektif pelaksanaanya 

di SMA di wilayah Hinterland Kota Bata 

 

1.3.2. Mamfaat Penelitian 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

sebagai berikut di bawah ini:  

 

1.3.2.1. Manfaat Teoritis 

Menurut peneliti bahwa teori efektifitas Soerjono Soekanto adalah teori yag 

relevan untuk menganalisa permasalahan efektifitas dari suatu perundang-

undangan. Dan peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait efektifitas 

dapat mempergunakan teori tersebut sebagai alat analisis. 

 

 

1.3.2.2. Manfaat Praktis 

Memberi saran dan sumbangan pemikiran mengenai tunjangan profesi guru 

dalam rangka untuk meningkatkan kinerja guru di SMA wilayah hinterland Kota 

Batam antara lain: 

1. Bagi Guru, dapat memberikan masukan memahami tunjangan profesi guru, 

iklim kerja dan motivasi kerja. 

2. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pemenuhan 

beban kerja guru. 
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3. Bagi Pemerintahan Daerah, hasil penelitian ini sebagai pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan penempatan guru-guru di sekolah. 

4. Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan penyaluran tunjangan profesi guru. 

5. Bagi Akademisi, untuk dasar menganalisis kebijakan-kebijakan publik tentang 

tunjangan profesi guru. 
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