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ABSTRAK 
 
 
 

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk peningkatan mutu dan 

kesejahteraan guru, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai 

agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan 

berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara 

berkelanjutan. Dengan adanya sertifikasi guru diharapkan mampu menciptakan guru 

yang professional, berkompeten, berkualitas dalam mengajar. Guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik. Kewajiban ini tanpa 

kecuali, juga berlaku bagi RA dan madrasah. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai 

mekanisme dan upaya untuk meningkatkan martabat profesi guru di masyarakat, 

sekaligus meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas 

sumber daya manusianya. 

Untuk perkembangan kualitas siswa sangat berhubungan erat dengan kualitas 

guru. Dengan kualitas SDM guru yang tinggi maka akan menghasilkan kualitas siswa 

yang tinggi pula dengan menggunakan berbagai macam metode dan strategi yang 

telah dikuasai. Sehingga akan lebih mudah menangani masalah siswa dalam kesulitan 

belajar atau memahami materi pelajaran. Khususnya pada pelajaran PAI (Pendidikan 

Agama Islam) yang tidak hanya memahami secara teori saja tetapi juga mengamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Penelitian ini akan dilaksanakan di MA TANADA Wadung Asri , Tepatnya 

di Wadung Asri dalam No.24 kecamatan Waru Sidoarjo, letak geagrafis lokasi 

sekolah berada pada kawasan dekat dengan pemukiman masyarakat heterogen. 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh sertifikasi guru di MA Tanada Wadung 

Asri pada rentang 56 % - 76 % maka tergolong cukup baik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa  pengaruh sertifikasi guru dapat dilaksanakan dengan cukup baik. 

Dari hasil penelitian kualitas SDM guru PAI di MA Tanada Wadung Asri 

tersebut berada pada rentang 71 – 85 maka tergolong baik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kualitas SDM guru PAI di MA Tanada Wadung Asri  adalah 

baik. 

Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa nilai r = 0,60 yang berada 

diantara rentang 0,400 - sampai dengan 0,600 termasuk nilai yang memiliki korelasi 

Cukup. Berarti hipotesis alternatif yang berbunyi ada pengaruh sertifikasi guru 

terhadap kualitas SDM guru PAI diterima dan hipotesis nihil ditolak. 

 

 

 
 
 
 
 




