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Abstrak 
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui tentang dua hal pokok penting, yaitu: (1) 

mendeskripsikan tentang model dan prosedur-prosedur audit kinerja guru, dan (2) 
mendeskripsikan tentang pokok-pokok pikiran yang perlu dimasukkan ke dalam 
penyusunan konsep Standar Profesional Auditor Kinerja Guru.  Metode penelitian 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan berbagai 
persoalan yang dikaji. 
Dari hasil kajian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) metode 
yang dapat digunakan antara lain, (a) metode pengujian kepatuhan (kepatuhan peraturan, 
kesesuaian profesi, praktik yang sehat), (b) metode pengujian substantive (pengujian analitis, 
pengujian detail atas pernyataan kompetensi pendidik, prosedur audit), (c) metode sampling 
pengujian, dan (d) metode pembuatan pernyataan pendapat auditor kinerja guru; (2) prosedur 
audit kinerja guru, meliputi: (a) prosedur analitis, (b) menginspeksi, (c) mengkomunikasikan, (d) 
mengajukan pertanyaan, (e) menghitung, (f) menelusur, (g) mencocokkan ke dokumen, dan (h) 
mengamati; (3) Pokok-pokok pikiran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan standar 
professional auditor kinerja guru antara lain: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan 
standar pelaporan; audit kepatuhan; standar pernyataan pendapat atau pertimbangan auditor; 
persyaratan auditor kinerja guru; dan sebagainya. Disarankan bagi seorang auditor atau 
asesor yang akan melakukan pengujian atas kompetensi guru seyogyanya harus 
memiliki pengetahuan dan keahlian memadai sebagai auditor, yaitu antara lain: (a) 
standar audit kinerja guru,  (b) memahami metode dan prosedur audit kinerja guru, dan 
(c) memiliki keahlian dan kemampuan memadai tentang audit atas pengujian kepatuhan 
dan pelaksanaan praktik yang sehat, serta audit atas pengujian substantive laporan 
kinerja guru, Atas dasar hasil penelitian dan kajian ini, direkomendasi agar Depdiknas 
segera menyusun kebijakan berupa: (1) menyusun model laporan kinerja guru, dan (2) 
menyusun standar profesional auditor  kinerja pendidik 
(SPAKP)..................................................................................... 
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I.       PENDAHULUAN 

         Sertifikat pendidik adalah merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang 

diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional ( UU No, 14 Tahun 2005). 

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat 

dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan 

sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan 

tertentu. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau 

program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi 



kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Sertifikasi pendidik 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga 

kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah, dan dilaksanakan 

secara obyektif, transparan dan akuntabilitas. 

            Persoalan yang dihadapi dalam memberikan sertifikat profesi pendidik dan atau 

setelah sertifikasi tersebut melekat pada pendidik, nampaknya masih belum ada aturan 

yang jelas tentang bagaimana sistem yang akan diterapkan guna mengevaluasi atau 

menilai apakah sesorang pendidik/guru telah memenuhi persyaratan kelayakan sebagai 

pemegang sertifikasi profesi secara memadai. Hal ini disebabkan karena model audit 

kinerja guru yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip standar kompetensi profesional 

pendidik yang berlaku umum (SKPPBU) masih belum tersedia. Di lain pihak hingga saat 

ini masih belum ada prinsip-prinsip standar kompetensi profesional pendidik yang 

berlaku umum (SKPPBU) dan atau standar profesional audit kinerja pendidik (SPAKP) 

yang dikeluarkan dan diakui oleh lembaga profesi pendidik yang berwenang untuk 

mengeluarkan sertifikat profesi guru. Kalaupun ada rambu-rambu tentang standar 

kompetensi dan uji kompetensi guru untuk memperoleh sertifikasi guru yang beredar 

saat ini baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun yang dikeluarkan oleh 

DEPDIKNAS RI, namun sifatnya masih merupakan suatu rujukan dan masih perlu 

dilakukan kajian secara komprehensip dalam operasional di lapangan dan perlu 

mendapatkan dukungan yang kuat dari suatu lembaga profesi pendidik yang memenuhi 

persyaratan hukum dan nilai-nilai akademis sebagai sebuah lembaga profesi yang 

disyahkan oleh pemerintah dalam hal ini Mendiknas. 

            Masalah yang timbul lainnya adalah adanya wacana publik yang menyatakan 

bahwa masih banyaknya guru yang kurang memenuhi kualifikasi mengajar dan kinerja 

kurang memadai, dimana dalam praktiknya masih tetap menerima pembayaran 

tunjangan fungsional yang sama dengan kualifikasi guru yang memenuhi kinerja yang 

memadai.          Djoko Kustono (2007:2) menyebutkan bahwa kualitas guru di Indonesia 

masih tergolong relative rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya 

kualifikasi pendidikan minimal terutama bila mengacu pada amanat UU RI No 14/2005 

tentang Guru dan Dosen (UUGD), dan PP RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas 

pada tahun 2005 menunjukkan terdapat 1.646.050 (69,45%) guru SD, SMP, SMA, SMK, 

dan SLB yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Kualifikasi guru dimaksud 

masing-masing sebagai berikut: guru TK terdapat 91,54%, SD terdapat 90,98%, SMP 



terdapat 48,05%, dan SMA terdapat 28,84% yang belum memiliki kualifikasi pendidikan 

S1/D4. 

            Guna memenuhi tuntutan tatakelola yang baik (good governance), dan prinsip 

akuntabilitas maka di dalam penilaian kinerja guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik 

perlu dilakukan atas dasar penilaian uji kompetensi, dalam hal ini melalui proses  audit 

atas laporan kinerja guru atau audit kinerja guru (AKG). Audit atas laporan kinerja guru 

pada hakekatnya adalah merupakan suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti-bukti yang berhubungan dengan asersi  tentang kompetensi guru 

dan berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sebagai 

pendidik secara obyektif untuk menentukan kesesuaian antara asersi tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak  

yang berkepentingan. Tujuan umum suatu audit atas laporan kinerja guru adalah 

memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan kinerja guru telah 

disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan prinsip standar 

kompetensi profesional pendidik berlaku umum.. Untuk mendapatkan dan mengevaluasi 

bukti audit yang memadai harus dilakukan dengan prosedur audit yang baku. Prosedur 

audit adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau metode dan teknik yang digunakan 

oleh auditor kinerja guru untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara 

transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan.  

Atas dasar beberapa permasalahan di atas maka peneliti memandang perlu 

untuk melakukan penelitian ini terutama tentang program sertifikat pendidik, yang 

selanjutnya diberi judul: Pengembangan Model Audit Kinerja Guru dalam Mendukung 

Program Sertifikasi Pendidik. Audit kinerja guru pada hakekatnya adalah merupakan 

suatu proses kegiatan evaluasi/pengujian secara sistematis yang berisi tentang metode 

dan prosedur audit atas laporan kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya 

sebagai pendidik dan untuk mendapatkan informasi secara obyektif dalam semua hal 

yang berhubungan dengan asersi tentang kejadian-kejadian kegiatan kompetensi 

pendidik (guru) serta menentukan tingkat kesesuaian antara asersi kompetensi tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Pertanyaan penting tersebut dituangkan dalam perumusan masalah sebagai berikut: (1) 

bagaimanakah metode dan prosedur-prosedur audit kinerja guru yang  dapat 

mendukung program pemberian sertifikat pendidik?, dan (2) pokok-pokok pikiran apa 

sajakah yang dapat dimasukkan dalam penyusunan konsep Standar Kompetensi 



Profesional Pendidik Berlaku Umum, dan atau Standar Profesional Audit Kompetensi 

Guru atau Standar Audit Kinerja Guru?.  

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memformulasikan metode dan 

prosedur-prosedur audit kinerja guru yang berlaku secara nasional sesuai dengan 

prinsip kompetensi profesi pendidik dalam mendukung pemberian sertifikasi 

pendidik/guru, serta pokok-pokok pikiran yang perlu dimasukkan dalam penyusunan 

Standar Profesional Auditor Pendidik dalam mendukung program sertifikasi Guru dan 

Dosen. 

Sertifikasi profesi pendidik sesuai dengan UUGD terdiri dari sertifikasi profesi guru 

dan profesi dosen. Dalam kajian ini ruang lingkupnya dibatasi hanya tentang model audit 

kinerja guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Pembatasan ini 

didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu (1) masalah yang dihadapi oleh guru dalam 

menjalankan kompetensinya sebagai pendidik relative memungkinkan untuk lebih 

mudah dipecahkan dibandingkan dengan profesi dosen yang kompleks, (2) jumlah guru 

jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah dosen, (3) guru sangat 

mengharapkan agar segera terealisirnya program sertifikasi yang berdampak langsung 

terhadap kesejahteraannya, dan (4) adanya system audit kinerja guru yang transparan, 

dan akuntabilitas akan lebih memberikan rasa aman dan berkeadilan.  

            Selanjutnya ruang lingkup kajian dijabarkan ke dalam beberapa pokok bahasan 

yang mendukung tercapainya tujuan penelitian sesuai dengan rumusan permasalahan 

di atas, yaitu meliputi beberapa hal sebagai berikut: (1) pengembangan model audit 

kinerja guru  yang memenuhi prinsip kompetensi profesi pendidik berlaku umum 

(PKPPBU). Dalam pengembangan model audit ini terutama ditujukan pada dua hal 

pokok, yaitu meliputi penemuan metode-metode dan prosedur-prosedur audit atas 

laporan kinerja guru dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pendidik, (2) 

penelaahan beberapa metode dan prosedur audit yang dikembangkan oleh institusi 

profesi bidang ilmu lain yang relevan, terutama model audit atas laporan keuangan yang 

dikembangkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), (3) penilaian kelayakan model 

Audit Kinerja Guru dalam kaitannya dengan program sertifikasi pendidik. Dalam 

penerapan kelayakan metode dan prosedur-prosedur audit kinerja guru tersebut 

diharapkan mampu menjawab apakah model audit yang dikembangan dapat 

dikatagorikan layak atau tidak layak. Di samping itu juga dikaji tentang keuntungan dan 

kelemahan dari model audit kinerja guru ini dalam kaitannya dengan program pemberian 

sertifikasi profesi pendidik, dan (4) untuk mengetahui tentang pokok-pokok pikiran yang 



dapat dimasukkan dalam penyusunan konsep Prinsip-prinsip Kompetensi Profesi 

Pendidik Berlaku Umum dan atau Standar Profesional Audit Pendidik / Kinerja Guru.  

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian pengembangan, dalam hal ini 

berkaitan dengan pengembangan  suatu model. Pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif karena akan mendeskripsikan secara 

mendalam atas karaktersitik statik/dinamik yang berkaitan tentang pengembangan suatu 

model audit kinerja guru dalam kaitannya dengan program sertiifikasi guru yang 

berdampak pada pemberian pembayaran tunjangan fungsional. Pengumpulan data yang 

utama adalah dilakukan dengan cara dokumentasi atas data yang berkaitan dengan 

penilaian kinerja guru, kompetensi profesi pendidik, dan model-model audit yang 

relevan. Di samping itu dilakukan kajian mendalam khususnya yang terkait dengan 

penerapan model-model audit dalam bidang profesi lainnya yang memiliki relevansi 

yang sangat mendukung dalam pengembangan model audit guna mendukung program 

pemberian sertifikasi pendidik (guru) 

Prosedur pengembangan model meliputi tiga tahap yaitu sebagai berikut, tahap pertama 

melakukan identifikasi terhadap bahan-bahan relevan yang terkait dengan analisis 

pokok dan analisis pendukung untuk kajian materi pengembangan model audit kinerja 

guru, tahap kedua penyusunan konsep dasar analisis dan pembuatan beberapa contoh 

kasus audit kinerja guru, dan tahap ketiga  pembuatan konsep model audit kinerja guru 

dalam kaitannya dengan pembayaran tunjangan fungsional, termasuk di dalamnya 

berisikan tentang pokok-pokok pikiran untuk menyusun konsep dasar Prinsip-prinsip 

Standar Kompetensi Profesi Pendidik Berlaku Umum, dan Standar Profesional Auditor 

Kinerja Guru. Analisis data yang digunakan adalah dengan teknik deskriptif kualitatif, 

yaitu mendeskripsikan tentang model audit kinerja guru dalam kaitannya dengan 

program pemberian sertifikat guru. Untuk mengukur kelayakan model audit kinerja guru, 

indikator yang digunakan bertumpu pada empat kompetensi guru dalam menjalankan 

profesinya sebagai pendidik dan persyaratan kualifikasi persyaratan akademik. 

  
II. KAJIAN TEORI. 

            Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi 

diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam 

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Menurut PP RI No. 

19/tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa pendidik (guru) 



adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni 

kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogok, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional. Sertifikat pendidik (guru) diberikan kepada guru 

yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan 

profesinya sebagai pendidik. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu: (a) memiliki bakat, 

minat, panggilan jiwa dan idealisme, (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, (c) memiliki kualifikasi akademik 

dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (d) memiliki kompetensi 

yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (e) memiliki tanggung jawab atas 

pelaksanaan tugas keprofesionalan, (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai 

dengan prestasi kerja, (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (h) memiliki jaminan 

perlindungan hokum dan melaksanakan tugas keprofesionalan dan (i) memiliki 

organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan tugas keprofesional guru (UU RI No. 14 Tahun 2005). 

Di Negara maju istilah sertifikasi bagi masyarakatnya sudah tidak asing lagi, 

utamanya yang terkait dengan upaya melakukan pengendalian mutu (quality control) 

dari suatu hasil pendidikan (Djoko Kusono, 2007). Di Amerika Serikat, National 

Commision on Educatinal Services (NCES) secara umum memberikan batasan 

sertifikasi, yaitu “certification is a procedure where by the states evaluates and reviews a 

teacher candidate’s credential and provides him or her license to teach” (Illinious State 

Board of Education, 2003). Dalam kaitan ini, di tingkat Negara bagian (Amerika Serikat) 

terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for 

Teacher Education (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan 

menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon guru layak atau tidak layak untuk 

diberikan lisensi guru. Di Inggris, istilah sertifikasi didefinisikan sebagai berikut: 

“Certification is designed for candidates who have gained the competencies, skills and 

knowledge…” (Brown, 2003). Sementara itu menurut Webster Dictionary: A Certification 

is a designation earned by a person, product or process. Certification may be a synonym 

for licensure but more often licensure applies only to persons and is required by law 

(whereas certification is generally voluntary). Certification of persons indicates that the 

individual has a specific knowledge, skills or abilities in the view of the certifying body.  



Dalam peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru tertanggal 4 Mei 2007,  disebutkan bahwa standar 

kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu 

kompetensi pedagogic, kepribadian, social dan professional. Keempat kompetensi 

tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Dalam konteks tersebut berarti bahwa 

penilaian atas kinerja guru merupakan penjumlahan komulatif atas semua unsur 

kompetensi sebagai satu kesatuan yang utuh. Apabila salah satu kompetensi 

ditinggalkan maka secara otomatis bahwa kinerja guru dalam melaksanakan profesinya 

sebagai pendidik tidak terpenuhi. Ini berarti bahwa dalam pembuatan laporan kinerja 

guru seyogyanya harus dibuat selengkap mungkin sesuai dengan prinsip standar 

kompetensi profesi pendidik berlaku umum. Lebih lanjut dalam PP tersebut disebutkan 

bahwa standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, kompetensi guru kelas SD/MI. 

dan kompetensi guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK 

(untuk guru kelompok mata pelajaran normative dan adaptif). 

Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggungjawabnya menjalankan amanah, 

profesi yang diembannya, rasa tanggungjawab moral dipundaknya. Semua itu akan 

terlihat kepada kepatuhan dan loyalitasnya di dalam menjalankan tugas keguruannya di 

dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar kelas. Sikap ini akan dibarengi pula 

dengan rasa tanggungjawabnya mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran 

sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, guru juga sudah 

mempertimbangkan akan metodologi yang akan digunakan, termasuk alat media 

pendidikan yang akan dipakai, serta alat penilaian apa yang digunakan di dalam 

pelaksanaan evaluasi. 

Kajian tioritis tentang audit atas kinerja guru dalam kaitannya dengan program 

pemberian sertifikat guru dan berdampak pada besarnya pemberian tunjangan 

fungsional secara khusus masih belum ditemukan dari beberapa literatur yang 

diterbitkan, baik oleh Ikatan Profesi Guru atau PGRI, Dewan Pendidikan Nasional, 

maupun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).  Saat ini yang telah memiliki konsep dasar 

tentang model audit adalah IAI. Namun IAI lebih memfokuskan pada prinsip akuntansi 

dan norma pemeriksaan akuntansi, yang mengacu pada profesi akuntansi internasional. 

Adapun jenis-jenis prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor terdapat sepuluh 

macam prosedur audit, yaitu meliputi: (1) prosedur analitis atau analytical procedures, 

(2) menginspeksi atau inspecting, (3) mengkonfirmasi atau confirming, (4) mengajukan 



pertanyaan atau inquiring, (5) menghitung atau counting, (6) menelusur atau tracing, (7) 

mencocokkan ke dokumen atau vouching, (8) mengamati atau observing, (9) melakukan 

ulang atau reperforming, dan (10) teknink audit berbantuan computer atau computer-

assested audit techniques. 

            Persoalannya sekarang adalah bagaimanakah agar pemberian sertifikat guru 

yang berakibat pada besarnya pemberian tunjangan fungsional guru secara substantive 

didasarkan atas kinerja guru yang bersangkutan, dan hal ini tentu saja diperlukan suatu 

model audit atas kinerja guru yang memadai.  

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 

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

peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. Guru wajib memiliki  

kualifikasi akademik dan kompetensi professional pendidik sebagai agen pembelajaran. 

Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan program sarjana (S1) atau program 

diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugas sebagai guru. Kompetensi profesi 

pendidik meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi 

professional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi kepribadian 

adalah kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak 

mulia yang menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi professional adalah 

kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik untuk memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sosial 

adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk mberkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Model-model pemeriksaan atas kinerja guru, sebenarnya sudah mulai 

dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas, yaitu melalui program kerjanya 

setiap tahun dengan cara melakukan inspeksi atau pemeriksaan berkala dalam setiap 

tahun dilingkungan lembaga sekolah. Dalam melakukan pemeriksaan tersebut 

umumnya meliputi beberapa sektor, yaitu antara lain meliputi sektor pembangunan, 



sektor proses pembelajaran, sector administrasi dan manajemen sekolah, dan termasuk 

di sector pnilaian kinerja guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. 

Beberapa sector dimaksud baik yang berkaitan dengan aspek finansial maupun non-

finansial, dan aspek teknis. Di samping itu juga sudah dikembangkan oleh Balitbang 

Depdiknas melalui model uji kompetensi. Namun demikian peneliti masih merasa 

kesulitan untuk mendapatkan panduan khusus yang terkait dengan model audit atas 

kinerja guru yang dikaitkan dengan program pemberian sertifikat guru yang berdampak 

pada pembayaran tunjangan fungsional guru secara memadai. Model-model yang 

dikembangkan tersebut secara legal formal maupun substantif masih belum 

memberikan batasan secara wajar dan memadai atas penilaian dan evaluasi audit 

kinerja guru hingga pada pemberian suatu kesimpulan untuk menyatakan pendapat 

sesuai dengan prinsip akuntabilitas secara memadai dalam semua hal. Hal ini 

disebabkan karena masih belum adanya Standar Profesional Audit Kinerja Guru yang 

diterbitkan oleh pihak berwenang, seperti Dewan Pendidikan Nasional, Ikatan Profesi 

Guru (PGRI), dan lainnya. Belum adanya standar professional audit kinerja guru 

tersebut berakibat bahwa hingga saat ini belum diperoleh suatu temuan atas 

penyimpangan kinerja guru dalam kaitannya dengan pembayaran tunjangan fungsional 

dalam bentuk finansial.  Keadaan tersebut pada gilirannya juga akan menimbulkan 

suatu masalah baru berkenaan dengan akan diterbitkan suatu peraturan pemerintah 

tentang sertifikasi guru, jika hal tersebut tidak segera dipikirkan secara serius dengan 

berwawasan professional yang memadai.  
  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian dan Kajian. 
1.      Audit Kinerja Guru. 

            Audit kinerja guru adalah suatu proses kegiatan evaluasi/pengujian secara 

sistematis yang berisi tentang metode dan prosedur audit atas laporan kinerja guru 

dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik dan untuk mendapatkan 

informasi secara obyektif dalam semua hal yang berhubungan dengan asersi tentang 

kejadian-kejadian kegiatan kompetensi pendidik (guru) serta menentukan tingkat 

kesesuaian antara asersi kompetensi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.    Tujuan umum 

audit atas laporan kinerja guru adalah memberikan suatu pernyataan pendapat 

mengenai apakah laporan kinerja guru yang bersangkutan telah disajikan secara wajar 



dalam semua hal yang material di dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai 

pendidik sesuai dengan prinsip standar kompetensi profesi pendidik berlaku umum. 

      Ada 2 jenis audit kinerja guru yang perlu dikembangkan, yaitu: (1) audit untuk 

pengujian kepatuhan dan pelaksanaan praktik yang sehat, serta (2) audit pengujian 

substantive atas laporan kinerja guru. 

(1)    Audit pengujian kepatuhan guru dan pelaksanaan praktik yang sehat.  
            Uji kepatuhan dan pelaksanaan praktik yang sehat adalah merupakan 

pengujian terhadap guru dalam melaksanakan tugas perofesinya sesuai peraturan 

yang berlaku selama kurun waktu tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauhmana seorang guru dalam melaksanakan tugas profesinya 

apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan dan 

perundangan yang harus dipatuhi guru antara lain berkaitan dengan UUGD, PP 

Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, PP Tentang Kedudukan PNS, Tata Tertib 

Sekolah, dan sejenisnya. Sebagai contoh misalnya seseorang guru yang sering 

mangkir dalam melaksanakan tugas mengajarnya dan atau tidak aktip dalam 

melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik (dibuktikan data kehadiran dan 

hasil investigasi kepada pihak terkait) maka tingkat kepatuhan guru tersebut dapat 

dikatagorikan rendah, meskipun mampu menunjukkan laporan kinerja secara tertulis. 

Pelaksanaan praktik yang sehat, pada dasarnya untuk menguji apakah guru dalam 

membuat laporan kinerjanya betul-betul dilakukan secara penuh tanggungjawab 

sesuai prinsip standar kompetensi profesi pendidik berlaku umum serta transparan 

dalam semua hal secara material. Sebagai contoh misalkan data yang dimasukkan 

kedalam laporan kinerja guru berdasarkan hasil investigasi ternyata banyak 

dilakukan rekayasa atau yang menyebabkan pihak auditor kurang yakin terhadap 

kebenaran atas laporan yang disajikan, dan sejenisnya. Dengan demikian maka 

guru tersebut dikatagorikan tidak melaksanakan praktik yang sehat dalam membuat 

laporan kinerja guru atau dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik dikatakan 

tidak melaksanakan praktik yang sehat. 

            Uji kepatuhan dan pelaksanaan praktik yang sehat ini merupakan audit tahap 

awal, sebelum pelaksanaan audit atas laporan kinerja guru secara substantive. Jika 

audit tahap awal ini tidak dipenuhi maka pelaksanaan audit secara substantive tidak 

perlu dilanjutkan. Artinya bahwa kelayakan seorang guru untuk menjalankan tugas 

profesinya dinilai tidak memadai meskipun secara tertulis guru yang bersangkutan 

telah membuat laporannya yang dituangkan dalam laporan kinerja guru. Atau 



dengan kata lain bahwa pelaksanaan audit akan dilanjutkan pada pengujian 

substantive atas laporan kinerja guru jika seorang auditor memperoleh keyakinan 

memadai atas pengujian tahap awal yaitu yang terkait dengan pengujian kepatuhan 

dan praktik yang sehat. 
(2)   Audit substantive atas laporan kinerja guru. 

      Audit substantive atas laporan kinerja guru ini berisi tentang 2 hal pokok, yaitu: 

(1) prosedur analitis, dan (2) pengujian detail dari setiap elemen kompetensi guru, 

yang meliputi elemen kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogic, kompetensi 

professional, dan kompetensi social, serta pengakuan atas pengalaman professional 

guru.  

Prosedur analitis menyangkut penggunaan perbandingan-perbandingan untuk 

menilai kewajaran, misalnya dengan cara membandingkan dengan laporan kinerja 

sebelumnya, dan atau relevansinya dengan bidang ilmu yang dimiliki, serta frekuensi 

terhadap kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Pengujian detail atas 

elemen kompetensi guru menyangkut pemeriksaan terhadap keberadaan bukti 

dokumen kompetensi, kualitas bukti,  pengakuan dan pengukuran, serta penyajian 

kompetensi guru.  

      Keberadaan bukti dokumen kompetensi merupakan bukti dokumen atas semua 

jenis kompetensi yang dilaporkan pada laporan kinerja guru. Bukti dokumen 

kompetensi ini dapat berupa bukti fisik, pernyataan tertulis tentang legalitas bukti, 

bukti perhitungan dan atau bukti pendukung/penguat lainnya. Bukti fisik diperoleh 

dari hasil pemeriksaan fisik dokumen atas jenis kompetensi yang berwujud. Sebagai 

contoh misalkan auditor akan melakukan inspeksi langsung atau pemeriksaan atas 

kompetensi professional terkait dengan penulisan karya ilmiah bidang ilmu, maka 

yang akan diperiksa adalah apakah karya ilmiah guru tersebut secara fisik benar 

keberadaannya, apakah keberadaan karya ilmiah tersebut sesuai dengan bidang 

ilmu yang memadai, apakah karya ilmiah tersebut sudah mendapatkan legalitas dari 

pejabat yang berwenang, apakah karya ilmiah sudah tercantum secara jelas tentang 

tanggal dan waktu penulisannya, apakah karya ilmiah tersebut disusun atas dasar 

permintaan dari pihak lain atau atas inisiatif/kreatifitas guru sendiri, apakah karya 

ilmiah tersebut sudah memenuhi persyaratan metodologis bidang keilmuan, dan 

apakah karya ilmiah tersebut  sudah memenuhi kualitas yang memadai. Pernyataan 

tertulis atas legalitas bukti adalah merupakan bukti dokumen khusus, yaitu 

pernyataan yang ditandatangani  oleh guru yang bersangkutan dan atau oleh orang-



orang yang bertanggungjawab karena jabatan yang melakat padanya. Pernyataan 

tertulis dapat berupa surat pernyataan dari guru yang bersangkutan atas keaslian 

dalam semua hal terhadap semua jenis kompetensi yang ada pada laporan kinerja 

guru, dan atau pernyataan tertulis dari pihak laqin yang bertanggungjawab atas isi 

laporan kinerja guru. Bukti perhitungan berasal dari hasil perhitungan kembali yang 

dilakukan oleh auditor kinerja guru tentang penilaian isi laporan kinerja guru untuk 

kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan guru yang bersangkutan apakah 

sesuai dengan prinsip-prinsip standar kompetensi pendidik berlaku umum. 

      Kualitas bukti ini menyangkut dua hal, yaitu: (1) kualitas bukti fisik kompetensi, 

dan (2) kualitas bukti pendukung dokumen. Kualitas bukti fisik kompetensi 

merupakan kualitas atas jenis kompetensi yang disajikan pada dokumen fisik, 

misalkan apakah karya ilmiah guru yang disajikan sudah memenuhi persyaratan 

metodologis bidang ilmu, dan apakah sudah memenuhi kulitas isi yang memadai 

sesuai dengan bidang keilmuan. Sedangkan kualitas pendukung dokumen berkaitan 

dengan pihak-pihak yang memberikan legalitas bukti fisik apakah sesuai dengan 

pejabat yang berwenang dan atau yang bertanggungjawab. Kualitas bukti ini akan 

menentukan auditor kinerja guru dalam memberikan penilaian secara keseluruhan 

atas kinerja guru apakah cukup kuat untuk memberikan keyakinan dan pendapat 

yang memadai dalam semua hal sesuai dengan prinsip standar kompetensi profesi 

pendidik berlaku umum. 

      Pengakuan dan pengukuran kompetensi guru berkaitan dengan metode dan 

cara yang digunakan guru dalam menyusun laporan kinerja guru. Pengakuan 

berkaitan dengan keberadaan jenis pos dari masing-masing jenis kompetensi  yang 

dicantumkan pada laporan kinerja guru termasuk legalitas formal yang melekat pada 

pos-pos tersebut dan kualitas isi yang selanjutnya diberikan nilai bobot sesuai 

dengan criteria standar yang ditetapkan, sedangkan pengukuran lebih ditekankan 

pada metode atau cara penilaian berdasarkan criteria standar yang ditetapkan. 

Sebagai contoh misalkan pos karya pengembangan profesi berupa karya ilmiah 

dapat diakui sebagai bagian dari kompetensi professional guru setelah memperoleh 

legalitas formal dari pihak yang berwenang serta memenuhi persyaratan akademik 

bidang keilmuan, yang selanjutnya diberikan nilai bobot sesuai criteria yang 

ditetapkan. Sedangkan dalam hal pengukuran, untuk menentukan jumlah nilai bobot 

karya ilmiah diukur dengan melalui dua cara pendekatan, yaitu pendekatan 



metodologis dan pendekatan kualitas isi, yang selanjutnya dikomunikasikan dengan 

kriteria yang ditetapkan.  

      Penyajian dan pengungkapan kompetensi guru berhubungan dengan apakah 

komponen-komponen dalam laporan kinerja guru telah diklasifikasikan, diuraikan, 

dan diungkapkan secara teliti dan tepat sesuai dengan bidang kompetensi yang 

seharusnya disajikan. Sebagai contoh misalnya penyajian kompetensi pos 

“penyusunan rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, mapun lapangan” telah disajikan dengan tepat dan 

pengungkapannya telah memadai. Artinya pos tersebut telah disajikan dalam 

kelomponk kompetensi pedagogic, dan pengungkapannya sesuai perhitungan nilai 

bobot yang memadai. Jika pos tersebut dimasukkan pada bagian kompetensi 

professional, maka penyajiannya tidak akan menjadi relevan. Dengan demikian 

maka auditor harus memahami bahwa penyajian dan pengungkapan pos-pos 

kompetensi guru merupakan bagian yang penting dan dapat mengkalisifikasikannya 

secara tepat dan memadai. Hal ini dimaksudkan agar laporan kinerja guru tidak 

salah saji, karena kesalahan penyajian akan berpengaruh terhadap kelengkapan 

pelaksanaan tugas guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. 

4.       Metode Audit Kinerja Guru.  

Metode audit kinerja guru adalah merupakan suatu cara yang digunakan oleh 

auditor untuk memperoleh keyakinan memadai dalam semua hal yang terkait 

dengan loporan kinerja guru. Metode ini dapat digunakan oleh auditor baik pada saat 

pengujian awal yaitu tentang audit kepatuhan dan pelaksanaan praktik yang sehat 

bagi guru maupun pada saat pengujian substantive atas laporan kinerja guru dalam 

menjalankan profesinya sebagai pendidik. Pemilihan penggunaan metode yang 

tepat merupakan suatu hal yang penting bagi auditor kinerja guru, dan hal ini banyak 

ditentukan oleh pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan pemahaman yang dimiliki 

pribadi auditor. Dari beberapa literature yang dikaji ternyata masih belum ditemukan 

secara khusus tentang metode yang dipergunakan untuk audit kinerja guru yang 

didasarkan pada prinsip standar kompetensi profesi pendidik berlaku umum, namun 

demikian ada beberapa metode yang dapat diadopsi dari bidang audit atas laporan 

keuangan dan audit kinerja bidang kelembagaan lain. Atas dasar beberapa kajian 

dan hasil pendapat para pakar bidang pendidikan dan profesi (beberapa narasumber 

yang kompeten) dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa metode berikut ini dapat 

digunakan untuk pelaksanaan audit kinerja guru dengan melakukan redefinisi 



seperlunya yang relevan. Adapun beberapa metode pelaksanaan audit kinerja guru 

yang dapat diterapkan antara lain adalah sebagai berikut: (a) metode pengujian 

kepatuhan (kepatuhan peraturan, kesesuaian profesi, praktik yang sehat), (b) 

metode pengujian substantive (pengujian analitis, pengujian detail atas pernyataan 

kompetensi pendidik, prosedur audit), (c) metode sampling pengujian, dan (d) 

metode pembuatan pernyataan pendapat auditor kinerja guru. 

            Metode pengujian kepatuhan adalah merupakan kegiatan pengujian atas 

kepatuhan guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik. Dalam 

pengujian kepatuhan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu : kepatuhan 

terhadap peraturan, kesesuaian profesi, dan pelaksanaan praktik yang sehat. 

Kepatuhan terhadap peraturan dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara 

pelaksanaan tuga guru dengan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan pemerintah 

pusat, tatatertib sekolah, kedisiplinan guru mengajar, dan perencanaan 

pembelajaran. Kesesuaian profesi untuk melihat sejauhmana relevansi kegiatan 

tugas mengajar guru dalam mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang 

bidang ilmu. Pelaksanaan praktik yang sehat untuk melihat sejauhmana guru dalam 

melaksanakan tugas mengajar dan aktivitas lainnya yang terkait dengan kompetensi 

guru telah dilaporkan dengan alat bukti yang sesungguhnya terjadi. Jadi dalam 

pelaksanaan praktik yang sehat ini tidak ada unsur terjadinya rekayasa dalam 

pembuatan alat bukti dokumen fisik pendukung pembuatan laporan kinerja guru 

dengan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

            Metode pengujian substantive adalah merupakan cara yang dilakukan oleh 

auditor kinerja guru untuk mendapatkan keyakinan memadai yang terkait dengan 

keberadaan pos-pos kompetensi guru yang disajikan dalam laporan kinerja guru. 

Metode yang digunakan untuk pengujian substantive ini antara lain adalah dengan 

cara pengujian analitis, pengujian detail atas pernyataan kompetensi pendidik, dan 

prosedur audit. Dalam metode pengujian analitis yang digunakan adalah dengan 

cara membandingkan antara laporan kinerja guru yang disajikan dengan keadaan 

laporan kinerja guru dari periode sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 

sejauhmana relevansinya serta konsitensi dalam pembuatan laporan kinerja guru. Di 

samping itu juga untuk melihat apakah penjajian pos-pos kompetensi laporan kinerja 

guru menunjukkan ada peningkatan baik kuantitasnya mapun kualitasnya. Secara 

kuantitas misalnya milihat keberadaan jumlah bukti fisik dokumen dan jumlah 

kegiatan yang dikerjakan, sedangkan aspek kualitas menunjukkan penilaian 



terhadap perhitungan bobot nilai bukti fisik dokumen yang disajikan.  Pengujian 

detail atas pernyataan kompetensi pendidik, dilakukan dengan cara menguji setiap 

pos-pos kompetensi yang disajikan dalam laporan kinerja guru apakah telah 

disajikan sesuai dengan prinsip standar kompetensi profesi pendidik berlaku umum 

dalam semua hal yang material. Pengujian ini sangat penting dilakukan guna 

memperoleh keyakinan memadai dan secara layak  dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan untuk memperoleh sertifikat pendidik ataupun pada saat sertifikat 

pendidik melekat pada guru. Prosedur audit adalah merupakan prosedur yang harus 

dikikuti oleh auditor dalam melakukan audit kinerja guru pada saat melakukan 

pengujian atas laporan kinerja guru. 

         Metode sampling pengujian adalah merupakan cara yang digunakan auditor 

untuk menentukan banyaknya sample yang akan digunakan dalam proses audit 

kinerja guru. Metod sampling pengujian dapat dilakukan dengan cara statistic 

maupun nonstatistik. Kedua pendekatan cara tersebut pada hakekatnya untuk 

menentukan banyaknya sample dan menentukan pemilihan anggota sample yang 

akan digunakan pada pengujian substatif detail laporan kinerja guru sehingga 

diperoleh hasil yang memadai. Penggunaan metode sampling dalam audit kinerja 

guru tidak akan dijelaskan secara detail dalam buku ini, tetapi dapat diperoleh 

dengan mengadopsi dari berbagai literature yang tersedia terutama bagi 

kepentingan pengauditan, khususnya audit kinerja guru.  

         Metode pembuatan pernyataan pendapat auditor kinerja guru, dimaksudkan 

sebagai cara untuk membuat suatu pernyataan standar dari hasil akhir proses audit 

kinerja guru yang dapat digunakan sebagi pedoman untuk penilaian kelayakan 

terhadap guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik, Ada beberapa 

macam model pernyataan auditor kinerja guru yang dapat digunakan sebagai 

alternatip untuk membuat keputusan, yaitu sebagai berikut:  

(1)    Pendapat wajar secara keseluruhan dalam semua hal atas laporan 

kinerja guru yang diaudit pada periode tahun………….s/d tahun………….., 

serta menyatakan bahwa laporan kinerja guru tersebut telah memadai sesuai 

dengan prinsip standar kompetensi profesi pendidik berlaku umum. 

(2)    Pendapat wajar secara keseluruhan dengan pengecualian atas laporan 

kinerja guru yang diaudit pada periode tahun….. s/d tahun…….. 

Pengecualian tersebut meliputi hal-hal yang material sebagaimana yang 

tercantum pada lampiran laporan hasil kerja auditor, serta menyatakan 



bahwa laporan kinerja guru tersebut telah memenuhi persayaratan dan 

memadai dengan pengecualian sesuai dengan prinsip standar kompetensi 

profesi pendidik berlaku umum. 

(3)    Pendapat tidak wajar secara keseluruhan dalam semua hal yang 

material atas laporan kinerja guru yang di audit pada periode tahun…….. s/d 

tahun………., serta menyatakan bahwa laporan kinerja guru tersebut tidak 

memadai sesuai dengan prinsip standar kompetensi profesi pendidik berlaku 

umum. 

(4)    Tidak menyatakan pendapat, karena adanya kesulitan untuk 

memperoleh informasi bukti audit yang memadai dalam semua hal yang 

material. 

Pernyataan pendapat auditor kinerja guru pada point (1) dan (2) menunjukkan 

bahwa kinerja guru tersebut memiliki kelayakan untuk diberikan sertifikasi 

pendidik berupa sertifikat guru. Sedangkan pendapat (3) dan (4) berarti tidak 

memenuhi kelayakat untuk mendapatkan sertifikasi guru. 
5.      Prosedur Audit Kinerja Guru. 

      Prosedur audit kinerja guru adalah tindakan-tindakan atau metode dan teknik 

yang digunakan oleh auditor kinerja guru untuk mendapatkan dan mengevaluasi 

bukti audit kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik. 

Prosedur audit ini dapat diterapkan pada saat pengujiaan awal untuk menilai tingkat 

kepatuhan guru dan pelaksanaan praktik yang sehat maupun pada proses pengujian 

substantif atas laporan kinerja guru. Dari hasil penelusuran data dan kajian beberapa 

literature, diperoleh gambaran bahwa prosedur audit kinerja guru dapat 

dikembangkan melalui cara mengadopsi dari prosedur audit yang biasa digunakan 

oleh auditor  bidang kajian lain yang relevan, termasuk auditor atas laporan 

keuangan. Ada sepuluh macam prosedur audit yang biasa digunakan oleh auditor 

atas laporan keuangan (IAI, 2001), yaitu: (1) analytical prosedures atau prosedur 

analitis, (2) inspecting atau menginspeksi, (3) confirming atau mengkonfirmasi, (4) 

inquiring atau mengajukan pertanyaan, (5) counting atau menghitung, (6) tracing 

atau menelusur, (7) vouching atau mencocokkan ke dokumen, (8) observing atau 

mengamati, (9) reperforming atau melakukan ulang, dan (10) computer-assisted 

audit techniques atau teknik audit berbantuan computer.     Sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dan kinerja guru maka  dari beberapa prosedur audit di atas 

yang memungkinkan dapat diadopsi dan relevan dikembangkan dapat digunakan 



sebagai prosedur audit kinerja guru, paling tidak ada delapan macam, yaitu: 

prosedur analitis, menginspeksi, mengkomunikasi, mengajukan pertanyaan, 

menghitung, menelusur, mencocokkan ke dokumen, dan mengamati.  

Adapun penerapan dari macam-macam prosedur audit tersebut dalam kaitannya 

dengan pengujian kompetensi guru adalah sebagai berikut: 

a.       Prosedur analitis 

      Prosedur ini dilakukan dengan cara mempelajari dan membandingkan data yang 

berhubungan dengan kompetensi guru. Prosedur analitis ini menghasilkan bukti 

analitis. Bukti analitis dapat berupa hasil kajian secara kualitatif maupun kuantitatip. 

Hasil kajian kualitatif adalah merupakan deskripsi atas  hasil perbandingan data 

kompetensi guru, misalnya terkait dengan perbandingan antara perencanaan dan 

pelaksanaan tugas, relevansi pelaksanaan tugas profesi, dan sebagainya. Hasil 

kajian kuantitatif merupakan hasil perhitungan yang dituangkan dalam bentuk angka 

rasio perbandingan, rasio EWMP (ekuivalin wajib mengajar per minggu), frekuensi 

penugasan kompetensi atas laporan kinerja guru, dan sebagainya. 

b.       Menginspeksi. 

      Menginspeksi dokumen adalah cara untuk mengevaluasi dokumen yang 

disajikan. Dengan cara ini auditor akan dapat menentukan keaslian suatu dokumen, 

atau mungkin juga mendeteksi adanya pengubahan isi dokumen atau salah saji, 

atau adanya hal-hal yang mengundang pertanyaan. Menginspeksi dokumen juga 

memungkinkan dilakukannya penentuan ketepatan waktu pelaksanaan tugas 

profesi, ketepatan kompetensi, dan sebagainya. Istilah lain menginspeksi dokumen 

dan catatan adalah memeriksi dokumen, mereview, dan membaca.   

c.       Mengkonfirmasi 

      Mengkonfirmasi adalah suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang 

memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber 

independent di luar lembaga sekolah atau di luar organisasi tempat guru tersebut 

melaksanakan tugas. Pertanyaan yang sudah di isi oleh sumber independent ini 

dikirimkan langsung kepada auditor dengan maksud agar tidak terjadi rekayasa 

dalam pengisian data pertanyaan. Prosedur auditing ini (mengkonfirmasi) 

menghasilkan bukti konfirmasi yang digunakan secara luas dalam audit kinerja guru. 

Jumlah sumber independent yang digunakan untuk memperoleh bukti konfirmasi 

disesuaikan dengan kebutuhan, tergantung dari permasalahan yang muncul dan 

tingkat keyakinan yang memadai auditor. Jika permasalahan tidak begitu kompleks 



dan memenuhi prinsip transparansi serta rasa keadilan, maka jumlah sumber 

independent  sebanyak 1 orang sudah dianggap cukup memadai.  

d.       Mengajukan pertanyaan 

      Dalam audit kinerja guru, pengajuan pertanyaan bisa dilakukan secara lisan atau 

tertulis. Pengajuan pertanyaan bisa dilakukan kepada guru yang bersangkutan atau 

kepada sumber-sumber internal yang ada pada lembaga sekolah tempat guru 

bekerja, misalnya dalam hal mencari informasi tentang keaktualan bukti laporan 

kinerja guru, kedisiplinan guru dalam melaksanakan tugas, keterlibatan guru dalam 

menjalankan kompetensinya,  keabsahan hasil karya guru, dan sebagainya. 

Pengajuan pertanyaan menghasilkan bukti lisan dan atau bukti yang berbentuk 

pernyataan tertulis. Bukti pernyataan tertulis yang terkait dengan status hokum harus 

diketahui oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang. 

e.       Menghitung. 

      Penerapan prosedur menghitung dalam pelaksanaan audit kinerja guru yang 

perlu dilakukan adalah: (1) melakukan perhitungan atas bukti fisik dari masing-

masing jenis kompetensi guru yang tercantum pada laporan kinerja guru, yang 

biasanya dalam wujud dokumentasi yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan, dan 

(2) menghitung hasil perhitungan penilaian atas dokumen fisik apakah sudah sesuai 

dengan bobot perhitungan dan kriteria standar yang ditetapkan. Kegiatan prosedur 

menghitung point 1 dimaksudkan sebagai cara untuk mengevaluasi bukti fisik 

dokumen yang tersedia khususnya yang berkaitan dengan kelengkapan catatan 

laporan kinerja guru, sedangkan prosedur menghitung point 2 dimaksudkan sebagai 

cara untuk mengevaluasi hasil jumlah perhitungan pemberian angka nilai bobot yang 

diperhitungkan apakah sudah sesuai dengan criteria standar yang ditetapkan dalam 

hal ini standar kompetensi profesi pendidik berlaku umum (SKPPBU).  

f.        Menelusur. 

      Menelusur adalah merupakan tindakan yang dilakukan auditor untuk melakukan 

penelusuran kembali atas semua informasi dan dokumen yang terkait dengan 

catatan yang tercantum pada laporan kinerja guru. Kegiatan prosedur menelusur di 

sini meliputi tindakan auditor sebagai berikut, yaitu: (1) memilih dokumen-dokumen 

fisik yang dibuat pada saat terjadinya pelaksanaan tugas menjalankan profesinya 

sebagai pendidik, (2) memastikan apakah dokumen-dokumen tersebut telah 

mendapatkan legailitas dari pejabat bewenang, dan (3) menentukan bahwa 

informasi dalam dokumen tersebut telah dicatat dengan tepat dalam masing-masing 



kelompok jenis kompetensi guru. Prosedur ini sangat penting untuk dilakukan oleh 

auditor guna memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan kinerja guru 

yang dibuat sudah dicatat secara tepat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.    

g.       Mencocokkan ke dokumen 

      Mencocokkan ke dokumen adalah merupakan tindakan yang dilakukan auditor 

untuk memperoleh informasi yang memadai dari bukti-bukti dokumen yang dimiliki 

guru apakah penilaian bobot perhitungan sudah dicatat dengan tepat dan wajar atau 

untuk mendeteksi terjadinya pencatatan di atas semestinya dalam catatan laporan 

kinerja guru sehingga berakibat pencatatan nilai bobot perhitungan terlalu tinggi 

melebihi criteria yang ditetapkan. Prosedur mencocokkan ke dokumen ini meliputi: 

(1) memilih catatan pos kompetensi tertentu dalam catatan laporan kinerja guru, dan 

(2) menginspeksi dokumen yang menjadi dasar pembuatan catatan tersebut untuk 

menentukan validitas dan ketelitian hasil perhitungan bobot penilaian. Pencocokkan 

ke dokumen berhubungan erat dengan bukti dokumen, dan ini sangat penting untuk 

mendapatkan bukti yang berhubungan dengan asersi keberadaan bukti fisik 

dokumen serta kewajaran hasil perhitungan bobot penilaian.  

h.       Mengamati (observasi) 

      Kegiatan mengamati atau mengobservasi adalah merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh auditor kinerja guru secara langsung di lapangan dengan cara 

menyaksikan sejumlah kegiatan atau proses pelaksanaan kompetensi guru dalam 

menjalankan profesinya sebagai pendidik. Dalam proses mengamati ini bisa 

langsung menyaksikan kegiatan guru dalam proses pembelajaran, kegiatan guru 

dalam interaksi social, kegiatan guru yang berkaitan dengan kepribadian dan tingkah 

laku guru dalam kehidupan sehari-hari, maupun kegiatan guru dalam menjalankan 

tugas profesionalnya. Proses mengamati ini disesuaikan dengan kepentingan auditor 

terhadap penilaian hasil kinerja guru dalam rangka untuk mendapatkan keyakinan 

yang memadai. Jika auditor hanya ingin mendapatkan informasi memadai tentang 

apakah guru tersebut telah mematuhi peraturan perihal kedisplinan dalam masuk 

kerja dan melaksanaan kegiatan proses pembelajaran di kelas, maka kegiatan 

mengamati cukup dilakukan di sekolah dan di kelas tempat guru melaksanakan 

tugas mengajar. Jadi kegiatan mengamati ini berbeda dengan kegiatan 

menginspeksi.  
6.      Kertas Kerja Audit Kinerja Guru. 



      Untuk melakukan suatu kegiatan audit atas laporan kinerja guru agar 

memperoleh informasi memadai dan memudahkan kerja auditor, maka diperlukan 

suatu model kertas kerja audit kinerja guru yang baku. Kertas kerja audit kinerja guru 

adalah merupakan lembar kerja dalam bentuk format tertentu yang berisikan tentang 

indikator penilaian dari beberapa aspek kompetensi guru yang dinilai, hubungan 

antara komponen satu dengan komponen lain, bobot penilaian atau skor, serta 

nama auditor yang bertanggungjawab dalam penilaian. Ditjen Dikti Depdiknas RI 

(2007) telah membuat format kertas kerja untuk pengujian sertifikasi guru dalam 

bentuk portofolio. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan 

pengalaman berkarya/prestasi 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 (kompetensi kepribadian, pedagogic, 

professional, dan social). Komponen portofolio meliputi: (1) kualifikasi akademik, (2) 

pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi 

akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, 

(9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan social, dan (10) penghargaan 

yang relevan dengan bidang pendidikan.    Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru 

(khususnya guru dalam jabatan) adalah untuk menilai kompetensi guru dalam 

menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran. Kompetensi 

pedagogic dinilai antara lain melalui dokumen (1) kualifikasi akademik, (2) 

pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, dan (4) perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan social dinilai antara lain 

melalui dokumen (1) penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi professional 

dinilai antara lain melalui dokumen (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan 

pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, dan (5) prestasi akademik. Pengelompokan komponen portofolio ke 

dalam aspek kompetensi guru seperti tersebut di atas, ternyata memberikan 

gambaran yang berbeda pada bagian lain pada saat memberikan penilaian pada 

format portofolio, dimana pengelompokan komponen portofolio dan ketentuannya 

terhadap pengakuan atas pengalaman professional guru yang terdiri dari 10 butir 

tersebut dikelompokkan menjadi 3 unsur, yaitu: (1) unsur kualifikasi dan tugas 

pokok, minimal bobot nilai 300 dan semua sub unsur tidak boleh kosong, (2) unsur 



pengembangan profesi, minimal bobot 200 dan guru yang ditugaskan pada daerah 

khusus minimal 150, dan (3) unsur pendukung profesi, dimana nilai bobot tidak boleh 

nol dan maksimal 100. Namun demikian form yang disajikan tersebut jika dikaitkan 

dengan model audit kinerja guru yang ada dalam kajian penelitian ini masih 

memerlukan modifikasi dan penambahan bentuk form lainnya terutama form yang 

belum ada pada buku panduan penilaian portofolio di atas, seperti misalnya bentuk 

form kertas kerja untuk penilaian atau pengujian kepatuhan dan pelaksanaan praktik 

yang sehat, serta bentuk form penilaian untuk laporan kinerja guru yang meliputi 

empat kompetensi inti guru.  

      Adapun lembar kertas kerja model audit kinerja guru yang dikembangkan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1)    FORM PK-1 DAN PK-2, merupakan lembar kertas kerja audit kinerja guru 

untuk pengujian kepatuhan (PK-1) dan pengujian pelaksanaan praktik yang 

sehat (PK-2). 

(2)    FORM PS-1 DAN PS-2, merupakan lembar kertas kerja audit kinerja guru 

untuk pengujian substantive kompetensi inti guru (PS-1) dan pengujian 

substantive pengakuan atas pengalaman professional guru (PS-2). 

Bentuk FORM PK-1 lembar kertas kerja audit kinerja guru pada pengujian 

kepatuhan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2: Lembar Kertas Kerja Audit Kinerja Guru Untuk Pengujian Kepatuhan 

Nama Guru       : 

NIP                  : 

Guru Kelas/Mata Pelajaran :                                                                  FORM: 
PK-1 

Penilaian ( 1 – 5 ) NO Instrumen Kepatuhan 

1 2 3 4 5 

  
Hasil Nilai 

1 Peraturan PNS/Guru       v   4 
2 Tata Tertib Sekolah         v 5 
3 Kedisiplinan Mengajar       v   4 
4 Membuat Perenc. PBM       v   4 
  JUMLAH NILAI           17 

Catatan: Contoh pengisian form PK-1 
Mengetahui:                                                                  Dibuat di:  
Penanggungjawab Auditor Kinerja Guru,                         Pada Tanggal: 
                                                                                    Auditor Kinerja Guru,     
Ttd.                                                                              Ttd.                               



Nama, & Cap                                                               Nama & No.Sert.Auditor 

            Angka nilai 5 menunjukkan tingkat kepatuhan guru dalam menjalankan 

tugas profesinya dalam katagori sangat baik, angka 4 menjukkan baik, angka 3 

menunjukkan cukup baik, angka 2 menunjukkan kurang baik, dan angka 1 

menunjukkan katagori sangat tidak baik. Dalam menilai tingkat kepatuhan ini, 

harus memperhatikan tentang batas minimum hasil penilaian instrument 

kepatuhan yang dilaksanakan guru, dalam hal ini batas minimum yang 

ditoleransi adalah nilai angka 15 (75%)  dan dengan nilai angka terendah untuk 

komponen instrument kepatuhan minimal angka 3. Jadi apabila terdapat nilai 

angka 2 ke bawah dari salah satu komponen instrument kaptuhan maka 

dinyatakan bahwa guru tersebut tidak memenuhi katagori kepatuhan di dalam 

menjalankan tugasnya sebagai profesi guru. Dari contoh isian lembar kertas 

kerja di atas berarti tingkat kepatuhan guru dalam menjalankan tugas profesinya 

bernilai 17 (85%) dan tidak ada nilai bobot yang memperoleh angka 3 ke bawah, 

hal ini berarti menunjukan tingkat kepatuhan guru tergolong sangat baik. 

Indikator dari masing-masing instrument kepatuhan diuraikan dalam bentuk 

operasional kegiatan dalam unjuk kerja guru dapat dilihat pada lampiran. 

BENTUK FORM PK-2, merupakan lembar kertas kerja audit kinerja guru tentang 

penilaian pelaksanaan praktik yang sehat adalah sebagai berikut: 

Tabel 3: Lembar Kertas Kerja Audit Kinerja Guru Untuk Pengujian Penilaian Praktik 

Yang Sehat. 

             Nama Guru      : 

NIP                  : 

Guru Kelas/Mata Pelajaran        :                                                           FORM: 
PK-2 

Penilaian (1-5)  NO Instrumen Praktik Yg Sehat 

1 2 3 4 5 

Hasil 

Nilai 

     1. Kesesuaian Profesi bidang ilmu       v   4 

     2. Kebenaran Dokumen Kompetensi         v 5 

  JUMLAH PENILAIAN           9 

Catatan: contoh pengisian form PK-2 

Mengetahui:                                                                  Dibuat di:  

Penanggungjawab Auditor Kinerja Guru,                         Pada Tanggal: 

                                                                                    Auditor Kinerja Guru,     



Ttd.                                                                              Ttd.                               

Nama, & Cap                                                               Nama & No.Sert.Auditor 

            Dalam menilai tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan praktik yang sehat 

ini, harus memperhatikan tentang batas minimum hasil penilaian instrument 

kepatuhan praktik yang sehat yang dilaksanakan guru, dalam hal ini batas 

minimum yang ditoleransi adalah nilai angka 8 (80%),  serta berpedoman pada 

nilai angka terendah untuk komponen instrument praktik yang sehat dalam hal 

kesesuaian profesi bidang ilmu minimal angka 3 dan kebenaran dokumen 

kompetensi minimal dengan angka 4. Jadi apabila terdapat nilai dengan angka 2 

ke bawah dari komponen instrument kesesuaian profesi dan atau terdapat nilai 

angka 3 ke bawah dari komponen instrument kebenaran dokumen kompetensi, 

maka dinyatakan bahwa guru tersebut tidak memenuhi katagori kepatuhan 

dalam pelaksanaan praktik yang sehat di dalam menjalankan tugasnya sebagai 

profesi guru. Dari contoh isian lembar kertas kerja di atas berarti tingkat 

kepatuhan guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik  bernilai 9 

(90%) dan tidak ada nilai bobot yang memperoleh angka batas minimal, hal ini 

berarti menunjukan tingkat kepatuhan guru tergolong sangat baik atau guru telah 

menjalankan praktik yang sehat.  Indikator pelaksanaan praktik yang sehat 

secara operasional diukur dari beberapa aspek (lihat lampiran).  

                        Dari hasil penilaian yang tercantum pada Form PK-1 dan PK-2 

tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi auditor kinerja guru untuk 

mendapatkan keyakinan yang memadai apakah guru tersebut telah memenuhi 

tingkat pengujian  kepatuhan dan pelaksanaan praktik yang sehat dalam 

menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik. Untuk menilai pengujian 

kepatuhan ini (PK-1 dan PK-2) apakah layak atau tidak didasarkan pada isian 

form PK-1 dan PK-2 keduanya harus manyatakan dalam keadaan minimal cukup 

baik. Apabila salah satu dari penilaian Form PK-1 dan atau PK-2 dalam katagori 

kurang atau sangat tidak baik, maka auditor kinerja guru harus memberikan 

pernyataan bahwa tidak layak untuk dilanjutkan pada pengujian substantive atas 

laporan kinerja guru.   

BENTUK FORM PS-1 DAN PS-2, merupakan lembar kertas kerja audit atas 

laporan kinerja guru untuk pengujian substantive kompetensi inti guru (PS-1) dan 

pengujian substantive pengakuan atas pengalaman professional guru (PS-2), 

dapat dilihat selengkapnya pada lampiran buku laporan ini.  



Tabel 4 : Lembar Kertas Kerja untuk Pengujian Substantive atas dokumen karya  

               pengembangan profesi dalam bentuk karya ilmiah  

NO. Asersi  Makna yang terkandung dalam dokumen 
karya ilmiah 

Nilai 
( 20-50) 

 1. Keberadaan bukti -      bukti fisik ada dan memiliki legalitas. 
-      Relevansi dengan bidang ilmu dan 
profesi yg dikembangkan. 

- Tanggal kejadian masih berlaku. 

  

 2. Kualitas Bukti -      bukti fisik memenuhi syarat 
metodologi penulisan karya ilmiah 
-      kualitas isi sesuai dengan kaidah 
keilmuan  

  

 3. Pengakuan dan 
Pengukuran 
  

-      pos karya ilmiah diakui dan 
dimasukkan dalam pos/bagian 
kompetensi professional. 
-       Bobot nilai diperhitungkan sejumlah 
nilai sesuai bobot karya ilmiah 

  

 4. Penyajian Kompetensi 
  

- pos karya ilmiah disajikan sebgai 
kompetensi karya pengembangan 
profesi.  

  

    Jumlah Nilai (JN)   
    Nilai Rata-rata = JN/4   
  

7.      Laporan Kinerja Guru. 

            Dalam beberapa literature, konsep secara eksplisit yang mendefinisikan tentang 

laporan kinerja guru masih sulit didapatkan. Namun demikian untuk memberikan arahan 

yang agak memperjelas para pembaca, maka peneliti mencoba untuk memberikan 

batasan pengertian sebagai berikut, yaitu yang dimaksud dengan Laporan Kinerja Guru 

adalah merupakan hasil akhir dari proses pelaksanaan tugas guru dalam menjalankan 

profesinya sebagai pendidik yang disusun secara sistematis  yang memuat tentang 

perhitungan penerimaan tunjangan profesi guru dalam satu tahun, beban kompetensi 

inti guru, pengakuan atas pengalaman professional guru, dan penjelasan atas laporan 

kinerja guru yang disusun selama preiode waktu tertentu, sekurang-kurangnya satu 

tahun.  

            Laporan kinerja guru disusun dalam bentuk stafel atau bentuk portofolio yang 

memuat tentang nomor, keterangan, bobot normative, angka bobot pengakuan, nilai 

tunjangan profesi hasil perhitungan, dan jumlah. Selisih antara penerimaan tunjangan 

profesi guru disetahunkan dengan beban tanggungjawab profesi pendidik merupakan 

sisa lebih atau kurang. Jika jumlah beban tanggunjawab profesi guru menunjukkan 



angka mendekati 1000, berarti menunjukkan kinerja guru tersebut tergolong baik, dan 

sebaliknya. Jumlah nilai angka beban tanggung jawab profesi tersebut juga dapat 

digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan bagi auditor kinerja guru dalam 

menyampaikan pendapatnya, dan selanjutnya dapat digunakan untuk menetapkan 

apakah kinerja guru tersebut layak untuk mendapatkan sertifikat guru.  

            Adapun contoh alternative untuk membuat Laporan kinerja Guru selama periode 

waktu tertentu dapat dilihat pada table berikut ini. 

  
NAMA GURU:                                               NIP. :         

LAPORAN KINERJA GURU         

Periode ………………………..s/d………………………………….     

NO. Keterangan 
Bobot 

Normatif 
Bobot Max. 

Pengakuan 
Nilai 

Tunj.Profesi 
Jumlah 
(Contoh) 

1 Penerimaan Tunj. Profesi Guru 1 tahun 1000 1000        12,000,000     12,000,000 

2 Beban Kompetensi Inti Guru (750)         
  2.1. Kompetensi Pedagogik (250)         
  2.1.1 Menguasai karakteristik Peserta Didik (PD) 20 20            240,000    
  2.1.2 Menguasai teori & prinsip Belajar  40 40            480,000    
  2.1.3 Mengembangkan kurikulum MP 40 40            480,000    
  2.1.4 Proses pembelajaran mendidik 40 40            480,000    
  2.1.5 Memanfaatkan TI dalam PBM 10 10            120,000    
  2.1.6 Memfasilitasi potensi PD 10 10            120,000    
  2.1.7 Komunikasi efektif & santun dg PD 10 10            120,000    
  2.1.8 Menyelenggarakan P&E PBM 30 30            360,000    
  2.1.9 Memanfaatkan hasil P&E 30 30            360,000    
  2.1.10 Melakukan tindakan reflektif 20 20            240,000    
  2.2. Kompetensi Kepribadian (150)         
  2.2.1 Bertindak sesuai norma agama,hukum,         
          sosial, dan budaya nasional  30 30            360,000    
  2.2.2 Jujur, berakhlak mulia dan teladan 30 30            360,000    
  2.2.3 Pribadi mantap,stabil,arif,wibawa 30 30            360,000    
  2.2.4 Etos kerja dan tangg.jawab tinggi 30 30            360,000    
  2.2.5 Menjunjung kode etik profesi guru 30 30            360,000    
  2.3. Kompetensi Sosial (100)         
  2.3.1 Obyektif dan tidak deskriminatif           25 25            300,000    
  2.3.2 Komunikasi efektif dan santun           25 25            300,000    
  2.3.3 Mampu beradaptasi di tempat tugas           25 25            300,000    



  2.3.4 Berkomunikasi dg komunitas profesi           25 25            300,000    
  2.4. Kompetensi Profesional (250)         
  2.4.1 Penguasaan keilmuan MP yg diampu           70 70            840,000    
  2.4.2 Menguasai kompetensi MP yg diampu           70 70            840,000    
  2.4.3 Mengembangkan keprofesionalan            60 60            720,000    
  2.4.4 Memanfaatkan TI untuk profesi           50 50            600,000    

3 Pengakuan pengalaman profesi guru (250)        
  3.1 Kualifikasi akademik (S2 = 20, S3=50)           50 50            600,000    
  3.2 Pendidikan dan pelatihan 20 20            240,000    
  3.3 Pengalaman mengajar 20 20            240,000    
  3.4 Perencanaan dan pelaks. Pembelajaran 20 20            240,000    
  3.5 Penilaian dari atasan dan pengawas 20 20            240,000    
  3.6 Prestasi Akademik 40 40            480,000    
  3.7 Karya pengembangan profesi 50 50            600,000    
  3.8 Keikutsertaan dalam forum ilmiah 10 10            120,000    
  3.9 Pengalaman orgganisasi sosial&Penddkn 10 10            120,000    
  3.10 Penghargaan bidang pendidikan 10 10            120,000    
  JUMLAH BEBAN TANGG.JAWAB PROFESI 1000 1000        12,000,000     12,000,000 

  SISA LEBIH ATAU ( KURANG )                    0                  0    

            Interpretasi dari nilai angka bobot perhitungan sebesar 1000, berarti guru 

tersebut memiliki kompetensi yang memadai secara keseluruhan dalam semua hal 

dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik. Atau dengan kata lain guru 

tersebut layak untuk diberikan pengakuan dan mendapatkan sertifikasi guru sesuai 

dengan jenis dan jenjang pendidikan serta mata pelajaran yang diampunya. 

Ukuran penilaian seseorang guru tentang layak-tidaknya untuk mendapatkan sertifikasi 

pendidik dapat digunakan indicator nilai angka perhitungan sebagai berikut : (indicator 

ini sebagai salah satu alternative gagasan baru yang diusulkan dalam pengembangan 

model audit kinerja guru). 

(1) Nilai angka perhitungan bobot  sebesar   >   850,  sangat layak   mendapatkan 

sertifikasi guru. Dalam keadaan seperti ini, guru layak untuk mendapatkan tunjangan 

profesi sebesar 100 % dari sejumlah besaran tunjangan profesi sesuai peraturan 

berlaku. 

(2) Nilai angka perhitungan bobot sekitar = > 750 -  < 850, layak mendapatkan 

sertifikasi guru dengan beberapa catatan yang harus mendapatkan perhatian untuk 

perbaikan kinerja guru ke depan.  Bagi guru yang memperoleh predikat golongan ini, 

perlu diberikan waktu selama 3 bulan dan maksimum 6 bulan untuk memperbaiki 



kinerjanya. Selama dalam kondisi memperbaiki kinerja tersebut tunjangan profesinya 

seyogyanya baru dibayarkan sebesar  80%.  

(3) Nilai angka perhitungan bobot > 600 - < 750, berarti guru tersebut masih belum 

berhak untuk mendapatkan sertifikasi pendidik, namun masih diberikan waktu untuk 

perbaikan kinerjanya selama 6 bulan. Guru yang mendapatkan predikat golongan ini 

akan diferifikasi atau diaudit kembali laporan kinerjanya pada bulan ke 7 berikutnya, 

terhitung sejak bulan ditetapkannya hasil akhir audit kinerja guru. Dalam golongan 

ini, guru masih belum berhak untuk menerima tunjangan profesi pendidik, dan akan 

segera diusulkan setelah guru yang bersangkutan memiliki nilai predikat kinerja 

meningkat menjadi golongan 2 ataupun golongan 1 di atas. 

(4) Nilai angka perhitungan bobot < 600, berarti tidak layak untuk diberikan sertifikat 

guru, dan yang bersangkutan diberikan waktu untuk meningkatkan kualitas kerjanya 

sekuarn-kurangnya 6 bulan sampai dengan 12 bulan ( 1 tahun) terhitung sejak bulan 

penetapan. Guru dalam predikat golongan ini, perlu mendapatkan pembinaan,  

bimbingan dan perhatian khusus dari pihak atasan langsung ataupun pihak yang 

berwenang agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.  

            Jika berdasarkan nilai angka perhitungan yang dilakukan oleh guru dan atau 

oleh auditor kinerja guru  (pendidik) ternyata menunjukkan angka di atas 1000, maka 

kelebihan angka tersebut dapat digunakan sebagai tabungan dan atau ditambahkan 

pada perhitngan laporan kinerja guru pada periode berikutnya. Perlu diketahui bahwa 

bagi guru yang telah memperoleh sertifikat guru, seyogyakanya mempunyai kewajiban 

untuk membuat laporan kinerja guru pada setiap tahun akademik atau ajaran baru (12 

bulan). Laporan kinerja guru tersebut akan diaudit kembali oleh auditor sekurang-

kurangnya 1 kali dalam 2 tahun, atau sesuai dengan kebutuhan dari guru yang 

bersangkutan. Bagi guru yang memperoleh predikat peringkat golongan satu, 

seyogyanya  pada saat akan mengajukan kenaikan pangkat dan atau jabatan fungsional 

guru dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya sertifikat tersebut, tidak perlu lagi 

untuk melengkapi berkas yang sudah tercantum pada laporan kinerja guru, tetapi cukup 

melampirkan sertifikat guru berikut hasil akhir dan pernyataan auditor atas laporan 

kinerja guru yang bersangkutan, kecuali selama kurun waktu 2 tahun tersebut guru yang 

bersangkutan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan lainnya yang 

berlaku, seperti sedang menjalani kasus pemeriksaan penegak hokum, sangsi 



administrative dan tata tertib sekolah, dan tindakan lainnya yang mengakibatkan citra 

guru merosot. 

            Alternatif lain model pembuatan laporan kinerja guru dapat mengacu pada 

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, 

serta contoh format dalam penyusunan portofolio yang terdapat pada buku panduan, 

disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 6: Bentuk Laporan Kinerja Guru Menurut Penilaian Portofolio Depdiknas. 

No. Unsur Komponen Portofolio Skor 

A. Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok (minimal 300 dan semua sub 

unsur tidak boleh kosong) 

  

    1  Kualifikasi akademik 525 

    2 Pengalaman mengajar 160 

    3 Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 160 

  JUMLAH 845

B. Unsur Pengembangan Profesi (minimal 200 dan Guru yang 

ditugaskan pada daerah khusus minimal 150) 

  

    1 Pendidikan dan pelatihan 200 

    2 Penilaian dari atasan dan pengawas 50 

    3 Prestasi akademik 160 

    4 Karya pengembangan profesi 85 

  JUMLAH 495

C. Unsur Pendukung Profesi (tidak boleh nol dan maksimum 100)   

    1 Keikutsertaan dalam forum ilmiah 62 

    2 Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan social 48 

    3 Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 50 

  JUMLAH 160

     JUMLAH TOTAL 1.500

  

Batas lulus ditetapkan minimal skor 850 (57% dari perkiraan skor maksimum). Apabila 

tidak memperhitungkan kualifikasi akademik ijasah S2 dan S3, maka batas lulus menjadi 

: 850/1125 x 100% = 75,56%.   

            Jika dianalisis lebih lanjut bentuk form penilaian unsur komponen portofolio yang 

terdiri dari 10 item tersebut, ternyata tidak terbagi secara jelas dalam kaitannya dengan 



data pendukung dokumen kompetensi guru yang terdiri dari empat kompetensi yaitu: 

kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan 

kompetensi social. Dengan demikian maka bobot skor penilaian portofolio tersebut agak 

sulit menggambarkan tentang bobot nilai tingkat kepentingan dari masing-masing 

kompetensi guru tersebut, maksudnya apakah bobot nilai kompetensi pedagogic 

menunjukkan nilai kompetensi yang paling tinggi dari kompetensi guru lainnya sehingga 

perlu diberi bobot lebih tinggi, dan sebaliknya. Jika diasumsikan bahwa kompetensi 

pedagogic dinilai dari unsur portofolio guru berupa kualifikasi akademik, pengalaman 

mengajar, dan perencanaan dan pelaksanaan mengajar, maka bobot nilai skor 

maksimum yang dicapai adalah skor 845 (56,33%); kompetensi kepribadian dinilai dari 

unsur portofolio guru berupa penilaian dari atasan dan pengawas, maka bobot nilai skor 

maksimum yang dapat dicapai adalah skor 50 (3,33%); kompetensi professional diukur 

dari unsur portofolio guru berupa pendidikan dan pelatihan prestasi akademik, karya 

pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, dan penghargaan yang 

relevan dengan bidang pendidikan, maka akan diperoleh bobot nilai skor maksimum 

sebesar 557 ( 37,33%); dan kompetensi social dinilai dari unsur  portofolio guru berupa 

pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan social, maka akan diperoleh bobot 

nilai skor maksimum sebesar 48 ( 3,2%). Dari hasil perhitungan di atas memberikan 

gambaran bahwa dalam penilaian portofolio ternyata menempatkan kompetensi 

pedagogic memiliki nilai penting yang sangat tinggi (56,33%) dan diikuti kompetensi 

professional (37,33%). Sedangkan kompetensi kepribadian dan kompetensi social 

menunjukkan bobot nilai yang sangat kecil, yaitu masing-masing  3,33% dan  3,2%. 

Namun jika kualifikasi akademik diperhitungkan nilai sama rata yaitu berpendidikan S1 

(karena guru jarang bergelar Doktor atau S3) maka bobot skor maksimumnya masing-

masing jenis kompetensi berturut-turut menjadi sebagai berikut, yaitu: kompetensi 

pedagogic sebesar 470 (41,78%), kompetensi professional sebesar 557 (49,51%), 

kompetensi kepribadian sebesar 50 (4,44%), dan kompetensi social sebesar 48 

(4,27%). 

            Jika dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yang telah disebutkan di muka bahwa tujuan pendidikan dan proses 

pembelajaran pada hakekatnya akan menjadikan peserta didik memiliki kecerdasasan 

ilmu pengetahuan, dan sekaligus menjadikan peserta didik berakhlak mulia sesuai 

dengan ajaran agama, maka pemberian bobot penilaian kompetensi guru yang jauh 

tidak seimbang adalah merupakan sesuatu hal yang kurang bijaksana. Dari data 



kompetensi dalam penilaian portofolio di atas menempatkan kompetensi akademik 

(pedagogic dan professional) jauh lebih utama dari pada bobot kompetensi non-

akademik (kepribadian dan social) yaitu masing-masing dengan angka perbandingan 

sekitar 93% : 7%.   

            Adanya selisih yang mencolok dalam pemberian bobot nilai skor maksimum 

tersebut maka dipandang perlu untuk dilakukan pengkajian kembali agar nilai penting 

dari masing-masing komponen kompetensi tersebut mendekati kewajaran,  dalam hal ini 

diusulkan untuk kompetensi keperibadian dengan bobot skor maksimum 15% dan 

kompetensi social dengan bobot skor maksimum 10%. 
8.      Analisis Uji Coba Model Audit Kinerja Guru. 

            Dari hasil uji coba terhadap 40 orang guru responden secara umum memberikan 

gambaran bahwa semua guru tersebut masih belum memiliki pengalaman yang 

memadai untuk menyusun laporan kinerja guru sebagaimana yang diamanatkan oleh 

UU Guru dan Dosen, yang memuat tentang empat kompetensi profesi pendidik, yaitu 

kompetensi kepribadian, kompetensi professional, kompetensi pedagogic, dan 

kompetensi social, serta penilaian portofolio tentang pengakuan atas pengalaman 

professional jabatan guru. Meskipun demikian mereka menyadari bahwa dengan buku 

panduan penyusunan portofolio sertifikasi guru dalam jabatan yang diterbitkan oleh 

Dirjen Dikti Depdiknas tahun 2007, merasa terbantu untuk pengisian form yang 

disediakan, namun terdapat sekitar 9 orang (22,5%) yang merasa masih mengalami 

kesulitan serta tidak mengerti secara pasti apakah daftar isian portofolio yang dibuat 

sudah sesuai dengan peraturan. Demikian juga dalam hal system penilaian uji 

kompetensi yang dilakukan oleh pihak assessor mereka umumnya masih kurang 

memahami (77,5%), apakah mereka nantinya tergolong yang lulus uji sertifikasi. 

Pelatihan dan sosialisasi tentang program sertifikasi dan cara penilaian portofolio yang 

telah dilaksanakan selama ini serta diikuti bimbingan teknis di masing-masing sekolah 

disamping membantu untuk pemahaman portofolio juga mampu meningkatkan 

ketrampilan dalam hal pengisian form portofolio, dan mereka juga menyarankan 

hendaknya kegiatan pelatihan dan sosialisasi program sertivikasi tersebut dilanjutkan 

termasuk bimbingan teknis dari pihak yang berwenang.  

            Setelah disodorkan pertanyaan apakah daftar isian portofolio yang diisi oleh guru 

untuk mendapatkan sertifikasi tersebut dapat dijamin keobyektipannya secara 

berkelanjutan, maka diperoleh jawaban bahwa terdapat 10% menyatakan dijamin 



obyektif, terdapat 57,5% meragukan dapat dijamin obyektif, terdapat  30% kemungkinan 

terjadi unsur rekayasa dokumen, dan terdapat 2,5% menyatakan tidak berpendapat.  

            Adapun alasan guru yang menyatakan pendapatnya meragukan terhadap daftar 

isian portofolio (57,5%) dan kemungkinan terjadi unsur rekayasa dokumen (30%) 

mereka beralasan bahwa, (1) untuk mengungkapkan kembali atas pengalaman 

professional guru yang sudah berlangsung selama ini mengalami kesulitan, (2) dokumen 

fisik pendukung sudah banyak yang hilang, (3) untuk memperoleh skor minimal 

sebanyak 850 merasa kesulitan untuk dicapai dalam waktu singkat di lain pihak harus 

didukung oleh dokumen fisik formal, (4) adanya kemauan yang kuat untuk mendapatkan 

sertifikat dengan berbagai cara untuk melengkapi dokumen, (5) beranggapan bahwa 

pihak asesor hanya mengacu pada laporan yang dibuat oleh guru tanpa melakukan 

recek di lapangan, (6) beranggapan bahwa pihak asesor belum memiliki pengalaman 

yang meyakinkan terhadap uji kompetensi, (7) belum adanya standar kompetensi 

professional pendidik berlaku umum dan disosialisasikan kepada semua guru yang 

disertifikasi,  (8) tidak ada kejelasan sangsi hukum bagi guru yang melakukan pengisian 

curang pada dokumen portofolio, dan (9) ada anggapan bahwa sertifikasi merupakan 

program formalitas dengan system target yang harus dicapai pemerintah pada kurun 

waktu tertentu. 

            Pada saat disodorkan daftar pertanyaan tentang model audit laporan kinerja 

guru, mereka umumnya masih kurang memahami karena selama ini mereka belum 

pernah memperoleh pengetahuan dan informasi tentang audit kinerja guru. Setelah 

diberikan penjelasan tentang pengertian audit kinerja guru dan tugas fungsinya, maka 

mereka baru mengerti bahwa model audit kinerja guru merupakan bentuk lain dari 

system penilaian atas laporan kinerja guru yang mendasarkan pada metode dan 

prosedur-prosedur audit kinerja guru untuk menilai kelayakan dalam pemberian sertifikat 

sesuai dengan prinsip standar kompetensi profesi pendidik berlaku umum.  

            Setelah dalam daftar pertanyaan dijelaskan bahwa dalam model audit kinerja 

guru terdapat dua jenis pengujian kompetensi, yaitu pengujian kepatuhan dan 

pelaksanaan praktik yang sehat serta pengujian substantive atas detail laporan kinerja 

guru, dimana dalam kedua jenis pengujian tersebut akan digunakan metode dan 

prosedur-prosedur yang akan meneliti kebenarannya atau kewajaran laporan kinerja 

guru secara keseluruhan dalam semua hal yang material terhadap semua dokumen fisik 

yang ada kepada pihak-pihak yang terkait termasuk kepada guru yang bersangkutan 

sehingga pihak auditor memperoleh informasi yang meyakinkan dan memadai untuk 



mengungkap kewajaran secara keseluruhan dalam semua hal yang material, ternyata 

responden guru juga menyatakan pendapat yang berbeda-beda, yaitu: terdapat 65% 

menyatakan model audit kinerja guru akan memberikan penilaian lebih obyektif, terdapat 

17,5% responden meragukan tingkat obyektifitasnya, terdapat 12,5% menyatakan perlu 

sosialisasi dan pembuktian, dan terdapat 5% menyatakan tidak mengerti.  

            Jawaban responden atas pertanyaan bahwa di dalam model audit kinerja guru 

ini akan diterapkan aturan sebagai berikut, yaitu: (1) pengujian kepatuhan dan 

pelaksanaan praktik yang sehat akan digunakan pihak auditor kinerja guru untuk menilai 

sejauh mana tingkat kepatuhan guru terhadap pelaksanaan peraturan guru, kepatuhan 

guru terhadap tatatertib sekolah, kepatuhan guru dalam kedisiplinan mengajar, dan 

kepatuhan guru dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, dan pelaksanaan praktik 

yang sehat terhadap profesi guru dan pembuatan dokumen fisik sebagai pendukung 

laporan kinerja guru yang bebas rekayasa, dan  jika auditor kinerja guru tidak 

mendapatkan keyakinan memadai terhadap laporan kinerja guru, maka atas dasar hasil 

pengujian ini pihak auditor tidak perlu melakukan pengujian tahap berikutnya yaitu 

pengujian substantip, hal ini disebabkan karena kinerja guru tersebut tidak layak untuk 

mendapatkan sertifikat pendidik; (2)   Pengujian substantip atas laporan kinerja guru 

yaitu suatu pengujian secara detai atas semua pos-pos yang terdapat pata komponen 

kompetensi apakah sesuai dengan prinsip standar kompetensi profesi pendidik berlaku 

umum, yang dialakukan dengan suatu metode dan prosedur-prosedur audit secara 

memadai. Atas dasar pernyataan  tersebut apakah responden setuju dengan model 

audit kinerja guru dengan system pengujian dimaksud, ternyata hampir semua 

responden menyatakan setuju  (95%), sedangkan sebanyak 5% menyatakan ragu-ragu. 

Dalam hal apakah model audit kinerja guru yang dikembangkan ini menurut pandangan 

responden mempunyai kelayakan atau tidak jika diterapkan pada pengujian kompetensi 

guru untuk mendukung program sertifikat guru, ternyata menurut pandangan responden 

terdapat 87.5%  menyatakan layak untuk diterapkan, dan sebanyak 12,5% menyatakan 

layak  dengan catatan untuk disempurnakan sesuai dengan peraturan pemerintah  yang 

terkait dengan penilaian potofolio sertifikasi guru dalam jabatan. 

            Atas data hasil penelitian terhadap responden di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, model audit kinerja guru tersebut pada hakekatnya memiliki kelayakan yang 

cukup baik, meskipun masih diperlukan beberapa penyempurnaan terutama dalam 

pembuatan format lembar kertas kerja audit, isi detail kertas kerja audit, dan penjelasan 

operasional terhadap system pengakuan dan pengukuran masing-masing pos 



instrument kepatuhan dan pelaksanaan praktik yang sehat, serta pengakuan dan 

pengukuran pos komponen kompetensi inti guru dan komponen pengakuan atas 

pengalaman professional guru.  

  
B.     PEMBAHASAN 

            Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme 

guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia, 

diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut: (1) UURI Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 

tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik; (5) Fatwa/Pendapat Hukum 

Menteri Hukum dan HAM Nomor I.UM.01.02.253; dan (6) Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan (Ditjen 

Dikti Depdiknas, 2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 

menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji 

kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan 

dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman 

professional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang 

mencerminkan kompetensi guru.  

Dalam pembahasan ini, peneliti tidak bermaksud untuk mempertentangkan antara 

model audit kinerja guru yang dikembangkan peneliti dengan system uji kompetensi 

yang dikembangkan oleh Depdiknas melalui penilaian portofolio, namun peneliti akan 

lebih mencoba untuk memberikan alternatip model pengujian terhadap kompetensi 

kinerja guru dari sisi lain sehingga lebih mencerminkan pada keadaan yang relative lebih 

obyektif, transaparansi dan berkeadilan sehingga dapat membangun pencitraan public 

terhadap kinerja guru, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam model audit kinerja guru ini dabangun suatu dasar 

system pengujian yang harus diikuti terutama tentang metode dan prosedur-prosedur 

audit bagi auditor kinerja guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai auditor 

atau evaluator terhadap kinerja guru, baik berdasarkan laporan kinerja guru yang 

tertulis, maupun pengecekan langsung di lapangan kepada pihak-pihak yang terkait. 

Dengan mekanisme dimaksud memungkinkan bagi auditor kinerja guru dalam 

mengungkapkan pernyataan pendapatnya dapat memperoleh tingkat keyakinan secara 



memadai dalam semua hal yang material, sebagai hasil akhir dapat 

dipertanggungjawabkan dalam penilaian kinerja guru apakah berkelayakan memperoleh 

sertifikat guru  atau tidak, dan atau setelah sertifikat guru tersebut melekat pada guru 

yang bersangkutan. 

Sistem uji kompetensi guru yang dikembangkan oleh Depdiknas saat ini di satu 

pihak  diakui sudah memiliki beberapa keuntungan dan kelebihan di dalam membangun 

sistem penilaian portofolio terhadap kinerja guru sebagaimana yang tercantum pada 

tujuan dan fungsi portofolio dalam pemberian sertifikat guru dalam jabatan, namun juga 

masih memiliki beberapa kekurangan/kelemahan terutama dalam sistem atau model 

pengujiannya yaitu antara lain sebagai berikut: (1) penilaian asesor hanya terbatas 

didasarkan pada lembar isian portofolio yang disajikan tanpa melakukan uji material di 

lapangan, (2) tidak ada metode dan prosedur-prosedur baku yang jelas dan lebih 

transparan dalam pengujian laporan portofolio, (3) adanya perbedaan yang mencolok  

antara pemberian bobot nilai skor unsur portofolio guru dalam kaitannya dengan nilai 

pentingnya dari masing-masing komponen kompetensi guru, (4) belum adanya 

pedoman yang memadai dalam kaitannya dengan pernyataan pendapat asesor dari 

hasil pengujian kompetensi guru berikut beberapa implikasinya terutama yang terkait 

dengan pemberian tunjangan jabatan guru, dan (5) penunjukkan kualifikasi asesor tidak 

didasarkan pada keahlian khusus melalui pendidikan profesi auditor kinerja guru 

sebagaimana pada profesi bidang lain, serta (6) belum adanya model pemeriksaan yang 

jelas pada pengujian detail atas elemen kompetensi guru. 

Sedangkan kesamaan pandangan antara kedua model pengujian sertifikasi 

pendidik tersebut adalah bahwa baik model system uji kompetensi penilaian portofolio 

maupun model audit kinerja guru keduanya sama-sama untuk menjamin standarisasi 

prosedur dan mutu lulusan pendidikan nasional, dimana rambu-rambu mekanisme, 

materi, dan system ujian Diklat Profesi Guru (DPG) dikembangkan oleh suatu lembaga 

profesi tertentu. Istilah Lembaga tersebut menurut Depdiknas dalam bentuk yang 

disebut Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG), sedangkan dalam model audit kinerja guru 

yang dimaksud dengan lembaga profesi tersebut disebut Lembaga Profesi Pendidik 

Independen.    

Untuk melakukan uji kompetensi atas kinerja guru dalam rangka untuk mencapai 

sasaran sebagaimana yang diharapkan dalam program sertifikasi pendidik tersebut, 

dalam hal ini dikembangkan suatu model audit kinerja guru.  



   Implikasi dari penerapan metode-metode  audit kinerja guru tersebut adalah 

mengaharuskan auditor untuk memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam 

melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja guru. Untuk mendapatkan keahlian 

yang memadai tersebut berarti seorang auditor kinerja guru harus mengikuti pendidikan 

dan pelatihan profesi auditor kinerja guru yang dilaksanakan oleh lambaga perguruan 

tinggi yang kompeten dan atau oleh Lembaga Profesi Pendidik sesuai peraturan yang 

ditetapkan. 

Yang perlu mendapatkan perhatian dalam penerapan metode ini salah satunya 

adalah metode pengungkapan pendapat auditor kinerja guru yang dapat digunakan 

sebagai alternatip untuk membuat keputusan apakah seorang guru layak mendapatkan 

sertifikat guru atau tidak dan atau setelah sertifikat tersebut melekat pada guru yang 

bersangkutan apakah masih memenuhi persyaratan kelayakan guru dalam menjalankan 

tugas profesinya. Sesuai dengan karakteristik kompetensi dan kinerja guru maka  dari 

beberapa prosedur audit di atas yang memungkinkan dapat diadopsi dan relevan 

dikembangkan dapat digunakan sebagai prosedur audit kinerja guru, paling tidak ada 

delapan macam, yaitu: (1) prosedur analitis,  (2) menginspeksi, (3) mengkomunikasi, (4) 

mengajukan pertanyaan, (5) menghitung, (6) menelusur, (7) mencocokkan ke dokumen, 

dan (8) mengamati.  

Implikasi dari penerapan prosedur-prosedur audit tersebut adalah bahwa 

pelaksanaan audit kinerja guru mengharuskan auditor untuk melakukan cek atas bukti di 

lapangan guna mendapatkan keyakinan memadai dalam semua hal terhadap 

keberadaan bukti dokumen  yang tercantum pada laporan kinerja guru yang disajikan 

oleh guru. Di samping hal tersebut, dengan mengikuti prosedur-prosedur audit tersebut 

maka tingkat obyektifitas dan kehandalan dari suatu hasil audit kinerja guru semakin 

dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan jika pelaksanaan evaluasi hanya dilakukan 

berdasarkan laporan portofolio yang disajikan tanpa melakukan cek di lapangan. 

Meskipun diakui bahwa dengan penerapan prosedur-prosedur audit ini akan 

mengakibatkan jumlah waktu yang digunakan menjadi relative lama untuk mengaudit 

kinerja setiap orang guru, dan juga menuntut kesiapan semua pihak yang akan 

dikonfirmasi, serta beban biaya audit relative semakin tinggi. Kendala waktu dan pihak-

pihak yang dikonfirmasi, serta biaya audit ini dapat atasi apabila dalam pelaksanaan 

audit kinerja guru dilakukan di lembaga sekolah masing-masing, dan atau 

dikelompokkan lembaga sekolah yang berdekatan.  



Persoalan lain yang muncul adalah mungkinkah seorang auditor yang 

melaksanakan audit kinerja guru di lokasi lembaga sekolah tersebut dapat menjaga 

independensi dan obyektifitas dalam pelaksanaan audit kinerja guru dalam menjalankan 

tugas profesinya?. Jawabannya adalah sangat mungkin seorang auditor kinerja guru 

dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik dan tetap menjaga independent. Hal 

ini apabila profesi auditor kinerja guru diatur dengan peraturan yang mengikat oleh 

Lembaga Profesi Pendidik Independen yang antara lain berisikan etika profesi auditor 

kinerja guru dan penerapan sangsi hukum yang tegas  bagi semua auditor dalam 

menjalankan tugas profesinya. Sangsi tersebut antara lain berupa pencabutan sertifikat 

auditor dan pencabutan kewenangan untuk melaksanakan tugas profesinya sebagai 

auditor kinerja guru, serta besarnya denda dan atau pidana. Oleh karena itu auditor 

kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya perlu segera disusun tentang hal-hal 

yang mengatur tugas-tugas dan kewenangan auditor kinerja guru, saLah satunya adalah 

Standar Profesional Auditor Kinerja Guru.  Jika  sangsi hukum yang dikenakan terhadap 

auditor kinerja guru sudah melampaui batas kewajaran, maka bagi auditor kinerja guru 

yang memiliki sertifikat pendidik juga dicabut haknya atas sertifikat pendidik yang sudah 

dimilikinya, dan sekaligus kehilangan haknya untuk mendapatkan tunjangan profesinya 

sebagai pendidik. Penarapan sangsi hukum kepada auditor tersebut semata-mata 

adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja guru dan sekaligus adanya 

peningkatan mutu pendidikan, sehingga program sertifikasi pendidik dapat berjalan 

efektif sekaligus mampu meningkatkan citra pendidik, tata kelola yang baik, dan 

akuntabilitas tinggi dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik.  

Adanya dua jenis pengujian dalam audit kinerja guru membawa implikasi tentang 

beberapa hal sebagai berikut, yaitu: (1) pada perencanaan awal pelaksanaan audit, 

seorang auditor kinerja guru harus melakukan pengujian terhadap tingkat kepatuhan 

dan pelaksanaan praktik yang sehat terhadap kinerja guru yang akan diaudit. Jika dalam 

pengujian kepatuhan dan praktik yang sehat ini diperoleh tingkat keyakinan yang 

memadai, maka auditor baru bisa melakukan pekerjaan lapangan yang berkaitan 

dengan pengujian substantive; (2) seorang auditor kinerja guru harus memiliki 

kemampuan dan keahlian yang memadai baik dalam kaitannya dengan pengujian 

kepatuhan maupun pengajuan substantive; (3) diperlukan waktu yang cukup dalam 

pelaksanaan audit kinerja guru; (4) diperlukan kesiapan yang memadai bagi guru yang 

diaudit kinerja gurunya, dan juga bagi pihak-pihak yang terkait dengan penilaian kinerja 

guru yang bersangkutan; dan (5) diperlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari 



Depdiknas dan Pemda dalam mendukung program sertifikasi guru terutama instrument 

kebijakan yang mendukung kelancaran pekerjaan auditor dalam menjalankan tugas 

profesinya.  

Atas data hasil penelitian terhadap responden  dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

model audit kinerja guru pada hakekatnya memiliki kelayakan yang cukup baik, 

meskipun masih diperlukan beberapa penyempurnaan terutama dalam pembuatan 

format lembar kertas kerja audit, isi detail kertas kerja audit, dan penjelasan operasional 

terhadap system pengakuan dan pengukuran masing-masing pos instrument kepatuhan 

dan pelaksanaan praktik yang sehat, serta pengakuan dan pengukuran pos komponen 

kompetensi inti guru dan komponen pengakuan atas pengalaman professional guru. 

Untuk komponen pengakuan atas pengalaman professional guru dapat mengacu atau 

memodifikasi penyempurnaan dari sistem penilaian portofolio yang diterbitkan oleh 

Depdiknas Ri tahun 2007 terutama yang mengatur tentang sertifikasi bagi guru dalam 

jabatan.  Implikasi dari penyempurnaan dalam beberapa hal yang terkait dengan model 

audit kinerja guru tersebut mengharuskan adanya suatu konsep teori yang dibangun 

secara komprehensip yang terkait dengan pengauditan kinerja guru sesuasi dengan 

prinsip-prinsip Standar Kompetensi Profesi Pendidik Berlaku Umum (SKPPBU). Untuk 

menyusun kedua konsep tersebut tentu saja tidak mudah dan diperlukan waktu yang 

cukup serta tim ahli yang kompeten di bidang itu. Di samping ahli dalam bidang 

pendidikan juga perlu melibatkan ahli di bidang profesi lain yang relevan dengan pokok 

materi yang dikaji terutama profesi di bidang pengauditan dan evaluasi.           Meskipun 

demikian dalam waktu jangka pendek, selama konsep teori pengauditan kinerja guru 

dan SKPPBU belum terwujud, maka model audit kinerja guru yang dikembangkan ini 

dapat digunakan auditor sebagai dasar untuk melakukan pelaksanaan audit kinerja guru 

dalam mendukung program pelaksanaan sertifikasi pendidik. Model ini dipandang cukup 

memadai dalam memberikan hasil akhir evaluasi terhadap laporan kinerja guru, baik 

ditinjau dari aspek keobyektifan dan kehandalan hasil pengujian maupun dari aspek  

standar pernyataan pendapat auditor kinerja guru. 

Ada beberapa pokok pikiran yang dapat dimasukkan dalam penyusunan Standar 

Kompetensi Profesi Pendidik Berlaku Umum dan Standar Profesional Auditor Kinerja 

Guru, antara lain yaitu tentang metode-metode audit, prosedur-prosedur audit, system 

pengujian audit kinerja guru, laporan kinerja guru, dan hal-hal lain yang mengatur 

tentang profesi suditor kinerja guru.   



Penerapan metode dan prosedur-prosedur audit kinerja guru sebagaimana yang 

disebutkan di muka tersebut, perlu dijabarkan secara komprehaensip dan lebih 

operasional kedalam standar-standar tersebut di atas agar dalam pelaksanaan 

penyusunan laporan kinerja guru dan pelaksanaan audit kinerja guru mudah untuk 

dipahami bagi guru maupun bagi auditor dalam melaksanakan tugas profesinya. Tugas 
utama sebagai pendidik  (guru) adalah melaksanakan tugas sesuai dengan 

kompetensi guru sekaligus membuat laporan kinerja untuk menilai seberapa besar 

pelaksanaan tugas profesinya telah dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Untuk 

menentukan baik tidaknya laporan kinerja guru harus didasarkan pada prinsip-prinsip 

Standar Kompetensi Profesi Pendidik Berlaku Umum  Sedangkan tugas utama auditor 
kinerja guru adalah melaksanakan tugas profesinya untuk mengaudit atas  

pelaksanaan tugas guru dan audit atas laporan kinerja guru. Untuk menentukan baik 

tidaknya seorang auditor kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya adalah 

didasarkan pada hasil kerjanya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Standar 

Profesional Auditor Kinerja Guru.  

Dengan adanya SKPPBU berarti ada aturan yang jelas bagi guru dalam 

penyusunan laporan kinerja guru dan bagi auditor kinerja guru dalam menjalankan tugas 

profesinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.      Karena kedua jenis 

standar tersebut mempunyai arti yang sangat penting dalam mendukung program 

sertifikasi pendidik, maka dipandang perlu untuk segera disusun oleh suatu lembaga 

yang berkompeten terutama bagi Departemen Pendidikan Nasional RI dalam waktu 

yang segera. Jika Lembaga Profesi Pendidik Independen telah dibentuk, maka salah 

satu tugas pokoknya adalah diberikan kewenangan untuk menyusun kedua standar 

dimaksud, sehingga hasilnya secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. 

Namun demikian sambil menunggu terbentuknya lembaga profesi pendidik tersebut, 

pihak Balitbang Diknas RI dapat lebih pro-aktif membantu membuatkan konsep 

SKPPBU dan SPAKG yang nantinya dapat digunakan sebgai dasar untuk pelaksanaan 

kegiatan sertifikasi  pendidik secara nasional. Persoalannya adalah untuk dapat 

membuat dua jenis standar tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit. Namun jika 

dibandingkan dengan nilai peruntukannya untuk kepentikan peningkatan mutu 

pendidikan nasional terutama kinerja guru, maka hal tersebut seharusnya bukanlah 

merupakan suatu kendala yang mengakibatkan tidak dibuatnya kedua standar tersebut. 

Dalam model audit kinerja guru tersebut, laporan kinerja guru disusun berdasarkan 

prinsip-prinsip standar kompetensi profesi pendidik berlaku umum. Penilaian dan 



penyajian kompetensi dalam laporan kinerja guru secara umum terdiri dari dua bagian, 

bagian pertama tentang pos-pos kompetensi inti guru yang memuat empat kompetensi 

guru, dan bagian kedua berisikan tengan pengakuan atas pengalaman professional guru 

yang terdiri dari 10 item. Bagian pertama diberi bobot maksimum 75% atau bobot nilai 

750, masing-masing untuk kompetensi pedagogic maksimum bobot nilai 250 (25%), 

kompetensi kepribadian bobot 150 (15%),  kompetensi social bobot 100 (10%), dan 

kompetensi professional bobot 250 (25%). Bagian kedua diberi bobot maksimum 250 

(25%).    

Form Laporan Kinerja Guru yang dikembangkan dalam model audit kinerja guru ini 

memiliki perbedaan dengan form penilaian portofolio yang saat ini digunakan Depdiknas 

untuk melakukan pengujian sertifikasi guru. Jika dianalisis lebih lanjut bentuk form 

penilaian unsur komponen portofolio yang terdiri dari 10 item penilaian portofolio 

tersebut, ternyata tidak terbagi secara jelas dalam kaitannya dengan data pendukung 

dokumen kompetensi guru yang terdiri dari empat kompetensi yaitu: kompetensi 

pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi social. 

Dengan demikian maka bobot skor penilaian portofolio tersebut agak sulit 

menggambarkan tentang bobot nilai tingkat kepentingan dari masing-masing 

kompetensi guru tersebut, maksudnya apakah bobot nilai kompetensi pedagogic 

menunjukkan nilai kompetensi yang paling tinggi dari kompetensi guru lainnya sehingga 

perlu diberi bobot lebih tinggi, dan sebaliknya. Jika diasumsikan bahwa kompetensi 

pedagogic dinilai dari unsur portofolio guru berupa kualifikasi akademik, pengalaman 

mengajar, dan perencanaan dan pelaksanaan mengajar, maka bobot nilai skor 

maksimum yang dicapai adalah skor 845 (56,33%); kompetensi kepribadian dinilai dari 

unsur portofolio guru berupa penilaian dari atasan dan pengawas, maka bobot nilai skor 

maksimum yang dapat dicapai adalah skor 50 (3,33%); kompetensi professional diukur 

dari unsur portofolio guru berupa pendidikan dan pelatihan prestasi akademik, karya 

pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, dan penghargaan yang 

relevan dengan bidang pendidikan, maka akan diperoleh bobot nilai skor maksimum 

sebesar 557 (37,33%); dan kompetensi social dinilai dari unsur  portofolio guru berupa 

pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan social, maka akan diperoleh bobot 

nilai skor maksimum sebesar 48 ( 3,2%). Dari hasil perhitungan di atas memberikan 

gambaran bahwa dalam penilaian portofolio ternyata menempatkan kompetensi 

pedagogic memiliki nilai penting yang sangat tinggi (56,33%) dan diikuti kompetensi 

professional (37,33%). Sedangkan kompetensi kepribadian dan kompetensi social 



menunjukkan bobot nilai yang sangat kecil, yaitu masing-masing  3,33% dan  3,2%. 

Namun jika kualifikasi akademik diperhitungkan nilai sama rata yaitu berpendidikan S1 

(karena guru jarang bergelar Doktor atau S3) maka bobot skor maksimumnya masing-

masing jenis kompetensi berturut-turut menjadi sebagai berikut, yaitu: kompetensi 

pedagogic sebesar 470 (41,78%), kompetensi professional sebesar 557 (49,51%), 

kompetensi kepribadian sebesar 50 (4,44%), dan kompetensi social sebesar 48 

(4,27%).          Jika dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yang telah disebutkan di muka bahwa tujuan pendidikan dan proses 

pembelajaran pada hakekatnya akan menjadikan peserta didik memiliki kecerdasasan 

ilmu pengetahuan, dan sekaligus menjadikan peserta didik berakhlak mulia sesuai 

dengan ajaran agama, maka pemberian bobot penilaian kompetensi guru yang jauh 

tidak seimbang adalah merupakan sesuatu hal yang kurang bijaksana. Dari data 

kompetensi dalam penilaian portofolio di atas menempatkan kompetensi akademik 

(pedagogic dan professional) jauh lebih utama dari pada bobot kompetensi non-

akademik (kepribadian dan social) yaitu masing-masing dengan angka perbandingan 

sekitar 93% : 7%.  Adanya selisih yang mencolok dalam pemberian bobot nilai skor 

maksimum tersebut maka dipandang perlu untuk dilakukan pengkajian kembali agar 

nilai penting dari masing-masing komponen kompetensi tersebut mendekati kewajaran,  

dalam hal ini diusulkan untuk kompetensi keperibadian dengan bobot skor maksimum 

15% dan kompetensi social dengan bobot skor maksimum 10%. 

Persoalannya sekarang adalah bagaimanakah model audit kinerja guru atas 

laporan kinerja guru yang sudah disusun tersebut agar memperoleh keyakinan memadai 

bagi pihak auditor ataupun asesor, sehingga dapat digunakan oleh pihak yang 

berkompeten sebagai dasar untuk memberikan penilaian atas kelayakan dalam 

pemberian sertifikat pendidik maupun setelah sertifikat tersebut melekat pada guru?.  

Atas dasar hal tersebut model audit kinerja guru yang dikembangkan ini dapat 

digunakan sebagai masukan alternative untuk melakukan audit atas kinerja guru, yaitu 

paling tindak ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut: (1) 

pemahaman yang memadai terhadap jenis pengujian yaitu pengujian kepatuhan dan 

pelaksanaan praktik yang sehat, serta pengujian substantive, (2) pemahaman terhadap 

penggunaan metode dalam pelaksanaan audit kinerja guru, (3) pemahaman terhadap 

penggunaan prosedur-prosedur audit dalam pelaksanaan audit kinerja guru, baik pada 

pengujian kepatuhan maupun pada pengujian substantive, (4) pemahaman yang 



memadai terhadap prinsip standar kompetensi professional pendidik berlaku umum, dan 

(5) pemahaman yang memadai terhadap pernyataan pendapat auditor kinerja guru. 

Sertifikat auditor kinerja guru adalah merupakan bentuk pengakuan formal auditor 

kinerja guru yang diberikan oleh Depdiknas RI atas pertimbangan lembaga profesi 

pendidik karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai 

peraturan yang berlaku. Persyaratan sebagai auditor kinerja guru dan pemberian 

sertifikat perlu diatur dalam standar professional audit kinerja guru (SPAKG). Pemberian 

sertifikat bagi guru maupun bagi auditor kinerja guru adalah merupakan sesuatu hal 

kebutuhan penting terutama dalam menjaga upaya pengendalian mutu pendidikan 

sebagaimana halnya dilakukan dibeberapa Negara lain.  Di Negara maju istilah 

sertifikasi bagi masyarakatnya sudah tidak asing lagi, utamanya yang terkait dengan 

upaya melakukan pengendalian mutu (quality control) dari suatu hasil pendidikan (Djoko 

Kustono, 2007).  

Implikasi bagi pemegang sertifikat ini adalah harus mampu melaksanakan tugas 

profesinya sebagai pendidik sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan yang 

dimilikinya, dan memenuhi persayaratan lainnya dalam mendapatkan sertifikat tersebut. 

Karena kompleksitas bidang dan jenis lembaga pendidikan (Sekolah Umum dan 

Sekolah Agama) maka pemberian sertifikat auditor kinerja guru perlu dibedakan. 

Sertifikat auditor kinerja guru secara umum terbagi dalam 2 jenis, yaitu sertifikat tipe C-1 

diperuntukkan bagi auditor kinerja guru untuk sekolah-sekolah umum, dan sertifikat C-2 

untuk auditor kinerja guru yang memiliki kewenangan untuk mengaudit kinerja guru pada 

lembaga sekolah keagamaan.  Seseorang dapat memperoleh sertifikasi auditor kinerja 

guru apabila telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Adapun persyaratan 

untuk mendapatkan sertifikat auditor kinerja guru sesuai kualifikasi kompetensi 

diusulkan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut, yaitu: (1) sarjana S1 

bidang pendidikan, (2) memiliki sertifikat guru (pendidik) tipe-A dan tipe-B; (3) telah 

menempuh pendidikan dan atau pelatihan pendidikan profesi auditor kinerja guru sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan, (4) telah memiliki pengalaman memadai dalam 

penyusunan laporan kinerja guru sekurang-kurangnya satu kali dengan hasil baik, dan 

(5) mengikuti ujian sertifikasi auditor kinerja guru sesuai ketentuan berlaku. 

Efektifitas penggunaan model audit kinerja guru dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

faktor internal, dan factor eksternal. Faktor inetranl berkaitan dengan kemampuan dan 

keahlian auditor kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya, sedangkan factor 

eksternal berasal dari pihak guru, lembaga sekolah, masyarakat, lembaga profesi 



pendidik dan pemerintah. Seorang auditor kinerja guru akan dapat melaksanakan tugas 

profesinya dengan baik apabila didukung dengan kemampuan dan keahlian yang  

memadai, dalam hal ini paling tidak pemahaman terhadap 5 hal pokok penting, yaitu 

antara lain sebagai berikut: (1) pemahaman yang memadai terhadap jenis pengujian 

yaitu pengujian kepatuhan dan pelaksanaan praktik yang sehat, serta pengujian 

substantive, (2) pemahaman terhadap penggunaan metode dalam pelaksanaan audit 

kinerja guru, (3) pemahaman memadai terhadap penggunaan prosedur-prosedur audit 

dalam pelaksanaan audit kinerja guru, baik pada pengujian kepatuhan maupun pada 

pengujian substantive, (4) pemahaman yang memadai terhadap prinsip standar 

kompetensi professional pendidik berlaku umum, dan (5) pemahaman yang memadai 

terhadap pernyataan pendapat auditor kinerja guru.  

Untuk mendapatkan keahlian memadai sebagai auditor kinerja guru dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: melalui pendidikan profesi auditor kinerja 

guru yang diselenggarakan oleh lembaga yang kompeten, mengikuti pelatihan 

berkelanjutan sebagai auditor kinerja guru, pemagangan, melaksanakan tugas-tugas 

pekerjaan dalam bidang audit kinerja guru dengan penuh tanggungjawab, dan  mencari 

pengalaman dalam bidang evaluasi dan penilaian kinerja guru.  
IV. SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

A.     SIMPULAN 

1.       Model audit kinerja guru yang dikembangkan meliputi pengembangan konsep 

tentang beberapa hal pokok penting, yaitu antara lain adalah sebagai berikut: (1) 

metode audit kinerja guru, (2) prosedur-prosedur audit kinerja guru, (3) model 

standar pernyataan pendapat auditor kinerja guru, (4) jenis audit pengujian 

kompetensi guru, (5) jenis pemeriksaan detai atas elemen atau pos-pos kompetensi  

kinerja guru, dan (6) kertas kerja auditor kinerja guru. 

2.       Metode audit kinerja guru adalah merupakan suatu cara yang digunakan oleh 

auditor untuk memperoleh keyakinan memadai dalam semua hal yang terkait 

dengan loporan kinerja guru. Metode ini dapat digunakan oleh auditor baik pada saat 

pengujian awal yaitu tentang audit kepatuhan dan pelaksanaan praktik yang sehat 

bagi guru maupun pada saat pengujian substantive atas laporan kinerja guru dalam 

menjalankan profesinya sebagai pendidik. Pemilihan penggunaan metode yang 

tepat merupakan suatu hal yang penting bagi auditor kinerja guru, dan hal ini banyak 

ditentukan oleh pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan pemahaman yang dimiliki 

pribadi auditor. Adapun beberapa metode pelaksanaan audit kinerja guru yang dapat 



diterapkan antara lain adalah sebagai berikut: (a) metode pengumpulan data 

(dokumentasi, interview/pengajuan pertanyaan, konfirmasi kepada pihak terkait), (b) 

metode analisis data (kualitatif-deskriptif), (c) metode pengujian kepatuhan 

(kepatuhan peraturan, kesesuaian profesi, praktik yang sehat), (d) metode pengujian 

substantive (pengujian analitis, pengujian detail atas pernyataan kompetensi 

pendidik, prosedur audit), (e) metode sampling pengujian, dan (f) metode pembuatan 

pernyataan pendapat auditor kinerja guru. 

3.       Prosedur audit kinerja guru adalah tindakan-tindakan atau metode dan teknik yang 

digunakan oleh auditor kinerja guru untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti 

audit kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik. 

Prosedur audit ini dapat diterapkan pada saat pengujiaan awal untuk menilai tingkat 

kepatuhan guru dan pelaksanaan praktik yang sehat maupun pada proses pengujian 

substantif atas laporan kinerja guru.            Sesuai dengan karakteristik kompetensi 

dan kinerja guru maka  dari beberapa prosedur audit di atas yang memungkinkan 

dapat diadopsi dan relevan dikembangkan dapat digunakan sebagai prosedur audit 

kinerja guru, paling tidak ada delapan macam prosedur, yaitu: (1) prosedur analitis, 

(2) menginspeksi, (3) mengkomunikasikan, (4) mengajukan pertanyaan, (5) 

menghitung, (6) menelusur, (7) mencocokkan ke dokumen, dan (8) mengamati. 

4.       Jenis audit kinerja guru ada 2 macam jenis audit yang perlu dikembangkan yaitu: 

(1) audit untuk pengujian kepatuhan dan pelaksanaan praktik yang sehat, serta (2) 

audit pengujian substantive atas laporan kinerja guru.  
5.       Penilaian kelayakan model audit kinerja guru dalam mendukung program sertifikasi 

pendidik, berdasarkan pandangan responden dapat dikatagorikan baik untuk 

diterapkan (95%), hal tersebut  didasarkan pada adanya kejelasan metode audit dan 

prosedur-prosedur audit kinerja guru, serta adanya standarisasi pengungkapan 

pendapat auditor dengan batasan kejelasan kriteria yang ditetapkan. Di samping hal 

tersebut adanya model audit kinerja guru tersebut akan membantu auditor atau 

asesor untuk dapat melakukan penilaian secara lebih obyektif dan terhindar dari 

unsur rekayasa dalam pembuatan laporan kinerja guru dan dokumen fisik 

pendukungnya. Namun demikian masih diperlukan beberapa penyempurnaan 

terutama yang terkait dengan lembar kertas kerja audit yaitu agar dibuat lebih rinci 

dan mudah dipahami lagi. 

6.       Pokok-pokok pikiran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prinsip-prinsip 

dasar SKPPBU  adalah sebagai beikut, yaitu: Konsep dasar SKPPBU, Konsep dasar 



standar kompetensi pendidik (kepribadian, pedagogic, professional, dan social), 

Konsep pengakuan standar kompetensi, Penilaian dan Pengukuran, Penyajian 

laporan kinerja guru, dan Hal-hal yang terkait dengan model laporan kinerja guru. 

Sedangkan pokok-pokok pikiran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan standar 

professional auditor kinerja guru antara lain adalah sebagai berikut, yaitu: prinsip 

dasar profesionalisme auditor kinerja guru;  standar pelaksanaan audit kinerja guru; 

persyaratan auditor kinerja guru;  konsep dasar SPAKG; standar auditing kinerja 

guru yang berisi tentang pernyataan standar audit kinerja guru, standar umum, 

standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan; audit kepatuhan; standar 

pernyataan pendapat atau pertimbangan auditor; standar jasa auditor kinerja guru; 

standar pengendalian mutu auditor kinerja guru dan lembaga profesi pendidik; 

aturan etika auditor kinerja guru; persyratan auditor kinerja guru; dan sebagainya 

B.      SARAN 

1.       Meskipun hasil uji coba model audit kinerja guru ini dapat berjalan cukup efektif 

khususnya dalam membantu seorang guru dalam membuat laporan kinerja dan 

evaluasi diri atas kinerjanya dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik, namun 

masih diperlukan buku panduan sebagai petunjuk teknis yang memadai yang secara 

operasional mudah diterapkan oleh guru sehingga tidak menimbulkan penafsiran 

yan beraneka ragam khsusnya dalam penilaian kompetensi pendidik yang harus 

dimiliki guru.  Dengan demikian maka diharapkan seorang guru nantinya setelah 

memiliki sertifikat pendidik, akan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dirinya 

sendiri sekaligus dapat membuat laporan kinerja guru sesuai dengan hak dan 

kewajibannya sebagai seorang guru professional dalam menjalankan profesinya 

sebagai pendidik. 

2.       Seorang guru dapat dilakukan audit pengujian secara substantive atas laporan 

kinerja guru untuk memperoleh sertifikat dan atau setelah sertifikat melekat pada 

guru, apabila guru yang bersangkutan telah lolos pada audit tingkat awal, yaitu audit 

uji kepatuhan dan pelaksanaan praktik yang sehat. 

3.       Bagi seorang auditor atau evaluator yang akan melakukan pengujian atas 

kompetensi guru seyogyanya harus memiliki pengetahuan dan keahlian memadai 

sebagai auditor, yaitu antara lain: (a) standar audit kinerja guru, meliputi standar 

umum, standar pelaksanaan di lapangan, dan standar pelaporan, (b) memahami 

metode dan prosedur audit kinerja guru, dan (c) memiliki keahlian dan kemampuan 

memadai tentang audit atas pengujian kepatuhan dan pelaksanaan praktik yang 



sehat, dan audit atas pengujian substantive laporan kinerja guru, termasuk 

pemahaman pengujian detail atas elemen kompetensi guru menyangkut beberapa 

macam pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan terhadap hal-hal sebagai berikut, 

yaitu: (a) keberadaan bukti dokumen kompetensi, (b) kualitas bukti, (c) pengakuan 

dan pengukuran, serta (d) penyajian kompetensi guru. 
C.     REKOMENDASI KEBIJAKAN 

      Model audit kinerja guru akan dapat berjalan efektif dan memiliki nilai manfaat 

optimal guna mendukung program sertifikasi pendidik (guru) apabila dilengkapi 

dengan buku panduan yang memuat prinsip-prinsip umum sebagi petunjuk praktis 

yang secara operasional dapat  memudahkan bagi guru dalam menjalankan 

profesinya sebagai pendidik, serta pihak auditor dalam menjalankan profesinya 

sebagai auditor kinerja guru. 

      Atas dasar hasil penelitian dan kajian ini, maka kebijakan yang 

direkomendasikan untuk dapat segera dilakukan oleh pihak BALITBANG 

DEPDIKNAS RI adalah untuk segera menyusun beberapa rekomendasi kebijakan 

penting sebagai berikut: 

1.         Menyusun prinsip-prinsip dasar standar kompetensi profesional pendidik 

berlaku umum (SKPPBU). 

2.       Menyusun model laporan kinerja guru sesuai dengan SKPPBU. 

3.       Menyusun standar professional auditor kinerja guru. 

4.       Segera mengusulkan kepada pemerintah melalui Mendiknas untuk membentuk 

lembaga profesi yang memenuhi persyaratan legal formal dan professional sebagai 

sebuah lembaga/institusi profesi serta memiliki kewenangan untuk melakukan uji 

kompetensi guru untuk mendapatkan sertifikasi pendidik serta sertifikasi auditor atas 

laporan kinerja guru dalam mendukung program sertifikasi pendidik. Perlu 

ditegaskan bahwa pada masa yang akan datang, yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan uji kompetensi guru untuk mendapatkan sertifikasi pendidik dan atau 

setelah memiliki sertifikasi pendidik adalah seseorang yang telah memiliki keahlian 

memadai dalam hal ini seseorang yang telah memiliki sertifikat sebagai auditor 

kinerja guru. Jadi dalam hal ini di samping lembaganya memenuhi persyaratan 

profesi juga sumberdaya manusianya juga memiliki keahlian memadai dan memiliki 

sertifikat auditor kinerja guru. Semua jenis sertifiat pendidik, baik sertifikat guru 

maupun sertifikat auditor kinerja guru diterbitkan oleh pemerintah (Depdiknas RI) 

setelah mendapatkan rekomendasi memadai dari lembaga profesi yang syah. 
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