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Skripsi ini berjudul: “Analisis Keterkaitan Sertifikasi Guru Terhadap 

Motivasi Kerja Guru di SMP Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”. 

Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimanakah motivasi kerja 

guru yang telah bersertifikasi di SMP Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu 

Raya?, 2) Bagaimanakah motivasi kerja guru yang belum bersertifikasi di SMP 

Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?, Apakah sertifikasi memberikan 

pengaruh terhadap motivasi kerja guru yang telah bersertifikasi maupun yang 

belum bersertifikasi di SMP Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Motivasi kerja guru yang telah 

bersertifikasi di SMP Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, 2) motivasi 

kerja guru yang belum bersertifikasi di SMP Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten 

Kubu Raya, 3) Keterkaitan sertifikasi terhadap motivasi kerja guru yang telah 

bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi di SMP Negeri 4 Sungai Raya 

Kabupaten Kubu Raya. 

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas batas-batas 

penelitian, batassan dalam penelitian ini yaitu; 1) sertifikasi guru, 2) motivasi 

kerja guru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk survey. Jumlah subjek seluruh guru di 

SMP Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya baik yang telah bersertifikasi 

maupun yang belum bersertifikasi 32 orang, terdiri dari 25 orang telah 

bersertifikasi dan 7 orang belum bersertifikasi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah 1) Teknik Kuesioner, 2) Teknik Wawancara, 3) Teknik 

Dokumenter. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah manusia yaitu 

peneliti sendiri sebagai alat atau instrument utama. Teknik validitas keabsahan 

data menggunakan 3 teknik triangulasi: 1) Triangulasi Sumber, 2) Triangulasi 

Teknik, 3) Triangulasi Waktu, dan analisi datanya menggunakan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikkan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Motivasi kerja guru yang telah 

bersertifikasi sangat tinggi, 2) Motivasi kerja guru yang belum bersertifikasi 

sangat timggi, 3) Sertifikasi guru terhadap motivasi kerja guru-guru di SMP 

Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sangat tinggi pengaruhnya. Karena 

dengan adanya sertifikasi guru kebutuhan para guru-guru bisa terpenuhi dan guru 

yang belum mendapatkan sertifikasi lebih meningkatkan motivasi kerjanya untuk 

segera bisa mendapatkan sertifikasi guru.  

Berdasarkan kesimpulan dapat disarankan sebagai berikut: “Kepada 

pemerintah atau Dikti agar tidak mempersulit guru dalam segala hal karena guru 

merupakan tenaga-tenaga pengajar yang memberikan ilmu-ilmunya kepada siswa-



siswi untuk menjadi anak yang pandai, maju, sukses, dan membanggakan negara. 

Serta, penempatan atau pemerataan guru di sekolah setiap daerah harus lebih 

diseimbangkan baik daerah-daerah terpencil maupun daerah kota, Supaya guru-

guru tidak mencari jam tambahan di sekolah-sekolah yang lain untuk memenuhi 

jam mengajarnya. Pengawasan dari pemerintah harus sering diadakan disetiap-

setiap sekolah, dan sebaiknya tunjangan sertifikasi guru diberikan setiap 

bulannya”. 

 

  

 




