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Abstraks 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan, 

hambatan, pendapat dan saran guru terhadap pelaksanaan sistem angka kredit bagi 

jabatan guru, serta jumlah  guru yang naik pangkat. Populasi penelitian adalah guru-

guru SD  Ranting Dinas Depok, Sleman. Pengambilan sampel dengan teknik random 

sampling. Jumlah subyek penelitian 246 orang, pengumpulan data dilakukan dengan 

angket yang diisi oleh responden. Analisis data  dilakukan secara statistik diskriptif  

melalui tabulasi tuggal, dan presentase. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Butir proses 

belajar mengajar  dan bimbingan penyuluhan secara umum mudah dilaksanakan. 

Unsur  penunjang secara umum mudah dilaksanakan. (2) Faktor penghambat dapat 

dikatagorikan  dari dalam dan luar. (3) Pendapat responden secara umum dapat 

diklasifikasikan  sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. (4) Saran responden 

diindentifikasi dan diklasifiksi: a) penyederhanaan  proses pengusulan, b) tunjangan 

fungsional dinaikkan, c) KPO dan sistem angka kredit  diberlakulan bersama-sama, d) 

beban administrasi guru dikurang,  e) pembulatan pecahan nilai angka kredit,  (5) 

Terdapat (47,2%) yang pernah naik pangkat memakai sistem angka kredit, (15,4%) 

dalam proses pengusulan, (8,1%) sudah memanuhi angka kreditnya belum 

mengusulkan, dan (29,3%) sedang mengumpulkan angka kredit. 

 

Kunci: Kenaikan pangkat 

  

 

Pendahuluan 

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru dan khususnya guru SD,  pada 

tanggal  2 Mei 1989 dikeluarkan Surat Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara  No. 26/Menpan/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Guru 

dalam lingkungan Pendidikan  dan Kebudayaan.  

Pertimbangan  dikeluarkannya  Surat Keputusan tersebut  tidak lain adalah dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dibutuhkan adanya guru yang 

profesional. Selanjutnya dalam surat edaran  BAKN No. 57686/MPK/1989 tertanggal 

15 Agustus 1989, secara eksplesit didiskrepsikan bahwa penetapan angka kredit bagi 

jabatan guru adalah dalam rangka meningkatkan mutu dan prestasi guru. 



Sistem angka kredit bagi jabatan guru diharapkan mampu memberikan 

kesempatan  kepada guru untuk meningkatkan  mutu dan prestasinya melalui dua 

jalan, yaitu (1) merangsang guru untuk  meningkatkan kemampuan profersional dan 

prestasi kerjanya secara optimal dengan dihargai dalam bentuk angka redit yang 

digunkan untuk kenaikan pangkat dan jabatannya; (2) memberikan penghargaan yang 

sama kepada para guru pada semua jenjang dan jenis pendidikan dengan memberikan 

kemungkinan menduduki pangkat atau jabatan maksimal sebagai pegawai negeri sipil 

(Supriyoko, 1990: 2).  

Dengan kata lain melalui  sistem angka kredit sesungguhnya para guru 

dirangsang untuk meningkatkan mutu dan prestasinya. Untuk itu para guru tidak dapat 

bersifat pasif  tetapi harus  aktif dalam menjalankan tugasnya.  Sistem angka kredit 

memungkinkan guru naik pangkat kurang dari empat tahun tergantung dari  prestasi 

guru sendiri. 

Permasalahannya adalah, apakah guru sudah memahami sistem angka kredit,dan 

melaksanakannya. Atau barangkali guru belum siap dan memahami sistem angka 

kredit. Hambatan apa saja yang dihadapi guru untuk naik pangkat, setelah 

diberlakukannya angka kredit. Bagaimana komentar gruru agar sistem ini dapat 

meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. Berkenaan dengan berbagai 

masalah tersebut maka diperlukan penelitian yang mampu mengidentifikasi  berbagai 

hambatan guru SD sebagai akibat berlakunya sistem  kredit untuk kenaikan pangkat.  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumsukan permasalahan 

penelitian:  

1. Faktor apa sajakah yang menjadi kendala  guru SD dalam mengumpulkan 

angka kreidt. 



2. Butir-butir apa saja yang sulit dipenuhi untuk mengumpulkan angka kredit.  

3. Apakah sistem kenaikan pangkat dengan angka kredit sudah dipahami guru SD 

4. Apakah sistem kenaikan pangkat dengan angka kredit lebih menguntungkan 

dibanding sistem kenaikan pangkat otomatis. 

5. Sudah berapa persen jumlah guru yang telah naik pangkat dengan angka kredit. 

6. Bagaimana komentar guru SD terhadap  pelaksanaan sistem angka kredit. 

7. Apa saran guru SD agar pelaksanaan sistem angka kredit  bisa berjalan baik. 

Tujuan Penelitian: 

1. Ingin mengetahui faktor –faktor penghambat yang dihadapi guru SD dalam 

melaksanakan ketentuan sistem angka kredit.  

2. Ingin mentetahui butir-butir mana yang mudah dan sulit diepenuhi angka 

kreditnya  di kalangan guru SD. 

3. Ingin mengetahui apakah guru SD sudah memahami presedur kenaikan 

pangkat dengan angka kredit.  

4. Ingin mengungkap lebih menguntungkan mana antara kenaikan pangkat 

otomastis dan kenaikan pangkat dengan sistem kredit.  

5. Untuk mengetahui jumlah guru yang telah naik pangkat dengan angka kredit.  

6. Ingin mengetahui komentar guru SD terhadap pelaksanaan sistem angka kredit.  

7. Ingin mengumpulkan saran agar pelaksanaan sistem angka kredit berjalan baik.  

 

Manfaat Penelitian 

1. Memberi masukan informasi bagi Depdikbud  mengenai kondisi di  lapangan 

yang berguna bagi kebijakan selanjutnya, khususnya mengenai  sistem angka 

kredit bagi kenaikan pangkat guru agar lebih baik.   



2. Kepala Dinas Depdikbud, penilik dan kepala sekolah  sebagai bahan 

pembinaan guru SD di lapangan.  

3. Sebagai informasi kondisi  di lapangan, sehingga guru SD dapat mengukur 

kemampuan sendiri dalam meningkatkan prestasinya.  

Kajian Pustaka 

Surat Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

26/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan 

Depdikbud, dimaksudkan untuk mengembangkan mutu pendidikan. Guru diberi 

kesempatan untuk menaikkan profesionalnya. Dengan sistem angka kredit diharapkan 

guru lebih berprestasi, sedangkan prestasi guru merupakan pendorong bagi 

peningkatan mutu pendidikan.  

Dengan diberlakukannya sistem kenaikan pangkat  memakai angka  kredit, 

berlaku pula penghargaan  pada setiap butir kegiatan guru dalam rangka pembinaan 

pengembangan  pendidikan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih dinamis, aktif 

dan kreatif dan memicu prestasi guru.  

Butir-butir aspek penunjang dapat diperoleh melalui kegiatan di luar sekolah, 

maka guru dirangsang untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan. Bagi guru yang 

kreatif pengumpulan angka kredit tidak sukar, sehingga guru dapat memperoleh 

keuntungan, karena dapat naik pangkat tidak harus menunggu empat tahun.  

“Pengumpulan  Cume Credit Point (CCP)  untuk bidang pendidikan, PBM dan 

penunjang tidak sukar. Dalam menunaikan tugas pendidikan, pekerjaan guru 

yang paling kongkrit adalah mengajar murid. Guru sudah biasa membuat SP, 

sosal-soal dan Evaluasi dan kegiatan yang masuk bidang ini (Moedjanto, 1991). 

 

Berdasarkan SK Menpen  26/Menpan/1989 ini dinyatakan bahwa jabatan guru 

adalah merupakan jabatan fungsinonal. Oleh karena guru jabatan fungsional  maka 



pekerjaan guru adalah pekerjaan professional. Adapun beberapa cirri profesi guru 

antara lain:  

“1. Adanya landasan yang kuat bagi bidang yang digeluti; 2. Adanya dukungan 

kompetensi individual pada diri guru; 3. Profesi  guru dicapai melalui seleksi; 4. 

Terdapat kerjasama antara guru; 5. Bertanggunjawab terhadap tugas yang 

diserahkan 6. Senantiasa memagang kode etik gurtu;  7.  Sangsi bagi pelanggar 

kode etik;  8.  Guru selalu siap meningkatkan kualitasnya. 9, Terdapat lebih dari 

satu profesi  untuk mengembangkan diri” (Aswarni Sujud, 1991 : 5). 

 

Dengan demikian, karena guru dari segi jabatan merupakan jabatan fungsional 

dan dari segi pekerjaaan merupakan profesi, maka diberlakukan sistem angka kredit 

bagi jabatan guru, dipradugakan akan menguntungkan para guru. Supriyoko 

mengemukakan beberapa kelebihan sistem kenaikan dengan angka kredit 

dibandingkan dengan sistem lama, sebagai berikut: 

1. Dengan sistem angka kredit maka kenaikan pangkat tidak lagi dilakukan 

secara otomatis setiap empat tahun, akan tetapi dilaksanakan berdasarkan  

kemampuan pengumpulan angka kredit.  

2. Secara filosopis sistem angka kredit mempunyai konsepsi merangsang para 

guru untuk meningkatkan mutu dan prestasinya, untuk itu para guru tidak 

dapat lagi pasif, tetapi harus aktif didalam menjalankan tugasnya. 

3. Dengan sitem angka kredit  diharapkan akan memperbaiki kulaitas 

pendidikan di masa depan. 

4. Kelebihan angka kredit dapat disimpan untuk kenaikan pangkat jabatan 

berikutnya (Supriyoko, 1990: 4-7). 

 

Dalam usaha untuk mengoperasionalkan sistem angka kredit diperlukan Surat 

Keputusan  yang menggambarkan keragaman kegiatan guru dan harus dilaksanakan.  

Mendikbud  bersama BAKN menerbitkan Surat Edaran Bersama  No. 

57686/MPK/1989 dan No. 38/Se/1989  yang isinya rincian lengkap tugas jabatan guru 

sebagai jabatan fungsional  untuk memperoleh penilian angka kredit.  Adapun 

ketentuannya sebagai berikut:  “Memperoleh pendidikan formal, melakukan proses 

belajar mengajar,  melaksanakan kegiatan karya tulis, membuat  alat peraga, dan 

melaksanakan penyuluhan” .  



Untuk melaksanakan kegiatan di atas banyak kendalanya,  antara lain:  

“Kendala  cultural;  guru yang cenderung pasif menjadi aktif, kendala 

informative karena  ada guru yang belum tahu, kendala lingkungan yang tidak 

kondusif, kendala birokratif dan kendala koordinatif” (Supriyoko, 1990: 6-7) 

 

Menurut Moedjianto ada lima butir kegiatan sebagai pengembangan profesi;  

 

“ Membuat karya ilmiah pendidikan, menemukan tekonolgi tepat guna, membuat 

alat peraga, membuat karya seni dan mengikuti pengembangan kurikulum” 

(Moedjianto, 1990). 

 

Dalam mewujudkan profesi di atas, maka guru SD perlu kreatifitas agar lebih 

produktif.  Melalui sistem  ini diharapkan peningkatan  mutu  pendidikan  melalui 

peningkatan prestasi guru.  

Cara Penelitian 

Secara operasional, cara penelitian adalah cara yang ditempuh meliputi: cara 

pengumpulan data, cara penentuan sample, dan cara analisis data.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode angket. 

Pemilihan metode tersebut dengan pertimbangan  bahwa dilihat dari variabel 

penelitian maupun subyek yang dikenal penelitian, metode angket dipandang paling 

tepat.  

Sesuai dengan metode yang dipergunakan, maka instrumen yang paling tepat 

berupa daftar pertanyaan  tertutup dengan pilihan ganda, serta kuesener terbuka.  

Obyek penelitian diungkap sesuai dengan batasan penelitian, yang meliputi:  

1. Berbagai hambatan  yang dihadapi guru dalam memenuhi angka kredit, 

diungkap dengan pertanyaan No. 9 dan 34. 

2. Fakto penghambat kegiatan guru, diungkap dengan pertanyaan No. 35-50. 

3. Komentar guru, diungkap  dengan pertanyaan No. 50.  

4. Saran guru agar pelaksanaan lebih baik, diungkap dengan pertanyaan No. 52. 



5. Jumlah guru yang sudah naik pangkat, diungkap dengan pertanyaan No. 8. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa obyek penelitian ini adalah 

kesulitan  yang dihadapi guru SD di Kecamtan Depok, Sleman dalam mengumpulkan 

angka kredit  untuk kenaikan pangkat sesuai dengan SK. No. 26/Menpan/1989.  

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah para guru SD yang berstatus sebagai PNS  

mengajar di Kecamatan Depok, Sleman.  Penelitan ini tidak meneliti seluruh populasi 

melainkan hanya sebagian yang diambil sampel. 

Dari Sekolah Dasar yang ada di Wilayah  Ranting Dinas Depdeikbud Kecamatan 

Depok, hanya diambil 42 sekolah  saja secara random. Selanjutnya masing-masing 

sekolah diambil 6 orang guru sebagai responden.  Penentuan 6 responden pada 

masing-masing sekolah juga dilakukan secara random. Dengan demikian pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik “random  sampling”. Dengan 

preosedur di atas, diperoleh sampel penelitian sebanyak 252 orang guru SD di seluruh 

Kecamatan Depok.  

Cara Analisis Data 

Cara analisis data yang digunakan dalam monitoring  kegiatan guru untuk  

mengumpulkan angka kredit , serta hambatan yang dihadapinya, apa bila dikemukakan 

tahap demi tahap, maka prosesnya sebagai berikut: 

Editing 

 Setelah diperoleh jawaban dari responden atas kuesener yang disebarkan, maka 

peneliti kemudian melakukan editing, untuk mengecek lengkap tidaknya jawaban yang 

diberikan responden. Untuk selanjutnya data yang lengkap  diteruskan pada proses 



analisis data lebih lanjut, sedangkan jawaban responden  yang tidak lengkap tidak 

dianalisis. 

Koding 

Semua lembar jawaban  yang sudah melewati  proses  editing , untuk diambil dan 

dikoding. Setiap data diberi kode, sesuai dengan ketentuan  koding yang telah disusun 

sebelumnya.  

Analisis 

Setelah koding dilaksanakan, langkah selanjutnya  adalah mengolah data. Dalam 

penelitian ini, data dianalisis menggunakan teknik statistik diskriptif.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Diskripsi Sobyek Penelitian 

Berdasarkan hasil  penelitian yang dilakukan terhadap 246  responden, terdapat  

guru  yang  berumur 31 tahun sampai 40 tahun mencapai jumlah 102 responden  

(41,5%). Ada 72 responden  (29,3%) yang berumur di atas  51 tahun,  responden yang 

berumur 41 tahun sampai 50 tahun terdapat 58 responden (23,5%), dan hanya 4 

responden  yang baerumur di bawah  30 tahun.  Dari data di atas dapat disimpulkan 

bahwa guru SD di Kecamatan Depok sebagian besar sudah senior. 

Diskripsi jenis kelamin sobyek penelitian, dari 246 responden, ternyata 112 

responden (45,5%) adalah responden pria dan 134 responden (54,5%) adalah 

responden  wanita. Dari komposisi di atas, secara kuantitas  terdapat perbandingan 

yang hampir seimbang antara jumlah responden pria dan wanita. Sistem angka kredit 

memberi kesempatan yang sama, baik guru wanita maupun pria dalam mengejar 

kenaikan pangkat sesuai kemampuan masing-masing.  



Dari segi kepangkatan/golongan, sesuai pertanyaan nomor 4 diperoleh hasil sbb.: 

Berdasarkan data dilapangan  terdapat 70 orang   (28,5%) yang berpangkat IId, disusul 

golongan IIc yaitu 48 orang  (19,5%). Hanya ada 2 orang saja yang menduduki 

golongan IIa  (0,8 %), dan 2 orang saja yang menduduki golongan IVa  (0,8%). 

Sedang  yang menduduki golongan IIIa, IIIb, dan IIIc masing-masing (11,4%), 

(17,9%) dan (17,1%).  Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa guru SD di 

ranting  Dinas Depdikbud Depok Sleman, rata-rata sudah seneor dari segi 

kepangkatan, mengingat sudah cukup banyak yang menduduki golongan III. 

Mengenai data masa kerja responden, terdapat  104 orang (42,3%) yang 

memiliki masa kerja 11 tahun – 20 tahun.  Responden yang memiliki  masa kerja  di 

atas 30 tahun cukup besar yaitu 52 orang (21,1%), sedangkan mereka yang memiliki 

masa kerja kurang dari 10 tahun hanya 48 orang (19,5%). Pada sistem kenaikan 

pangkat reguler, lamanya masa kerja diikuti dengan tingginya pangkat/jabatan yang 

diduduki, akan tetapi dengan sistem  angka kredit  hal tersebut tidak berlaku. Seorang 

guru pangkat atau jabatannya dapat lebih tinggi dari guru lain  yang masa kerjanya 

lebih lama.  

Diskripsi pendidikan terakhir responden, bahwa responden dengan pendidikan 

terakhir SPG menduduki jumlah terbesar (85,4%), (4 %) responden berpendidikan 

Sarjana dan (10,6%)  berpendidikan  diploma. Dalam menyongsong wajib belajar 9 

tahun ,  maka guru yang berpendidikan SPG wijib menempuh  pendidikan formal 

diploma.  

Diskripsi kenaikan pangkat dengan sistem kridit, ada  (47,2%) responden sudah 

pernah naik pangkat dengan sistem ini. Hal ini berarti aktivitas guru dalam 

mengumpulkan angka kredit cukup baik.  Ada (15,4%) sedang  dalam proses 



pengusulan, (8,1%) sudah cukup angka kreditnya tetapi belum mengusulkan, dan ada 

(29,3%) responden sedang mengumpulkan angka kreditnya. 

(1)  Kegiatan guru dalam usaha memenuhi Ketentuan Angka Kredit  

Butir-butir pertanyaan usaha memenuhi ketentuan angka kredit, dikelompokkan 

ke dalam; (a) unsur  pendidikan;  (b) proses belajar mengajar; (c) Proses Bimbingan 

penyuluhan; (d) Karya ilmiah; (e)  Pengembangan alat peraga dan kurikulum; (f) 

Pengabdian masyarakat; (g) Pendukung Pendikan. 

(a) Unsur Pendidikan 

Lebih dari  separoh (55,3%) responden menyatakan mudah dalam mendapatkan 

angka kredit, pendapat ini berkaitan dengan  program yang diwajibkan  para guru SD  

untuk mengambil program diploma  (PGSD)  dengan biaya dari pemerintah. Program 

peningkatan kemampuan guru SD tersebut ditempuh, guna menyongsong keberhasilan 

wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan. Sedangkan (44,7%) responden 

menyatakan sulit  untuk mendapatkan angka kredit dari kegiatan mengikuti pendidikan 

foramal.  Hal ini bisa dimengerti, karena terbatasnya daya tampung PGSD, dan dana 

dari pemerintah.  

(b) Proses Belajar Mengajar 

Proses Belajar Mengajar (PBM), merupakan tugas pokok guru yang sifatnya 

rutin.  Untuk mengungkap penilaian responden terhadap kesempatan mengumpulkan 

angka kredit dari butir-butir kegiatan yang termasuk dalam proses belajar mengajar; 

ada (97,5%) responden  mengangku mudah memperoleh angka kredit melalui  

program pengajaran. Para guru sudah terbiasa membuat satuap pelajaran (SATPEL). 

Dalam menyajikan program pengajaran, dianggap mudah dilaksanakan oleh 

sebagian besar responden  (99,2%), hanya (0,8%) yang menyatakan sulit.  Rasanya 



sangat janggal jika guru sudah terbiasa di dapan kelas tetapi sulit menyajikan program 

pengajaran.  

Melaksanakan evaluasi  hasil pengajaran diakui mudah dilaksanakan dengan  

sendirinya, responden mengatakan sangat mudah mendapatkan butir ini (100%). Oleh 

karena evaluasi belajar  sudah menjadi tugas guru.  Mengenai materi evaluasi hasil 

belajar siswa  (89,4%) responden menyatakan mudah, dan hanya (10,6%) yang 

menyatakan sulit. Kesimpulan butir ini mudah dilaksanakan. Butir kegiatan 

melaksanakan  program perbaikan dinilai mudah dilaksanakan terbukti (94,3%) 

menyatakan mudah melaksanakan, dan hanya (5,7%) saja yang merasa kesulitan.  

Menyusun kisi-kisi Ebtanas,  (69,9%) responden menyatakan sulit dan hamya 

(30,1%) yang menyatakan mudah. Sedang kegiatan menyusun soal-soal  Ebtanas, 

(61%) responden menyatakan sulit, dan  (39%) menyatakan mudah.  Kegiatan untuk 

mengawasi  Ebtanas  

© Proses Bimbingan dan  Penyuluhan  

Butir Bimbingan dan Penyuluhan cukup mudah, ada (78%) responden yang 

menyatakan mudah dan hanya (22%) yang menyatakan sulit. Selanjutnya (77,2%)  

responden memnyatakan mudah melakukanbimbingan dan hanya (22,8%) yang 

menyatakan sulit.  

(d) Kegiatan Karya Tulis 

Dalam pembuatan karya tulis ilmiah, penilian sulit membuat karya ilmiah hasil 

penelitian diakui (97,6%) responden, sulit membuat karya tulis yang dipublikasikan 

(96,7%) responden. Membuat makalah ilmiah dialami (95,9%) responden. Kesulitan 

membuat karya ilmiah popular dialami (96,7%), kesulitan sebagai pemrasaran seminar 

(95,9%), dan kesulitan membuat buku pelajaran dialami oleh (90,2%0 responden.  



Secara umum disimpulkan bahwa kegiatan karya ilmiah sulit mendapatkan  

angka kredit, unsur kegiatan ini memang sulit dilaksanakan.  

(e)  Kegiatan Menemukan Tekonologi Tepat guna,  membuat alat peraga, 

Pengembangan Kurikulum. 

 

Butir kegiatan menemukan teknologi tepat guna    sulit (87%)  responden. 

Jawaban di atas memang dapat dimaklumi, karena dapat menemukan teknologi tepat 

guna itu bukan hal yang mudah. Untuk dapat membuat alat peraga (74,8%) 

menyatakan mudah dan (25,2%) menyatakan sulit.  Dalam pengembangan kurikulum 

(73,2%) menuyatakan mudah, dan hanya (26,8%) menyatakan sulit.  

(f) Pengabdian Pada Masyarakat 

Penilaian responden terhadap kegiatan  pengabdian masyarkat  ternyata mudah 

untuk dilaksanakan (87%), dan hanya  (13%)  menyatakan sulit.  

(h) Kegiatan  Pendukung Pendidikan 

Kegiatan tersebut meliputi; mengikuti seminar  mudah dinyatakan  oleh  224 

responden (91,1%), menjadi anggota profesi seperti PGRI (98,4%) dan menjadi Panitia 

kegiatan sekolah (94,3%). Sedang kegiatan yang dianggap sulit memperoleh kriditnya 

antara lain: menjadi tim penilai jabatan guru (85,4%). 

(3) Faktor  Penghambat kegiatan guru dalam  Pengumpulkan  Angka Kredit 

Pada kendala intern terdapat (35%) responden  yang mengaku belum memahami 

peraturan angka kredit, dengan demikian  diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk 

memasyarakatkannya.  Merubah perilaku pasif menjadi  aktif diakui oleh (23,5%) 

responden, karena sudah terbiasa  kenaikan pangkat reguler. Ada (14,6%) responden 

sudah puas dengan pangkat yang dimiliki, karena semakin tinggi pangkat diperlukan 

banyak kredit poin.  



Kurang kerja sama  di antara guru untuk mengumpulkan angka kredit, diakui 

sebagai penghambat hanya (4,9%), ini berarti  kerjasama antar guru cukup baik. 

Kenaikan gaji yang kurang memandai dinyatakan (42,3%) dan hal ini dianggap 

sebagai faktor penghambat.  Tugas administrasi guru dinilai berat  (51,2%) dan 

menghambat  pengumpulan angka kredit.  Hambatan dari guru senior  diakui oleh 

(6,5%) responden.  

(4) Komentar Para Guru SD Terhadap Pelaksanaan Sistem Angka Kredit.  

Sistem angka kredit dimungkinkan guru naik pangkat lebih cepat (60%) 

responden,  Sistem angka kredit mampu memberi kesempatan yang sama kepada guru 

untuk menduduki jabatan tertinggi  terdapat (83%) responden. Sistem dapat 

memberdakan guru rajin dan yang malas (85%).  

Kesibukan guru dalam mengejar angka kredit menyebabkan pekerjaan utama 

terlantar (94%) responden.  Sistem angka kredit lebih banyak memberi kesempatan 

dalam kepanitiaan oleh senior (54%) responden, sistem ini menhebabkan sebagian 

guru bingung (61,5%).  Kehadiran sistem baru merepotkan guru (59,5%) responden,  

tidak sebanding dengn kenaikan gaji (57%) responden.  

(5) Saran Responden Terhadap Pelaksanaan Sistem Angka Kredit.  

Ada (43%) responden menyarankan agar beban administrasi dan beban mengajar 

dikurangi agar ada waktu untuk mengumpulkan angka kredit. Tunjangan fungsional 

guru agar dinaikkan sesuai  dengan jerih payahnya (51%) responden. Prosedur 

kenaikan pangkat disederhanakan diusulkan oleh (39%) responden.  Sistem angka 

kredit diberlakukan bersama-sama dengan sistem kenaikan pangkat otomatis (53%) 

responden. Nilai angka kredit pada butir tertentu terlalu kecil  berupa angka pecahan, 



perlu dibulatkn ke atas, untuk memudahkan menghitung angka kredit  dinyatakan oleh 

(37%) responden.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

a. Kesimpulan 

1. .Permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan butir-butir  kegiatan untuk 

memperoleh angka kredit: 

Unsur Utama Pendidikan 

(a)  Peluang guru SD untuk studi lebih lanjut dinilai mudah  (55,3%) responden, hal 

ini berkaitan  dengan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada para guru 

SD untuk menempuh diploma II atas biaya pemerintah.  

(b). Preses belajar mengajar 

       Secara umum responden  menilai mudah melaksanakan butir-butir kegiatan  

proses belajar mengajar. 

©. Proses bimbingan penyuluhan; secara umum responden mengatakan mudah. 

(d) Sebagian besar responden menilai sulit untuk melaksanakan butir-butir kegiatan 

yang termasuk kelompok pengembangan  profesi termasuk: membuaat karya 

ilmiah,  melaksanakan penelitian, membuat buku.  

 Unsusr Penunjang Pendidikan 

Secara umum responden menilai mudah untuk melancarkan butir-butir kegiatan  

penunjang pendidikan seperti: mengikuti seminar, menjadi anggota profesi dan 

menjadi paniita kegiatan di sekolah. 

2.  Faktor-faktor  penghambat dalam mengumpulkan angka kredit, dikatagorikan 

dalam hambatan  intern dan ekstern. 



      Faktor intern 

Belum memahami angka kredit dialami oleh (34,9%)  responden. Sulit merubah 

perilaku pasif menjadi aktif dialami oleh (23,6%)  responden. Malas mengurus 

kenaikan pangkat dengan angka kredit dirasakan oleh (42,3%) responden, dan 

yang telah bisa menyesuikan dengan sistem angka kredit (14,6%) responden. 

Faktor ekstern 

Tugas administrasi guru  terlalu berat dirasakan oleh  (51,2%) responden. Proseder  

pengusulan berbelit-belit  dinyatakan oleh (40,5%) responden. Imbalan ekonomis 

kurang memadahi  dinyatakan oleh (42,3%) responden. Sedang letak sekolah, 

legalisasi dari pejabat, kekompakan guru sesma guru dan hambatan dari guru 

senior tidak bigitu dirasakan sebagai faktor penghambat. 

3. Jumlah guru yang pernah naik pangkat dengan angka kredit, adalah sebagai berikut: 

sudah pernah naik pangkat dengan angka kredit (47,2%). Dalam proses pengusulan  

(15,4%). Angka kredit sudah memenuhi tetapi belum mengusulkan  (8,1%) dan 

sedang mengumpulkan angka kredit (29,3%). 

4.  Saran responden agar pelaksanaan sistem  angka kredit dapat berjalan baik, secara 

garis besar  adalah sebagi berikut: (1) Prosedur kenaikan pangkat  

diserderhanakan.  (2) Tunjangan fungsional guru perlu dinaikkan. (3) Sistem angka 

kredit diberlakukan bersama-sama dengan  sistem kenaikan pangkat otomatis. (4) 

Beban administrasi dikurangi agar tersedia waktu untuk mengumpulkan angka 

kredit.  

b. Saran 

1. Prosedur pengusulan  pangkat angka kredit perlu disederhanakan  



2. Beban administrasi guru SD perlu dikurangi guna memberi kesempatan  untuk 

mengumpulkan  angka kredit.  

3. Perlu penyeragaman sistem  penilaian angka kredit bagi jabatan guru, 

4. Perlu penyesuaian besarnya tunjangan  fungsional  guru sesuai dengan golongan 

dan ruang kepangkatannya, agar lebih mernjamin rasa keadilan.  
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