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AUDIT KINERJA GURU AKUNTANSI BERSERTIFIKAT
DI SMK NEGERI-2 KUTOARJO PURWOREJO

(Peneliti: Ngadirin Setiawan, Dhyah Setyorini, dan Amanita Novi yushita)

Abstraks
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang dua hal pokok penting, yaitu:

(1) mengetahui tenatang kinerja guru akuntansi bersertifikat di SMKN-2 Kutoarjo apakah
dalam katagori baik atau tidak, dan (2) mengetahui pengaruh pemberian sertifikat
pendidik terhadap kinerja guru akuntansi bersertifikat di sMrN-z Kutoarjo.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian evaluatif, dan pendekatan"penelitian yang
cocok adalah deskriptif kualitatif, yang didukung dengan data kuantitatip. pengumpulan
data dilakukan dengan melalui wawancara tersetuktur atau kuisioner, observasi, dan
dokumentasi.

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut: (1) berdasarkan audit kinerja guru akuntansi bersertifikat,
menunjukkan bahwu.9l,.i 6 orang guru ternyaia sebagian besar (64,7%) masih
dalam katagori memiliki kinerja cukup/sedang, dari hanya terdapat i orung
(32,3o/o) yang sudah menunjukkan katagori kinerja Baik. Mereka yang memiliki
kinerja baik ini masih dalam range bawah atau dalam keadaan beluit optimal,
sehingga kinerjanya masih perru untuk ditingkatkan lagi, dan (2) femberiansertifikat pendidik pada guru akuntansi di SMKN-2 Kutoarjo m"miiiti pengaruhpositip terhadap kinerja guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagai
pendidik. Namun besarnya pengaruh tersebut menunjukkui tiOut begitu kuat atau
dalam katagori rendah. Hal tersebut antara lain dislbabkan karena.ioun.1nyu gu*-
guru akuntansi yang telah memperoleh sertifikat tersebut sebelumnya juga sudah
menunjukkan kinerja dalam katagori Cukup/Sedang, baik ditinjuu iuli aspekkepatuhan terhadap peratauran dan pelaksariaan praktiI yang sehat
maupun dari aspek kompetensinya (pedagogik, professional, k"p.ibudiun,
dan social). Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut disarankan , bagi guru akuntansiyang bersertifikat setelah berjalan selama dua tahun ternyata ti*4unyu tidak
menunjukkan keadaan yang memadai, maka sebaiknya tunjangan profesi pendidik
tersebut ditinjau kembali atau dicabut, dan dievaluasi kembali aitam tahun berikutnya.
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