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ABSTRAK 

 

ISTANTO WAHJU DJATMIKO: Pengembangan Keprofesionalan Guru 

Sekolah Menengah Kejuruan. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 

Tujuan penelitian disertasi ini dirancang untuk: (1) memperoleh gambaran lima 

variabel dalam penelitian ini, yaitu: kematangan psikologis (X1), kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan (X2), kegiatan pengembangan keprofesionalan (X3), 

kinerja guru (X4), serta keefektifan guru SMK (X5); (2) menguji struktur hubungan kausal 

terhadap kelima variabel di atas, (3) menemukan pengaruh langsung dan tak langsung 

pasangan variabel dari kelima variabel di atas; dan (4) menemukan pengaruh antar 

masing-masing kelima variabel di atas. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan expost facto 

research. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri dan Swasta Bidang Studi Keahlian 

Teknologi dan Rekayasa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah 

semua guru program produktif pada SMK tersebut sebanyak 1.636 orang guru. Ukuran 

sampel penelitian sebanyak 315 orang guru ditentukan dengan rumus Krejcie dan 

Morgan. Distribusi ukuran sampel setiap SMK pada setiap kabupaten/kota dilakukan 

dengan teknik proportional random sampling. Data dikumpulkan dengan angket dan 

wawancara terbuka baku. Validasi isi dilakukan dengan expert judgment dengan teknik 

Delphi. Validasi konstruk dihitung dengan korelasi Pearson, sedangkan reliabilitas 

ditentukan dengan rumus Alpha Cronbach. Analisis data dilakukan dengan analisis 

deskriptif, regresi, dan analisis jalur. Interpretasi hasil analisis data penelitian dilakukan 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kematangan psikologis (X1) dan 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan (X2) guru SMK  berpengaruh 

secara signifikan terhadap kegiatan pengembangan keprofesionalan (X3) yang dilakukan 

guru SMK serta berdampak pada kinerja (X4) dan keefektifan (X5) guru SMK dalam 

melaksanakan profesinya. Hasil analisis jalur diketahui nilai koefisien jalur secara 

berurutan: β21 = 0,670, β32 = 0,590, β42 = 0,343, β41 = 0,324, β54 = 0,316, β53 = 0,312, β52 = 

0,237, β43 = 0,169, dan β31 = 0,137 dengan nilai residu e1 = 0,742, e2 = 0,724, e3 = 0,680,  

e4 = 0,657, sedangkan koefisien jalur β51 tidak memenuhi persyaratan uji struktur. Hasil 

analisis jalur dapat diketahui juga ada sembilan pasangan variabel berpengaruh langsung 

dan 13 pasangan variabel berpengaruh tak langsung. Variabel X1 memberikan kontribusi 

sebesar 44,9 % terhadap variabel X2. Variabel X1 dan X2 secara simultan memberikan 

sumbangan sebesar 47,6 % terhadap variabel X3. Variabel X1, X2, dan X3 secara simultan 

memberikan kontribusi sebesar 53,7% terhadap variabel X4. Variabel X1, X2, X3, dan X4 

secara simultan memberikan sumbangan sebesar 56,9% terhadap variabel X5. Akhirnya, 

hasil penelitian secara deskriptif dapat dijelaskan bahwa sebagian besar guru SMK 

(84,1%) memiliki kematangan psikologis termasuk kategori amat baik. Sebagian guru 

SMK (55,6%) memiliki kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan termasuk 

kategori amat baik. Kualitas kegiatan pengembangan keprofesionalan sebagian guru 

SMK (71,1%) termasuk kategori baik. Sebagian guru SMK (73,3%) memiliki kinerja 

termasuk dalam kategori amat baik. Sebagian guru SMK (53,0%) menunjukkan kualitas 

keefektifan dalam bekerja termasuk dalam kategori baik dan sebagian kecil guru SMK 

lainnya (36,2%) termasuk dalam kategori amat baik. 
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ABSTRACT 

 

ISTANTO WAHJU DJATMIKO: Teacher Professional Development in Vocational 

Secondary Schools. A Dissertation, Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 

University, 2012 

 

The objectives of this study were designed to: (1) describe five research variables, 

i.e. the psychological maturity (X1), the skills and knowledge management abilities (X2), 

the professional development activities (X3), the teachers’ performance (X4), and the 

vocational secondary school (VSS) teachers’ effectiveness (X5); (2) test the causal 

relationship structure of the five variables; (3) find the direct and indirect effects of a 

variable pairs of the five variables; and (4) determine the effect among each of the five 

variables. 

This was a correlational study using an ex post facto approach. The study was 

conducted in public and private VSSs that possessed the Study Program of Technology 

and Engineering Expertise in Yogyakarta Special Territory. The population comprised 

1636 VSS teachers of Productive Programs in the Study Program of Technology and 

Engineering Expertise. The sample, consisting of 315 teachers, was selected using the 

formula by Krejcie and Morgan. The distribution of the sample size in each VSS in each 

regency/city was made using proportional random sampling technique. Data were 

collected using the questionnaire and the strandardized open-ended interview. The 

content validation was done by expert judgment using the Delphi technique. The 

construct validation was done using Pearson's correlation, while the reliability was 

determined by the Cronbach’s Alpha formula. The data were analyzed using the 

descriptive analysis, regression analysis and path analysis. The results of the data analysis 

were interpreted at a significance level of 0.05. 

The results of this study can be concluded that the psychological maturity (X1) and 

the skills and knowledge management abilities (X2) of the VSS teachers significantly 

influence the professional development activities (X3) and they have an impact on the 

teachers’ performance (X4) and the teachers’ effectiveness (X5) of the VSS teachers in 

performing their profession. The results of the path analysis sequentially show the path 

coefficients of β21 = 0.670, β32 = 0.590, β42 = 0.343, β41 = 0.324, β54 = 0.316, β53 = 0.312, 

β52 = 0.237, β43 = 0.169, β31 = 0.137 and the residual values of e1 = 0.742, e2 = 0.724, e3 = 

0.680, e4 = 0.657, while the path coefficient of β51 is not significant based on the 

structured test. The results of the path analysis also show that nine pairs of variables have 

direct effects and 13 pairs of variables have indirect effects.  X1 contributes 44.9% to X2. 

X1 and X2 simultaneously contribute 47.6% to X3. X1, X2 and X3 simultaneously 

contribute 53.7% to X4. X1, X2, X3 and X4 simultaneously contribute 56.9% to X5. 

Finally, this study can be described that most VSS teachers (84.1%) have the 

psychological maturity in the high category. Some VSS teachers (55.6%) have the skills 

and knowledge management abilities in the high category. Some VSS teachers (71.1%) 

have the professional development activities in the high category. Some VSS teachers 

(73.3%) have a very high performance. Some VSS teachers (53.0%) demonstrate high 

effectiveness in their work and few other teachers (36.2%) demonstrate very high 

effectiveness. 
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PENDAHULUAN 

Suatu negara harus sudah mulai memikirkan bagaimana agar dapat bersaing 

dengan negara-negara lain di dunia, terutama dalam mengedepankan keunggulan 

kompetitif, SDM,  daripada keunggulan komparatifnya. Sumber daya alam yang 

dimiliki suatu negara tidak akan dapat mensejahterakan rakyat dan bangsanya jika 

SDM yang dimiliki tidak mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi potensi 

yang bermanfaat. Sayangnya, pengembangan SDM Indonesia masih belum 

memenuhi harapan. Menurut laporan pembangunan manusia (Human 

Development Report - HDR) United Nations Development Programme (2011: 

127-129), Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index – HDI)  

Indonesia berada pada peringkat ke-124 dari 184 negara di dunia dengan indeks 

sebesar 0,617, jauh di bawah Brunei Darussalam pada peringkat 33 dengan indeks 

0,839, Malaysia pada peringkat 61 dengan indeks 0,761, Thailand pada peringkat 

103 dengan indeks 0,682, dan Philipina pada peringkat 112 dengan indeks 0,644. 

Indikator lain yang menunjukkan lemahnya pengembangan SDM ini adalah 

peningkatan jumlah angka pengangguran kerja yang terus meningkat setiap tahun. 

Kondisi ini kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan 

persaingan di tingkat global. Hal ini berarti pendidikan belum menjadi pemicu 

utama dalam pengembangan SDM, tapi justru menjadi kontributor utama dalam 

peningkatan jumlah pengangguran.  

 Pendidikan memegang peran kunci sebagai pendekatan dasar dalam 

pembangunan bangsa untuk mencapai kualitas pengembangan SDM. Dalam 

mempersiapkan SDM pembangunan, pendidikan harus mampu menghasilkan 

SDM berkualitas dan profesional sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Menurut E. Mulyasa (2008), upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang 

signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Hasil 

penelitian Djohar MS diketahui bahwa sekitar 100 orang guru, sebanyak 25 

persen diantaranya belum menunjukkan perilaku yang profesional (Kedaulatan 

Rakyat, 2009). Salah satu bentuk pengakuan pemerintah terhadap profesi guru 

dilakukan melalui sertifikasi guru. Hasil kajian implementasi sertifikasi melalui 

penilaian portofolio dan PLPG tahun 2008 sebagaimana disampaikan Baedhowi 

(2009), bahwa secara umum, kompetensi guru yang lulus sertifikasi melalui 

penilaian portofolio tidak banyak mengalami peningkatan, dan bahkan ada 

kecenderungan menurun. Gambaran ini menunjukkan lemahnya para guru dalam 
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pengembangan keprofesionalan (professional development) dalam rangka 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.  

Menurut Moh. Uzer Usman (2008:3) pengembangan profesi guru pada 

dasarnya merupakan tuntutan kebutuhan pribadi guru, tanggungjawab 

mempertahankan dan mengembangkan profesinya yang tak dapat dilakukan oleh 

orang lain kecuali dirinya sendiri. Pengembangan keprofesionalan guru sekolah 

menengah kejuruan (SMK) memerlukan pengelolaan yang berbeda, karena SMK 

memiliki karakteristik khusus. Menurut Akhmad Sonhaji (2002) terdapat tiga 

karakteristik utama pendidikan teknik (kejuruan) yang perlu diperhatikan dalam 

penyelenggaraannya, yaitu: (1) penekanan pada ranah psikomotorik, (2) sesuai 

dengan perkembangan teknologi, dan (3) orientasi pada bidang kerja. Salah satu 

upaya peningkatan kompetensi guru SMK dapat dilakukan dengan 

memperhatikan perencanaan pengembangan keprofesionalan guru yang sesuai 

dengan karakteristik sekolah kejuruan. Hal ini berarti pengembangan 

keprofesionalan guru bagi SMK merupakan usaha belajar seorang guru untuk 

meningkatan kompetensi dan kinerja guru agar terus berkembang dan adaptif 

terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dampaknya untuk 

peningkatan mutu sekolah dan pembelajaran di kelas.  

Pengembangan keprofesionalan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai 

usaha yang dilakukan dengan kesadaran sendiri dari guru SMK untuk melakukan 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka memperkuat mutu 

keprofesiannya. Berbagai aspek atau variabel yang dapat mempengaruhi guru 

dalam melaksanakan pengembangan keprofesionalan, namun dalam penelitian ini 

lingkup kajian dibatasi pada aspek: kematangan psikologis, kemampuan 

mengelola pengetahuan dan keterampilan, kegiatan pengembangan 

keprofesionalan guru, kinerja guru, dan keefektifan guru SMK dalam 

pengembangan keprofesionalan. Secara umum, tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui keprofesionalan guru SMK melalui kematangan psikologis, 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, kegiatan pengembangan 

keprofesionalan, kinerja, serta keefektifan guru SMK. Secara khusus, tujuan 

penelitian ini dirancang untuk: (1) mendeskripsikan variabel kematangan 

psikologis, kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, kegiatan 

pengembangan keprofesionalan, kinerja guru, serta keefektifan guru SMK, (2) 

menguji struktur hubungan kausal variabel kematangan psikologis, kemampuan 

mengelola pengetahuan dan keterampilan, kegiatan pengembangan 

keprofesionalan, kinerja guru, terhadap keefektifan guru SMK, (3) menemukan 

besarnya pengaruh langsung dan tak langsung pasangan variabel kematangan 
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psikologis, kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, kegiatan 

pengembangan keprofesionalan, kinerja guru, dan keefektifan guru SMK, dan (4) 

menemukan besarnya pengaruh antar variabel kematangan psikologis, 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, kegiatan pengembangan 

keprofesionalan, kinerja guru, serta keefektifan guru SMK. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap peningkatan kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia melalui 

pengembangan keprofesionalan guru SMK yang sesuai dengan kebutuhan guru 

dan sekolah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan 

pengembangan sumber daya manusia di SMK, terutama dalam rangka 

pengembangan kompetensi dan karier guru SMK. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan terutama 

memberikan gambaran aspek-aspek dan dampaknya yang dapat mempengaruhi 

guru SMK dalam meningkatkan pengembangan keprofesionalan sesuai dengan 

perencanaan kebutuhan guru dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi 

yang dimiliki sekolah. 

 
 
KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengembangan Keprofesionalan Guru pada Pendidikan Kejuruan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga penyelenggaran 

pendidikan formal memiliki tanggungjawab terhadap pencapaian pengembangan 

sumber daya manusia di tingkat sekolah. Program pendidikan SMK harus mampu 

menyesuaikan perubahan yang terjadi di dunia kerja maupun perubahan teknologi 

yang semakin cepat. Guru sebagai salah satu elemen kunci yang menentukan 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di SMK dituntut untuk mampu 

menyesuaikan kompetensi dan kinerjanya seiring dengan perubahan tersebut. 

Pengembangan keprofesionalan guru merupakan salah satu alternatif kegiatan 

peningkatan kualitas kemampuan profesional yang dibutuhkan di tingkat sekolah.  

Menurut Murniati AR dan Nasir Usman (2009: 2), pendidikan kejuruan 

merupakan pendidikan yang memberikan bekal berbagai pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman kepada peserta didik sehingga mampu melakukan 

pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Pendapat senada disampaikan Rojewski 

(2009: 37), pendidikan kejuruan harus mampu menggabungkan strategi dalam 

proses belajar di kelas dan laboratorium dengan keadaan tempat kerja (work-

based). Secara tradisional, menurut Pavlova (2009:7-14) pendidikan kejuruan 

merupakan pendidikan dengan tujuan utama mempersiapkan untuk bekerja 



Ringkasan Disertasi: 
Pengembangan Keprofesionalan Guru Sekolah Menengah Kejuruan 

 

© Istanto Wahju Djatmiko, Program Pascasarjana UNY. 2012  4 
 

 

dengan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi yang memiliki 

tiga komponen pembelajaran yang saling terkait: learning for work, learning 

about work, dan understanding the nature of work. Pendapat di atas menunjukkan 

bahwa pendidikan kejuruan terkait erat dengan penyiapan ketenagakerjaan yang 

diperlukan dunia usaha dan industri. 

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas harus mampu menghadapi 

perubahan yang sedang dan akan terjadi, baik perubahan teknologi, ilmu 

pengetahuan, maupun struktur ketenagakerjaan.  Guru sebagai pelaksana kegiatan 

pembelajaran di sekolah memiliki tanggungjawab untuk mengatasi perubahan 

tersebut. Sebagaimana dinyatakan Craft (1996: 5) bahwa guru saat ini dihadapkan 

pada perubahan yang cepat, permintaan standar yang tinggi, dan tuntutan 

peningkatan mutu, sehingga mengharuskan guru untuk meng-update dan 

meningkatkan keterampilan mereka melalui pembelajaran. Menurut Bybee dan 

Loucks-Horsley (2001:4) pengembangan keprofesionalan merupakan peluang 

bagi para guru untuk mempelajari apa yang dibutuhkan untuk mengetahui dan apa 

yang dapat dilakukan  untuk membantu siswa untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan. Pendapat ini menunjukkan bahwa guru pendidikan kejuruan dituntut 

untuk melakukan pengembangan diri agar mampu beradaptasi terhadap perubahan 

yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, pengembangan 

keprofesionalan guru merupakan salah satu bagian dari pengembangan personil 

yang tidak dapat dipisahkan dari peran sekolah. 

 Menurut Finch dan McGough (1982:135), pengembangan personil 

(personnel development) merupakan bagian penting dalam pendidikan kejuruan, 

terutama bagi guru dalam rangka peningkatan keterampilannya. Pendapat senada 

disampaikan Brown (2000 bahwa pengembangan keprofesionalan merupakan 

proses kegiatan belajar yang diikuti guru pendidikan kejuruan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan keprofesionalan guru dalam pendidikan kejuruan 

dipengaruhi berbagai aspek, antara lain: kebutuhan akan peningkatan kompetensi 

guru baik pengetahuan teori dan praktik, kemandirian guru untuk melaksanakan 

pengembangan keprofesionalan, dukungan sumber daya untuk melaksanakan 

pengembangan keprofesionalan, kemauan guru sebagai pembelajar, dan 

kemampuan guru dalam mengaktualisasikan hasil pengembangan keprofesionalan 

yang ditunjukkan melalui kinerja guru dan keefektifan guru dalam melaksanakan 

tugasnya.  
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B. Kematangan Psikologis 

Guru dikategorikan sebagai pembelajar orang dewasa (adult learners) 

dalam proses pelaksanaan pengembangan keprofesionalan. Menurut Knowles, 

et.al. (1998:50) berkaitan dengan proses pembelajaran orang dewasa, aspek 

psikologis merupakan aspek yang paling penting untuk dipertimbangan dalam 

proses pembelajaran. Istilah kedewasaan atau kematangan (maturity) menurut 

Wikipedia (2010) merupakan istilah psikologis yang digunakan untuk 

menunjukkan bagaimana seseorang menanggapi keadaan atau lingkungan dengan 

cara yang tepat dan adaptif, serta tidak ditentukan oleh usia seseorang. Menurut 

Mustofa Kamil (2007: 289) kematangan orang dewasa ditandai oleh kemampuan 

memenuhi kebutuhannya, memanfaatkan pengalamannya dan mengidentifikasi 

kesediaan belajar, serta secara konsep diri, mereka memiliki kematangan 

psikologis, bertanggungjawab, memiliki hasrat dan motivasi kuat untuk belajar 

dan mampu mengarahkan dirinya. Selanjutnya, Ornstein dan Lunenburg (2008: 

143) menyatakan bahwa kematangan psikologis mengacu pada tingkat motivasi 

seseorang yang tercermin dalam kebutuhan prestasi dan kemauan untuk menerima 

tanggung jawab. Uraian di atas menunjukkan bahwa secara psikologis, guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran termasuk dalam domain andragogi. 

Menurut Merriam (2001:5) terdapat lima dasar pembelajaran andragogi bagi 

orang dewasa sebagai pembelajar, yaitu: (1) mempunyai konsep-diri (self-

concept) yang bebas yang mengarahkan untuk belajar mandiri, (2) mampu 

mengakumulasikan pengalaman hidup yang dimiliki sebagai sumber daya untuk 

belajar, (3) memiliki keinginan belajar yang kuat dalam rangka  perubahan sosial, 

(4) berorientasi pada masalah dan ketertarikan untuk menerapkan pengetahuan 

yang diperolehnya, dan (5) termotivasi untuk belajar karena faktor internal 

daripada faktor eksternal. Pendapat senada disampaikan Gordon (2004:19-20) 

beberapa prinsip pembelajaran orang dewasa dalam rangka pengembangan 

keprofesionalan bagi guru, antara lain: orang dewasa termotivasi untuk belajar 

jika pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan minat 

pribadi atau kehidupan kerja mereka, orang dewasa mempertimbangkan 

pengalaman hidup dan pengetahuan yang dimiliki dalam pembelajaran, orang 

dewasa akan belajar dengan baik jika terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran, orang dewasa memiliki berbagai gaya belajar, peningkatan 

kebutuhan melalui kegiatan self-directed (mandiri) dapat meningkatkan 

kepribadian dan kemampuan profesional, dan orang dewasa yang belajar 

memerlukan afiliasi. Pendapat di atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

orang dewasa, dalam hal ini guru sebagai pembelajar, akan dapat berlangsung jika 
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guru memiliki motivasi internal yang kuat untuk mengembangkan kompetensi dan 

pengalaman dirinya. 

Pendekatan pembelajaran bagi orang dewasa di atas selaras dengan proses 

pengembangan keprofesionalan bagi guru. Menurut Guskey (2000: 16) 

pengembangan keprofesionalan merupakan proses dan kegiatan yang 

direncanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi 

guru untuk memperbaiki kualitas belajar siswa. Zhao (2009) memaknai 

pengembangan keprofesionalan guru sebagai kegiatan promosi pendidikan sendiri 

(self-education) dan proses pembelajaran bagi guru dengan berpartisipasi dalam 

berbagai pendidikan lanjutan untuk meningkatan pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skills), dan sikap (attitudes) yang terkait dengan pengetahuan dasar, 

mengajar, administrasi, dan kerjasama dalam mengajar. Untuk memastikan bahwa 

pengembangan keprofesionalan melekat dengan kebutuhan guru, menurut Diaz-

Miggioli (2004:15) tergantung pada tingkat kesadaran masing-masing guru. 

Terdapat empat jenis kebutuhan kesadaran guru dalam rangka pengembangan 

keprofesionalan, yaitu: kesadaran teknis (technical awareness), kesadaran pribadi 

(personal awareness), kesadaran terhadap masalah (problematic awareness), dan 

kesadaran kritis (critical awareness).  

Trorey (2002:2-3) menjelaskan pengembangan keprofesionalan berkaitan 

dengan pengembangan diri secara pribadi. Pengembangan ini melibatkan 

pengembangan kemampuan guru yang akan berguna bagi dirinya dalam berbagai 

situasi.  Pendapat senada di atas juga disampaikan Day (2002: 67) yang 

menguraikan orientasi dan kemanfaatan pengembangan keprofesionalan terhadap 

karier guru dalam jangka panjang. Secara individu, pengembangan 

keprofesionalan bagi guru dapat meningkatkan motivasi, efisiensi-diri (self-

efficiency), kecerdasan emosional, dan membangun kepercayaan diri, serta dalam 

implementasinya dapat meningkatkan pengetahuan diri (content), pengetahuan 

pedagogis dan keterampilan, dan strategi dalam pembelajaran. 

Berbagai pendapat dan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

kematangan psikologis seseorang dapat diketahui melalui berbagai atribut yang 

melekat kepada dirinya. Dalam penelitian ini, kematangan psikologis guru dalam 

rangka pengembangan keprofesionalan difokuskan pada indikator yang meliputi 

empat atribut: kesadaran, keyakinan, nilai, dan etika.  

 

C. Kemampuan Mengelola Pengetahuan dan Keterampilan 

Dalam pengembangan keprofesionalan bagi guru,  pengetahuan merupakan 

salah satu aspek yang menjadi target untuk peningkatan kualitas kompetensi guru. 
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Proses pembentukan pengetahuan diperoleh dari data, informasi, kemudian 

menjadi pengetahuan. Menurut Groff dan Jones (2003: 2-3), data merupakan 

bahan mentah dan tanpa konteks. Informasi merupakan kumpulan data yang telah 

memiliki makna sesuai dengan konteks tertentu. Pengetahuan merupakan 

gabungan antara informasi, pemahaman, dan kemampuan yang hidup dalam 

pikiran seseorang. Menurut Sallis dan Jones (2002:8), pengetahuan merupakan 

jantung peradaban manusia. Pengetahuan merupakan pembangkit kreativitas dan 

budaya yang dapat menentukan rasa kemanusiaan. Dengan demikian, 

pengetahuan merupakan interaksi informasi dalam pikiran seseorang yang 

memberikan makna dan tujuan tertentu. Informasi akan menjadi pengetahuan jika 

seseorang menggunakan akalnya dan mampu menafsirkan, meyakini, memahami, 

dan menerapkannya. Dengan pengetahuan, seseorang menggunakan akalnya 

untuk mengembangkan pemikiran baru, ide-ide dan konsep-konsep dalam bekerja, 

dan berfikir kreatif serta inovatif.  

Salis dan Jones (2002: 10-14) membedakan pengetahuan menjadi dua jenis, 

yaitu: pengetahuan tacit dan pengetahuan explicit. Pengetahuan tacit merupakan 

pengetahuan yang bersifat pribadi dan tidak mudah disampaikan kepada orang 

lain, sedangkan pengetahuan explicit merupakan pengetahuan yang mudah 

diartikulasikan dan ditransmisikan. Pengetahuan tacit disebut pula dengan 

pengetahuan pribadi (personal knowledge) karena berkaitan erat dengan 

kesadaran dan pengalaman pribadi seseorang sesuai dengan budaya dan tata 

nilainya, sedangkan pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang dapat 

dikaji secara bersama (sharing) dan dapat dikembangkan menjadi pengetahuan 

baru. Selanjutnya menurut Raelin (2008: 67-68) pengetahuan tacit dan explicit 

tersebut dibutuhkan dalam pembelajaran berbasis pekerjaan (work-based 

learning). Uraian di atas menunjukkan meskipun seseorang telah memiliki 

pengetahuan dari apa yang telah dikerjakan, ada kemungkinan mereka tidak dapat 

menyampaikan apa yang mereka ketahui.  

Pengetahuan tacit dan explicit menjadi bermakna bagi keahlian atau 

profesinya jika seseorang memiliki kemampuan manajemen pengetahuan 

(knowlegde management). Wikipedia (2011) mendefinisikan manajemen 

pengetahuan adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk 

mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, meningkatkan, dan membagikan 

pengertian dan pengalaman. Definisi senada dijelaskan Groff dan Jones (2003: 2) 

bahwa manajemen pengetahuan merupakan alat, teknik, dan strategi untuk 

menguasai, menganalisis, mengorganisasikan, meningkatkan, dan berbagi 

keahlian karena pengetahuan merupakan aset yang tak terbatas (infinite asset) 
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yang akan meningkat jika pengetahuan tersebut disampaikan kepada orang lain. 

Secara singkat, Sallis dan Jones (2002: 3) mendefinisikan menajemen 

pengetahuan sebagai learning to know what we know. Hal ini berarti, kunci dari 

manajemen pengetahuan adalah menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan 

data mentah ke bentuk informasi yang bermanfaat sehingga menjadi pengetahuan. 

Menurut Nonaka dan Tekeuchi sebagaimana dikutip Bahra (2001: 86), 

bahwa pengetahuan tacit maupun pengetahuan explicit dapat dikonversikan dalam 

empat proses, yaitu: sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. 

Menurut Diaz-Maggioli (2004:17), pengetahuan yang diperlukan guru dalam 

pengembangan keprofesionalan antara lain: pengetahuan materi ajar (content 

knowledge), pengetahuan pedagogis (pedagogical knowledge), dan pengetahuan 

kontekstual (contextual knowledge). Airasian, et.al. (2001: 12) menyatakan bahwa 

materi ajar (content) mengacu pada isi atau substansi materi mata pelajaran 

(subject matter) bidang studi tertentu. Pendapat senada disampaikan Gess-

Newsome (1999:4) yang mengutip pernyataan Grossman (1990) bahwa terdapat 

empat pengetahuan sebagai landasan dalam mengajar, yaitu: pengetahuan 

pedagogis (pedagogical knowledge), pengetahuan materi pelajaran (subject-

matter knowledge), pengetahuan yang diajarkan (pedagogical content knowledge), 

dan pengetahuan kontekstual (contextual knowledge). Dalam konteks pendidikan 

kejuruan, menurut Harteis (2009: 1351-1358) guru melakukan pengembangan 

keprofesionalan melalui pembelajaran kemampuan profesional (professional 

learning) dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional sesuai dengan 

tambahan pengetahuan yang diperlukannya. Pengetahuan yang harus mampu 

dikelola guru dalam kompetensi profesional terdiri dari pengetahuan khusus 

(specific knowledge) dan pengetahuan prosedural (procedural knowledge). 

Pengetahuan khusus terdiri dari pengetahuan yang bersifat teoritis, praktik, dan 

pengalaman. Pengetahuan prosedural terkait dengan pengetahuan tentang 

bagaimana sesuatu dapat bekerja atau bagaimana sesuatu saling berhubungan 

dengan lainnya. Pendapat di atas menunjukkan beberapa pengetahuan yang 

diperlukan dalam proses pembelajaran.  

Berbagai pengertian dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teoritis 

maupun praktis diperlukan guru pendidikan kejuruan dalam rangka  

meningkatkan kompetensi profesional. Dalam penelitian ini, kemampuan 

mengelola pengetahuan dan keterampilan dititikberatkan pada kajian kemampuan 

guru dalam mengorganisasikan dan mengaktualisasikan pengalaman dari 
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pengembangan keprofesionalan yang diwujudkan melalui proses sosialisasi,   

eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi dalam kegiatan pembelajaran.  

 

D. Kegiatan Pengembangan Keprofesionalan Guru 

Berbagai pengertian dan pendapat tentang pengembangan keprofesionalan 

sebagaimana diuraikan di muka dapat dinyatakan bahwa pengembangan 

keprofesionalan merupakan proses belajar lanjut yang dibutuhkan bagi guru untuk 

meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas 

profesinya sebagai guru. Secara singkat, Zapeda (2008: 295) menyatakan: “... 

professional development is learning and learning ...”. Sebagai pembelajaran 

kemampuan profesional (professional learning), pengembangan keprofesionalan 

memberikan manfaat yang sangat bermakna bagi guru sebagaimana dinyatakan 

Feiman-Nemser dan Tummons yang dikutip Steward (2009: 116-117). Feiman-

Nemser telah mengidentifikasi empat manfaat yang dapat diambil guru dalam 

melaksanakan tugasnya, yaitu: extend and deepen subject-matter knowledge for 

teaching; extend and refine repertoire in curriculum, instruction and assessment; 

strengthen skills and dispositions to study and improve teaching; and expend 

responsibilities and develop leadership skills. Uraian di atas dapat dinyatakan 

bahwa pengembangan keprofesionalan sebagai bagian dari proses pembelajaran 

kemampuan profesional bagi guru memberikan manfaat peningkatan dan 

penguatan terhadap keahlian, tugas dan karier guru dalam menghadapi perubahan 

yang terjadi. Dengan demikian, kecermatan dalam memilih dan menetapkan 

kegiatan pengembangan keprofesionalan diperlukan bagi guru. 

Kegiatan pengembangan keprofesionalan dapat dilakukan tergantung pada 

pendekatan model pengembangan keprofesionalan yang digunakan. Villegas-

Reimers (2003: 69-117) mengelompokkan model pengembangan keprofesionalan 

guru menjadi dua kategori, yaitu model kerjasama kelembagaan (organizational 

partnership model) dan model individu atau kelompok kecil (individual or small 

group model). Gaible dan Burns (2005: 15-16) mengelompokkan pengembangan 

keprofesionalan guru dalam tiga kategori, yaitu: (1) pengembangan 

keprofesionalan guru standar (standardized teacher professional development), 

(2) pengembangan professional guru berbasis-tempat (site-based teacher 

professional development), dan (3) pengembangan keprofesionalan mandiri guru 

(self-directed teacher professional development). Guskey (2000: 29-31) 

mengelompokkan pendekatan implementasi pengembangan keprofesionalan 

dalam tiga kategori, yaitu: pendekatan berdasarkan wilayah (districtwide 

approach), pendekatan berdasarkan tempat/ sekolah (site-based approach), dan 
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pendekatan gabungan wilayah-sekolah. Menurut Buku 4 Pedoman Kegiatan 

Pengembangan Keprofesionalan dan Angka Kreditnya, Kementerian Pendidikan 

Nasional (2010b: 1), terdapat tiga macam kegiatan dalam pengembangan 

keprofesioanal berkelanjutan bagi guru, yaitu: pengembangan diri, publikasi 

ilmiah, dan karya inovatif. Uraian pendapat di atas menunjukkan bahwa model 

dan bentuk aktivitas dalam pengembangan keprofesionalan guru sangat beragam. 

Setiap pendekatan yang digunakan memiliki tujuan bagaimana pengembangan 

keprofesionalan dapat meningkatkan pertumbuhan kemampuan profesional 

pribadi guru.  

Berbagai jenis kegiatan pengembangan keprofesionalan sebagaimana 

diuraikan di atas dapat dipilih guru untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Keberhasilan guru untuk mencapai kegiatan pengembangan keprofesionalan ini 

sangat ditentukan oleh rancangan kegiatan yang akan dilakukannya. Ealey dan 

Bubb sebagaimana dikutip Bubb (2005: 11-12) menyampaikan enam tahapan 

untuk merancang kegiatan pengembangan keprofesionalan, yaitu: identifikasi dan 

analisis kebutuhan, perancangan dan implementasi pengembangan 

keprofesionalan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap dampak. Dua tahapan 

pertama merupakan identifikasi kebutuhan dan analisis yang dilakukan guru 

terhadap apa yang telah diketahui dan apa yang dapat dilakukan selanjutnya. Dua 

tahapan kedua merupakan tantangan bagi guru untuk memilih dan menemukan 

kegiatan pengembangan keprofesionalan yang tepat sesuai dengan kebutuhan 

dirinya. Dua tahapan ketiga untuk meyakinkan bahwa apakah yang telah 

dirancang pada tahapan pertama dan kedua dapat dilaksanakan sesuai rencana dan 

kebutuhan yang diharapkan. Knowles yang dikutip Tallerico (2005: 55) 

menyampaikan lima prinsip untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

pengembangan keprofesionalan, yaitu: keterlibatan secara aktif, relevan dengan 

tantangan terkini, memadukan dengan pengalaman, variasi dalam gaya belajar, 

serta pilihan dan mandiri. Berbeda dengan pendekatan pengembangan 

keprofesionalan yang digunakan Kementerian Pendidikan Nasional (2010a: 10), 

pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang dirancang untuk 

meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Melalui 

perencanaan dan refleksi pada pengalaman belajar guru diharapkan dapat 

mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan guru serta kemajuan 

karier guru. 

Berbagai pengertian, pendapat, dan rumusan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan pengembangan keprofesionalan merupakan indikator untuk 
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mengetahui ketercapaian pelaksanaan pengembangan kemampuan profesional 

bagi guru. Tahapan Ealey dan Bubb (2004) dalam kegiatan pengembangan 

keprofesionalan  digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini. Jika para guru 

mampu merencanakan dan merancang dengan tahapan secara tepat dan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam pengembangan keprofesionalan, 

tentunya guru akan memiliki kemandirian yang tinggi dalam pengembangan 

kemampuan profesional dirinya. 

 

E. Kinerja Guru 

Guru sebagai profesi merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu. 

Menurut Medly, Coker, dan Soar (1984:14-15), kinerja guru merupakan apa yang 

dilakukan dalam bekerja. Kualitas kinerja guru ditentukan oleh kecakapan guru 

dalam bekerja, yang berarti ditentukan pula kompetensi yang dimiliki guru. 

Menurut Enco Mulyasa (2008), kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spritual yang secara kaffah 

membentuk kompetensi standar profesi guru. Menurut Wina Sanjaya (2005:13-

14), kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolalan pembelajaran 

dan penilaian hasil belajar siswa. Uraian di atas menunjukkan bahwa kompetensi 

yang dimiliki guru dapat mempengaruhi kinerja guru dan dapat dilihat ketika guru 

melaksanakan tugas mengajar. 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru dinyatakan bahwa standar kompetensi guru ini 

dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut 

terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi ini merupakan kompetensi 

minimum yang harus dimiliki seorang guru. Selanjutnya, menurut Departemen 

Pendidikan Nasional (2008b: 23-26), indikator penilaian kinerja guru dilakukan 

terhadap tiga pembelajaran di kelas, yaitu: perencanaan program kegiatan 

pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi/penilaian 

pembelajaran. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010c: 3), 

pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang 

guru dalam menguasai pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan 

sebagaimana tuntutan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Sistem penilaian 

kinerja guru ini dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya melalui pengukuran kompetensi yang ditunjukkan dalam 

kinerjanya. Berbagai pengertian dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
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kinerja guru, kompetensi guru, dan tugas pokok guru memiliki keterkaitan erat 

satu dengan lainnya. Kinerja guru direfleksikan melalui kompetensi guru yang 

diimplementasi dalam tugas pokoknya.  

 

F. Keefektifan Guru  

Keefektifan guru merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam 

mengevaluasi guru. Menurut Campbell, et.al. (2004:3-4), keefektifan guru 

(teacher effectiveness) berdampak terhadap faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi di dalam kelas, seperti: metode mengajar, harapan guru, 

pengelolaan kelas, dan penggunaan sumber daya kelas. Campbell, et.al. (2004: 

16-22) mengindentifikasi keefektifan guru ditinjau dari aktivitas guru, antara lain: 

cara mengajar yang mencakup mulai dari merencanakan, mempersiapkan, 

memberi umpan balik;  komunikasi dengan orangtua atau stakeholder lain; 

mengikuti pengembangan keprofesionalan; serta manajemen dan kepemimpinan 

termasuk kerjasama dengan kolega dalam bekerja. Pendapat senada disampaikan 

Stronge (2007: 103) bahwa untuk meningkatkan keefektifan guru dapat diketahui 

melalui watak yang ditunjukkan guru melalui kesadaran memberi masukan 

kepada guru lain, menerima saran dari rekan sejawat, kerjasama dengan kolega, 

dan berpartisipasi dalam pembelajaran seumur hidup. Pendapat di atas dapat 

dinyatakan bahwa keefektifan guru dapat ditunjukkan melalui kemampuan guru 

dalam mengelola kelas, melakukan kerjasama dengan orangtua, kolega, dan 

kemauan untuk selalu meningkatkan keprofesionalannya.  

Jones, Jenkin, dan Lord (2006: 4) mendeskripsikan keefektifan guru “... 

based on evidence of what effective teachers do in practice at different stages in 

the profession”. Keefektifan guru dapat ditunjukkan melalui fakta yang 

dikerjakan  guru dalam bekerja secara efektif pada situasi yang berbeda dengan 

profesinya. Pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa keefektifan guru terkait erat 

dengan performansi guru yang efektif dalam melaksanakan profesinya. Guru yang 

memiliki performansi tinggi diharapkan menghasilkan guru dengan keefektifan 

yang tinggi pula. Hay McBer yang dikutip Anderson (2004: 20) menyatakan 

terdapat empat kelompok karakteristik keefektifan guru yang mencakup: 

keprofesionalan (professionalism), berpikir (thinking/reasoning), harapan 

(expectation), dan kepemimpinan (leadership). Uraian di atas dapat dinyatakan 

bahwa keefektifan guru dapat ditunjukkan melalui pengembangan 

keprofesionalan yang direncanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas 

proses belajar mengajar. Keefektifan guru merupakan kemampuan guru untuk 
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mengaktualisasikan kompetensi yang diwujudkan melalui kinerja dalam 

melaksanakan profesinya  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen dengan pendekatan 

penelitian ekspos fakto (expost facto research). Menurut Nana Syaodih 

Sukmadinata (2008: 55), penelitian expos fakto merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti hubungan sebab-akibat yang tidak dimanipulasi 

atau tidak diberi perlakuan, sedangkan menurut Creswell (2005: 325-327) desain 

penelitian ini termasuk dalam penelitian korelasional eksplanatori karena 

menggunakan uji statistika untuk menggambarkan dan mengukur derajat 

hubungan antar variabel dalam pemodelan kausal. 

Populasi penelitian ini adalah guru produktif Bidang Studi Teknologi dan 

Rekayasa pada SMK Negeri dan Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta  

sebanyak 1.636 orang yang diperoleh dari Data Pokok SMK 2008 dari website 

http://datapokok.ditpsmk.net/. Penetapan ukuran atau jumlah sampel guru 

program produktif SMK ditentukan berdasarkan rumus Krejcie dan Morgan yang 

dikutip Issac dan Michael (1981; 192). Berdasarkan perhitungan, ukuran sampel 

(responden) diperoleh sebanyak 311 orang dibulatkan menjadi 315 orang. Ukuran 

sampel setiap kabupaten/kota didistribusikan dengan teknik proportional random 

sampling. Selanjutnya, ukuran sampel setiap kabupaten/kota ini didistribusikan 

secara proporsional terhadap jumlah guru program produktif dalam setiap 

kompetensi keahlian pada setiap SMK Negeri dan Swasta.  

Angket dan wawancara terbuka baku (strandardized open-ended interview) 

digunakan sebagai alat pengumpul data (instrumen penelitian). Angket digunakan 

untuk memperoleh data pengukuran kecenderungan yang dilakukan responden 

terhadap variabel-variabel  dalam penelitian ini, sedangkan wawancara digunakan 

untuk memperoleh fakta empiris dari responden yang tidak mungkin dapat 

diperoleh secara langsung melalui angket. Validitas instrumen penelitian ini 

dilakukan melalui dua tahap. Pertama, validitas isi instrumen dilakukan dengan  

expert judgement menggunakan teknik Delphi yang melibatkan sebanyak tujuh 

pakar. Kedua, validitas konstruk instrumen penelitian dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor setiap butir pernyataan dengan skor total butir pada variabel 

yang bersangkutan menggunakan korelasi product moment. Selanjutnya, 

reliabilitas instrumen penelitian ditentukan berdasarkan nilai koefisien Alpha 

Cronbach (Johnson & Christensen, 2004: 138).  
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Terdapat dua teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk 

memaknai gambaran data dari variabel-variabel yang merepresentasikan jawaban 

atas pertanyaan penelitian. Analisis inferensial digunakan untuk menguji apakah 

data penelitian yang telah terkumpul memenuhi persyaratan uji statistika 

berdasarkan analisis jalur (path analysis). Sebelum analisis inferensial ini 

dilakukan lebih dahulu uji persyaratan analisis data, meliputi: uji normalitas, uji 

linieritas, uji homoskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Semua analisis data di 

atas dilakukan dengan bantuan  aplikasi program SPSS versi 17.0. 

Tata hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan seperti pada 

Gambar 1.  

 

Gambar 1 

Tata Hubungan Antar Variabel Penelitian 

 

Keterangan: 
X1 = kematangan psikologis 

X2 = kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan 

X3 = kegiatan pengembangan keprofesionalan guru 

X4 = kinerja guru 

X5 = keefektifan guru 

 

 
HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN 

A. Hasil Analisis Deskriptif 

Kecenderungan variabel kematangan psikologis secara keseluruhan dapat 

dinyatakan sebagian besar (84,1%) termasuk dalam kategori “amat baik”, 

kemudian berdasarkan kecenderungan data antar indikator dapat diketahui 
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indikator etika lebih dominan (90,5%) dibandingkan indikator nilai (84,9%), 

keyakinan (84,0%), dan kesadaran (79,4%).  

Kecenderungan data kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan 

secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagian besar termasuk dalam kategori 

“amat baik”, kemudian kecenderungan data indikator mengorganisasikan 

pengetahuan pedagogik lebih dominan (83,9%) dibandingkan tiga indikator 

lainnya, yaitu: mengaktualisasikan pengetahuan teori dan praktik (78,1%), 

mengaktualisasikan pengetahuan pengalaman (77,3%), dan mengaktualisasikan 

pengetahuan kontekstual (67,6%). 

Kecenderungan data kegiatan pengembangan keprofesionalan guru SMK 

secara keseluruhan termasuk dalam kategori “tinggi”, kemudian kecenderungan 

data indikator pemanfaatan dan pemantauan dampak lebih dominan (67,4%) 

dibandingkan dua indikator lainnya, yaitu: indentifikasi dan analisis kebutuhan 

(62,7%) dan perancangan dan implementasi pengembangan keprofesionalan 

(56,9%).  

Kecenderungan data variabel kinerja guru SMK secara keseluruhan dapat 

dinyatakan sebagian besar termasuk dalam kategori “amat baik”, dan 

kecenderungan data indikator merancang pembelajaran lebih dominan (83,5%) 

dibandingkan tiga indikator lainnya, yaitu: menilai hasil pembelajaran (82,7%), 

melaksanakan proses pembelajaran (82,0%), dan menindaklanjuti hasil 

pembelajaran (77,9%). 

Kecenderungan data variabel kegiatan pengembangan keprofesionalan 

secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagian besar termasuk dalam kategori 

“baik”, dan kecenderungan data indikator keberhasilan di kelas lebih dominan 

(77,9%) dibandingkan dua indikator lainnya, yaitu: hubungan sosial (71,5%) dan 

keprofesionalan (59,9%). 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Hasil Uji Normalitas  

Terdapat empat model regresi yang diuji normalitas data variabel 

residualnya, yaitu: (a) model I: variabel kematangan psikologis (X1) terhadap 

variabel kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan (X2), (b) model II: 

variabel kematangan psikologis (X1) dan variabel kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan (X2) terhadap variabel kegiatan pengembangan 

keprofesionalan (X3), (c) model III: variabel kematangan psikologis (X1), variabel 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan (X2), dan variabel kegiatan 

pengembangan keprofesionalan (X3) terhadap variabel kinerja guru (X4); dan (d) 
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model IV: variabel kematangan psikologis (X1), variabel kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan (X2), variabel kegiatan pengembangan 

keprofesionalan (X3) , dan variabel kinerja guru (X4) terhadap variabel keefektifan 

guru (X5). Berdasarkan hasil analisis bentuk grafik histogram diperoleh pola 

distribusi normal, grafik Normal P-Plot of Regression Standarized Residual 

dengan data mengikuti garis diagonal, dan uji Kolmogorov-Smirmov (K-S) 

dihasilkan nilai phitung lebih besar dari 0,05, yaitu: antara 0,493 sampai dengan 

0,810 yang berarti berdistribusi normal. 

 

2. Hasil Uji Linieritas 

Uji linieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan 

korelasi nilai rerata (mean) antar variabel bebas dengan variabel terikat untuk 

setiap model regresi. Model regresi dalam uji linieritas ini menggunakan empat 

model regresi yang sama seperti pada uji normalitas di atas. Hasil uji linieritas 

keempat model regresi dihasilkan nilai phitung semua model regresi sebesar 0,000 

dimana lebih kecil dari nilai signifikasi yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal ini 

berarti bahwa semua model regresi memenuhi kriteria uji linieritas  

 

3. Hasil Uji Homoskedastisitas 

Uji homoskedastisitas dilakukan dalam bentuk grafik scatterplot dan uji 

Park. Hasil uji homoskedastisitas diketahui semua model regresi menunjukkan 

adanya penyebaran titik-titik (data) secara acak di sekitar angka nol pada sumbu y 

dengan nilai phitung hasil uji Park lebih besar 0,05, yaitu: antara 0,063 sampai 

dengan 0,901. Hal ini berarti bahwa hasil uji homoskedastisitas semua model 

regresi memenuhi kriteria uji homoskedastisitas. 

  

4. Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan mencermati 

nilai koefisien korelasi Pearson dan nilai toleransi dan VIF terhadap keempat 

model regresi seperti di atas. Hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai koefisien 

korelasi Pearson antar variabel bebas terendah sebesar 0,530 dan tertinggi sebesar 

0,682 dan semua toleransi dan VIF untuk setiap variabel bebas terhadap variabel 

terikat pada setiap model regresi memiliki nilai toleransi lebih besar 0,10 dan 

tidak ada nilai VIF lebih besar dari 10,00. Hal ini berarti bahwa semua model 

regresi memenuhi kriteria uji multikolinieritas. 

 

 



Ringkasan Disertasi: 
Pengembangan Keprofesionalan Guru Sekolah Menengah Kejuruan 

 

© Istanto Wahju Djatmiko, Program Pascasarjana UNY. 2012  17 
 

 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Hubungan Struktural Variabel Penelitian 

Analisis uji hipotesis ini dilakukan dengan regresi linier ganda (uji F) 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat mengetahui nilai koefisien 

jalur setiap sub struktur melalui model regresi sebagaimana diuraikan di muka. 

 
Gambar 2 

Model Struktural Empirik 

 Hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur hubungan antar pasangan 

variabel untuk model struktural empirik sebagaimana ditunjukkan seperti Gambar 

2 di muka, yaitu: β21 = 0,670, β31 = 0,137, β32 = 0,590, β41 = 0,324, β42 = 0,343, β43 

= 0,169, β51 = 0,003, β52 = 0,236, β53 = 0,312, β54 = 0,316, dengan nilai residu 

e1=0,742, e2=0,724, e3=0,680,  e4=0,657. Uji ulang analisis jalur dilakukan karena 

β51 memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Hasil uji ulang diketahui nilai koefisien 

jalur hubungan antar pasangan variabel untuk model struktural empirik akhir 

sebagaimana ditunjukkan seperti Gambar 3 dengan nilai koefisien jalur β52=0,237, 

β53=0,312, β54=  0,316, dan  nilai residu e4=0,657. 

  
Gambar 3 

Model Struktural Empirik Akhir 
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2. Pengaruh Langsung dan Tak Langsung Antar Pasangan Variabel 

Penelitian 

Nilai koefisien pengaruh tidak langsung dan total pengaruh model struktural 

dihitung secara manual berdasarkan nilai koefisien jalur langsung pada setiap sub 

struktur. Hasil analisis data diperoleh nilai koefisien pengaruh langsung β21 = 0,670, 

β31 = 0,137, β32 = 0,590, β41 = 0,324, β42 = 0,343, β43 = 0,169, β52 = 0,237, β53 

=0,312, dan β54 = 0,316. Selanjutnya, nilai koefisien pengaruh tak langsung dan 

total pengaruh dihitung berdasarkan nilai koefisien pengaruh langsung ini dengan 

hasil seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Nilai Koefisien Pengaruh Tak Langsung dan Total Pengaruh 

 

 

3. Pengaruh Antar Variabel Penelitian 

a. Pengaruh kematangan psikologis (X1) guru terhadap kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan (X2) dapat dilakukan dengan uji F. Hasil 

kalkulasi uji F nilai phitung = 0,000 atau lebih kecil dari signifikansi yang 

ditetapkan 0,05, nilai koefisien korelasi sebesar 0,670, dan koefisien 

determinasi sebesar 0,449 (44,9%) yang berarti bahwa pengaruh variabel X1 

terhadap X2 diterima dan teruji secara signifikan. 

b. Pengaruh variabel kematangan psikologis (X1), kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan (X2) terhadap kegiatan pengembangan 

keprofesionalan (X3) guru SMK dilakukan dengan regresi linier ganda (uji F). 

Hasil uji F X1 dan X2 secara simultan terhadap X3 diperoleh nilai phitung = 

0,000 atau lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan 0,05, nilai korelasi 

Sub 

Struktur 
Hubungan Pengaruh 

Nilai Koefisien Jalur 

Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh 

Tak 

Langsung 

Total 

Pengaruh 

1 X1 terhadap X2 0,670 - 0,670 

2 X1 terhadap X3 melalui X2 0,137 0,395 0,532 

3 X1 terhadap X4 melalui X2 0,324 0,230 0,554 

X1 terhadap X4 melalui X3 0,324 0,023 0,347 

X1 terhadap X4 melalui X2 dan X3 0,324 0,067 0,391 

X1 terhadap X4 melalui X2, X3, X2 dan X3 0,324 0,320 0,644 

X2 terhadap X4 melalui X3 0,343 0,100 0,443 

4 X2 terhadap X5 melalui X3 0,237 0,184 0,421 

X2 terhadap X5 melalui X4 0,237 0,108 0,345 

X2 terhadap X5 melalui X3 dan X4 0,237 0,032 0,269 

X2 terhadap X5 melalui X3, X4, X3 dan X4 0,237 0,324 0,561 

X3 terhadap X5 melalui X4 0,312 0,053 0,365 

X1 terhadap X5 melalui X3 - 0,043 0,043 

X1 terhadap X5 melalui X4 - 0,102 0,102 

 



Ringkasan Disertasi: 
Pengembangan Keprofesionalan Guru Sekolah Menengah Kejuruan 

 

© Istanto Wahju Djatmiko, Program Pascasarjana UNY. 2012  19 
 

 

sebesar 0,690, dan koefisien determinasi sebesar 0,476 (47,6%) yang berarti 

bahwa  secara simultan X1 dan X2 terhadap X3 diterima dan teruji secara 

signifikan. Secara parsial, variabel X1 mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap X3 dengan nilai phitung = 0,014 atau lebih kecil dari signifikansi yang 

ditetapkan 0,05, nilai koefisien korelasi sebesar 0,139, dan nilai determinasi 

sebesar 0,019 (1,9%). Selanjutnya, variabel X2 mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap X3 dengan nilai phitung = 0,000 atau lebih kecil dari 

signifikansi yang ditetapkan 0,05, nilai koefisien korelasi sebesar 0,518, dan 

nilai determinasi sebesar 0,268 (26,8%).  

c. Pengaruh variabel kematangan psikologis (X1), kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan (X2), dan variabel kegiatan pengembangan 

keprofesionalan (X3) terhadap kinerja guru (X4) dilakukan dengan regresi 

linier ganda (uji F). Hasil uji F X1, X2, X3 secara simultan terhadap X4 

dihasilkan nilai phitung = 0,000 atau lebih kecil dari signifikansi yang 

ditetapkan 0,05, nilai koefisien korelasi sebesar 0,733, dan koefisien 

determinasi sebesar 0,537 (53,7%) yang berarti variabel X1, X2, dan X3 secara 

simultan terhadap X4 diterima dan teruji secara signifikan. Secara parsial, 

variabel X1 mempunyai pengaruh signifikan terhadap X4 dengan nilai phitung = 

0,000 atau lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan 0,05, nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,330, dan nilai determinasi sebesar 0,109 (10,9%). Variabel 

X2 mempunyai pengaruh signifikan terhadap X4 dengan nilai phitung = 0,000 

atau lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan 0,05, nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,305, dan nilai determinasi sebesar 0,093 (9,3%). Selanjutnya, 

variabel X3 mempunyai pengaruh signifikan X4 dengan nilai phitung = 0,000 

atau lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan 0,05, nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,177, dan nilai determinasi sebesar 0,013 (1,3%).   

d. Pengaruh variabel kematangan psikologis (X1), kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan (X2), kegiatan pengembangan keprofesionalan 

(X3), serta variabel kinerja guru (X4) terhadap keefektifan guru (X5) 

dilakukan dengan regresi linier ganda (uji F). Hasil uji F X1, X2, X3, dan X4 

secara simultan terhadap X5 diperoleh nilai phitung = 0,000 atau lebih kecil dari 

signifikansi yang ditetapkan 0,05, nilai koefisien korelasi sebesar 0,755, dan 

koefisien determinasi sebesar 0,569 (56,9%) yang berarti variabel X1, X2, X3, 

dan  X4 secara simultan terhadap X5 diterima dan teruji secara signifikan. 

Secara parsial, variabel X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keefektifan guru (X5) SMK, karena nilai phitung = 0,962 atau lebih besar dari 

signifikansi yang ditetapkan 0,05, nilai koefisien korelasi sebesar 0,003, dan 
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nilai determinasi sebesar 0,000 (0,00%). Variabel X2 mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap X5 SMK dengan nilai phitung = 0,000 atau lebih kecil dari 

signifikansi yang ditetapkan 0,05, nilai koefisien korelasi sebesar 0,213, dan 

nilai determinasi sebesar 0,045 (4,5%). Variabel X3 mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap terhadap X5 dengan nilai phitung = 0,000 atau lebih kecil 

dari signifikansi yang ditetapkan 0,05, nilai koefisien korelasi sebesar 0,321, 

dan nilai determinasi sebesar 0,097 (9,7%). Selanjutnya, variabel X4 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap X5 dengan  nilai phitung = 0,000 atau 

lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan 0,05, nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,311, dan nilai determinasi sebesar 0,097 (9,7%).   

 
 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan sebagian besar kematangan psikologis 

guru SMK (84,1%) termasuk dalam katergori amat baik. Kematangan psikologis 

merupakan elemen utama yang diperlukan bagi guru SMK sebagai pebelajar 

orang dewasa (adult learning), sebagaimana dinyatakan Knowles, et.al. (1998:50) 

bahwa aspek psikologis merupakan unsur yang paling penting untuk 

dipertimbangan dalam proses pembelajaran orang dewasa. Perkembangan 

psikologi guru memiliki kontribusi yang kuat terhadap kemampuan fisik, 

kemampuan mental, minat, sikap, nilai, kreativitas, dan gaya hidup.  

Menurut Wikipedia (2010) dan Menurut Mustofa Kamil (2007: 289) 

kematangan psikologis tidak ditentukan oleh usia seseorang, tetapi bagaimana 

seseorang menanggapi keadaan atau lingkungan dengan cara yang tepat dan 

adaptif. Kematangan orang dewasa ditandai dengan kemampuan memenuhi 

kebutuhannya, memanfaatkan pengalamannya, mengidentifikasi kesediaan 

belajar, dan secara konsep diri mereka memiliki kematangan psikologis, 

bertanggungjawab, memiliki hasrat dan motivasi kuat untuk belajar serta mampu 

mengarahkan dirinya. Menurut Huberman (2001: 141-160) kematangan 

psikologis guru SMK ditinjau dari lama mengajar termasuk dalam kategori masa 

divergen (divergent period) dan masa divergen kedua – second divergent period 

yang berarti guru mampu menggali sendiri dan mengembangkan metode baru 

dalam mengajar, mampu memperkirakan, serta kritis terhadap sistem, 

administrasi, kolega, dan lainnya.Uraian di atas menunjukkan bahwa lama 

mengajar guru dapat digunakan sebagai indikator kematangan psikologis guru.  
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Jika diperhatikan lebih rinci berdasarkan indikator yang menyertai 

kematangan psikologis ini, indikator etika diketahui lebih dominan (90,5%) 

dibandingkan tiga indikator lainnya, yaitu: nilai (84,9%), keyakinan (84,0%), dan 

kesadaran (79,4%). Hal ini berarti keempat indikator di atas dapat mendukung 

guru SMK dalam melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesionalan. 

Kesadaran diri terhadap peningkatan kemampuan keprofesional perlu memperoleh 

perhatian seksama bagi guru. Sebagaimana dinyatakan Diaz-Miggioli (2004:15) 

bahwa tingkat kesadaran merupakan kebutuhan yang melekat bagi guru dalam 

pengembangan keprofesionalan. Uraian di atas menunjukkan bahwa kesadaran 

merupakan elemen penting dalam kematangan psikologis guru. Keyakinan akan 

membangkitkan konsep diri, keinginan belajar, mengatasi masalah, dan motivasi 

internal bagi guru. Sikap dan persepsi akan menumbuhkan tata nilai dan etika 

dalam melaksanakan tugas.  

Hasil analisis deskriptif menunjukkan kemampuan mengelola pengetahuan 

dan keterampilan sebagian guru SMK (55,6%) termasuk dalam katergori amat 

baik dan sebagian kecil guru SMK lainnya (42,2%) termasuk dalam katergori 

baik. Sebagaimana dinyatakan Raelin (2008: 68), pengetahuan tacit dan explicit 

dibutuhkan dalam pembelajaran berbasis pekerjaan (work-based learning). 

Menurut Groff dan Jones (2003:3) pengetahuan tacit merupakan pengetahuan 

yang melekat pada pengalaman individu yang berhubungan dengan faktor-faktor 

psikologis. Pendapat senada dinyatakan Salis dan Jones (2002: 10-14) bahwa 

pengetahuan tacit merupakan pengetahuan pribadi (personal knowledge) karena 

berkaitan erat dengan kesadaran dan pengalaman pribadi seseorang sesuai dengan 

budaya dan tata nilai sehingga pengetahuan ini dapat membantu pribadi dalam 

memahami dirinya dan berpengaruh terhadap keyakinan dan tata nilai pada 

dirinya.  

Agar pengetahuan tacit dan explicit menjadi bermakna untuk melaksanakan 

pekerjaan yang menjadi keahlian atau profesinya, seorang guru dituntut memiliki 

kemampuan manajemen pengetahuan (knowlegde management). Wikipedia 

(2011) mendefinisikan manajemen pengetahuan merupakan kumpulan perangkat, 

teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, 

meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Secara singkat, 

Sallis dan Jones (2002: 3) mendefinisikan menajemen pengetahuan sebagai 

learning to know what we know. Uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kunci dari 

manajemen pengetahuan adalah menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan 

data mentah ke bentuk informasi yang bermanfaat sehingga menjadi pengetahuan. 
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Jika diperhatikan lebih seksama terhadap empat indikator yang 

menyertainya, indikator mengorganisasikan pengetahuan pedagogik lebih 

dominan (83,9%) dibandingkan tiga indikator lainnya, yaitu: mengaktualisasikan 

pengetahuan teori dan praktik (78,1%), mengaktualisasikan pengetahuan 

pengalaman (77,3%), dan mengaktualisasikan pengetahuan kontekstual (67,6%). 

Data di atas menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut sangat mendukung 

ketercapaian guru dalam mengelola pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Harteis (2009: 1351-1358) dalam konteks pendidikan kejuruan, 

peningkatan kompetensi profesional dan tambahan pengetahuan diperlukan bagi 

guru dan dapat dilakukan melalui pembelajaran profesional (professional 

learning).  

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan 

keprofesionalan sebagian guru SMK (71,1%) termasuk dalam katergori baik, dan 

fakta empirik menunjukkan bahwa jenis kegiatan pengembangan keprofesionalan 

yang sering diikuti sebagian guru SMK (69,5%) dapat dikategorikan dalam 

kelompok bimbingan kejuruan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan 

workshop, pendidikan dan latihan, serta kegiatan seminar. Fakta ini menunjukkan 

masih perlunya upaya diversifikasi jenis kegiatan pengembangan keprofesionalan 

bagi guru agar diperoleh manfaat yang optimal. Pengembangan profesioanal 

merupakan proses belajar lanjut yang dibutuhkan bagi guru untuk meningkatkan 

kompetensi dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas profesinya sebagai 

guru. Menurut Tummons sebagaimana dikutip Steward (2009: 116-117) 

menyampaikan delapan manfaat yang dapat digunakan guru untuk mengikuti 

pengembangan keprofesionalan, yaitu: to update subject-specialist knowledge; to 

take account of changes to the curriculum; to update organisational and 

procedural knowledge; to enhance employment prospect; to take account of 

technology changes, to take account legislative changes; to maintain a licence to 

practice; and to stay fresh and involved. Hal ini berarti bahwa pengembangan 

keprofesionalan sebagai bagian dari proses pembelajaran keprofesionalan bagi 

guru memberikan manfaat peningkatan dan penguatan terhadap keahlian, tugas 

dan karier guru dalam menghadapi perubahan yang terjadi, sehingga kegiatan 

pengembangan keprofesionalan diperlukan bagi guru SMK. 

Jika diperhatikan lebih rinci berdasarkan indikator yang menyertai kegiatan 

pengembangan keprofesionalan, indikator pemanfaatan dan pemantauan dampak 

diketahui lebih dominan (67,4%) dibandingkan dua indikator lainnya, yaitu: 

indentifikasi dan analisis kebutuhan (62,7%) dan perancangan dan implementasi 

pengembangan keprofesionalan (56,9%). Fakta empirik menunjukkan bahwa 
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sebagian besar guru SMK (88,6%) memanfaatkan hasil kegiatan pengembangan 

keprofesionalan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan sisanya 

digunakan untuk penulisan jurnal, lomba, serta pengembangan unit produksi di 

sekolah.  Indikator di atas menunjukkan bahwa guru SMK masih perlu melakukan 

upaya peningkatan kualitas dalam kegiatan pengembangan keprofesionalan. Hal 

ini selaras dengan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional 

tentang pengembangan kekeprofesionalan berkelanjutan bagi guru sebagai upaya 

pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, 

bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya, yang diwujudkan 

dengan tiga kegiatan pokok, yaitu: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan 

karya inovatif.  

Hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa sebagian guru SMK (73,3%) 

menunjukkan kinerja yang termasuk dalam katergori amat baik. Data ini 

menunjukkan masih perlunya upaya peningkatan kualitas kinerja guru agar lebih 

optimal, karena kinerja guru memiliki peran penting dalam proses dan hasil 

pembelajaran. Sebagaimana dinyatakan Medly, et.al (1984:19-20) bahwa kinerja 

guru mengacu pada perilaku guru ketika berada di kelas bukan pengaruh perilaku 

guru terhadap siswa. Secara kelembagaan menurut Knowles (1998:258), guru 

sebagai individu merupakan salah satu bagian dari sistem kinerja yang dapat 

meningkatkan kinerja dirinya maupun institusi. Namun idealnya, menurut Jones, 

et.al (2006: 7) pengembangan kinerja guru merupakan bagian dari proses secara 

kontinyu dari pengelola kinerja yang dilakukan secara individu maupun 

keseluruhan guru di sekolah. Uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kualitas 

kinerja guru secara komulatif akan menentukan kinerja sekolah secara 

keseluruhan. 

Kinerja guru di atas merupakan kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

dan menindaklanjuti hasil penilaian pembelajaran. Hal ini sebagaimana 

dinyatakan Wina Sanjaya (2005:13-14) bahwa kinerja guru berkaitan dengan 

tugas perencanaan, pengelolalan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. 

Secara implementatif kebijakan, dalam Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian 

Kinerja Guru, Kementerian Pendidikan Nasional (2010c: 5) disebutkan bahwa 

penilaian kinerja guru yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi 

guru kelas, meliputi: kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, 

mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, dan melaksanakan tindak 

lanjut hasil penilaian. 
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Jika dilihat lebih seksama berdasarkan indikator yang menyertai kinerja 

guru, indikator merancang pembelajaran diketahui lebih dominan (83,5%) 

dibandingkan tiga indikator lainnya, yaitu: menilai hasil pembelajaran (82,7%), 

melaksanakan proses pembelajaran (82,0%), dan menindaklanjuti hasil 

pembelajaran (77,9%). Meskipun keempat indikator menunjukkan pencapaian 

kualitas yang termasuk dalam kategori tinggi, tetapi masih diperlukan upaya 

pemberdayaan kinerja guru agar dapat dicapai hasil yang lebih optimal. Upaya ini 

diharapkan menjadikan seorang guru mampu menjalankan peran sebagaimana 

diharapkan Ki Hajar Dewantara: ing ngarso sung tulada, ing madya mangun 

karsa, tut wuri handayani. 

Hasil analisis deskriptif terhadap keefektifan guru dapat diketahui bahwa 

keefektifan sebagian guru SMK (53,0%) termasuk dalam katergori baik dan 

sebagian kecil guru SMK lainnya (36,2%) termasuk dalam katergori amat baik. 

Keefektifan guru SMK ditinjau dari indikator keberhasilan di kelas diketahui lebih 

dominan (77,9%) dibandingkan dua indikator lainnya, yaitu: hubungan sosial 

(71,5%) dan keprofesionalan (59,9%). Fakta empirik keprofesionalan guru SMK 

dalam bentuk karya ilmiah sangat membutuhkan perhatian, karena dalam 5 tahun 

terakhir sebagian besar guru SMK (81,0%) belum pernah membuat karya ilmiah, 

dan hanya sekitar 11,4% guru SMK membuat dalam bentuk modul dan atau 

handout serta 5,7% guru SMK lainnya membuat dalam bentuk penelitian. 

Data ini menunjukkan pencapaian keefektifan guru termasuk dalam kategori 

tinggi, tetapi masih diperlukan upaya pemberdayaan agar dapat dicapai hasil yang 

lebih optimal. Anderson (2004: 22) menyimpulkan bahwa guru yang mampu 

menggabungkan kompetensi dan kinerjanya terhadap pencapaian tujuan yang 

ditetapkan disebut keefektifan guru. Dengan demikian, keefektifan guru 

merupakan kemampuan guru untuk mengaktualisasikan kompetensi yang 

diwujudkan melalui kinerja dalam melaksanakan profesinya  untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat di atas menunjukkan bahwa keefektifan 

guru terkait erat dengan performansi guru yang efektif dalam melaksanakan 

profesinya. Guru yang memiliki performansi tinggi diharapkan menghasilkan 

guru dengan keefektifan yang tinggi pula. 

 

B. Pembahasan Hasil Analisis Hubungan Struktural. 

Pembahasan hasil analisis hubungan struktural ini menggunakan empat sub 

struktur berdasarkan empat model regresi sebagaimana diuraikan di muka. Hasil 

analisis sub struktur I diketahui nilai koefisien jalur β21 sebesar 0,670 dengan nilai 

residu sebesar 0,742. Hasil analisis struktur II diperoleh nilai koefisien β31 dan β32  
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masing-masing sebesar 0,137 dan 0,590 serta nilai residu sebesar 0,724. Hasil 

analisis struktur III diperoleh nilai koefisien jalur β41, β42, dan β43 masing-masing 

sebesar 0,324, 0,343, dan 0,169. Hasil analisis sub struktur IV diketahui nilai 

koefisien jalur β51, β52, β53, dan β54 masing-masing sebesar 0,003, 0,236, 0,312, 

dan 0,316 serta nilai residu sebesar 0,657. Hasil analisis sub struktur di atas 

diketahui bahwa terdapat satu koefisien jalur, β51, yang memilki nilai lebih kecil 

dari 0,05, sehingga sub struktur IV dilakukan uji ulang (trimming) dengan tanpa 

mengikutsertakan kematangan psikologis. 

Hasil analisis ulang sub struktur IV diketahui nilai koefisien jalur β52, β53, 

dan β54 masing-masing sebesar 0,237, 0,312, dan 0,316 serta nilai residu sebesar 

0,657. Nilai koefisien jalur hasil analisis ulang sub struktur IV menunjukkan nilai 

yang relatif sama dengan hasil analisis sebelumnya. Hal ini dapat dipahami karena 

nilai koefisien jalur β51 sangat kecil, yakni sebesar 0,003. Hal ini berarti juga 

bahwa variabel kematangan psikologis tidak memiliki hubungan langsung yang 

kuat dengan variabel keefektifan guru, tetapi variabel kematangan psikologis ini 

berpangaruh secara tidak langsung terhadap keefektifan guru melalui variabel 

kegiatan pengembangan keprofesionalan dan kinerja guru. 

Hasil analisis terhadap keseluruhan struktur variabel secara emperis dapat 

dinyatakan bahwa bangunan struktur variabel dalam penelitian ini tidak 

memenuhi hipotesis yang diajukan karena terdapat satu koefisien jalur yang tidak 

memenuhi syarat uji struktur, yaitu: pengaruh kematangan psikologis terhadap 

keefektifan guru (β51), sehingga secara keseluruhan menjadi bangunan struktur 

variabel baru, dimana pengaruh variabel kematangan psikologis terhadap variabel 

keefektifan guru tidak diikutsertakan/dihilangkan dari bangunan struktur variabel. 

 

C. Pembahasan Pengaruh Langsung dan Tak Langsung pada Pasangan 

Variabel Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian terhadap pengaruh langsung dan tak langsung 

pada pasangan variabel penelitian terkait erat dengan analisis struktur 

sebagaimana dijelaskan di muka. Hasil analisis sub struktur I dan II, terdapat tiga 

pasangan variabel yang berpengaruh secara langsung dan satu pasangan variabel 

yang memiliki pengaruh tak langsung. Adapun pasangan variabel yang 

berpengaruh langsung, yaitu: (a) kematangan psikologis guru terhadap 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, yang berarti setiap 

perubahan pada kematangan psikologis guru akan menyebabkan perubahan 

terhadap kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan guru, (b) 

kematangan psikologis terhadap kegiatan pengembangan keprofesionalan guru, 
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yang berarti adanya perubahan kematangan psikologis guru akan berdampak 

terhadap kegiatan pengembangan keprofesionalan guru, dan (c) kemampuan 

mengelola pengetahuan dan keterampilan guru terhadap kegiatan pengembangan 

keprofesionalan guru, yang berarti adanya perubahan Kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan guru akan berdampak terhadap kegiatan 

pengembangan keprofesionalannya. Selanjutnya, satu pasangan variabel yang 

memiliki pengaruh tak langsung, yaitu: kematangan psikologis berpengaruh tak 

langsung terhadap kegiatan pengembangan keprofesionalan guru melalui 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan guru, yang berarti kualitas 

hasil kegiatan pengembangan keprofesionalan guru akan ditentukan oleh kualitas 

kematangan psikologis dan kemampuan dalam mengelola pengetahuan dan 

keterampilan. 

Hasil analisis sub struktur III terdapat tiga pasangan variabel yang 

berpengaruh secara langsung dan empat pasangan variabel yang memiliki 

pengaruh tak langsung. Adapun pasangan variabel yang berpengaruh langsung, 

yaitu: (a) kematangan psikologis terhadap kinerja guru, yang berarti setiap 

perubahan kematangan psikologis guru akan mempengaruhi kinerja guru, (b) 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan terhadap kinerja guru, yang 

berarti setiap terjadi perubahan kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan guru akan menyebabkan perubahan kinerja guru, dan (c) kegiatan 

pengembangan keprofesionalan terhadap kinerja guru, yang berarti setiap terjadi 

peningkatan kegiatan pengembangan keprofesionalan akan semakin 

meningkatkan kinerja guru. Selanjutnya, empat pasang variabel yang memiliki 

pengaruh tak langsung, yaitu: (a) kematangan psikologis berpengaruh tak 

langsung terhadap kinerja guru melalui kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan guru, yang berarti kualitas kinerja guru tergantung pada tingkat 

kematangan psikologis dan kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan 

guru, (b) kematangan psikologis berpengaruh tak langsung terhadap kinerja guru 

melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan guru, yang berarti kualitas 

kinerja guru tergantung pada tingkat kematangan psikologis dan kegiatan 

pengembangan keprofesionalan guru, (c) kematangan psikologis berpengaruh tak 

langsung terhadap kinerja guru melalui kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan serta kegiatan pengembangan keprofesionalan guru, yang berarti 

kualitas kinerja guru tergantung pada tingkat kematangan psikologis, kemampuan 

mengelola pengetahuan dan keterampilan, dan kegiatan pengembangan 

keprofesionalan guru, dan (d) kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan berpengaruh tak langsung terhadap kinerja guru melalui kegiatan 
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pengembangan keprofesionalan guru, yang berarti kinerja guru ditentukan oleh 

tingkat kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan guru dan kualitas 

kegiatan pengembangan keprofesionalan yang diikuti guru. 

Hasil analisis sub struktur IV terdapat tiga pasangan variabel yang 

berpengaruh secara langsung dan enam pasangan variabel yang memiliki 

pengaruh tak langsung. Adapun pasangan variabel yang berpengaruh langsung, 

yaitu: (a) kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan terhadap 

keefektifan guru, yang berarti adanya perubahan kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan akan berdampak secara langsung terhadap 

keefektifan guru, (b) kegiatan pengembangan keprofesionalan terhadap 

keefektifan guru, yang berarti setiap terjadi peningkatan kegiatan pengembangan 

keprofesionalan akan terjadi peningkatan pada  keefektifan guru, dan (c) kinerja 

guru terhadap keefektifan guru, yang berarti kualitas kinerja guru akan berdampak 

langsung keefektifan guru. Selanjutnya, enam pasang variabel yang memiliki 

pengaruh tak langsung, yaitu: (a) kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan berpengaruh tak langsung terhadap keefektifan guru melalui 

kegiatan pengembangan keprofesionalan guru, (b) kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan berpengaruh tak langsung terhadap keefektifan 

guru melalui kinerja guru, (c) kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan berpengaruh tak langsung terhadap keefektifan guru melalui 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, dan kegiatan 

pengembangan keprofesionalan guru, (d) kegiatan pengembangan keprofesionalan 

berpengaruh tak langsung terhadap keefektifan guru melalui kinerja guru, (e) 

kematangan psikologis berpengaruh tak langsung terhadap keefektifan guru 

melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan guru, dan (f) kematangan 

psikologis berpengaruh tak langsung terhadap keefektifan guru melalui kinerja 

guru. 

Akhirnya, dengan membanding selisih nilai antara korelasi zero order 

dengan total pengaruh pada setiap variabel dapat diperoleh urutan pengaruh 

variabel pada setiap sub struktur. Hasil kuatnya pengaruh variabel pada setiap sub 

struktur diketahui, yaitu: (a) variabel kematangan psikologis berpengaruh 

pengaruh kuat terhadap variabel kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan, (b) variabel kematangan psikologis berpengaruh pengaruh kuat 

dibandingkan variabel kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan 

terhadap variabel kegiatan pengembangan keprofesionalan guru, (c) variabel 

kinerja guru dipengaruhi secara berurutan oleh variabel kematangan psikologis, 

kegiatan pengembangan keprofesionalan guru, dan variabel kemampuan 
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mengelola pengetahuan dan keterampilan terhadap variabel, dan (d) variabel 

keefektifan guru dipengaruhi secara berurutan oleh kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan, kegiatan pengembangan keprofesionalan guru, dan 

kinerja guru. 

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Regresi. 

Pembahasan hasil analisis regresi menggunakan empat model regresi 

sebagaimana diurakan di muka. Hasil analisis model regresi I diketahui bahwa 

variabel kematangan psikologis guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan guru dengan 

kontribusi sebesar 44,9%. Hal ini berarti kenaikan kualitas kematangan psikologis 

guru akan meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pengetahuan dan 

keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa 55,1% variabel kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan guru masih dipengaruh variabel lainnya. Hal ini 

berarti kematangan psikologis guru memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan selama melaksanakan 

proses belajar. 

Hasil analisis model regresi II diketahui variabel kematangan psikologis dan 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan pengembangan keprofesionalan guru 

SMK dengan sumbangan sebesar 47,6 %. Secara parsial,  variabel kematangan 

psikologis hanya memberikan sumbangan sebesar 1,9% terhadap variabel 

kegiatan pengembangan keprofesionalan, sedangkan variabel kemampuan 

mengelola pengetahuan dan keterampilan memberikan sumbangan sebesar 26,8% 

terhadap variabel kegiatan pengembangan keprofesionalan. Hal ini berarti 

peningkatan kualitas kematangan psikologis serta kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan secara simultan diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi belajar guru SMK dalam mengikuti  kegiatan pengembangan 

keprofesionalan. Hal ini menunjukkan juga bahwa pengembangan diri diperlukan 

bagi guru. Sebagaimana dinyatakan Finch dan McGough (1982:135), 

pengembangan personil (personnel development) merupakan bagian penting 

dalam pendidikan kejuruan, terutama bagi guru dalam rangka peningkatan 

keterampilannya. Ditinjau dari kematangan psikologis guru dalam pengembangan 

keprofesionalan bagi dirinya, Ornstein dan Lunenburg (2008: 143) menyatakan 

bahwa kematangan psikologis mengacu pada tingkat motivasi seseorang yang 

tercermin dalam kebutuhan prestasi dan kemauan untuk menerima tanggung 
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jawab. Uraian di atas menunjukkan bahwa masih terdapat banyak variabel yang 

dapat mempengaruh pengembangan keprofesionalan bagi guru.  

Hasil analisis model regresi III diketahui variabel kematangan psikologis, 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan serta variabel kegiatan 

pengembangan keprofesionalan secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja guru SMK dengan kontribusi sebesar 53,7%. Secara 

parsial, variabel kematangan psikologis memberikan sumbangan sebesar 10,9% 

terhadap kinerja guru SMK. Variabel kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan memberikan sumbangan sebesar 9,3% terhadap kinerja guru. 

Selanjutnya, variabel kegiatan pengembangan keprofesionalan memberikan 

sumbangan sebesar 1,3% terhadap kinerja guru. Hal ini berarti secara simultan 

peningkatan kualitas variabel kematangan psikologis, kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan serta variabel kegiatan pengembangan 

keprofesionalan akan meningkatkan kinerja guru SMK. Hasil penelitian di atas 

dapat dinyatakan bahwa kinerja merupakan salah satu elemen sistem persekolahan 

yang dipengaruhi berbagai faktor.  Hal ini sebagaimana dinyatakan Knowles 

(1998:258) bahwa guru sebagai individu merupakan salah satu bagian dari sistem 

kinerja yang dapat meningkatkan kinerja dirinya maupun institusi. Secara ideal, 

menurut Jones, et.al (2006: 7), pengembangan kinerja guru merupakan bagian 

dari proses secara kontinyu dari pengelola kinerja yang dilakukan secara individu 

maupun keseluruhan guru di sekolah.  

Hasil analisis model regresi IV diketahui variabel kematangan psikologis, 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, kegiatan pengembangan 

keprofesionalan, serta variabel kinerja guru dapat mempengaruhi terhadap 

keefektifan guru SMK secara simultan dengan sumbangan sebesar 56,9%.  

Hal ini berarti secara simultan jika terdapat peningkatan kematangan 

psikologis, kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, kegiatan 

pengembangan keprofesionalan, serta kinerja guru akan meningkatkan keefektifan 

guru SMK. Tetapi secara parsial, kematangan psikologis diketahui tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keefektifan guru, sehingga hanya 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan (4,5%), kegiatan 

pengembangan keprofesionalan (9,7%), serta kinerja guru (9,7%) yang dapat 

mempengaruhi terhadap keefektifan guru SMK. Kematangan psikologis tidak 

berpengaruh langsung terhadap keefektifan guru dapat dipahami karena 

keefektifan guru merupakan dampak (outcome) dari akumulasi kegiatan yang 

dilakukan guru. Sebagaimana dinyatakan Anderson (2004: 22) bahwa guru yang 

mampu menggabungkan kompetensi dan kinerjanya terhadap pencapaian tujuan 
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yang ditetapkan guru disebut keefektifan guru. Hal ini menunjukkan bahwa unsur 

kematangan psikologis tidak secara langsung terkait terhadap keefektifan guru. 

Pendapat senada disampaikan Campbell, et.al (2004:3-4) bahwa keefektifan guru 

didefinisikan sebagai kekuatan untuk mewujudkan nilai sosial dalam bekerja.  

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi dapat diketahui urutan nilai 

sumbangan setiap model regresi menunjukkan kenaikan, yaitu: 44,9%, 47,6%, 

53,7%, dan 56,9%. Hal dapat disimpulkan bahwa jika ada penambahan variabel 

bebas pada model regresi akan menyebabkan kenaikan nilai sumbangan terhadap 

variabel terikatnya. 

 
 
MODEL PENGEMBANGAN KEPROFESIONALAN GURU SEKOLAH 

MENENGAH KEJURUAN 

Hasil penelitian ini dapat diajukan sebuah “Model Pengembangan 

Keprofesionalan Guru Sekolah Menengah Kejuruan” seperti ditunjukkan pada 

Gambar 4. Model ini terdiri dari dua tahap proses dalam penerapannya. Tahap I 

menjelaskan bagaimana pengaruh antar dua variabel, yaitu: kematangan 

psikologis serta kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan terhadap 

kegiatan pengembangan keprofesionalan guru. Selanjutnya, tahap II menjelaskan 

bagaimana dampak ketiga variabel pada tahap I tersebut terhadap variabel kinerja 

dan keefektifan guru. Penerapan model ini dapat dijelaskan melalui setiap variabel 

dan aspek/indikator yang menyertainya. 

 

1. Variabel Kematangan Psikologis 

Kematangan psikologis merupakan tingkat kemapanan guru sebagai 

pebelajar orang dewasa untuk meningkatkan kualitas kompetensi dirinya melalui 

proses pembelajaran secara berkelanjutan. Kematangan psikologis ini memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan, kegiatan pengembangan keprofesionalan, dan kinerja guru dalam 

melaksanakan profesinya.  

Terdapat empat aspek/indikator yang perlu mendapat perhatian pada 

variabel ini, yaitu: 

a. Kesadaran yang meliputi: kesadaran teknis, kesadaran personal, kesadaran 

problematika, kesadaran kritik, dan tingkat kesadaran guru. 

b. Keyakinan yang meliputi: konsep diri, pengalaman hidup, keinginan belajar, 

mengatasi masalah, dan motivasi internal. 

c. Nilai yang meliputi: kejujuran, displin, toleransi, kemandirian, dan komitmen. 
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d. Etika yang meliputi: sopan satun, kerjasama, sikap, kepribadian, dan 

kepatuhan. 

 

 

Gambar 4 

Model Pengembangan Keprofesionalan Guru  

Sekolah Menengah Kejuruan 

2. Variabel Kemampuan Mengelola Pengetahuan dan Keterampilan 

Kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan merupakan 

kemampuan guru dalam mengelola informasi yang diperoleh dari proses 

pembelajaran menjadi pengetahuan dan keterampilan yang bermakna dalam 

melaksanakan profesinya. Kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan 

ini merupakan variabel yang berpengaruh urutan kedua setelah kematangan 

psikologis terhadap kegiatan pengembangan keprofesional guru, dan variabel 

yang berpengaruh urutan ketiga setelah kematangan psikologis dan kegiatan 

pengembangan keprofesional guru terhadap kinerja guru, serta variabel yang 

berpengaruh urutan pertama terhadap keefektifan guru. Terdapat empat 

aspek/indikator yang perlu mendapat perhatian pada variabel ini, yaitu: 

a. Mengorganisasikan pengetahuan pedagogik umum dan personal. 

b. Mengaktualisasikan pengetahuan teori dan praktik. 

c. Mengaktualisasikan pengetahuan kontekstual yang meliputi pengetahuan 

lingkungan sekitar dan perubahan kekinian pengetahuan. 

d. Mengaktualisasikan pengalaman teoritis dan praktis. 

 

 

Kematangan Psikologis 

Kemampuan Mengelola Pengetahuan dan Keterampilan 

Kegiatan Pengembangan 
Keprofesionalan 

Kinerja Guru Keefektifan Guru 

1 

1 

2 
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2 

1 

3 

3 

2 

Tahap I Tahap II 
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3. Variabel Kegiatan Pengembangan Keprofesionalan 

Kegiatan pengembangan keprofesionalan merupakan upaya yang dilakukan 

guru untuk mengikuti proses pembelajaran yang berguna bagi peningkatan 

kompetensi dan keprofesionalan dirinya serta peningkatan mutu sekolah. Kegiatan 

pengembangan keprofesional ini merupakan variabel yang berpengaruh urutan 

kedua setelah kematangan psikologis terhadap kinerja guru, dan juga variabel 

yang berpengaruh urutan kedua setelah kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan dan kinerja guru terhadap keefektifan guru. Terdapat tiga 

aspek/indikator yang perlu mendapat perhatian pada variabel ini, yaitu: 

a. Identifikasi dan analisis kebutuhan yang meliputi: tujuan, orientasi, 

kesesuaian program, dan sumber biaya. 

b. Perancangan dan implementasi pengembangan keprofesionalan yang 

meliputi: sumber informasi program pengembangan keprofesionalan, 

penyelenggara kegiatan pengembangan keprofesionalan, jenis kegiatan 

pengembangan keprofesioanal, dan gaya belajar guru. 

c. Pemantauan dan evaluasi terhadap dampak yang meliputi: peran pengelola 

sekolah, desiminasi, peningkatan mutu sekolah, peningkatan mutu 

pembelajaran, dan peningkatan karier. 

 

4.  Variabel Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah kualitas guru dalam melaksanakan tugas pokoknya. 

Kinerja guru ini merupakan variabel yang berpengaruh urutan ketiga setelah 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan dan kegiatan 

pengembangan keprofesionalan guru  terhadap keefektifan guru. Terdapat empat 

aspek/indikator yang perlu mendapat perhatian pada variabel ini, yaitu: 

a. Merencanakan pembelajaran yang meliputi: merencanakan pengelolaan 

pembelajaran, merencanakan pengorganisasian bahan ajar, merencanakan 

pengelolaan kelas, merencanakan penggunaan media dan sumber 

pembelajaran, dan merencanakan penilaian prestasi belajar. 

b. Melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi: memulai kegiatan 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan inti pembelajaran, dan menutup 

kegiatan pembelajaran. 

c. Menilai hasil pembelajaran yang meliputiL menyusun kisi-kisi soal, 

menetapkan jenis penilaian, memilih teknik penilaian, menetapkan kriteria 

penilaian, dan mengolah hasil penilaian. 
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d. Menindaklanjuti hasil penilaian pembelajaran yang meliputi: mengembalikan 

hasil penilaian, memaknai hasil penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan 

melaporkan hasil penilaian. 

 

5. Variabel Keefektifan Guru 

Keefektifan guru merupakan kemampuan guru mengaktualisasikan 

kompetensi dan kinerja dalam melaksanakan profesinya. Keefektifan guru ini 

dipengaruh oleh tiga variabel secara berututan, yaitu: kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan, kegiatan pengembangan keprofesionalan guru, dan 

kinerja guru. Terdapat tiga aspek/indikator yang perlu mendapat perhatian pada 

variabel ini, yaitu: 

a. Keberhasilan kelas yang meliputi: kepedulian, mengenali kompleksitas di 

kelas, penggunaan media komunikasi, dan layanan berkelanjutan. 

b. Hubungan sosial yang meliputi: kolegialitas, kerjasama orangtua/wali, 

kerjasama dengan pengelola sekolah, kerjasama antar lembaga, dan 

kerjasama dengan masyarakat pendidikan. 

c. Keprofesionalan yang meliputi: keikutsertaan dalam organisasi profesi, 

peningkatan budaya. 

 
 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan: (a) sebagian besar guru SMK 

program produktif Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa (untuk 

selanjutnya disebut guru SMK) memiliki kematangan psikologis termasuk 

katergori amat baik dalam rangka pengembangan keprofesionalan, (b) 

sebagian besar guru SMK cenderung memiliki kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan termasuk katergori amat baik dalam kegiatan 

pengembangan keprofesionalan, (c) kualitas kegiatan pengembangan 

keprofesionalan sebagian guru SMK termasuk katergori baik, (d) sebagian 

guru SMK memiliki kinerja termasuk dalam katergori amat baik, (e) sebagian 

guru SMK cenderung menunjukkan kualitas keefektifan dalam bekerja 

termasuk dalam katergori baik dan sebagian guru lainnya termasuk dalam 

katergori amat baik.  

2. Hasil analisis hubungan struktural variabel dapat disimpulkan: (a) variabel 

kematangan psikologis terhadap variabel kemampuan mengelola pengetahuan 

dan keterampilan memenuhi syarat uji hubungan struktural, (b) variabel 
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kematangan psikologis dan kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan terhadap variabel kegiatan pengembangan keprofesionalan 

memenuhi syarat uji hubungan struktural, (c) variabel kematangan psikologis, 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, dan kegiatan 

pengembangan keprofesionalan terhadap variabel kinerja guru memenuhi 

syarat uji hubungan struktural, dan (d) variabel kematangan psikologis, 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, kegiatan 

pengembangan keprofesionalan, dan kinerja guru terhadap keefektifan guru 

terdapat satu pasangan variabel, yaitu variabel kematangan psikologis 

terhadap keefektifan guru, tidak memenuhi syarat uji hubungan struktural. 

Secara keseluruhan, dalam penelitian ini diperoleh  hubungan struktur baru 

antar variabel, dimana variabel kematangan psikologis terhadap variabel 

keefektifan guru tidak diikutsertakan/dihilangkan dari bangunan struktur 

variabel.  

3. Hasil analisis pengaruh langsung dan tak lungsung variabel dapat 

disimpulkan: (a) kematangan psikologis guru berpengaruh secara langsung 

dan signifikan terhadap kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan guru SMK, (b) kematangan psikologis serta kemampuan 

mengelola pengetahuan dan keterampilan guru SMK berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap kegiatan pengembangan keprofesionalannya, serta tak 

langsung terhadap kegiatan pengembangan guru melalui kemampuan 

mengelola pengetahuan dan keterampilannya, (c) kematangan psikologis, 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, serta kegiatan 

pengembangan keprofesionalan guru SMK berpengaruh langsung dan 

signifikan terhadap kinerjanya, serta terdapat lima pasangan variabel yang 

berpengaruh tak langsung terhadap kinerja guru ini, dan (d) kemampuan 

mengelola pengetahuan dan keterampilan, kegiatan pengembangan 

keprofesionalan, dan  kinerja guru SMK berpengaruh langsung dan signifikan 

terhadap keefektifan guru, serta terdapat tujuh pasangan variabel yang 

berpengaruh tak langsung terhadap keefektifan guru ini. Secara keseluruhan 

dapat diketahui bahwa variabel kematangan psikologis berpengaruh pengaruh 

kuat terhadap variabel kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan. 

Variabel kematangan psikologis berpengaruh pengaruh kuat dibandingkan 

variabel kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan terhadap 

variabel kegiatan pengembangan keprofesionalan guru. Variabel kinerja guru 

dipengaruhi secara berurutan oleh variabel kematangan psikologis, kegiatan 

pengembangan keprofesionalan guru, dan variabel kemampuan mengelola 
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pengetahuan dan keterampilan terhadap variabel. Selanjutnya, variabel 

keefektifan guru dipengaruhi secara berurutan oleh kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan, kegiatan pengembangan keprofesionalan 

guru, dan kinerja guru. 

4. Hasil analisis regresi dapat disimpulkan: (a) kematangan psikologis 

memberikan sumbangan secara signifikan terhadap kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan guru, (b) kematangan psikologis dan 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan guru secara simultan 

memberikan sumbangan secara signifikan terhadap kegiatan pengembangan 

keprofesionalan guru. Secara parsial, kemampuan mengelola pengetahuan 

dan keterampilan guru memberikan  sumbangan yang dominan terhadap 

kegiatan pengembangan keprofesionalan, sedangkan variabel kematangan 

psikologis memberikan sumbangan yang relatif kecil, (c) kematangan 

psikologis guru, kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, serta 

kegiatan pengembangan keprofesionalan secara simultan memberikan 

sumbangan yang signifikan terhadap kinerja guru. Secara parsial, variabel 

kematangan psikologis yang mempunyai sumbangan yang dominan terhadap 

kinerja guru dibandingkan kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan, sedangkan kegiatan pengembangan keprofesionalan 

memberikan sumbangan yang relatif kecil, dan (d) kematangan psikologis 

guru, kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, kegiatan 

pengembangan keprofesionalan,  dan kinerja guru secara simultan 

memberikan sumbangan yang signifikan terhadap keefektifan guru dalam 

bekerja. Tetapi secara parsial, kematangan psikologis tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap keefektifan guru, sehingga kematangan psikologis 

guru berpengaruh secara tak langsung melalui kegiatan pengembangan 

keprofesionalan dan kinerja guru. Kegiatan pengembangan keprofesionalan 

dan kinerja guru masing-masing memiliki sumbangan lebih besar terhadap 

keeefektifan guru dibandingkan kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kematangan psikologis guru dapat 

mempengaruhi secara langsung kemampuan mengelola pengetahuan dan 

keterampilan guru. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kematangan 

psikologis guru SMK sebagian besar (84,1%) termasuk kategori amat baik, tetapi 
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kualitas kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan masih perlu 

ditingkatkan karena hanya 55,6% guru yang termasuk kategori amat baik. 

Hasil analisis regresi secara parsial menunjukkan bahwa kemampuan 

mengelola pengetahuan dan keterampilan memberikan sumbangan yang dominan 

dalam kegiatan pengembangan keprofesionalan guru. Hal ini dapat disampaikan 

bahwa meskipun hasil penelitian diketahui kemampuan mengelola pengetahuan 

dan keterampilan sebagian guru SMK (55,6%) guru yang termasuk kategori amat 

baik, tetapi masih perlu ditingkatkan kualitas kemampuan mengelola pengetahuan 

dan keterampilannya agar diperoleh hasil yang lebih optimal dalam mengikuti 

kegiatan pengembangan keprofesionalan. 

Hasil analisis model regresi dan jalur dapat diketahui bahwa kegiatan 

pengembangan keprofesionalan secara langsung dan signifikan dapat 

mempengaruhi secara sendiri-sendiri terhadap kinerja guru atau keefektifan guru. 

Hal ini perlu disadari guru SMK bahwa kegiatan pengembangan keprofesionalan 

secara intensif sangat diperlukan bagi guru SMK agar dapat mempengaruhi 

kinerja dan keefektifan guru dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mengikuti 

kegiatan pengembangan keprofesionalan berarti guru SMK selalu memperbaharui 

kompetensi dan keahliannya sehingga akan tercipta atmosfir akademik yang lebih 

baik  di lingkungan rekan sejawatnya maupun di tingkat sekolah. 

Hasil analisis regresi dan jalur menunjukkan bahwa kematangan psikologis, 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, serta kegiatan 

pengembangan keprofesionalan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

kinerja guru. Terkait dengan hal ini, guru SMK diharapkan selalu meningkatkan 

kematangan psikologis, kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, 

serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengembangan 

keprofesionalannya agar dapat dicapai kinerja yang lebih optimal. Jika kinerja 

guru dapat meningkat tentunya akan berdampak terhadap kinerja sekolah secara 

keseluruhan. 

Hasil analisis regresi dan jalur menunjukkan bahwa kemampuan mengelola 

pengetahuan dan keterampilan, kegiatan pengembangan keprofesionalan, dan  

kinerja guru berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas keefektifan guru 

dalam bekerja.  Hasil temuan ini dapat disampaikan bahwa guru SMK diharapkan 

selalu meningkatkan kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan, 

kegiatan pengembangan keprofesionalan, dan  kinerja agar dapat dicapai 

keefektifan yang lebih optimal dalam bekerja. Jika kualitas keefektifan guru 

semakin meningkat akan berdampak terhadap peningkatan kualitas diri dalam 
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pembelajaran, hubungan kerjasama sosial, dan keprofesionalan guru yang pada 

akhir akan membawa pengaruh terhadap mutu sekolah. 

 

D. Saran 

Hasil analisis model regresi dan hubungan struktural menunjukkan bahwa 

kematangan psikologis guru dapat mempengaruhi terhadap kegiatan 

pengembangan keprofesionalan. Untuk itu, para guru SMK yang akan mengikuti 

pengembangan keprofesionalan agar lebih mempersiapkan kematangan 

psikologisnya agar dapat dicapai hasil pengembangan keprofesionalan yang lebih 

optimal. Bagi pengelola program studi keahlian (jurusan) maupun pimpinan 

sekolah dapat mempertimbangkan faktor kematangan psikologis ini ketika 

menugaskan guru untuk mengikuti kegiatan pengembanangan keprofesionalan. 

Bagi institusi penyelenggara kegiatan pengembangan keprofesionalan kiranya 

perlu mempertimbangkan faktor kematangan psikologis ini dalam merancang dan 

melaksanakan program pengembangan keprofesionalan bagi guru. 

Hasil analisis model regresi dan hubungan struktural menunjukan bahwa 

kegiatan pengembangan keprofesionalan dapat mempengaruhi terhadap kinerja 

guru. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kegiatan pengembangan 

keprofesionalan perlu dilakukan oleh guru SMK agar dapat mendukung kinerja 

yang lebih optimal dalam melaksanakan tugas. Bagi pengelola program studi 

keahlian (jurusan), pimpinan sekolah, atau institusi terkait dapat disampaikan 

bahwa kegiatan pengembangan keprofesionalan bagi guru dapat dijadikan 

prioritas program kerja sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengembangan 

sumber daya manusia di sekolah yang dapat berdampak terhadap peningkatan 

kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Hasil analisis model regresi dan hubungan struktural menunjukkan bahwa 

kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan serta kegiatan 

pengembangan keprofesionalan guru dapat mempengaruhi terhadap keefektifan 

guru. Hal ini dapat disampaikan kepada guru SMK bahwa kemampuan mengelola 

pengetahuan & keterampilan diperlukan untuk mencapai keefektifan guru agar 

lebih meningkat kualitasnya, terutama keprofesionalan guru dalam memanfaatkan 

hasil kegiatan pengembangan keprofesionalan menjadi karya ilmiah yang 

bermanfaat bagi peningkatan karier maupun keilmuan. Pemilihan jenis kegiatan 

pengembangan keprofesionalan yang selektif sesuai dengan bidang keahliannya 

perlu dilakukan guru SMK, artinya tidak sembarang jenis kegiatan pengembangan 

keprofesionalan diikuti oleh guru. Hal ini perlu dilakukan guru agar keefektifan 

guru dalam mencapai keberhasilan di kelas, hubungan sosial, dan peningkatan 
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keprofesionalannya lebih meningkat dan optimal. Bagi pengelola program studi 

keahlian (jurusan) dan pimpinan sekolah dapat disampaikan bahwa kemampuan 

mengelola pengetahuan dan keterampilan guru perlu menjadi bahan pertimbangan 

ketika memilih guru akan ditugaskan sebagai peserta kegiatan pengembangan 

keprofesionalan, dan pemilihan jenis kegiatan pengembangan keprofesionalan 

yang sesuai (match) dengan bidang keahlian guru perlu dipertimbangkan agar 

dihasilkan keefektifan guru yang lebih optimal dalam bekerja. 

Program pengembangan keprofesionalan bagi guru, khususnya bagi guru 

SMK, dapat direalisasikan sebagai kebijakan program pemerintah terutama di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan keprofesionalan dapat 

meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan guru, yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kinerja dan keefektifan guru dalam bekerja. 
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