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Abstrak 

 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas 

pembinaan yang dilakukan pimpinan SMK terhadap pelaksanaan Pengembangan 
Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) bagi guru SMK yang mencakup komponen 
kegiatan: (1) pengembangan diri, (2) publikasi ilmiah, dan (3) karya inovatif, 
serta (4) mengetahui pemikiran guru SMK dalam rangka PKB untuk peningkatan 
kompetensi dan karirnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan evaluasi 
berorientasi tujuan (goal oriented evaluation). Subyek penelitian adalah guru 
pada Program Studi Keahlian Ketenagalistrikan SMK Negeri dan Swasta di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Jumlah guru SMK sebanyak 50 orang dari 24 SMK Negeri 
dan 26 SMK Swasta pada Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulonprogo, Sleman, 
dan Kota Yogyakarta. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket 
tertutup dan angket terbuka. Validitas angket tertutup ditentukan dengan analisis 
butir dengan nilai rxy antara 0,53 sampai dengan 0,86, sedangkan reliabiliitasnya 
dengan koefisien alpha sebesar 0,96. Data dianalisis dengan deskritif yang  
disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan grafik. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) kualitas pembinaan 
pengembangan diri dalam rangka PKB bagi guru SMK termasuk kategori tidak 
baik, dengan nilai sebesar 21,694 dari skala 9 sampai dengan 36, (2) kualitas 
pembinaan publikasi ilmiah bagi guru SMK termasuk kategori tidak baik, dengan 
nilai rerata sebesar 15,898 dari skala 8 sampai dengan 32, (3) kualitas 
pembinaan pada kegiatan karya inovatif mempunyai skor rerata sebesar 11,460 
dari skala 6 sampai dengan 24 dan termasuk kategori tidak baik,dan (4) berbagai 
harapan dari para guru SMK dalam pembinaan PKB yang diwujudkan dalam 
bentuk beberapa masukan yang berguna bagi pembinaan PKB. 
 
Kata Kunci: pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, pengembangan diri, 

publikasi ilmiah, karya inovatif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari kegiatan belajar-mengajar 

dan guru memegang peran penting dalam proses belajar-mengajar tersebut. 

Menurut Moh. Uzer Usman (2008), peran guru tidak dapat digantikan sekalipun 

dengan mesin canggih, karena tugas guru menyangkut pembinaan sifat mental 

manusia yang terkait dengan aspek-aspek yang bersifat manusiawi yang unik 

dalam arti berbeda satu dengan lainnya. Dengan demikian, guru merupakan 

kunci pengembangan SDM dalam unit terkecil di kelas yang dilakukan dalam 

bentuk kegiatan belajar mengajar. 

Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan 

tujuan nasional pendidikan, khususnya penyelenggaraan pendidikan formal di 

sekolah. Pemerintah telah menghargai guru sebagai tenaga profesi sebagaimana 

dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

usia dini jalur pendidika formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Lebih lanjut, dalam Pasal 10 dan Pasal 20 dinyatakan bahwa guru dalam 

melaksanakan profesinya harus memiliki empat kompetensi, yaitu: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional, serta salah satu kewajiban dalam melaksanakan keprofesionalannya 

adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni.  

Namun dalam implementasinya, profesi guru masih belum memenuhi 

sebagaimana harapan. Sebagaimana dinyatakan Nana Sudjana yang dikutip Moh. 

Uzer Usman (2008) bahwa banyak guru yang belum menghargai profesinya, 

apalagi berusaha mengembangkan profesinya. Perasaan rendah diri karena 

menjadi guru, penyalahgunaan profesi untuk kepentingan pribadi sehingga 

wibawa guru semakin merosot. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Djohar MS 

yang menyatakan bahwa sekitar 100 orang guru, sebanyak 25 persen 
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diantaranya belum menunjukkan perilaku yang profesional (Kedaulatan Rakyat, 

2009). Indikasi ini dapat dimaknai bahwa tugas pokok dan fungsi guru yang 

ketiga, pengembangan profesi (pengembangan profesional),  perlu memperoleh 

perhatian dari berbagai pihak sehingga profesi guru memperoleh pengakuan dari 

masyarakat sebagaimana jabatan profesi lainnya, seperti dokter, notaris, 

apoteker, pengacara, akuntan, dan sebagainya. 

Menurut Baedlowi (2009) salah jenis peningkatan profesionalisme guru 

dilakukan melalui pendidikan, pelatihan–pelatihan singkat maupun 

berkesinambungan, dengan pembiayaan dari pemerintah,  yang dikenal dengan 

Continuous Professional Development (CPD) atau Pengembangan 

Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB). Pengembangan profesional guru melalui 

pendidikan dalam-jabatan ini masih belum memenuhi harapan. Sebagaimana 

dinyatakan Soedijarto dalam Ikhwanuddin Syarif dan Dodo Murthadlo (2002:319) 

bahwa upaya pembinaan profesional guru yang telah berjalan masih dalam 

wujud penataran yang dilaksanakan bersifat massal dan kurang didasarkan atas 

hasil evaluasi, supervisi, dan diagnosis kinerja guru sehingga tidak efisien dan 

efektif dari segi peningkatan kemampuan profesional guru dan perbaikan mutu, 

proses, dan hasil pendidikan. Hal ini berarti pembinaan pengembangan 

keprofesionalan  guru (PKB) secara tepat perlu dikembangkan agar sesuai 

dengan kebutuhan dan tuntutan guru. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pengembangan keprofesionalan guru 

yang dilakukan oleh pimpinan sekolah dan pengawas dalam peningkatan 

kompetensi dan mutu profesi guru dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

yang memungkinkan memiliki dampak dalam pelaksanaannya. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdyaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru 

dan  Angka  Kreditnya, PKB guru merupakan kegiatan yang juga diperhitungkan 

dalam angka kredit dan pengembangan karir guru. Dalam Permennegpan 

tersebut juga dijelaskan tiga kegiatan dalam PKB bagi guru, yang mencakup: 

pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Evaluasi pembinaan 

terhadap ketiga kegiatan PKB bagi guru tersebut menjadi fokus dalam penelitian 

ini.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimanakah kualitas pembinaan pada kegiatan pengembangan diri dalam 

upaya PKB bagi guru SMK, khususnya guru SMK Program Keahlian 

Ketenagalistrikan? 

2.  Bagaimanakah kualitas pembinaan pada kegitan publikasi ilmiah dalam upaya 

PKB bagi guru SMK? 

3.  Bagaimanakah kualitas pembinaan pada kegiatan karya inovatif dalam upaya 

PKB bagi guru SMK? 

4.  Apakah harapan para  guru SMK dalam rangka PKB untuk peningkatan 

kompetensi dan karir? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian 

ini dirancang untuk: 

1. Mengetahui kualitas pembinaan yang dilakukan pimpinan SMK pada kegiatan 

pengembangan diri dalam pelaksanaan PKB bagi guru SMK. 

2. Mengetahui kualitas pembinaan yang dilakukan pimpinan SMK pada kegiatan 

publikasi ilmiah dalam pelaksanaan PKB bagi guru SMK. 

3. Mengetahui kualitas yang dilakukan pimpinan SMK pembinaan pada kegiatan 

karya inovatif dalam pelaksanaan PKB bagi guru SMK. 

4. Mengetahui pemikiran guru SMK dalam rangka PKB untuk peningkatan 

kompetensi dan karirnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi antara lain: 

1.  Memberikan informasi kepada guru SMK agar dapat memilih strategi 

pengembangan keprofesionalan yang tepat dalam rangka untuk peningkatan 

pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasinya. 

2.  Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan 

oleh pimpinan SMK, pengawas, pejabat yang ditugaskan dalam hal, antara 

lain:  
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a. Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih pengadaan sumber daya atau 

fasilitas sekolah yang cocok untuk pengembangan keprofesionalan guru 

SMK. 

b. pengembangan program pengembangan keprofesionalan yang tepat bagi 

guru SMK dengan memperhatikan competencies mapping. 

c. menetapkan kebijakan pola penyelenggaraan dan pembinaan 

pengembangan keprofesionalan yang sesuai dengan karakteristik dan 

potensi yang dimiliki sekolah. 

d. mengarahkan karya-karya akademik yang dihasilkan guru agar memiliki 

nilai keunggulan kompetitif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Evaluasi 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan penelitian evaluasi dengan 

pendekatan evaluasi berorietasi tujuan (goal oriented evaluation).  Sesuai 

dengan sifat penelitian evaluasi, pendekatan evaluasi berorientasi tujuan 

dimaksudkan sebagai upaya untuk mengukur hasil atau dampak dari PKB yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah untuk peningkatan kompetensi dan karir guru 

dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan 

penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara faktual pembinaan 

pengembangan keprofesionalan di SMK, terutama pada Program Keahlian 

Ketenagalistrikan di SMK, yang selama ini dilakukan kepada para guru. 

Ketercpaian tujuan PKB ini ditinjau dari tiga aspek, yaitu: pengembangan diri, 

publikasi ilmiah, dan karya inovatif yang diperoleh guru selama kebijakan PKB 

dikeluarkan pemerintah. 

 

B. Prosedur Evaluasi 

Dengan memperhatikan permasalahan dan rumusan yang diajukan dalam 

penelitian ini, prosedur penelitian dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 

Gambar 1 Prosedur Evaluasi Penelitian 

Terdapat tiga aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: (1) 

tujuan PKB, (2) kegiatan PKB, yang mencakup: pengembangan diri, publikasi 

ilmiah, dan karya inovatif, dan (3) hasil yang dicapai dari setiap kegiatan PKB 

tersebut. 

Kegiatan 

Pengembangan Diri

Kegiatan Publikasi 

Ilmiah

Kegiatan Karya 

Inovatif

Tujuan 
Pengembangan 

Keprofesionalan 

Berkelanjutan 

(PKB)

Hasil 

PKB

Evaluasi Berorientasi Tujuan
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri dan Swasta yang memiliki 

Program Studi Keahlian Ketenagalistrikan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebanyak 23 sekolah yang diperoleh dari website www.ditpsmk.net tentang data 

pokok SMK serta data di lapangan. Sebaran jumlah SMK Negeri dan Swasta di 

setiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan nama-nama  SMK 

dapat dilihat pada Lampiran 4. Selanjutnya, waktu penelitian dilaksanakan 

selama 7 (bulan) bulan terhitung bulan Mei sampai dengan November 2014. 

 

Tabel 1 Sebaran Lokasi SMK Program Studi Keahlian Ketenagalistrikan 

No. Kabupaten/Kota 
Jumlah SMK 

Jumlah 
Negeri Swasta 

1. Kabupaten Bantul 2 2 4 

2. Kabupaten Gunung Kidul 2 3 5 

3. Kabupaten Kulonprogo 2 3 5 

4. Kabupaten Sleman 1 4 5 

5. Kota Yogyakarta 2 2 4 

Total 9 14 23 

 

D. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah guru SMK Negeri dan Swasta dengan Program 

Keahlian Ketenagalistrikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi: Kabupaten 

Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, 

dan Kota Yogyakarta. Sampel penelitian sebanyak 50 orang guru dengan jumlah 

SMK Negeri dan Swasta pada setiap kabupaten/kota seperti pada Tabel 2. 

Adapun sebaran nama-nama SMK pada setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

 

Tabel 2 Rangkuman Jumlah Sampel per Kabupaten/Kota 

No. Kabupaten/Kota 
Jumlah Guru di SMK Jumlah 

Guru Negeri Swasta 

1. Kabupaten Bantul 6 5 11 

2. Kabupaten Gunung Kidul 4 5 9 

3. Kabupaten Kulonprogo 5 5 10 

4. Kabupaten Sleman 3 6 9 

5. Kota Yogyakarta 6 5 11 

Total 24 26 50 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Sumber data penelitian ini diperoleh dari para guru SMK untuk Program 

Keahlian Ketenagalistrik di SMK. Data dari guru diharapkan memperoleh 

informasi tentang persepsi guru dalam pembinaan PKB yang dicerminkan melalui 

kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif guru yang telah 

dicapai selama ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket yang berisi 

sejumlah pernyataan dengan empat jawaban dengan nilai skor, yaitu: (1) skor 1 

jika “Sangat Tidak Baik/Tidak Pernah”, (2) skor 2 jika “Tidak Baik/Jarang”, (3) 

skor 3 jika “Baik/Sering”, dan (4) skor 4 jika “Sangat Baik/Selalu”. Jika responden 

memberikan jawaban “Sangat Tidak Baik/Tidak Pernah” atau “Tidak 

Baik/Jarang”, maka responden diminta untuk memberikan masukan pembinaan 

yang diperlukan yang terkait dengan pernyataan yang diberikan. Tetapi jika 

responden memberi jawaban “Baik/Sering” atau “Sangat Baik/Selalu”, maka 

diminta untuk memberikan contoh pembinaan yang telah dilaksanakan pimpinan 

sekolah terkait dengan pernyataan yang diberikan. 

 

F. Alat Pengumpulan Data 

Dengan mempertimbangkan metode pengumpulan data di atas, alat 

pengumpulan data dalam penelitian ini berupa “angket semi tertutup” yang berisi 

sejumlah pernyataan terhadap tiga aspek utama, yaitu: pengembangan diri, 

pubikasi ilmiah, dan karya inovatif dalam rangka pelaksanaan pembinaan PKB di 

SMK masing-masing guru/responden. 

Apabila responden memberikan penilaian dengan skor 1 atau 2, maka 

responden diminta untuk memberikan masukan/saran terhadap pernyataan yang 

dberikannya, atau jika responden memberikan penilaian dengan skor 2 atau 4, 

maka responden diminta untuk memberikan contoh terhadap apa yang telah 

dinyatakan tersebut. Rangkuman kisi-kisi instrumen seperti pada Tabel 3, 

selanjutnya kisi-kisi instrumen lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1, dan 

instrumen penelitian lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.  

Di samping angket di atas, terdapat juga “angket terbuka” dari ketiga 

aspek di atas yang berisi pertanyaan tentang pelaksanaan kegiatan yang telah 

dilakukan/diikuti responden terhadap ketiga aspek tersebut selama ini. Angket ini 

digunakan untuk mengetahu fakta empirik kegiatan PKB yang sudah 

dilaksanakan di SMK. 
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Tabel 3 Rangkuman Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

No. Aspek Dimensi 

1. Pengembangan 

diri 
a. Diklat fungsional 

b. Keikutsertaan dalam in house training 

c. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 

d. Pembinaan setelah mengikuti kegiatan 

pengembangan diri 

2. Publikasi ilmiah a. Pemakalah 

b. Melaksanakan penelitian 

c. Membuat bahan ajar 

d. Membuat artikel ilmiah 

3. Karya inovatif a. Karya teknologi tepat guna 

b. Karya seni 

c. Pengembangan alat pelajaran 

d. Penyusunan standar 

e. Pembuatan laporan 

 

Validitas dan reliabilitas angket dilakukan melalui uji empirik, dimana 

validitas angket dilakukan dengan analisis butir dengan Pearson Product Moment 

sedang reliabiltas dengan Alpha Cronbach. Hasil uji validitas setiap aspek PKB 

diperoleh nilai r sebagai berikut: (1) pengembangan diri dengan nilai r sebesar  

0,530 sampai dengan 0,747, (2) publikasi ilmiah dengan nilai r sebesar 0,701 

sampai dengan 0,860, dan (3) karya ilmiah dengan nilai r sebesar 0,731 sampai 

dengan 0,850. Hasil uji validitas angket ini dapat diketahui semua butir angket 

dinyatakan valid karena memiliki nilai r lebih besar dari 0,3. Selanjutnya, hasil uji 

reliabilitas angket diketahui nilai koefisien Alpha sebesar 0,9601 yang berarti 

angket dinyatakan reliabel. Hasil uji validitas dan reliabilitas angket secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

G. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memaknai gambaran data yang 

direpresentasikan jawaban responden atas pertanyaan dalam penelitian ini. Data 

hasil penelitian disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, tabel crosstab, dan 

grafik. 
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H. Cara Pengambilan Keputusan 

Data penelitian yang diperoleh dari sumber data sebagaimana dijelaskan di 

atas digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Analisis dari sumber data 

ini diharapkan memperoleh gambaran hambatan dan dukungan terhadap 

pembinaan PKB bagi guru selama ini, sehingga hasil penelitian ini dapat 

memberikan rekomendasi kepada pimpinan sekolah untuk penetapan pola 

pembinaan pengembangan keprofesionalan yang tepat bagi guru.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kualitas Pembinaan pada Kegiatan Pengembangan Diri dalam 
Upaya PKB bagi Guru SMK 

Data kualitas pembinaan pengembangan diri bagi guru SMK dalam rangka 

PKB dalam penelitian ini dijaring dengan sembilan (9) pernyataan yang meminta 

responden untuk memberi penilaian antara 1 sampai dengan 4, masukan, dan 

contoh serta satu (1) pertanyaan tentang jenis pengembangan yang meminta 

responden memberikan data jumlah dan tahun perolehannya. 

Dengan demikian data kualitas pembinaan pengembangan diri bagi guru 

SMK ini mempunyai, nilai minimum ideal = 9; maksimum ideal = 36; rerata ideal 

(Mi) penilaian = (36 + 9)/2 = 22,5; sedangkan simpangan baku idealnya (SDi) = 

(36 – 9)/6 = 4,5. Hasil analisis data guru memperoleh Mean = 21,694; Median = 

21,000; Mode = 16,00; Standar Deviasi = 5,455; Minimum = 12,00; dan 

Maximum = 36,00. 

 

Gambar 2 Distribusi Kategori Kualitas Pembinaan Pengembangan Diri 

 

Jika data kualitas pembinaan pengembangan diri bagi guru SMK yang 

mempunyai Mi = 22,5 dan SDi = 4,5 dikategorikan menjadi empat, yaitu 

seperempat bagian pertama yang terendah = Sangat Tidak Baik, seperempat 

bagian kedua = Tidak Baik, seperempat bagian ketiga = Baik, dan seperempat 

bagian tertinggi = Sangat Baik, maka diperoleh tabel distribusi kategori seperti 

Missing;  
1; 2% 

Sangat Tidak 
Baik; 5; 10% 

Tidak Baik;  
22; 44% 

Baik; 
 18; 36% 

Sangat Baik; 4; 
8% 
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Gambar 2 di atas. Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden ada satu 

orag yang datanya tidak lengkap dan kebanyakan responden (22 orang, 44%) 

menyatakan kualitas pembinaan pengembangan diri bagi guru SMK termasuk 

kategori tidak baik. Hal ini sesuai dengan besarnya Mean data ini, yaitu sebesar 

21,694 yang lebih kecil dari rerata ideal (Mi). 

Berkaitan dengan jenis pengembangan diri guru, hasil analisis deskriptif 

ditunjukkan pada Tabel 4. Tabel 4 dapat diketahui bahwa jenis pengembangan 

diri yang banyak dilakukan guru adalah lokakarya/ musyawarah kerja guru/ in 

house training, yaitu ada 36 orang, kemudian disusul diklat pertemuan ilmiah (35 

orang), dan diklat fungsional (34 orang). Rerata lokakarya/ musyawarah kerja 

guru/ in house training yang dilaksanakan oleh 36 orang guru tersebut adalah 

3,47 kali; rerata pertemuan ilmiah dari 35 guru adalah 3,29 kali; sedangkan 

rerata diklat fungsional yang dilakukan oleh 34 guru adalah 3,47 kali. Jika 

Missing (data kosong) dianggap nol, yang berarti semua guru digunakan untuk 

menghitung rerata, maka rerata kegiatan pengembangan diri guru tersebut akan 

menjadi lebih kecil. 

Tabel 4. Jenis Pengembangan Diri Guru SMK 
 

Jenis 
N 

Valid 
Missing Mean 

Std. 
Deviation 

Minimum Maximum 

Diklat fungsional 34 16 3.47 2.863 1 13 

Lokakarya/ musyawarah kerja 
guru/ in house training 

36 14 3.47 2.688 1 10 

Pertemuan ilmiah: seperti: 
seminar, diskusi panel, simposium, 
atau sejenisnya 

35 15 3.29 2.824 1 10 

 

2. Kualitas Pembinaan pada Kegitan Publikasi Ilmiah dalam Upaya 
PKB bagi Guru SMK 

Instrumen yang digunakan untuk menjaring data kualitas pembinaan 

kegiatan publikasi ilmiah bagi guru SMK terdiri dari delapan (8) pernyataan yang 

meminta responden untuk memberi penilaian antara 1 sampai dengan 4, 

masukan, dan contoh serta satu (1) pertanyaan tentang jenis publikasi ilmiah 

yang meminta responden memberikan data jumlah dan tahun perolehannya. 

Dengan demikian data kualitas pembinaan kegiatan publikasi ilmiah bagi 

guru SMK ini mempunyai, nilai minimum ideal = 8; maksimum ideal = 32; rerata 

ideal (Mi) penilaian = (32 + 8)/2 = 20; sedangkan simpangan baku idealnya 
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(SDi) = (32 – 8)/6 = 4. Hasil analisis data guru memperoleh Mean =15,898; 

Median = 16,000; Mode = 16,00; Standar Deviasi = 5,269; Minimum = 8,00 dan 

Maximum = 32,00. 

 

Gambar 3 Distribusi Kategori Kualitas Pembinaan Publikasi Ilmiah 

 

Jika data kualitas pembinaan kegiatan publikasi ilmiah bagi guru SMK 

dikategorikan menjadi empat seperti halnya kualitas pembinaan pengembangan 

diri, maka diperoleh tabel distribusi kategori seperti Gambar 3 di atas. Gambar 3 

dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden ada satu orag yang datanya tidak 

lengkap, 20 responden menyatakan kualitas pembinaan publikasi ilmiah bagi 

guru SMK termasuk kategori tidak baik dan 19 responden menyatakan sangat 

tidak baik. Dengan rerata (Mean)  =15,898 kualitas pembinaan publikasi 

ilmiah bagi guru SMK termasuk kategori tidak baik. 

Selanjutnya, jika ditinjau dari jenis pulikasi ilmiah yang dimiliki guru SMK, 

analisis deskriptif diperoleh hasil seperti ditunjukkan Tabel 5. Tabel 5 dapat 

diketahui bahwa jenis publikasi ilmiah yang banyak dilakukan guru adalah 

menyusun buku pelajaran/ buku pengayaan/ modul/ diktat atau sejenisnya, yaitu 

ada 16 orang dengan rerata 1,63 kali; disusul pemakalah/pemrasaran/ presenter 

oleh 9 guru dengan rerata 2,11 kali; dan gagasan inovatif oleh 8 guru dengan 

rerata 1,63 kali. 

 
 
 
 
 

 Missing;  
1; 2% 

Sangat Tidak 
Baik; 19; 38% 

Tidak Baik;  
20; 40% 

Baik; 
 9; 18% 

Sangat Baik;  
1; 2% 
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Tabel 5. Jenis Publikasi Ilmiah Guru SMK 

 

Jenis 
N 

Valid 
Missing Mean 

Std. 
Deviation 

Minimum Maximum 

Pemakalah/ pemrasaran/ 
presenter 

9 41 2.11 1.764 1 6 

Hasil penelitian di bidang 
pendidikan 

7 43 1.43 0.787 1 3 

Gagasan inovatif 8 42 1.63 1.408 1 5 

Buku pelajaran/ buku pengayaan/ 
modul/ diktat atau sejenisnya 

16 34 1.63 1.025 1 5 

Artikel ilmiah 7 43 1.43 0.535 1 2 

 

3. Kualitas Pembinaan pada Kegiatan Karya Inovatif dalam Upaya PKB 
bagi Guru SMK 

Kualitas pembinaan pada kegiatan karya inovatif bagi guru SMK dalam 

rangka PKB dalam penelitian ini diperoleh dari enam (6) pernyataan yang 

meminta responden untuk memberi penilaian antara 1 sampai dengan 4, 

masukan, dan contoh serta satu (1) pertanyaan tentang jenis karya inovatif yang 

meminta responden memberikan data jumlah dan tahun perolehannya. Dengan 

demikian, data kualitas pembinaan pada kegiatan karya inovatif bagi guru SMK 

ini mempunyai, nilai minimum ideal = 6; maksimum ideal = 24; rerata ideal (Mi) 

penilaian = (24 + 6)/2 = 15; sedangkan simpangan baku idealnya (SDi) = (24 – 

6)/6 = 3. Hasil analisis data ini memperoleh Mean = 11,460; Median = 11,000; 

Mode = 6,00; Standar Deviasi = 4,554; Minimum = 6,00; dan Maximum = 23,00. 

 

Gambar 4 Distribusi Kategori Kualitas Pembinaan Kegiatan Karya Inovatif 

Sangat Tidak 
Baik;  

22; 44% 

Tidak Baik; 
 17; 34% 

Baik; 
 9; 18% 

Sangat Baik; 
 2; 4% 
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Dengan cara kategorisasi yang sama seperti digunakan sebelumnya, maka 

diperoleh tabel distribusi kategori seperti Gambar 4 di atas. Gambar 4 dapat 

dijelaskan bahwa dari 50 responden ada 22 responden yang menyatakan 

kategori kualitas pembinaan kegiatan karya inovatif termasuk kategori sangat 

tidak baik, sedangkan 17 responden menyatakan tidak baik. Berdasarkan 

kategorisasi yang ada, Mean = 11,460 data ini termasuk kategori tidak baik. 

Lebih lanjut, jenis karya inovatif yang dimiliki guru, hasil analisis deskriptif 

diperoleh seperti ditunjukkan pada Tabel 6. Tabel 6 dapat diketahui bahwa jenis 

karya inovatif yang banyak dibuat guru SMK adalah pembuatan alat pelajaran/ 

peraga/ praktik, yaitu dilakukan oleh 17 guru dengan rerata 3,18; kemudian 

disusul pembuatan teknologi tepat guna yang dilakukan oleh 10 orang guru 

dengan rerata 1,7; dan penyusunan standar, pedoman, soal, atau sejenisnya 

pada tingkat provinsi oleh 8 guru dengan rerata 2,38.  

 
Tabel 6. Jenis Karya Inovatif Guru SMK 

 

Jenis Karya Inovatif N Valid Missing Mean 
Std. 
Deviation 

Minimum Maximum 

Teknologi tepat guna 10 40 1.7 1.252 1 5 

Karya seni 3 47 2 1 1 3 

Alat pelajaran/ peraga/ praktik 17 33 3.18 1.845 1 9 

Penyusunan standar, pedoman, 
soal, atau sejenisnya pada 
tingkat provinsi 

8 42 2.38 1.996 1 6 

Penyusunan standar, pedoman, 
soal, atau sejenisnya pada 
tingkat nasional 

2 48 3.5 3.536 1 6 

 

 
B. Pembahasan 

1. Kualitas Pembinaan pada Kegiatan Pengembangan Diri dalam 
Upaya PKB bagi Guru SMK 
 

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kualitas pembinaan 

pengembangan diri bagi guru SMK termasuk kategori tidak baik. Hal ini sesuai 

dengan besarnya nilai Mean data ini, yaitu sebesar 21,694 dari skala 9 sampai 

dengan 36. Penelitian ini juga diketahui bahwa jenis pengembangan diri yang 

banyak dilakukan guru adalah lokakarya/ musyawarah kerja guru/ in house 

training, yaitu ada 36 orang, kemudian disusul diklat pertemuan ilmiah (35 

orang), dan diklat fungsional (34 orang).  
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Rerata lokakarya/ musyawarah kerja guru/ in house training yang 

dilaksanakan oleh 36 orang guru tersebut adalah 2,688 kali; rerata pertemuan 

ilmiah dari 35 guru adalah 2,824 kali; sedangkan rerata diklat fungsional yang 

dilakukan oleh 34 guru adalah 2,863 kali. Rerata ini dihitung berdasarkan data 

guru yang mengisi angket dan guru yang tidak mengisi tidak disertakan dalam 

hitungan. Jika Missing (data kosong) dianggap nol, yang berarti semua guru 

digunakan untuk menghitung rerata, maka rerata kegiatan pengembangan diri 

guru tersebut akan menjadi lebih kecil, yaitu masing masing menjadi 1,935 kali; 

1,976 kali; dan 1,920 kali. Perlu diketahui, analisis deskriptif data pengalaman 

mengajar guru (responden) memperoleh rerata = 13,76.  

Dengan rerata pengalaman mengajar responden = 13,76 tahun, rerata 

jenis kegiatan yang pernah diikuti guru dalam pengembangan diri termasuk 

sangat kecil. Dengan demikian kualitas pembinaan pengembangan diri bagi guru 

SMK tersebut cukup memprihatinkan. Karena itu banyak saran atau masukan 

guru untuk memperbaiki kondisi ini. Masukan dari para guru tersebut, antara 

lain: 

a. Perlu sosilaisasi kepada guru untuk mengikuti diklat mandiri 

b. Perlu ditambahkan dalam kalendar ajar kegiatan pembinaan seperti seminar 

diskusi dll, sehingga guru dapat termotivasi 

c. Kepala sekolah lebih aktif memberi dorongan kepada guru untuk 

mengembangkan diri 

d. Biaya tidak dibebankan kepada guru 

e. Kegiatan pengembangan diri tidak mengganggu tugas mengajar guru. 

f. Mengoptimalkan fungsi MGMP kejuruan. 

Masukan guru SMK untuk memperbaiki kualitas pembinaan pengembangan diri 

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 
2. Kualitas Pembinaan pada Kegitan Publikasi Ilmiah dalam Upaya 

PKB bagi Guru SMK 

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa rerata (Mean) kualitas 

pembinaan publikasi ilmiah bagi guru SMK = 15,898 dari skala 8 sampai dengan 

32 dan termasuk kategori tidak baik. Tiga jenis publikasi ilmiah yang banyak 

dilakukan guru adalah: 1) menyusun buku pelajaran/ buku pengayaan/ modul/ 

diktat atau sejenisnya, yaitu ada 16 orang dengan rerata 1,63 kali; 2) 



22 

pemakalah/ pemrasaran/ presenter oleh 9 guru dengan rerata 2,11 kali; dan 3) 

gagasan inovatif oleh 8 guru dengan rerata 1,63 kali.  

Rerata tersebut dihitung berdasar hanya pada data guru yang mengisi 

angket. Guru yang tidak mengisi tidak disertakan dalam hitungan. Jika Missing 

(data kosong) dianggap nol dan semua guru digunakan untuk menghitung rerata 

pelaksanaan publikasi ilmiah, maka rerata menyusun buku pelajaran/ buku 

pengayaan/ modul/ diktat atau sejenisnya menjadi 0,521 kali; pemakalah/ 

pemrasaran/ presenter menjadi 0,379 kali; dan gagasan inovatif 0,261 kali. 

Dengan rerata pengalaman mengajar = 13,76 tahun, rerata jenis publikasi 

ilmiah yang banyak dilakukan guru termasuk sangat kecil. Kualitas pembinaan 

publikasi ilmiah bagi guru SMK yang tidak menggembirakan ini mendorong guru 

memberi masukan antara lain sebagai berikut.  

a. Perlu membuat forum penelitian ilmiah (mendirikan lembaga penelitian 

disekolah agar guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas) 

b. Pembinaan kegitan publikasi ilmiah juga harus melibatkan guru swasta non 

PNS 

c. Pembinaan kegitan publikasi ilmiah perlu dilakukan secara periodik dan rutin. 

d. Memanfaatkan MGMP untuk pembinaan kegitan publikasi ilmiah kepada para 

guru SMK 

Masukan selengkapnya untuk perbaikan kualitas pembinaan publikasi ilmiah bagi 

guru SMK dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 
3. Kualitas Pembinaan pada Kegiatan Karya Inovatif dalam Upaya PKB 

bagi Guru SMK 
 

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kualitas pembinaan pada 

kegiatan karya inovatif mempunyai skor rerata = 11,460 dari skala 6 sampai 

dengan 24 dan termasuk kategori tidak baik. Tiga jenis karya inovatif yang 

banyak dibuat guru SMK adalah: 1) pembuatan alat pelajaran/ peraga/ praktik, 

yaitu dilakukan oleh 17 guru dengan rerata 3,18; 2) pembuatan teknologi tepat 

guna yang dilakukan oleh 10 orang guru dengan rerata 1,7; dan 3) penyusunan 

standar, pedoman, soal, atau sejenisnya pada tingkat provinsi oleh 8 guru 

dengan rerata 2,38. 

Rerata tersebut dihitung berdasar hanya pada data guru yang mengisi 

angket. tidak disertakan dalam hitungan. Jika guru yang tidak mengisi angket 
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(Missing) datanya dianggap nol dan disertakan dalam hitungan, maka rerata 

pembuatan alat pelajaran/ peraga/ praktik menjadi 1,081; rerata pembuatan 

teknologi tepat guna menjadi 0,34; dan rerata penyusunan standar, pedoman, 

soal, atau sejenisnya pada tingkat provinsi adalah 0,381. 

Dengan rerata pengalaman mengajar = 13,76 tahun, rerata jenis karya 

inovatif yang pernah dibuat guru tersebut termasuk sangat kecil. Terkait dengan 

kualitas pembinaan pada kegiatan karya inovatif guru SMK yang tidak baik ini, 

responden memberi masukan sebagai berikut. 

a. Sekolah dan dinas bekerjasama untuk menyelenggarakan pembinaan guru 

pada kegiatan karya inovatif 

b. Guru perlu diberi motivasi untuk menghasilkan karya inovatif. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian, hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Pertama, kualitas pembinaan pengembangan diri bagi guru SMK termasuk 

kategori tidak baik, dengan nilai sebesar 21,694 dari skala 9 sampai dengan 36. 

Rerata pengalaman mengajar 13,76 tahun; rerata kegiatan guru dalam 

lokakarya/ musyawarah kerja guru/ in house training sebanyak 1,935 kali, diklat 

pertemuan ilmiah sebanyak 1,976 kali, dan diklat fungsional sebanyak 1,920 kali. 

Kedua, kualitas pembinaan publikasi ilmiah bagi guru SMK termasuk 

kategori tidak baik, dengen nilai rerata sebesar 15,898 dari skala 8 sampai 

dengan 32. Rerata guru menyusun buku pelajaran/ buku pengayaan/ modul/ 

diktat atau sejenisnya sebanyak 0,521 kali; menjadi pemakalah/ pemrasaran/ 

presenter sebanyak 0,379 kali; dan meciptakan gagasan inovatif sebanyak 0,261 

kali. 

Ketiga, kualitas pembinaan pada kegiatan karya inovatif mempunyai skor 

rerata sebesar 11,460 dari skala 6 sampai dengan 24 dan termasuk kategori 

tidak baik. Rerata guru membuat alat pelajaran/ peraga/ praktik sebanyak 1,081; 

membuat teknologi tepat guna sebanyak 0,34; dan menyusun standar, pedoman, 

soal, atau sejenisnya pada tingkat provinsi sebanyak 0,381. 

Keempat, berbagai harapan dari para guru SMK Program Studi Keahlian 

Ketenagalistrikan dalam pembinaan PKB yang diwujudkan dalam bentuk 

beberapa masukan yang berguna bagi pembinaan PKB sebagaimana disampaikan 

dalam rekomendasi. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di muka, beberapa 

rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Kepala SMK maupun pihak yang 

terkait dalam rangka pembinaan PKB, yaitu: 

1. Perlu sosilaisasi kepada guru untuk mengikuti diklat mandiri 

2. Perlu ditambahkan dalam kalendar ajar kegiatan pembinaan seperti 

seminar diskusi dll, sehingga guru dapat termotivasi 
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3. Kepala sekolah lebih aktif memberi dorongan kepada guru untuk 

mengembangkan diri 

4. Biaya pembinaan guru tidak dibebankan kepada guru 

5. Kegiatan pengembangan seharusnya diri tidak mengganggu tugas 

mengajar guru. 

6. Mengoptimalkan fungsi MGMP kejuruan. 

7. Perlu membuat forum penelitian ilmiah (mendirikan lembaga penelitian 

disekolah agar guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas) 

8. Pembinaan kegitan publikasi ilmiah juga harus melibatkan guru swasta non 

PNS 

9. Pembinaan kegitan publikasi ilmiah bagi guru perlu dilakukan secara 

periodik dan rutin. 

10. Memanfaatkan MGMP untuk pembinaan kegitan publikasi ilmiah kepada 

para guru SMK 

11. Sekolah dan dinas bekerjasama untuk menyelenggarakan pembinaan guru 

pada kegiatan karya inovatif 

12. Guru perlu diberi motivasi untuk menghasilkan karya inovatif. 

 

 

 

 



26 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Adey, P. (2004). The professional development of teacher: Practice and theory. 

Dordrecht. Netherlands: Kluwer Academic Publisher. 

Baedhowi. (2009).Tantangan pendidikan masa depan dan kiat menjadi guru 
profesional. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Launching 
Klub Guru Indonesia Wilayah Yogyakarta, di Yogyakarta, 14 Juni 2009. 

Blandford, S. (2003) Professional development manual: A practical guide to 
planning and evaluating successful staff development. London: Pearson 
Education Limited. 

Brown, B.L. (2000). Vocational teacher professional development. Diambil pada 
tanggal 29 Agustus 2009, dari http://www.calpro-online.org/ERIC/ 
docs/pab00020.pdf 

Craft, A. (1996). Continuing professional development: practical guide for teacher 
and schools. New York: Routledge 

Djohar MS. (24 Agustus 2009). Banyak yang belum tunjukkan perilaku 
profesional: kualitas guru belum sesuai harapan. Kedaulatan Rakyat, hal. 
15, kolom 1-4. 

Finch, C.R., & McGough, R.L. (1982). Administering and supervising occupational 
education. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 

Grollmann, P. (2009). Professionalization of VET teachers and lecturers and 
practices in TVET institutions in an international perspective. Dalam 
Maclean, R., & Wilson, D. (Eds.). International handbook for changing 
world of work: Bridging academic and vocational learning. Bonn: Springer 

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
(2009). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional 
Guru dan Angka Kreditnya. 

Kementerian Pendidikan Nasional. (2010a). Pedoman pengelolaan 
pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, Buku 1. Jakarta: 
Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Kementerian Pendidikan Nasional. (2010b). Pedoman kegiatan pengembangan 
keprofesionalan berkelanjutan dan angka kreditnya, Buku 4. Jakarta: 
Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Moh. Uzer Usman. (2008). Menjadi guru profesional, Cetakan ke-20. Bandung: 
PT. Remaja Rosdakarya Offset. 

 



 

27 

 

Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian (Angket) 

No. Aspek Dimensi Indikator Deskriptor 
Jumlah 

Item 
No. Item 

1. Pengembangan 
diri 

a. Diklat fungsional Melaksanakan diklat fungsional oleh 
guru sendiri atau ditugaskan 
sekolah. 

Pembinaan pelaksanaan diklat fungsional oleh 
guru sendiri atau ditugaskan sekolah. 

2 1, 3 

b. Keikutsertaan dalam in 
house training 

Melaksanakan in house training oleh 

guru sendiri atau ditugaskan 
sekolah. 

Pembinaan pelaksanaan in house training  oleh 

guru sendiri atau ditugaskan sekolah. 

2 4, 7 

c. Keikutsertaan dalam 
forum ilmiah 

Mengikuti dalam forum ilmiah 
sebagai peserta atau pemakalah. 

Pembinaan untuk mengikuti dalam forum ilmiah 
sebagai peserta atau pemakalh 

2 5, 6 

d. Pembinaan setelah 
mengikuti kegiatan 
pengembangan diri 

Pembinaan setelah mengikuti 
kegiatan pengembangan diri 

Pembinaan setelah mengikuti diklat fungsional, 
in house training, maupun forum ilmiah. 

3 2, 8, 9 

2. Publikasi ilmiah a. Pemakalah Sebagai pemakalah dalam forum 
ilmiah 

Pembinaan sebagai pemakalah atau sejenisnya 
dalam forum ilmiah 

1 1 

b. Melaksanakan penelitian Melaksanaan kegiatan penelitian Pembinaan terhadap kegiatan penelitian 1 2 

c. Membuat gagasan inovatif Membuat gagasan inovatif Pembinaan terhadap membuat gagasan inovatif 1 3 

d. Membuat bahan ajar Membuat bahan ajar Pembinaan terhadap penulisan bahan ajar atau 
sejenisnya 

1 5 

e. Membuat artikel ilmiah Membuat artikel ilmiah Pembinaan terhadap penulisan artikel ilmiah 1 6 

f. Pembinaan dalam 
publikasi ilmiah 

Pembinaan untuk publikasi ilmiah Pembinaan terhadap penelitian, gagaasan 
inovatif, bahan ajar, dan karya ilmiah untuk 
tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional. 

4 4, 7, 8, 9 

3. Karya inovatif a. Karya teknologi tepat 
guna 

Membuat produk teknologi tepat 
guna 

Pembinaan terhadap pembuatan produk 
teknologi tepat guna 

1 1 

b. Karya seni Mencipta karya seni atau 
sejenisnya. 

Pembinaan untuk menciptakan karya seni atau 
sejenisnya. 

1 2 

c. Pengembangan alat 
pelajaran 

Membuat/memodifikasi alat 
pelajaran atau sejenisnya 

Pembinaan terhadap pembuatan alat pelajaran 
atau sejenisnya. 

1 3 

d. Penyusunan standar Mengikuti penyusunan standar, 
pedoman atau sejenisnya. 

Mengikuti penyusunan standar, pedoman atau 
sejenisnya di tingkat provinsi atau nasional 

2 4, 5 

e. Pembuatan laporan Membuat laporan hasil karya 
inovatif 

Pembinaan untuk penyusunan laporan hasil 
karya inovatif. 

1 6 

 


