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Abstrak 
Makalah ini merupakan kajian hasil penelitian dengan tujuan untuk mengetahui profil 
Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) bagi guru SMK yang mencakup komponen 
kegiatan: (1) pengembangan diri, (2) publikasi ilmiah, dan (3) karya inovatif, dalam pelaksanaan 
PKB. 
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 di 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 diketahui bahwa: (1) sebagian guru SMK (70,0%) telah mengikuti 
pengembangan diri dalam rangka PKB dengan rerata tidak lebih dari 4 kali, (2) sebagian kecil guru 
SMK (18,8%) telah melaksanakan publikasi ilmiah dalam rangka PKB dengan rerata tidak lebih 
dari 2 kali, dan (3) sebagian kecil guru SMK (16,0%) telah menciptakan karya inovatif  ilmiah dalam 
rangka PKB dengan rerata tidak lebih dari 3 kali. 
 
Kata Kunci: pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, pengembangan diri, publikasi ilmiah, 
karya inovatif. 
 

Pendahuluan  
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.  
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Namun dalam implementasinya, profesi 
guru masih belum memenuhi sebagaimana 
harapan. Hasil penelitian Djohar MS (2009) 
diketahui bahwa sekitar 100 orang guru, 
sebanyak 25 persen diantaranya belum 
menunjukkan perilaku yang profesional. 
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. 

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. 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. Makalah ini akan diuraikan profil PKB 
dengan tujuan, yaitu: (1) mengetahui kualitas 
pengembangan diri guru SMK dalam 
pelaksanaan PKB, (2) mengetahui kualitas 
publikasi ilmiah guru SMK dalam pelaksanaan 
PKB, dan (3) mengetahui kualitas karya inovatif 
guru SMK dalam pelaksanaan PKB.  

Penyelenggaraan pendidikan yang 
berkualitas harus mampu menghadapi 
perubahan yang sedang dan akan terjadi, baik 
perubahan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun 
struktur ketenagakerjaan. Salah satu tindakan 
yang perlu dilakukan guru agar dapat 

beradaptasi dengan perubahan adalah guru 
secara terus menerus melaksanakan 
pengembangan keprofesionalan dirinya. 
Sebagaimana dinyatakan Adey (2004: 2-4) 
tujuan pengembangan keprofesionalan adalah 
untuk meningkatkan mutu pendidikan yang 
dilakukan secara kontinyu,  apapun keberhasilan 
yang dapat dicapai dalam pelaksanaannya. 
Blandford (2003: 11) mendefinisikan 
pengembangan keprofesionalan guru sebagai 
penguatan pengetahuan dan pemahaman, serta 
kemampuan dan keterampilan untuk 
meningkatkan kualitas belajar mengajar. Hal ini 
berarti pengembangan keprofessionalan 
merupakan bentuk peningkatan kompetensi guru 
yang diperlukan bagi setiap guru, sedangkan 
pengembangan teknis dan pengembangan umum 
lebih bersifat khusus sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing guru.  

Pengembangan keprofesionalan bagi guru 
tidak dapat dipisahkan dari profil seorang guru. 
Menurut Grollmann (2009: 1186), profil 
keprofesionalan guru pendidikan kejuruan, 
yaitu: (1) guru mengajar di sekolah formal dan 
mengajarkan mata pelajaran kejuruan, dan (2) 
guru melaksanakan pengalaman di industri 
dalam rangka pendidikan dan latihan untuk 
meningkatkan keahlian dan kemampuan bekerja. 
Pendapat ini dapat dipahami 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. 
Pengembangan personil didefinisikan oleh Ely 
sebagaimana dikutip Finch dan McGough 
(1982:136) sebagai semua aktivitas yang 
dirancang untuk memberikan sumbangan 
terhadap peningkatan efektifitas pembelajaran 
dan efisiensi keprofesionalan guru dan staf. 
Lebih lanjut, kemanfaatan pengembangan 
keprofesionalan bagi guru disampaikan  Brown 
(2000): ‘to ensure that professional development 

is meaningful and leads to new knowledge, 
skills, and practices that will enable them to 
better serve their students, vocational teachers 
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need to be self-directed in their pursuit of 
learning and take responsibility for matching 
opportunities to their teaching needs’. Pendapat 

ini dapat dipahami bahwa pengembangan 
keprofesionalan merupakan proses kegiatan 
belajar yang diikuti guru pendidikan kejuruan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, 
pengembangan keprofesionalan berkelanjutan 
(PKB) didefinisikan sebagai pengembangan 
kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai 
dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan 
untuk meningkatkan profesionalitasnya. 
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. Kegiatan 
pengembangan diri meliputi kegiatan mengikuti 
pendidikan dan latihan fungsional dan 
melaksanakan kegiatan kolektif guru. Kegiatan 
publikasi ilmiah meliputi kegiatan membuat 
publikasi ilmiah atas hasil penelitian dan 
membuat publikasi buku. Kegiatan karya 
inovatif diwujudkan dalam empat bentuk 
kegiatan: menemukan teknologi tepat guna, 
menciptakan karya seni, membuat/memodifikasi 
alat pelajaran, mengikuti pengembangan 
penyusunan standar, pedoman, soal dan 
sejenisnya. 

 

Metode Penelitian  
Penelitian evaluasi dengan pendekatan 

evaluasi berorietasi tujuan (goal oriented 
evaluation) dipilh dalam penelitian ini.  
Pendekatan penelitian ini dilakukan untuk 
memperoleh gambaran secara faktual profil PKB 
di SMK, terutama pada Program Keahlian 
Ketenagalistrikan di SMK, yang ditinjau dari 
tiga komponen, yaitu: pengembangan diri, 
publikasi ilmiah, dan karya inovatif yang 
diperoleh guru selama ini. Prosedur penelitian 
diilustrasikan sebagaimana Gambar 1. 

 
Gambar 1. Prosedur Evaluasi Penelitian 

 

Subyek penelitian ini adalah guru dengan 
Program Keahlian Ketenagalistrikan sebanyak 
50 orang dari 9 SMK Negeri dan 14 SMK 
Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta, 
meliputi: Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung 
Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten 
Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta.  

Terdapat dua bentuk angket yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu: angket 
semi tertutup dan angket terbuka. Angket semi 
tertutup berisi sejumlah pernyataan terhadap tiga 
aspek utama dari PKB, yaitu: pengembangan 
diri, pubikasi ilmiah, dan karya inovatif, dengan 
empat jawaban dengan nilai penilaian (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 dengan skor 1 atau 2, 
maka responden diminta untuk memberikan 
masukan pembinaan yang diperlukan yang 
terkait dengan pernyataan yang diberikan. Tetapi 
jika responden memberi jawaban dengan skor 3 
atau 4, maka responden diminta untuk 
memberikan contoh pembinaan yang telah 
dilaksanakan pimpinan sekolah terkait dengan 
pernyataan yang diberikan. Selanjutnya, angket 
terbuka berisi pertanyaan tentang pelaksanaan 
kegiatan yang telah dilakukan/diikuti responden 
terhadap ketiga aspek PKB tersebut selama ini.  

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 
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besar dari 0,3. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas 
angket diketahui nilai koefisien Alpha sebesar 
0,9601 yang berarti angket dinyatakan reliabel. 
Data empirik dianalisis secara diskriptif yang 
disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi 
kategori dan grafik. 

 

Pembahasan  
Profil setiap kegiatan pengembangan diri 

dan rerata frekuensinya ditunjukkan seperti 
Gambar 2. Gambar 2 dapat diketahui kegiatan 
pengembangan diri yang banyak dilakukan guru 
SMK  adalah lokakarya/ musyawarah kerja guru/ 
in house training (72,0%) dengan frekuensi tidak 
lebih dari 4 kali, kemudian disusul diklat 
pertemuan ilmiah (70,0%) dengan frekuensi 
tidak lebih dari 4 kali, dan diklat fungsional 
(68,0%) dengan frekuensi juga tidak lebih dari 4 
kali. 

Dengan rerata pengalaman mengajar 
responden sebesar 13,76 tahun, rerata jenis 
kegiatan yang pernah diikuti guru dalam 
pengembangan diri termasuk sangat kecil. 
Dengan demikian, kualitas pengembangan diri 
bagi guru SMK perlu ditingkatkan. Banyak saran 
atau masukan guru untuk memperbaiki kondisi 
ini, antara lain: (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, (3) kepala sekolah lebih 
aktif memberi dorongan kepada guru untuk 
mengembangkan diri, (4) biaya pengembangan 
diri tidak dibebankan kepada guru, (5) kegiatan 
pengembangan diri tidak mengganggu tugas 
mengajar guru, dan (5) mengoptimalkan fungsi 
MGMP kejuruan. Uraian hasil pengembangan 
diri para guru SMK ini dapat diketahui bahwa 
profil pengembangan diri masih perlu 
ditingkatkan jumlah frekuensi kegiatannya.  

  

 
Gambar 2. Profil Kegiatan Pengembangan Diri 

 

Selanjutnya, hasil penelitian terhadap 
profil kegiatan publikasi ilmiah yang 
dilaksanakan para guru SMK dalam PKB dapat 
diketahui bahwa sebagian kecil guru SMK 
(18,8%) telah melaksanakan publikasi ilmiah 
dalam rangka PKB dengan rerata tidak lebih dari 
2 kali. Terdapat lima kegiatan dalam publikasi 
ilmiah ini, yaitu: (1) sebagai pemakalah/ 
pemrasaran/ presenter, (2) hasil penelitian di 
bidang pendidikan, (3) gagasan inovatif, (4) 
membuat buku pelajaran/ buku pengayaan/ 
modul/ diktat atau sejenisnya, dan (5) membuat 
artikel ilmiah. Profil dari kelima kegiatan 
publikasi ilmiah ini dapat dilihat pada Gambar 3. 
Gambar 3 dapat diketahui secara berurutan 
bahwa sebagian kecil guru SMK (32,0%) 
menyusun buku pelajaran/ buku pengayaan/ 
modul/ diktat atau sejenisnya dengan jumlah 
frekuensi tidak lebih dari 2 kali, sebagian kecil 
guru SMK (18,0%) sebagai pemakalah/ 
pemrasaran/ presenter dengan jumlah frekuensi 
tidak lebih dari 3 kali, sebagian kecil guru SMK 
(16,0%) telah menuangkan gagasan inovatif 
dengan jumlah frekuensi tidak lebih dari 2 kali, 
dan yang terakhir dapat diketahui pula bahwa 
sebagian kecil guru SMK (14,0%) jarang 
melaksanakan penelitian dan membuat artikel 
ilmiah dengan jumlah frekuensi tidak lebih dari 
2 kali. 

 
Gambar 3. Profil Kegiatan Publikasi Ilmiah 

 
Kualitas kegiatan publikasi ilmiah yang 

tidak menggembirakan ini mendorong guru 
memberi masukan kepada pimppinan sekolah, 
antara lain: (1) perlu membuat forum penelitian 
ilmiah (mendirikan lembaga penelitian 
disekolah agar guru dalam melakukan penelitian 
tindakan kelas), (2) pembinaan kegiatan 
publikasi ilmiah harus melibatkan guru swasta 
maupun guru non PNS, (3) pembinaan kegiatan 
publikasi ilmiah perlu dilakukan secara periodik 
dan rutin, dan (4) memanfaatkan MGMP untuk 
pembinaan kegiatan publikasi ilmiah kepada 
para guru SMK. Hal ini berarti pembinaan 
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terhadap kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah 
bagi guru SMK perlu dilakukan oleh pimpinan 
sekolah dan guru dalam rangka PKB. 

Akhirnya, profil kegiatan karya inovatif 
dalam rangka PKB dapat diketahui pula dari 
hasil penelitian ini. Terdapat empat kegiatan 
karya inovatif ini, yaitu: (1) menciptakan 
teknologi tepat guna, (2) membuat karya seni, 
(3) membuat alat pelajaran/ peraga/ praktik, dan 
(4) menyusunan standar, pedoman, soal, atau 
sejenisnya pada tingkat provinsi dan atau tingkat 
nasional. Profil dari keempat kegiatan karya 
inovatif ini dapat dilihat pada Gambar 4. Gambar 
4 diketahui rerata secara keseluruhan hanya 
sebagian kecil guru SMK (16,0%) telah 
menciptakan karya inovatif  ilmiah dalam rangka 
PKB dengan rerata tidak lebih dari 3 kali. 

Tiga kegiatan karya inovatif yang dibuat 
guru SMK, yaitu: (1) pembuatan alat pelajaran/ 
peraga/ praktik dilakukan sebagian kecil guru 
SMK (34,0%) dengan jumlah frekuensi tidak 
lebih dari 4 kali, (2) pembuatan teknologi tepat 
guna dilakukan sebagian kecil guru SMK 
(20,0%) dengan jumlah frekuensi tidak lebih dari 
2 kali, dan (3) penyusunan standar, pedoman, 
soal, atau sejenisnya di tingkat provinsi 
dilakukan sebagian kecil guru SMK (16,0%) 
dengan jumlah frekuensi tidak lebih dari 3 kali, 
serta terdapat kegiatan karya inovatif yang 
jarang dilakukan oleh guru SMK, yaitu karya 
seni dan penyusunan standar atau sejenisnya di 
tingkat nasional. 
 

 
Gambar 4. Profil Kegiatan Karya Inovatif 

 
Terkait dengan kualitas kegiatan karya 

inovatif sebagaimana diuraikan di atas, para guru 
SMK memberikan beberapa masukan, antara 
lain sekolah dan dinas pendidikan bekerjasama 
untuk menyelenggarakan pembinaan guru dalam 
kegiatan karya inovatif serta memotivasi kepada 
guru SMK untuk menghasilkan karya inovatif. 
Hal ini berarti kerjasama dan perhatian pimpinan 
sekolah dan  guru SMK perlu ditingkatkan 
kualitasnya agar para guru SMK mampu 

menciptakan kegiatan karya inovatif yang 
bermanfaat bagi guru SMK maupun sekolah. Hal 
ini berarti pembinaan terhadap kualitas dan 
kuantitas karya inovatif bagi guru SMK perlu 
dilakukan oleh pimpinan sekolah dan guru 
dalam rangka PKB. 
 

Simpulan 
Berdasarkan uraian di atas, hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) 
sebagian guru SMK (70,0%) telah mengikuti 
pengembangan diri dalam rangka PKB dengan 
rerata tidak lebih dari 4 kali dengan 
kecenderungan kegiatan yang diikuti para guru, 
yaitu lokakarya/ musyawarah kerja guru/ in 
house training, diklat pertemuan ilmiah, dan 
diklat fungsional, (2) sebagian kecil guru SMK 
(18,8%) telah melaksanakan publikasi ilmiah 
dalam rangka PKB dengan rerata tidak lebih dari 
2 kali dengan kecenderungan kegiatan yang 
dilakukan para guru secara berurutan, menyusun 
buku pelajaran/ buku pengayaan/ modul/ diktat 
atau sejenisnya, sebagai pemakalah/ pemrasaran/ 
presenter, gagasan inovatif, dan kegiatan 
penelitian dan membuat artikel ilmiah yang 
jarang dilakukan oleh para guru, dan (3) 
sebagian kecil guru SMK (16,0%) telah 
menciptakan karya inovatif  ilmiah dalam rangka 
PKB dengan rerata tidak lebih dari 3 kali dengan 
kecenderungan kegiatan yang dilaksanakan para 
guru SMK secara berurutan, yaitu pembuatan 
alat pelajaran/ peraga/ praktik, pembuatan 
teknologi tepat guna, penyusunan standar berupa  
pedoman, soal, atau sejenisnya di tingkat 
provinsi, serta terdapat kegiatan karya seni dan 
penyusunan standar atau sejenisnya di tingkat 
nasional yang jarang dilakukan oleh guru SMK. 
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