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A. Apakah pengertian pengembangan profesionalisme berkelanjutan?.   

Profesionalisme merupakan sikap mental (Suyanto, 2012: 25), kesadaran, 

komitmen tenaga profesional untuk senantiasa meningkatkan kualitas profesionalnya 

sepanjang menjalani karir, menjadi pembelajar seumur hidup. Pengembangan 

profesionalisme berkelanjutan merupakan konsekuensi logis guru sebagai tenaga 

profesional. Sebagai tenaga profesional harus mampu mempertahankan, merawat dan 

mengembangkan kemampuan profesionalnya sepanjang karir. Profesional, karena 

difokuskan pada kompetensi dalam peran profesional. Pengembangan, karena tujuannya 

untuk meningkatkan kinerja pribadi dan pengembangan karir (Kennedy, 1999a: 42). 

Profesionalisme guru dikembangkan agar meningkatkan tingkat pengetahuan/pemahaman 

guru sebagai bagian integral dari pertumbuhan profesional dan peningkatan pembelajaran 

(Drage, 2010: 35). Jadi pengembangan profesionalisme berkelanjutan (PPB), merupakan 

komitmen untuk menjadi profesional, tetap memperbaharui, secara sadar selalu berusaha 

meningkatkan diri dan pengajarannya. Pengembangan profesionalisme berkelanjutan 

merupakan kunci untuk mengoptimalkan peluang karir seseorang hari ini hingga masa 

depan. 

B. Mengapa guru perlu pengembangan profesional?. Bukankah guru-guru telah belajar 

apa yang mereka perlu tahu di perguruan tinggi ?. 

Program perguruan tinggi dan universitas tidak dapat memberikan berbagai 

pilihan pengalaman pembelajaran yang diperlukan bagi lulusan untuk menjadi pendidik di 

sekolah yang efektif. Setelah siswa lulus, memenuhi persyaratan sertifikasi,  mereka 

bekerja dan belajar melalui pengalaman. Sebagaimana semua profesi, guru dan kepala 

sekolah baru perlu waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan keterampilan menjalankan 

peran secara  efektif. Kompleksitas mengajar begitu besar, bahkan sepertiga dari guru 

meninggalkan profesinya dalam waktu tiga tahun dan 50% cuti waktu lima tahun (Mizell, 

2010). Bahkan guru yang berpengalamanpun menghadapi tantangan yang besar setiap 

tahun, termasuk perubahan kurikulum, isi dalam pelajaran, metode pembelajaran, 

kemajuan teknologi, perubahan hukum dan  prosedur, dan kebutuhan belajar siswa. 

Pendidik yang tidak mengalami pengembangan profesional yang efektif tidak 
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meningkatkan keterampilan dan pembelajaran  mereka cenderung stagnan. Fakta 

dilapangan guru senior di Indonesia cenderung stagnan. 

C. Mengapa guru baru membutuhkan dukungan ekstra ?. 

Guru baru menghadapi sejumlah besar masalah asing, seperti manajemen kelas, 

pengajaran, kurikulum, budaya sekolah, persiapan ujian dan administrasi, standarisasi 

penilaian, hubungan dengan orang tua siswa, dan interaksi dengan guru lain. Jika 

dibiarkan sendiri,  mungkin guru baru mengembangkan perilaku kontraproduktif. Namun 

dengan dukungan tambahan, guru  baru belajar praktek lebih efektif untuk diterapkan pada 

tantangan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa guru baru yang menerima mentoring 

secara intensif sedikitnya dua tahun memiliki efek terhadap prestasi belajar siswa secara 

signifikan (Ingersoll, 2004). 

D. Kapan guru terlibat dalam pengembangan profesionalisme berkelanjutan di 

sekolah?. 

Pengembangan profesional yang paling efektif dalam konteks pekerjaan guru 

sehari-hari. Ketika siswa belajar di sekolah, semua guru terlibat dalam pertumbuhan 

pembelajaran terbatas berpartisipasi secara suka rela. Pengembangan profesionalisme 

berbasis sekolah membantu guru menganalisa data prestasi siswa selama tahun sekolah 

untuk segera mengidentifikasi masalah belajar, mengembangkan solusi, dan menerapkan  

untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pengembangan profesionalisme dapat terjadi: (1) 

selama hari sekolah, (2) di sekolah sebelum atau sesudah pembelajaran di kelas, (3) ketika 

guru meluangkan waktu untuk refleksi dan (4) sekolah menyisihkan waktu beberapa hari 

di waktu liburan sekolah untuk aktivitas pengembangan profesionalisme guru.  

E. Bagaimana cara sekolah menentukan nilai dan hasil pengembangan profesional 

guru?. 

Pengembangan profesionalisme berkelanjutan efektif jika dilaksanakan secara 

terpadu antara kebutuhan sekolah, guru dan siswa. Materi pengembangan sesuai dengan 

kebutuhan spesialisasi keahlian guru, bukti aktivitas memenuhi penilaian angka kredit 

(PAK) untuk kenaikan kepangkatan guru dan akreditasi sekolah, hasil aktivitas 

diorientasikan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran dan peningkatan kualitas 

pembelajaran di kelas. Hasil pengembangan profesionalisme berkelanjutan guru akan 

memberikan dampak pada kelancaran pengembangan karir guru, peningkatan akreditasi 

sekolah, guru ahli dalam bidangnya dan prestasi belajar siswa meningkat. 

Penilaian pelaksanaan pengembangan profesionalisme berkelanjutan dapat 

dilaksanakan di setiap akhir semester. Guru diakhir semester minimal dalam satu mata 
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pelajaran membuat laporan pertanggungjawaban pengajaran yang berisi perencanaan, 

keterlaksanaan pengajaran, analisis prestasi belajar siswa, refleksi dan rencana perbaikan 

pengajaran yang akan datang. 

F. Bagaimanakah pembinaan pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang 

efektif?.  

1. Terdapat Standar Kualifikasi Kompetensi Guru 

Pengalaman negara maju seperti Australisa, New Mexico dan Inggris membuat 

tahapan pengembangan profesionalisme guru secara berjenjang dari guru yunior ke senior. 

Setiap jenjang mempunyai tuntutan kedalaman dan area kerja profesional yang berbeda-

beda, semakin tinggi jenjang jabatan fungsional guru tuntutan kedalaman kompetensi dan 

area kerja profesional semakin luas. Bertolak dari uraian di atas perlu dibuat kerangka 

kerja pengembangan profesionalisme berkelanjutan guru yang efektif, efektivitas dicapai 

melalui: (1)  penyusunan standar kualifikasi kompetensi guru berjenjang dengan tahapan 

pengembangan kompetensi guru memodifikasi jenjang jabatan fungsional dalam 

Permeneg PAN RB no 16 tahun 2009, (2) memadukan kebutuhan guru, sekolah dan 

pembelajaran siswa, dan (3) pengembangan profesionalisme dan pelaksanaan 

pembelajaran di kelas.  

Jenjang jabatan fungsional guru diatur Permeneg PAN RB no 16 tahun 2009 

meliputi jenis jabatan dan syarat kenaikan jenjang jabatan fungsional. Jenjang jabatan 

fungsional guru dalam pembinaan ini dilakukan modifikasi keduanya ditunjukkan dalam 

tabel 1. Modifikasi dilakukan karena guru SMK mayoritas berada pada golongan IIIa dan 

IVa, serta guru yang mampu melampaui golongan IVa < 1% (0,95%) (Gultom, 2011). 

Sehingga guru sudah pensiun belum menjalankan tugas fungsi tertinggi sebagai pembina.  

Tabel 1. Modifikasi Jabatan Fungsional Guru 

Permenag RB No 16 Tahun 2009 Hasil modifikasi 

Jabatan guru Golongan Jabatan guru Golongan 

Guru pertama IIIa – IIIb Guru Pemula CPNS, Universitas 

Guru Muda IIIc – IIId   Guru Muda IIIa –  IIIb 

Guru Madya IVa – IVc  Guru Madya IIIc – IIId 

Guru Utama IVd – IVe  Guru Pembina IVa – IVc  

  Guru Utama IVd – IVe   

(Kemendiknas :2010) 

 Standar kompetensi yang sekarang berlaku satu rumusan untuk semua. Agar 

standar kualifikasi dapat dijadikan panduan guru dalam mengembangkan kapasitasnya  

standar kompetensi dibuat dalam 5 jenjang yaitu: (1) guru pemula, (2) guru muda, (3) guru 

madya, (4) guru pembina dan (5) guru utama. Selain guru utama tuntutan kedalaman 
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kompetensi dan area kerja profesional dibedakan seperti ditunjukkan dalam tabel 2. 

Semakin tinggi jenjang jabatan fungsional guru tuntutan kedalaman dan area kerja 

profesionalnya semakin luas.   

Tabel 2. Perbedaan kompetensi dan area kerja profesional guru 

Guru pemula Guru muda Guru Guru madya Guru pembina 

1. Memahami prinsip-

prinsip pengajaran. 

2. Menguasai materi 

yang diajarkan. 

3. Dalam nenjalankan 

tugas pokok dan 

fungsinya mengajar 

di bawah arahan dan 

tanggungjawab guru 

senior atau mentor. 

4. Mempunyai 

kemandirian dalam 

menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya 

sebagai guru muda 

profesional. 

5. Mampu 

mengembangkan 

kurikulum tingkat 

kelas.   

6. Sebagai peran model 

tingkat kelas. 

1. Mampu 

Merencanakan 

mengembangkan 

peran dalam 

menjalankan  tugas 

pokok dan  

fungsinya sebagai  

guru madya  

profesional. 

2. Mampu   

mengevaluasi,  

mengembangkan  

kirikulum tingkat  

sekolah. 

3. Berpengaruh positip 

tingkat sekolah. 

4. Sebagai peran model 

tingkat sekolah. 

1. Mampu memanfaatkan 

hasil evaluasi untuk 

peningkatan kualitas  

pengajaran. 

2.  Mampu menyusun 

Kurikulum dan 

instrumen evaluasi 

program pendidikan dan 

pelatihan dengan 

industri, 

3.  Mampu bekerja sebagai 

guru pembina 

profesional lintas 

sekolah. 

4.  Berpengaruh positip 

tingkat wilayah / lintas  

sekolah. 

5. Sebagai peran model 

tingkat wilayah lintas 

sekolah. 

(Waluyanti, 2015: 184). 

2. Panduan Dimensi Kerja Profesionalisme Guru 

Agar pengembangan profesionalisme efektif Puriefoy (2004) menyarankan   

hendaknya dilaksanakan dengan: (1) belajar terus-menerus, bukan seminar satu kali; (2) 

fokus kegiatan pada peningkatan praktek kelas dan meningkatkan pembelajaran siswa; (3) 

tertanam dalam pekerjaan sehari-hari mengajar, tidak terpisah dari kebutuhan belajar 

siswa; (4) berpusat pada pengajaran dan perencanaan kegiatan pembelajaran, 

mengevaluasi pekerjaan siswa, dan mengembangkan kurikulum; (5) dibudayakan 

kolegalitas yang melibatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman untuk tujuan 

peningkatan prestasi siswa; (6) didukung oleh pemodelan dan pembinaan yang 

mengajarkan teknik penyelesaian masalah. Karena itu dalam pengembangan 

profesionalisme dikembangkan dalam 3 unsur profesional yaitu: (1) pengetahuan, (2) 

atribut, (3) praktek. Pengetahuan mendasari cara mengajar dan materi yang diajarkan. 

Atribut berkaitan dengan tata nilai yang mendasari pengajaran efektif merupakan 

pengembangan dari kompetensi sosial dan kepribadian. Pengembangan dimaksudkan agar 

mudah diamati dan diukur, meliputi 7 aspek: normatif, kolaboratif, komunikatif, dedikatif, 

inklusif, innovatif dan reflektif. Sedangkan praktek profesional berkaitan dengan 
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keterampilan pengajaran dan keterlibatan dalam pengembangan profesional dalam 

masyarakat profesional.  

Selanjutnya selain atribut profesional dijabarkan dalam 5 dimensi kerja yang 

melekat dalam pekerjaan guru sehari-hari mengajar yaitu: (1) memfasilitasi siswa belajar; 

(2) menilai, mengevaluasi hasil belajar; (3) menciptakan lingkungan belajar yang 

menantang; (4) penegmbangan kurikulum; dan (5) aktivitas dalam pengembangan 

profesional. Masing-masing dimensi kerja dibuat berjenjang dengan tuntutan tingkat 

kedalaman kompetensi dan area kerja profesional yang berbeda, contoh untuk dimensi 

kerja memfasilitasi belajar siswa ditunjukkan dalam tabel 3.  

Tabel 3. Dimensi Kerja Memfasilitasi Belajar Siswa 

Guru pemula Guru muda Guru madya Guru pembina 

1. Memahami ragam  

karakteristik siswa. 

2. Merancang dan 

melaksanakan 

pembelajaran 

terbimbing. 

3.Memilih dan 

memanfaatkan berbagai 

sumber dan media 

belajar. 

4.Memahami karir dan 

peluang kewirausahaan 

yang sesuai bidang studi. 

1. Pembelajaran vokasi 

sesuai ragam 

karakteristik siswa. 

2. Merancang dan 

melaksanakan  

pembelajaran efektif. 

3. Menentukan dan 

memanfaatkan  

berbagai sumber dan 

media belajar. 

4. Memahami ragam 

karir dan 

kewirausahaan yang 

sesuai mata 

pelajaran. 

5. Memilih pendekatan 

pembelajaran yang 

memicu siswa 

berpikir kritis, 

kreatif, inovatif dan 

produktif. 

1. Pendekatan 

pembelajaran vokasi 

berdasarkan 

karakteristik siswa. 

2. Mengevaluasi 

efektivitas 

pembelajaran vokasi. 

3. Memberi kebebasan 

siswa memilih ragam 

sumber belajar 

internet yang relevan. 

4. Menganalisis detail 

keterampilan, 

pengetahuan karir dan 

kewirausahaan. 

5. Merencanakan 

aktivitas 

pembelajaran yang 

menantang. 

6. Merancang 

instrument penilaian 

otentik. 

1. Mengevaluasi efektivitas 

pembelajaran vokasi dalam 

ragam karakteristik siswa. 

2. Memanfaatkan hasil 

evaluasi untuk 

meningkatkan efektivitas 

pembelajaran. 

3.Berbagi informasi 

pembelajaran melalui 

internet. 

4.Menganalisis hasil 

penilaian untuk perbaikan 

kualitas pembelajaran yang 

akan datang. 

5.Mengintegrasikan 

keterampilan produktif 

siswa untuk menciptakan 

peluang usaha yang kreatif, 

inovatif dan produktif.  

6.Menganalisis kualitas 

instrument penilaian. 

(Waluyanti, 2015: 231) 

3. Terdapat Standar Penilaian Kenaikan Jenjang 

Standar penilaian kenaikan jenjang kualifikasi kompetensi didasarkan pada 

pelaksanaan dimensi kerja profesional guru. Penilaian terdiri dari 4 unsur yaitu: (1) 

pengajaran guru, (2) cara siswa belajar, (3)  pengembangan profesionalisme guru dan (4) 

pendukung profesi. Unsur pengajaran guru merupakan ketuntasan pekerjaan guru dari 

merencanakan, melaksanakan, memfailitasi, menguji, menganalisis prestasi siswa, refleksi 

dan perbaikan rencana pengajaran yang akan datang. Unsur cara siswa belajar merupakan 

pemahaman guru cara siswa mengembangkan potensi, konsep, keterampilan dan cara guru 

membantu siswa belajar. Unsur pengajaran dan cara siswa belajar merupakan penilaian 
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dimensi kerja 1,2,3 dan 4. Sedangkan unsur pengembangan profsionalisme merupakan 

keberanian guru dalam menguji implementasi hasil aktivitas ilmiah pengembangan 

profesionalisme untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Secara keseluruhan penialian 

kenaikan jenjang ditunjukkan dalam tabel 4. di bawah ini. 

Tabel 4. Pengembangan Penilaian Kinerja Guru Portofolio Berbasis Bukti 

No Unsur Penilaian 

1 A a. Penyusunan RPP 
b. Pembuatan rekaman belajar pada saat proses 
c. Pembuatan / pemanfaatan ragam sumber dan media belajar 
d. Instrumen penilaian hasil belajar 
e. Analisis prestasi/hasil belajar siswa 
f. Refleksi dan rencana perbaikan pengajaran yang akan datang. 

2 B a. Penjelasan cara siswa belajar konsep / keterampilan disertai sampel yang 
mewakili keragaman siswa dalam kelas.  

b. Penjelasan keterkaitan potongan karya/ pekerjaan siswa yang 
menggambarkan pengembangan kompetensi siswa, disertai sampel karya 
siswa. 

c. Penjelasan cara guru membantu siswa belajar untuk 3siswa yang berbeda 
kemampuan. 

3 C a. Pengujian dan perubahan pembelajaran di kelas berdasarkan implementasi 
hasil aktivitas profesional. 

b. Penjelasan guru cara berinteraksi dengan orang lain dalam mencapai tujuan 
kolaborasi. Disertai bukti hasil kolaborasi. 

4 D a. Sertifikat hasil pendidikan dan pelatihan. 
b. Sertifikat keikutsertaan dalam forum ilmiah 
c. Pengalaman organisasi 
d. Penghargaan yang relevan. 

(Waluyanti, 2015:189) 

 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang PPB 

1. Budaya Dukungan Pemimpin Sekolah dan Pendidikan 

Menurut Libierman (Villegas, 2003: 119), ada lima faktor yang diperlukan untuk 

membangun budaya PPB di sekolah dan sistem pendidikan. Kelima faktor tersebut 

meliputi: (1) mengembangkan norma kolegalitas, keterbukaan dan kepercayaan; (2) 

menciptakan peluang dan waktu; (3) memberi kesempatan untuk pembelajaran konten; (4) 

fungsi kepemimpinan; (5) menciptakan dan mendukung jaringan, kolaborasi dan koalisi. 

2. Peningkatan Konteks Peran Masyarakat Profesional 

Jika kegiatan ini diatur pada lokasi yang strategis untuk pertumbuhan dan penyebaran 

profesionalitas guru, dari tingkat sekolah hingga kabupaten maka akan memberi dampak 

kualitas pendidikan yang luas. Keberhasilan pengembangan profesionalisme guru dalam 

suatu konteks, dapat gagal ketika ditransfer ke konteks yang lain. 
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3. Tingkat Pengembangan Sistem Sekolah 

Unsur selain konteks adalah tahap perkembangan sekolah atau sistem pendidikan. 

Pengembangan profesionalisme berkelanjutan telah menjadi program pemerintah dan 

buku panduan telah disusun sejak tahun 2010 dengan instilah pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB) dan sebagian telah dilakukan yaitu PKG (Penilaian Kinerja Guru).  

Dikalangan guru PKG lebih dikenal daripada PKB.  

4. Waktu 

Bush (Villegas, 2003: 125) berpendapat bahwa guru perlu waktu untuk membuat 

pengembangan profesional berkelanjutan. Menurut Bush (Villegas, 2003: 125) 

pengembangan profesionalisme berkelanjutan guru lebih efektif jika melekat sebagai 

bagian dari pekerjaan sehari-hari. 

Beberapa negara seperti Cina, Jerman, dan Jepang, guru memiliki banyak waktu untuk 

terlibat pengembangan profesionalisme. Di negara-negara ini, guru mengajar lebih sedikit 

kelas dan menghabiskan rata-rata 30 sampai 40% dari hari kerja ke luar kelas, pertemuan 

dengan mahasiswa dan kolega dan terlibat dalam kegiatan profesional lainnya (Abdal-

Haqq, Honey-Hammond, melalui Villegas, 2003: 125). 
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