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KOMPETENSI 
 

Memiliki pemahaman tentang kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan karya 

tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan.  

 

SUB KOMPETENSI 
 

 Menjelaskan tentang kegiatan dan jenis-jenis pengembangan profesi yang dapat 

dilakukan guru. 

 Menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis kegiatan karya tulis/karya ilmiah di 

bidang pendidikan yang dapat dilakukan guru. 

 Memberi contoh tentang kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan yang 

dapat dilakukan guru. 

 Menjelaskan tentang tema yang berkait dengan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di 

bidang pendidikan yang dapat dilakukan guru. 

 

PETA BAHAN AJAR 

 

Mata diklat untuk jenjang dasar ini tidak terlalu membutuhkan pengetahuan prasyarat. 

Hanya diharapkan, selama diklat berlangsung, para guru dapat mengaitkan materi yang 

dibahas dengan contoh-contoh konkret yang pernah dilihat atau dibaca guru 

sebelumnya. Seperti buku, laporan penelitian, diktat, dan yang lainnya. 

 

Pengetahuan yang didapat selama diklat dasar ini dapat digunakan pada diklat lanjut 

yang akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. 
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SKENARIO PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan  
 Tujuan 

 Ruang Lingkup 
 Langkah-langkah 

Penyampaian Mtr  
 

Diskusi: 
 

 Pengembangan profesi, macamnya, 
dan angka kreditnya. 

 Karya tulis ilmiah, macamnya, dan 
angka kreditnya. 

Penugasan 
 

Mendiskusikan: 
 Strategi yang dapat meningkatkan 

penalaran, pemecahan masalah, 
dan komunikasi 

 Cara menilai penalaran, 
pemecahan masalah, dan 

komunikasi 

Penugasan   
 

Mendiskusikan: 
  Contoh-contoh pengembangan profesi 

dan karya tulis ilmiah yang dapat 
dilakukan guru matematika SMK. 

 Masalah yang dihadapi guru dalam 
kegiatan pengembangan profesi dan 

karya tulis ilmiah 

Laporan  
 

 Hasil diskusi 
 Masalah  

Penutup   
 Rangkuman 

 Refleksi 
 Tugas 
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Bab I 

Pendahuluan 
 

A. Latar Belakang 

Keputusan Menpan No. 025/O/1995 menyatakan bahwa seorang Guru Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dapat berkarir mulai dari jabatan Guru Pratama dengan Golongan Pangkat II/a 

sampai dengan Guru Utama dengan Golongan Pangkat  IV/e. Namun Pangkat sebagian besar 

Guru Matematika pada khususnya dan Guru pada umumnya di Indonesia tertahan pada pangkat 

Pembina yang bersesuaian dengan Golongan IV/a. Hal ini terjadi karena salah satu persyaratan 

untuk kenaikan pangkat atau golongan di atasnya, para guru diwajibkan untuk melakukan 

kegiatan Pengembangan Profesi sekurang-kurangnya 12 angka kredit (AK). Ada lima kegiatan 

yang dapat dilakukan guru yang terkategori sebagai pengembangan profesi. Selanjutnya, salah 

satu bagian dari pengembangan profesi yang paling banyak berkait dengan tugas guru 

matematika adalah tentang pelaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan. 

Ada tujuh kegiatan yang terkategori sebagai kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang 

pendidikan. 

Untuk membantu para guru matematika yang sedang mengikuti kegiatan diklat jenjang 

dasar di PPPPTK Matematika para guru akan dibekali dengan beberapa hal penting tentang lima 

kegiatan pengembangan profesi tersebut secara umum dan tujuh kegiatan karya tulis/karya 

ilmiah di bidang pendidikan secara khusus. Dengan bekal tersebut, diharapkan, para guru 

matematika akan terbantu sehingga sedikit demi sedikit akan semakin sedikit guru yang tertahan 

pada Golongan IV/a.  

 

B. Tujuan  

Modul ini disusun dengan maksud untuk memberikan tambahan pengetahuan berupa 

wawasan bagi guru SMK yang sedang mengikuti pelatihan di PPPPTK Matematika, tentang 

kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan. 

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk membantu guru: 

1. menjelaskan tentang kegiatan dan jenis-jenis pengembangan profesi yang dapat dilakukan 

guru. 

2. menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang 
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pendidikan yang dapat dilakukan guru. 

3. memberi contoh tentang kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan yang dapat 

dilakukan guru. 

4. menjelaskan tentang tema yang berkait dengan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang 

pendidikan yang dapat dilakukan guru. 

 

C. Ruang Lingkup 

Pembahasan pada modul ini lebih menitik-beratkan pada pencapaian beberapa hal di atas; 

seperti menjelaskan tentang kegiatan dan jenis-jenis pengembangan profesi yang dapat 

dilakukan guru. Hal ini akan menunjukkan bahwa KTI hanyalah satu dari beberapa kegiatan 

pengembangan profesi yang dapat dilakukan guru. Selanjutnya, pada modul ini akan dibahas 

juga berbagai jenis atau macam  KTI yang dapat dilakukan  guru. Hal ini akan menunjukkan 

juga bahwa penelitian hanyalah satu dari beberapa kegiatan pengembangan profesi yang dapat 

dilakukan guru. Harapannya, Bapak dan Ibu Guru Matematika akan dapat memilih berbagai 

kegiatan pengembangan profesi yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 

 Setiap bagian modul ini dimulai dengan berbagai kegiatan pengembangan profesi, diikuti 

dengan cara penentuan angka kreditnya. Di samping itu, dikemukakan juga tentang hal-hal 

penting yang perlu mendapat penekanan para guru yang berkait dengan kegiatan karya tulis 

ilmiah ini. Karenanya, para pemakai modul ini disarankan untuk membaca lebih dahulu teorinya 

sebelum mencoba mengerjakan latihan yang ada. Jika para pemakai modul ini mengalami 

kesulitan maupun memiliki saran, sudi kiranya menghubungi penulisnya, melalui: 

fadjar_p3g@yahoo.com (email); www. fadjarp3g.wordpress.com (situs);  08156896973 (HP0 

atau melalui PPPPTK Matematika, Kotak Pos 31 YKBS, Yogyakarta; 

p4tkmatematika@yahoo.com (email); www. p4tkmatematika.com (situs). 
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Bab II 

Pengembangan Profesi 
 

A. Guru Sebagai Profesi 

Pasal 1 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

(Depdiknas, 2005) Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, Pasal 4 UU yang sama 

menyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi. Keahlian, kemahiran, atau kecakapan tersebut dapat diperoleh guru memiliki 

pendidikan akademik yang merupakan persyaratan kualifikasi akademik. Selama 

melaksanakan tugasnya, guru harus memiliki kompetensi berupa seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya yang terdiri atas empat kompetensi berikut.  

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran bagi peserta didik.  

2. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, 

arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.  

3. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan 

mendalam.  

4. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara 

efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar.  

Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama di 

atas. Keempat kompetensi tersebut akan terintegrasi dalam kinerja guru. Kompetensi di atas 

ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru yang memiliki multi fungsi, yaitu 

manager, pengambil keputusan, pelaksana keputusan, pengguna ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pengembang materi pelajaran dan model bagi anak didiknya. Meskipun demikian, 

tugas yang sangat penting tersebut sangatlah tidak ringan, mengingat karakteristik kerja guru 
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yang antara lain: (1) bekerja secara individual dan kolaboratif; (2) bekerja di tempat yang 

terisolir; dan (3) kontak akademis dengan teman sejawat (guru) sangat terbatas. 

 

B. Perlunya Pengembangan Profesi 

Selama di kelas, setiap guru, siapapun dia akan selalu dihadapkan dengan seribu satu 

masalah pendidikan yang proses pemecahannya dapat dianalogikan dengan proses 

penyembuhan suatu penyakit oleh seorang dokter. Masalah adalah suatu keadaan di mana 

terjadi kesenjangan (gap) antara yang diharapkan (diinginkan) dengan keadaan yang 

sesungguhnya (kenyataannya). Beberapa contoh masalah pendidikan di antaranya: (1) Catur, 

siswa Kelas XI B SMK selalu bersikap masa bodoh selama proses pembelajaran matematika; 

(2) Hampir 56% siswa Kelas X SMK ‘Adikencana’ tidak berhasil mencapai KKM 

Matematika. Yang perlu diperhatikan para guru, ada beberapa faktor yang tidak dapat diubah 

guru; seperti latar belakang siswa yang berkait dengan IQ, sosial ekonomi, jenis kelamin, 

orang tua, dan suku; serta kondisi lingkungan seperti gaji guru, tujuan mata pelajaran, dan 

kurikulum (seperti Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan). Namun ada bebrapa faktor yang 

dapat diubah guru (dengan menyempurnakan ataupun memperbaiki) seperti rancangan 

pembelajaran; sajian pembelajaran; evaluasi proses dan hasil belajar. Alasannya, beberapa 

faktor terakhir tersebut dapat mempengaruhi hasil pembelajaran, seperti perolehan belajar, 

retensi, sikap, efektivitas pembelajaran. Untuk menangani permasalahan yang ada, para guru 

dituntut untuk mengembangkan cara-cara, alat alat peraga, program-program komputer, 

maupun penelitian (terutama Penelitian Tindakan Kelas). Kegiatan maupun inovasi yang 

dilakukan tersebut, terutama yang dapat memecahkan masalah, sudah seharusnya dilaporkan 

dan disebarluaskan melalui seminar maupun laporan di majalah ataupun jurnal, sehingga dapat 

diketahui teman guru lainnya.  

Soehardjono (2005) menyatakan: “Sangat tidak adil dan tidak professional jika 

penghargaan diberikan ‘secara otomatis’ kepada semua guru atau hanya kepada masa 

kerjanya; sehingga perlu ada evaluasi untuk dapat menentukan guru profesional.” Karenanya, 

kegiatan pengembangan profesi dapat digunakan sebagai media untuk mengevalulasi guru 

yang profesional dari yang tidak profesional. Akibat selanjutnya, kegiatan pengembangan 

profesi harus mampu memberikan laporan tentang kegiatan yang telah dilakukan guru dalam 

pengembangan profesinya. Dan bukan sebaliknya membuat kegiatan pengembangan 

profesional hanya karena memenuhi tuntutan persyaratan kenaikan pangkat; sehingga kegiatan 
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yang dilakukan guru tidak menggambarkan apa yang sudah dilakukan guru dan tidak 

mencerminkan pengembangan profesi yang benar-benar bermanfaat untuk dunia pendidikan 

matematika dan bermanfaat untuk para siswanya. 

Karenanya, Depdiknas mensyaratkan para guru yang sudah berpangkat Pembina yang 

bersesuaian dengan Golongan IV/a untuk melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. 

Berdasarkan pengalaman selama ini, penulis meyakini tentang lemahnya kemampuan guru di 

Indonesia dalam melakukan kegiatan pengembangan profesi, maka sudah seharusnya 

kemampuan melakukan kegiatan pengembangan profesi ini dilaksanakan tidak hanya setelah 

guru sudah mencapai Golongan IV/a namun sudah mulai dilakukan sebelumnya, dengan 

kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersesuaian dengan kegiatan pengembangan profesi yang 

ditentukan pemerintah namun juga bersesuaian dengan bakat dan kemampuan guru sendiri.  

Kompetensi Inti Guru nomor 19 yang berkait dengan kompetensi sosial para guru 

adalah: “Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan 

tulisan atau bentuk lain.” Kompetensi Inti Guru nomor 19 tadi dijabarkan dalam Kompetensi 

Guru Mata Pelajaran berikut. 

19.1.  Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya 

melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. 

19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi 

sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.  

Kompetensi Inti Guru nomor 19 di atas menunjukkan tentang pentingya mengkomunikasikan 

hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara tertulis dalam bentuk 

seperti seminar, tulisan di majalah ataupun jurnal. Hanya dengan cara seperti itulah, para guru 

akan saling berbagi informasi, saling belajar, dan saling menyempurnakan pendapat. 

Selanjutnya, para guru matematika pada khususnya akan saling belajar tentang cara-cara 

pemecahan masalah pendidikan matematika. Pada akhirnya, dengan kegiatan pengembangan 

profesi ini, permasalahan pembelajaran matematika, baik di SD, SMP, SMA, maupun SMK 

akan dapat diatasi.  

Semua kegiatan pengembangan profesi yang akan dilakukan guru matematika, 

menurut Soehardjono (2005) harus “APIK’ yang merupakan akronim dari beberapa 

persyaratan berikut. 

1. ASLI. Kegiatan pengembangan profesi merupakan ide asli guru matematika yang 

bersangkutan dan bukan hasil jiplakan. Ada hasil kegiatan yang tidak asli, yang dapat 
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ditengarai berdasar pada beberapa hal pada ketikan seperti pada: lokasi, waktu, nama, data, 

dan lain-lain yang tidak konsisten. Contohnya, nama penulisnya Karim namun di dalam 

laporan nama penulisnya adalah Ahmad. Di samping itu, ada kesamaan isi, format, gaya 

penulisan yang sangat menyerupai kegiatan yang dilakukan orang lain lain sehingga hasil 

kegiatan pengembangan profesi yang dilakukan ditengarai tidak asli. 

2. PERLU. Masalah pada kegiatan pengembangan profesi harus sesuai dengan tugas dan 

profesinya sebagai guru matematika. Karenanya, masalah yang dikaji tidak boleh terlalu 

luas, harus berkait langsung dengan upaya pengembangan profesi sebagai guru; 

menunjukkan kegiatan nyata selama proses pembelajaran; bukan kegiatan yang telah jelas 

jawabannya; bukan kegiatan yang sangat mirip dan sangat sering dilakukan (mengulang-

ulang); serta termasuk kegiatan pengembangan profesional yang dapat dinilai.  

3. ILMIAH. Kegiatan pengembangan profesi harus jelas langkahnya dan dilaksanakan secara 

sistematik. Karenanya, latar belakang kegiatan yang akan dilakukan; di samping harus di 

bidang pendidikan dan berkait dengan upaya pengembangan profesinya; namun rumusan 

juga dan jabaran teori masalahnya disyaratkan harus jelas; metode penelitiannya harus 

benar dan sesuai dengan permasalahan yang ada; fakta dan analisis datanya harus jelas dan 

sesuai dengan yang dituju serta dapat menjawab permasalahan nyata yang ada di kelas dan 

dialami guru.  

4. KONSISTEN. Kegiatan pengembangan profesi harus sesuai dengan latar belakang, 

keahlian, dan tugas pokok guru yang bersangkutan, Tidak tepat jika kegiatan 

pengembangan profesional dari guru SMU membahas SD; kegiatan guru di sekolah A di 

Kota B membahas di sekolah X di Kota Y; kegiatan dari guru mata pelajaran A namun 

membahas mata pelajaran Z; ataupun guru yang tugasnya X namun membahas masalah Y 

yang tidak berkait dengan kegiatan guru, contohnya membahas tentang kepengawasan 

ataupun kebendaharaan. 

Dengan demikian jelaslah, dan hal ini yang harus dipegang para guru, bahwa tujuan 

pengembangan profesi bukanlah untuk membatasi para guru ataupun akan tetapi untuk 

memperbanyak guru yang makin profesional. Bagi para guru yang dapat melaksanakan 

kegiatan pengembangan profesinya dengan baik, maka sudah selayaknya Depdiknas memberi 

penghargaan bagi para guru profesional tersebut, di antaranya dengan kenaikan golongannya. 

Di samping dipromosi dengan kenaikan pangkat dan golongan, Ditjen PMPTK (Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) melalui LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu 
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Pendidikan) telah memfasilitasi para guru dengan mengadakan kegiatan ‘Lomba keberhasilan 

Guru,’ yang merupakan ajang saling berbagi ide dan saling belajar para guru. Pada akhirnya 

dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan pengembangan profesi seorang guru secara umum dan 

guru matematika secara khusus adalah kegiatan guru yang merupakan pengamalan iptek dan 

keterampilan dengan maksud untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru tersebut 

dalam proses pembelajaran di kelas dan diharapkan akan memfasilitasi para siswa dalam 

membangun sendiri pengetahuannya. 

 

C. Pengembangan Profesi Guru dan Macamnya 

Kemampuan dan bakat para guru sangatlah berbeda. Untuk memfasilitasi perbedaan 

kemampuan dan bakat tersebut, Depdiknas mengelompokkan kegiatan Pengembangan Profesi 

guru menjadi beberapa hal berikut. 

1. Melaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan 

2. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan 

3. Membuat alat /peraga atau alat bimbingan 

4. Menciptakan karya seni 

5. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum 

Kegiatan nomor 1, yaitu melaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan 

akan dibahas secara lebih mendalam pada Bab III; sehingga penjelasan pada bagian ini akan 

membahas empat kegiatan lainnya. Kegiatan nomor 2 adalah kegiatan menemukan teknologi 

tepat guna di bidang pendidikan. Contohnya adalah penciptaan antena TV di suatu daerah, 

sistem pendingin tanpa listrik, maupun penciptaan alat-alat pertanian.  

Berkait dengan kegiatan nomor 3, yaitu pembuatan alat peraga atau alat bimbingan 

maka Keputusan Mendikbud No.025/O/1995 menyatakan bahwa kriteria pembuatan alat 

pelajaran/peraga atau alat bimbingan adalah sebagai berikut: (1) berupa alat kelengkapan yang 

digunakan dalam PBM atau BK; (2) pelaksanaan proses pembelajaran atau proses BK menjadi 

lebih baik dan lebih efektif; (3) mempunyai ciri-ciri berikut;. ada unsur modifikasi; belum ada 

atau ditemukan di daerah yang bersangkutan; dan tidak menyalin atau menjiplak. Di samping 

itu, bentuk fisik alat alat /peraga atau alat bimbingannya adalah: (1) Uraian tertulis dilengkapi 

gambar (rasional, fungsi, prinsip kerja alat dan bahan, gambar/desain; bentuk dan wujud, 

penggunaan, dan lain-lain); serta (2) Keterangan Kepala Sekolah bahwa alat tersebut 

digunakan di sekolah. Angka kredit pada pembuatan alat peraga atau alat bimbingan diberikan 
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setiap kali dihasilkan oleh perorangan atau tim. Pada setiap pokok bahasan (standar 

Kompetensi) untuk setiap satuan pendidikan maka untuk hasil perorangan angka kreditnya 

adalah 0,50. Jika dikerjakan secara tim, maka angka kredit untuk adalah 0,30 dan untuk 

anggota adalah 0,20. Jika anggota tim-nya lebih dari 1 orang; maka angka kredit untuk 

ketuanya (dengan nomor urut 1) adalah 60% dari angka kreditnya; dan angka kredit untuk 

anggota (maksimal 5 orang) adalah 40% yang dibagi rata untuk semua anggota. 

Berkait dengan kegiatan nomor 4, yaitu menciptakan karya seni (monumental atau 

pertunjukan) yang terdiri atas desain dan wujud karya berupa produk seni rupa, seni kerajinan, 

seni musik, seni tari, penciptaan desain busana, atau desain sanggul yang merupakan inovasi 

serta diakui atau diterima masyarakat. Angka kredit setiap karya adalah 5. Berkait dengan 

kegiatan nomor 5, yaitu mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum yang berifat 

pembaharuan maka setiap kegiatan diberi angka kredit 4,5 jika berperan sebagai ketua dan 

diberi angka kredit 3,50 jika berperan sebagai anggota. Namun jika kegiatan pengembangan 

kurikulumnya bersifat penyempurnaan, maka untuk setiap kegiatan diberi angka kredit 3,0 jika 

berperan sebagai ketua dan diberi angka kredit 2,0 jika berperan sebagai anggota.  
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Bab III 

Karya Tulis Ilmiah 

 

A. Pengertian Karya Tulis Ilmiah dan Jenisnya 

Apa perbedaan antara profesi dokter dengan pekerjaan dukun? Mengapa profesi dokter 

disebut profesi ilmiah? Apa ciri-ciri kegiatan ilmiah? Secara umum, karya tulis ilmiah (KTI) 

merupakan salah satu dari hasil kegiatan ilmiah. Ciri khas karya tulis ilmiah adalah apabila 

kebenarannya, metode berpikir kajiannya dan tata cara penulisannya berada dan bersifat keilmuan. 

Bentuk, format penulisan ilmiah sangat beragam, mulai dari laporan ilmiah yang berbentuk buku 

atau artikel pada majalah ilmiah, sampai dengan sajian gagasan melalui media massa. Karya tulis 

ilmiah atau karya ilmiah di bidang pendidikan terdiri atas kegiatan berikut. 

1. Laporan hasil kegiatan ilmiah, yang terdiri atas: 

a. Karya (tulis) ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi 

2. Tulisan ilmiah, yang terdiri atas:  

a. Karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah 

b. Karya ilmiah populer melalui media massa 

c. Karya ilmiah berupa penyampaian prasarana dalam pertemuan ilmiah 

3. Buku, yang terdiri atas: 

a. Buku pelajaran atau modul 

b. Diktat pelajaran 

c. Karya penerjemahan buku pelajaran/karya ilmiah. 

 

B. Laporan Hasil Kegiatan Ilmiah  

Kerja penelitian, pengembangan dan evaluasi merupakan kegiatan ilmiah bila hal yang 

dipermasalahkannya berada dikawasan ilmu dan digunakannya metode berpikir ilmiah dalam 

pengkajiannya. Penelitian merupakan suatu kegiatan pengkajian terhadap suatu permasalahan yang 

dilakukan berdasar metode ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan metode ilmiah 

dari hal yang dipermasalahkannya. Langkah kerja penelitian pada umumnya meliputi: (1) 

menganalisis dan merumuskan masalah dari data pendahuluan; (2) penyusunan hipotesis berdasar 

logika deduksi dari pengetahuanilmiah yang telah ada sampai saat ini; (3) pengumpulan fakta 

empiris untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan menggunakan logika induktif; dan (4) 

analisis, diskusi, penarikan kesimpulan dan penulisan laporan. 
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Pengembangan merupakan suatu kegiatan yang dapat berupa perancangan, perencanaan 

atau rekayasa yang dilakukan dengan berdasar metode berpikir ilmiah guna memecahkan 

permasalahan yang nyata terjadi, sehingga hasil kerja pengembangan berupa pengetahuan ilmiah 

atau teknologi yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Evaluasi merupakan suatu 

kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh melalui tata cara tertentu 

berdasar pada metode berpikir ilmiah. Hasil kerja evaluasi adalah pengetahuan ilmiah yang 

digunakan untuk pengambilan kebijakan terhadap hal yang dipermasalahkan. Kerja penelitian, 

pengembangan dan evaluasi memerlukan pelaporan hasil. Laporan hasil kegiatan ilmiah tersebut 

umumnya berbentuk buku dan disebut sebagai buku laporan penelitian, laporan pengembangan 

ataupun laporan evaluasi. Kerangka laporan hasil pada umumnya terdiri dari tiga bagian berikut.  

1. Bagian pendahuluan yang terdiri dari: halaman judul; lembaran persetujuan; kata pengantar; 

daftar isi; daftar tabel; daftar gambar dan lampiran; serta abstrak atau ringkasan. 

2. Bagian isi yang umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni: 

a. Permasalahan atau Pendahuluan 

b. Kajian Teori atau Pembahasan Kepustakaan 

c. Metodologi atau Uraian Metode dan Prosedur Pengkajian 

d. Hasil-hasil dan Diskusi Hasil Kajian  

e. Kesimpulan dan Saran-Saran 

3. Bagian penunjang yang umumnya terdiri dari sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

diperlukan untuk menunjang isi laporan. 

Penilaian hasil penelitian, kajian, survey, atau evaluasi dalam bentuk buku yang 

diterbitkan minimal sejumlah 300 eksemplar dan diedarkan secara nasional di minimal 13 provinsi, 

dan dipublikasikan dengan kriteria: (1) diterbitkan oleh penerbit; (2) diedarkan secara nasional, (3) 

bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, dan (4) belum pernah dibahas.. Bukti fisik yang harus 

dilampirkan adalah buku asli atau foto kopian yang disahkan Kepala Sekolah. Angka kredit untuk 

setiap karya adalah 12,5.  

Penilaian hasil penelitian, kajian, survey, atau evaluasi dalam bentuk tulisan di majalah 

ilmiah yang diakui Depdiknas, LIPI, LPTK, organisasi profesi seperti PGRI, ISPI, IPBI (ABKIN). 

Bukti fisik berupa majalah asli atau foto kopian yang disahkan Kepala Sekolah. Angka kredit 

diberikan untuk setiap karya dengan nilai 6.  

Hasil penelitian, kajian, survey, atau evaluasi dalam bentuk buku yang tidak 

dipublikasikan secara luas tetapi didokumentasi di sekolah angka kreditnya adalah 8. Kriterianya, 

bermanfaat bagi pendidikan di sekolah, didokumentasi di perpustakaan sekolah, dan disahkan oleh 
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organisasi profesi tingkat kabupaten atau kota. Bukti fisiknya berupa buku asli atau foto kopian 

yang disahkan kepala sekolah.  

Hasil penelitian, kajian, survey, atau evaluasi dalam bentuk makalah yang tidak 

dipublikasikan secara luas tetapi didokumentasi di sekolah angka kreditnya adalah 4. Kriterianya, 

bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di sekolah. Bukti fisiknya berupa makalah asli atau 

fotokopi yang disahkan Kepala Sekolah. 

 

C. Tulisan Ilmiah  

Publikasi kegiatan ilmiah seperti penelitian, pengembangan dan evaluasi dapat berbentuk 

laporan ataupun berbentuk tulisan ilmiah. Perbedaan antara laporan dan tulisan ilmiah sangat jelas. 

Buku laporan yang sudah dibahas di atas menyajikan secara menyeluruh hasil kegiatan ilmiah yang 

dilakukan. Sedangkan tulisan ilmiah hanya menyajikan ringkasan atau hal-hal yang menarik dari 

suatu hasil kegiatan ilmiah. Sebagaimana disampaikan di bagian depan, tulisan ilmiah terdiri atas: 

(1) Karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah; (2) Karya ilmiah populer 

melalui media massa; (3) Karya ilmiah berupa penyampaian prasarana dalam pertemuan ilmiah. 

Tulisan ilmiah mempunyai ciri khusus yakni: isi sajiannya berada pada kawasan ilmu; 

penulisannya cermat, tepat, benar, menggunakan sistematika yang umumnya dan jelas serta bersifat 

objektif. Tulisan ilmiah umumnya berbentuk makalah. Makalah dapat menjadi artikel bila termuat 

di majalah ilmiah, atau sebagai bahan tulisan pada siaran radio atau TV, atau bahan tertulis dalam 

sajian lisan di pertemuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah dapat pula disajikan dengan tampilan format 

dan bahasa yang lebih enak dibaca dan dipahami. Tulisan semacam itu umum disebut sebagai 

Tulisan Ilmiah Populer. Berikut penjelasannya. 

 

1. Karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah;  

Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang 

pendidikan yang dipublikasikan dalam bentuk buku, diterbitkan oleh departemen, dengan kriteria: 

diterbitkan oleh penerbit oleh lembaga pemerintah; paling sedikit diterbitkan sebanyak 300 

eksemplar dan disebarluaskan; digunakan secara nasional di minimal 13 provinsi, dan bermanfaat 

di bidang pendidikan. Bukti fisiknya berupa buku asli atau foto kopian yang disahkan kepala 

sekolahnya. Setiap karya angka kreditnya adalah 8. 

Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang 

pendidikan yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui Depdiknas; dengan kriteria: 

majalah diterbitkan nasional yang dikelola oleh perguruan tinggi atau organisasi profesi atau 
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organisasi ilmiah. Bukti fisik berupa majalah atau foto kopian yang disahkan kepala sekolah.  

Setiap karya angka kreditnya adalah 4. 

Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri di bidang 

pendidikan dalam bentuk buku yang dipublikasikan dan didokumentasikan di perpustakaan sekolah 

dengan kriteria: disahkan oleh organisasi profesi atau organisasi ilmiah minimal di tingkat 

kabupaten atau kota; didokumentasikan di perpustakaan sekolah; serta bermanfaat di bidang 

pendidikan; dan belum ada yang membahas. Bukti fisik berupa buku asli atau foto kopian yang 

disahkan kepala sekolah. Setiap karya angka kreditnya adalah 7. 

Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri di bidang 

pendidikan dalam bentuk makalah yang dipublikasikan dan didokumentasikan di perpustakaan 

sekolah dengan kriteria: disahkan oleh organisasi profesi atau organisasi ilmiah minimal di tingkat 

kabupaten atau kota; didokumentasikan di perpustakaan sekolah; serta bermanfaat di bidang 

pendidikan; dan belum ada yang membahas. Bukti fisik berupa buku asli atau foto kopian yang 

disahkan kepala sekolah. Setiap karya angka kreditnya adalah 3,5. 

 

2. Karya ilmiah populer melalui media massa;  

Tulisan ilmiah populer bidang pendidikan yang disebarkan di media masa dengan kriteria: 

bermanfaat di bidang pendidikan dan belum pernah ditulis; sebagai satu kesatuan di mana naskah 

berseri atau bersambung dihitung satu kali. Bukti fisik berupa foto kopian atau guntingan media 

massa yang disahkan kepala sekolah; atau surat keterangan dari TV atau media lain tentang waktu 

tayang dan tulisannya. Setiap karya sebagai satu kesatuan angka kreditnya adalah 2. 

 

3. Karya ilmiah berupa penyampaian prasarana dalam pertemuan ilmiah. 

Prasaran tinjauan, gagasan, ulasan, dalam pertemuan ilmiah dengan kriteria: membahas 

bidang pendidikan; pertemuan minimal diadakan di tingkat kabupaten atau kota. Bukti disik berupa 

makalah asli atau  foto kopian yang disahkan kepala sekolah; dan surat keterangan dari 

penyelenggara.  Setiap karya angka kreditnya adalah 2,5. 

 

D. Buku  

Sebagaimana disampaikan di bagian depan, buku terdiri atas (1) buku pelajaran atau 

modul, (2) diktat pelajaran, dan (3) karya penerjemahan buku pelajaran/karya ilmiah. Menurut 

tujuan pokoknya buku dalam bidang pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut. (1) Apabila 

buku tersebut dirancang sebagai bahan pembelajaran mandiri siswa, buku jenis ini sering disebut 
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sebagai modul. (2) Apabila buku diharapkan sebagai bacaan wajib atau bacaan pendukung guna 

membantu penyajian guru dalam mengajarnya, sangat umum disebut sebagai buku pelajaran atau 

buku teks. Umumnya jenis buku tersebut mencakup isi bahasan yang lengkap dan diterbitkan serta 

diedarkan secara luas. (3) Namun bila buku tersebut masih diedarkan dalam lingkup terbatas 

(umumnya hanya oleh guru yang membuatnya), dalam bentuk yang lebih sederhana, cakupan 

isinya lebih sedikit, maka umum disebut sebagai diktat. 

Salah satu tujuan penulisan buku adalah agar buku tersebut menarik pembacanya dan 

mudah dipahami. Kemenarikan suatu buku tidak saja dari isi materi yang disajikan tetapi juga 

sosok tampilan buku. Untuk itu diupayakan untuk menggunakan: kalimat-kalimat pendek tetapi 

jelas, kalimat aktif, gambar/ilustrasi yang sesuai untuk memperjelas dan mearik perhatian, contoh-

contoh, serta berbagai variasi dalam format sajian, bentuk dan besaran huruf guna penarikan 

perhatian dan penekanan hal-hal yang penting. Di samping itu, pekerjaan penerjemahan bukanlah 

sesuatu yang sederhana. Seorang guru yang hendak menerjemahkan buku pelajaran setidak-

tidaknya ia harus memenuhi persyaratan: menguasai materi yang akan diterjemahkan, menguasai 

bahasa asing (bahasa sumber) dan Bahasa Indonesia (atau bahasa penerima) serta menguasai teknik 

menerjemahkan. Berikut penjelasannya. 

 

1. Buku pelajaran atau modul  

Angka kredit untuk buku pelajaran atau modul bertaraf nasional adalah 5 dengan kriteria: 

(1) buku atau modul disahkan Direktorat Sarana Mandikdasmen (sekarang oleh BSNP?), (2) isi 

buku sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bukti fisik yang harus dilampirkan adalah buku atau 

modul asli. Angka kredit untuk buku pelajaran atau modul bertaraf provinsi adalah 3 dengan 

kriteria: (1) disahkan Dinas Pendidikan Provinsi; dan (2) digunakan di sekolah yang ada di Provinsi 

yang bersangkutan. Bukti fisik berupa buku atau modul asli. Angka kredit untuk setiap diktat 

pelajaran adalah 1; dengan kriteria: (1) disahkan oleh minimal Kepala Sekolah yang bersangkutan, 

(2) isi diktat sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan (3) ada hubungan dengan mata pelajaran 

guru yang bersangkutan. Bukti fisiknya adalah diktat asli atau foto kopian yang disahkan kepala 

sekolahnya. Angka kredit untuk setiap alih bahasa buku pelajaran atau karya ilmiah adalah 2,5 

dengan kriteria disahkan organisasi profesi atau ilmiah tingkat provinsi. Bukti fisik berupa naskah 

asli atau foto kopian yang disahkan kepala sekolahnya. 

Buku pelajaran atau modul bertaraf nasional dengan kriteria: buku atau modul disahkan 

Direktorat Sarana Mandikdasmen (sekarang oleh BSNP?); isi buku sesuai kurikulum yang berlaku. 
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Bukti fisik berupa buku pelajaran atau modul asli. Angka kredit untuk setiap buku atau modul 

adalah 5. 

Buku pelajaran atau modul bertaraf provinsi dengan kriteria: buku atau modul disahkan 

Dinas Pendidikan Provinsi; buku atau modul digunakan sekolah di provinsi yang bersangkutan. 

Bukti fisik berupa buku pelajaran atau modul asli. Angka kredit untuk setiap buku atau modul 

adalah 3. 

 

2. Diktat pelajaran dan (3) karya penerjemahan buku pelajaran/karya ilmiah. 

Diktat pelajaran dengan kriteria: disahkan minimal kepala sekolah yang bersangkutan,  isi 

diktat sesuai dengan kurikulum tahun yang bersangkutan, dan berhubungan  dengan  bidang tugas 

guru yang bersangkutan. 

 

3. Karya penerjemahan buku pelajaran/karya ilmiah. 

Kegiatan alih bahasa buku pelajaran atau karya ilmiah yang dapat dinilai adalah hasil 

dengan kriteria: disahkan organisasi profesi atau organisasi ilmiah tingkat tingkat provinsi; buku 

yang diterjemahkan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bukti fisiknya harus naskah asli 

atau foto kopian yang disahkan kepala sekolah. Angka kredit untuk setiap buku atau karya ilmiah 

adalah 2,5. 

 

E. Karya Tulis Lomba  

Karya tulis yang dilombakan secara nasional yang dipublikasikan dengan kriteri: lomba 

diadakan oleh departemen atau organisasi profesi tingkat nasional; bermanfaat bagi pendidikan; 

dan menjadai juara I, II, atau III. Bukti fisik naskah asli atau foto kopian yang disahkan kepala 

sekolahnya. Piagam juga  disahkan kepala sekolah. Angka kredit sesuai dengan tingkat kejuaraan. 

  

F. Karya Tulis Hasil Tim 

Karya yang ditulis oleh lebih dari satu orang maka nilai angka kreditnya adalah 60% nilai 

untuk penulis utama dan 40% untuk penulis pembantu. Penulis utama berada pada urutan pertama 

dan ada keterangan dari pejabat. Penulis pembantu terbanyak adalah 5 orang dengan nilai 40% 

untuk penulis pembantu harus dibagi rata. 
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G. Bukti Fisik Karya Tulis  

Bukti fisik karya tulis yang harus dipenuhi adalah:  

1. Ada pengantar Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa karya tulis tersebut bermanfaat bagi 

kemajuan pendidikan, terutama di sekolah yang bersangkutan. 

2. Pengesahan petugas perpustakaan bahwa karya tulis tersebut sudah didokumentasikan di 

sekolah, diberi tanggal dan nomor regestrasi serta distempel. 

3. Surat pengakuan (rekomendasi) dari organisasi profesi, seperti PGRI di tingkat kabupaten atau 

kota maka harus ditulis kota tempat rekomendasi KTI telah memenuhi syarat  untuk diusulkan 

lengkap dengan kertas berkop organisasi profesi organisasi ilmiah. 

 

H. Cara Pengusulan 

Berkas-berkas yang memuat unsur utama (seperti ijasah pendidikan atau sertifikat diklat; 

proses pembelajaran, pengembangan profesi KTI (untuk golongan ruang IV/a ke atas)) dan unsur 

penunjang harus diberi surat pengantar dari Kepala Sekolah dan dialamatkan kepada: 

Menteri Pendidikan Nasional 

u.p.:  Kepala Biro Kepegawaian 

d.a.:  LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) .... Jl .... 
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Bab IV 

Penutup 
 

Pemerintah menetapkan bahwa salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat guru 

dengan golongan ruang ke tingkat di atasnya adalah dengan melakukan kegiatan pengembangan 

profesi sekurang-kurangnya 12 angka kredit (AK). Mengapa Pemerintah melakukan hal itu? 

Alasannya, sangatlah tidak adil dan tidak professional jika penghargaan diberikan ‘secara 

otomatis’ kepada semua guru atau hanya karena masa kerjanya; karenanya, kegiatan 

pengembangan profesi dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan profesional para 

guru. Namun Pangkat sebagian besar Guru Matematika tertahan pada pangkat Pembina yang 

bersesuaian dengan Golongan IV/a. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru mengalami 

kesulitan melakukan kegiatan kegiatan pengembangan profesi. Banyak kegiatan yang tidak 

mendapat nilai angka kredit karena tidak memenuhi persyaratan APIK (Asli, Perlu, Ilmiah, dan 

Konsisten) 

Harapannya, setelah membaca paket ini, para guru matematika SMK dapat lebih 

mempelajari contoh-contoh karya yang tergolong sebagai karya ilmiah, lalu mencoba untuk 

melakukan kegiatan tersebut. Hanya dengan cara seperti itulah, Bapak dan Ibu dapat 

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Harapan akhirnya, dengan melakukan kegiatan 

pengembangan profesi, termasuk di dalamnya melakukan karya tulis ilmiah yang inovatif, 

ilmiah, dan asli; maka tingkat profesionalisme para guru matematika SMK akan meningkat dan 

permasalahan pembelajaran Matematika sedikit demi sedikit akan dapat diatasi. Saran terakhir, 

ambillah buku, catatlah hal-hal menarik yang pernah Anda alami selama proses pembelajaran. 

Rangkaikan satu dengan lainnya, sehingga menjadi satu karya yang inovatif dan bermanfaat 

untuk para siswa kita.  
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