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Kata?eqataz

Syukur athamdulillal kami panjatkan kehadiat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka penyuntingan (editing) dar, pencetakan

' Prosiding yang merupakan kompilasi dari semua makalah Seminar Nasional ini dapat
diselesaikan tepat pada waktunya.

Seminar Nasional ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setiap
tahun oleh Lembaga Penelitian l-NM.Seminar Nasional ini dengan tema "MEGA
TREND INOVASI DAN KREASI IIA.SIL PENELITIAN DALAM MENLI.IJANG
PEMBANGLTNAN BERKILANJUTAN" merupakan sarana komunikasi ilmiah yang
b€rtujuan untuk mendapatkan konsep-konsep ilmiah dalam rangka frengoptimalkan
peran penelitian secara nasional pada umumnya dan Universitas Negeri Makassar

I thususnya dalam pembangunan nasional dimasa mendatang.

Prosiding ini merupakan himpunan rnakalah utama dart makalah paralel.
Penluntingan terhadap prosiding ini telah diupayakar sebaik nungkin, namun kami
menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam
penvusunannya. Karena itu, kitik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan
Prosiding ini.

Pada kesempatan ini panitia menyampaikan terima kasih kepada pemalakah utama
dan pemakalah pendamping, serta semua panitia dan pihak lain yang telah membantu
dan mendukung penyelenggaraan seminar ini, hingga diselesaikannya penerbitan
prosiding. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat,
im mereka yang telah memberikan kontribusi untuk keberhasilan seminar ini.

| -lanjumla. kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Penerbit tlNM

I l:n_e telah memlasilirasi dalam penerhiran lsB\

| -moea penerbitan Prosiding ini bermanlaar bagi kita semua.
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Penama-tarna marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

f,ursa karena atas Taufiq dan HidayahNya sehingga Seminar Nasional yang merupakan

raqlaim kegiatan dilaksanakan setiap tahunnya.

Leg:iatan seminar Nasional ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelilian

L::-,:rsi.as Negeri Makassar pada tanggal 2 Juni 2016, yang mengangkat terna utama
*U[GA TREND INOVASI DAN KREASI HASIL PENELITIAN DALAM

trIJ,{\G PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN", dengan enam sub tema

Ir Petrgembangan Mutu Pendidikan; 2) Pengelolaan Surnber Daya Alam dan

: 3) Pengembangan Matematika, Sains ,dan Teknologi; 4) Kajian Bidang
Psikologi, sosial, Budaya, Humaniora, Ekonomi, Manajemen, Olah Raga &
dan Kesenian-

-i-minar 
Nasional ini menarnpilkan para pakar dalam bidang penelitian dasar,

din peningkatan kapasitas, Oleh karena itu, seminar ini dapat lahir ide-ide dan

imn inovatif yang cemerlang, dalam usaha mengembangkan dan menggagas

:jma baru tentang inovasi dan keasi hasil penelitian. Semoga ide-ide yang telah

lb dalam seminar ini terus menerus dikembangkan untuk memantapkan pcran
penelitian bagi pembang.uran berkelanjutan dan bagi kemajuan bangsa dan

4zz Pada kesempatan ini saya atas nama Pimpinan Lembaga Penelitian LNM
-.::::rikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para

s.r:.:rr tKe-wote Speaker) sebagai berikut:

Dr Ophir Sumule, DEA (Dircktorat Sistem Inovasi Dirjen Penguatan Inovasi

--{::istekdikti) judul makalah "Stategi Kebijakan Kemenristekdikti untuk

3=:_ rlan Inovasi Nasional"

l:::. Dr. H. Husain Syam, M.TP (Rektor UNM) judul makalah "lnovasi dan Dllasi

l-: Dl. \fuhamrnad Hanafi (Ketua Dewan Editor LIPI Jakarta) judul rnakalah
-?sr: S-::ns dan Teknologi dalam Proses Penemuan dan Pengembangan Bahan

Ei:! 0i\{ Berbasis Slrmber Daya Alam"

Eti Dr- Teresia Lourenz (Dekan FKIP UNPATD judul makalah "Peningkatan
k6j3. P.ndidikan Berbasis fuset dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan"

r.i!.h badir dan menyumbangkan pemikirannya da-lam seminar ini. Saya juga
kepada peserta yang rnakalahaya telah dipilih untuk disajikan

i5

selamat

i\3 insin men.egunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada

,:anirii lang ilh *emberikcn sumbaDgan t"nugu d* darma battinya dalam

:'i.eslian seminar ini. khususnla kepada seksi makalah/prosiding yang telah

:-,r lieras dalam mereviu matrialah dan menyusunnya menjadi buku prosiding,
:e:girimlya kepada rnasing-masing peserta- Sayajuga mohon maaf atas segala

til
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Pe ama-tama marilah kita panjalkan pu.ji dan s,vuklrr kehadirat Tuhan Yang Maha

Kru,u iur"nu uru, t"ufiq dan Iliiai ahr.'1a sehingga Seminar Naslonal yalg merupakan

rangkaian kegiaian dilaksanakan setiap tahurul a

Keliatan semjnar \asionaL ini dlselenggarakan oleh Lembaga Penelitian
'-::.:r.iies \egerl \lekassar pada tanggal 2 Juni 2016, yang mengangkat tema utama

-1iE1;1 1pr-\n t\ovAil D-{\ KREASI HASIL PENELITIAN DAr'AM
rliirl-rfc PE\IB-I\GL\AN BERKELANJUTAN"' dengan enam stb tema

'i:- - ?:ii:embangan \Iuru Pendidikan:2) Pengelolaan Sumber Da'va-Alam dan

, -,i-3r;1, I r P.ngembungan Nlatematika' Sains ,dan Teknologi: 4) Kajian Bidang

l::i:l:ei: Psikologi. sosial. Buda.va. llumaniora. [konomi, Manaienlen' Olah Raga &

i.-s:i;:en. dan Kesenian.

Seminar Nasional ini menampilkan para pakar dalam bidang penelitian dasar-

::..:F3n dan peningkatan kapasitas. Oleh karena itu, seminar ini dapat lahir ide-ide dan

.alr,Lir"n ino.utif yarg cemerlang, dalam usaha mengembangkan dan menggagas

::::Jigma bam tentang inovasi dan kreasi hasil penelitian- Semoga idc-ide yang telah

:,a-aa dut"a s.minai ini tcrxs mcnerus dikembangkan untuk memantapkan pelan

.-:,::-ris peneLitian bagi pembangunan berkelanjutan dan bagi kemaiuan 
-bangsa 

dan
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:-.:. Dr. H. Husain 51an.r. tr'l.TP (Rektor UN\'{) judul makal:rh "lnovasi dan tlAri
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..:-; reLah hadir rlan menlumbangkan pcmikirannya dalarn scminar ini ,Salr 
jrLga

-..;.."pkan selamar kepada p"r.itu y"ng makalahrya telah dipilih untuk disajikan

:-.:: serninar ini-

.:r a rnlrin menqquttakan kesernpatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada

.-,- .t#tl" reng t-Jrh memberikan ..,mbangan tenaga dan danna-baklinla dalam

l.-r:.-:;.kan'sciinar ini. khususnla kepada seksi makalah/prosiding lang telah

---:r: i!-ras dalam mcreviu makalah dan menlusuuya rnenjadi buku prosiding'

:- _--: ::r.Sirinn] a kepada rnasing-masing peserta sayaiuga mohon maaf atas segala
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kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan ini, kiranya
kegiatan ini memberi makna bagi kita semua. Akhimya, saya berharap semoga
Prosiding ini dapat bennanfaat bagi kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.
Amin!

Wassalam

Ketua Lembaga Penelitian UNM,

Prol Dr. H. JuAi, M.Pd.
NIP. 19591231 1985031016

a
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MODEL PELATIHAN GURU SMK BERBASIS SOFT SKILLS  

Hasanah Nur
1
 dan Wahidah Wahyuni

2
  

 1Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar dan 2Jur. PTK PPs UNM 
1Jl. Daeng Tata Raya, Kampus UNM Parangtambung, Makassar 

Email: hasanahunm@yahoo.com & wawa_alif@yahoo.co.id 

Abstrak. Model Pelatihan Guru SMK Berbasis Soft Skills. Pendidikan merupakan salah satu 
wadah untuk membimbing, mengayomi dan mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas 

sebagai penerus agama, bangsa dan negara. Anak perlu dididik dan diberi pengetahuan yang baik 

agar dia mampu menjadi seorang yang memiliki intelektualitas, kecerdasan, moralitas, dan 

profesionalitas. Pendidikan sejatinya merupakan proses pembentukan moral masyarakat yang 

beradab, masyarakat yang terampil dengan penuh rasa kemanusiaan agar memiliki karakter yang 

berlandaskan falsafah Pancasila. Keberadaan institusi formal seperti sekolah merupakan salah satu 

tempat yang paling kondusif untuk melakukan proses pendidikan karakter dengan mengasah 

keahlian soft skillskarena soft skills dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dan bagaimana 

seseorang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Oleh karena itu guru merupakan 

pemeran penting dalam rangka pembinaan kecerdasan soft skills untuk menjadi potensi positif bagi 

peserta didiknya sehingga guru dituntut untuk dapat mengintegrasikan nilai-nilai soft skillsdalam 

pembelajaran yang tentunya harus dimulai dari dirinya sendiri. Artikel ini membahas 

bagaimanakah pengembangan model pelatihan guru SMK berbasis soft skills yang efektif dan 

efesien. Prosedur penelitian menggunakan Research and Development (R&D) versi kombinasi 

ADDIE dan Dick and Carey (2014). Pelaksanaan penelitian Model Pelatihan Guru Sekolah 

Menengah Kejuruan berbasis Soft Skills ini bertujuan untuk : (1) mengetahui gambaran tentang 

pengembangan model pelatihan guru Sekolah Menengah Kejuruan berbasis soft skills, (2) 

mengetahui respon peserta pelatihan terhadap model pelatihan berbasis soft skills yang telah 

dikembangkan, (3) mengetahui apakah model pelatihan guru Sekolah Menengah Kejuruan 

berbasis soft skills yang telah dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian R&D,Tahapan pengembangan merupakan kombinasi antara model 

ADDIE dan Dick and Carey yaitu Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. 

Pada desain menggunakan 3 tahapan pada model Dick and Carey. Subjek uji coba adalah guru 

SMK Negeri di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh 

hasil sebagai berikut: (1) proses pengembangan model pelatihan guru Sekolah Menengah Kejuruan 

berbasis soft skills menghasilkan produk berupa buku panduan, silabus, skenario kegiatan 

pembelajaran dan modul pelatihan, (2) hasil respon peserta pelatihan menunjukkan bahwa produk 

model pelatihan yang dihasilkan dapat di gunakan dengan baik, mudah dipahami dan dapat 

menambah pemahaman dalam mengintegrasikan atribut soft skills dalam pembelajaran, sedangkan 

dari hasil respon fasilitator yang menggunakan produk model pelatihan menunjukkan bahwa 

produk dihasilkan praktis dan mudah dalam penggunaannya, (3) model pelatihan guru Sekolah 

Menengah Kejuruan berbasis soft skills yang telah dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis 

dan efektif, (4) hasil uji validitas menyatakan bahwa produk yang dihasilkan sangat valid/layak 

untuk digunakan, (5) hasil uji kepraktisan menyatakan bahwa produk model pelatihan yang 

dihasilkan sangat praktis/sangat baik, (6) hasil uji efektifitas menyatakan bahwa hasil belajar 

peserta pelatihan menjadi lebih meningkat setelah mengikuti pelatihan berbasis soft skills 

Kata kunci: Model Pelatihan, Guru, soft skills 

Undang-undang tentang Sistem Pen-

didikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 

2003 dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan ke-

hidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
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beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Keberadaan institusi formal seperti se-

kolah merupakan tempat yang paling kondusif 

untuk mengasah keahlian soft skills seseorang 

karena soft skills dipelajari melalui interaksi 

dengan orang lain dan bagaimana seseorang 

menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. 

Oleh karena itu guru merupakan pemeran 

penting dalam rangka pembinaan kecerdasan soft 

skills untuk menjadi potensi positif bagi peserta 

didiknya sehingga guru dituntut untuk dapat 

mengintegrasikan nilai-nilai soft skillsdalam 

pembelajaran yang tentunya harus dimulai dari 

dirinya sendiri. 

Kenyataan yang sering terjadi dalam 

proses pembelajaran masih banyak guru-guru 

yang belum mengoptimalkan pengembangan soft 

skills dalam pembelajaran terutama yang meng-

ajar pada Sekolah Menengah Kejuruan padahal 

sudah saatnya pembelajaran soft skills  ter-

integrasi menjadi kebutuhan. Sering dijumpai 

dalam proses pembelajaran seorang guru tidak 

memperhatikan peserta didiknya yang asyik 

menggunakan telepon seluler (handphone), ter-

kadang ada juga peserta didik yang tidur dalam 

kelas bahkan foto selfi walaupun guru mereka 

masih sementara mengajar dalam kelas, ini 

menandakan bahwa keberadaan guru di kelas 

belum dirasakan oleh peserta didiknya. Feno-

mena lain yang sering dilihat pada media sosial 

peserta didik  tertangkap oleh pihak kepolisian 

karena membawa benda tajam dan sejenisnya, 

bahkan banyak peserta didik pada jenjang 

pendidikan kejuruan terlibat tawuran antar 

pelajar, ini merupakan salah satu alasan sehingga 

dunia usaha dan dunia industri sangat sulit untuk 

merekrut tamatan dari Sekolah Menengah 

Kejuruan. Tentu saja ini tidak terlepas dari pe-

ranan guru sebagai pendidik, pengajar, pem-

bimbing, dan pengarah dalam proses pem-

belajaran di kelas. 

Jika dicermati indikator dari 4 kompetensi 

guru yang harus dimiliki maka pelatihansoft 

skills memberikan penguatan terhadap kom-

petensi kepribadian dan sosial sehingga guru 

diharapkan dapat secara utuh memiliki kemam-

puan profesional yang baik. Peningkatan 

kompetensi guru merupakan salah satu alternatif 

berkualitasnya suatu pendidikan dan soft skills 

adalah suatu penentu keberhasilan seseorang 

untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai 

dengan hard skills yang dimilikinya. Apabila 

guru memiliki kompetensi soft skills yang bagus 

maka guru tersebut dengan sendirinya mampu 

mengintegrasikan nilai-nilai soft skills dalam 

proses pembelajarannya baik itu didalam kelas 

maupun diluar kelas. Soft skills bukanlah sesuatu 

yang stagnan. Keterampilan ini dapat diasah dan 

ditingkatkan seiring dengan bertambahnya pe-

ngalaman seseorang.  

Beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan soft skills yang paling 

terkenal adalah learning by doing, mengikuti 

berbagai pelatihan dan seminar dan lebih utama 

lagi dengan sering berinteraksi dan beraktifitas 

dengan orang lain.  Penguatan dan peningkatan 

soft skillsguru harus terus dikembangkan me-

lalui pelatihan-pelatihan atau diklat yang me-

rupakan pendukung utama agar guru tersebut 

selalu mendapatkan inovasi dalam pendidikan 

dan untuk terus meningkatkan pengetahuannya 

sebagai seorang pendidik yang kemudian mem-

bawa manfaat bagi keberhasilan peserta didik-

nya 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development/ 

R&D) versi kombinasi ADDIE dan Dick and 

Carey, dengan asumsi bahwa metode ini 

digunakan untuk menghasilkan produk berupa 

buku panduan dan materi pelatihan soft skills 

dan dilakukan pengujian terhadap materi atau 

model tersebut. Adapun tahapan model pelatihan 

guru SMK berbasis soft skills dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Tahapan pelatihan mengikuti model 

ADDIE dan langkah desain program pelatihan 

menggunakan model Dick and Carey, Tahapan 

analisis terdiri dari dua tahapan yaitu: 1) analisis 

kinerja (performance analysis), pengembang 

menganalisis keterampilan, pengetahuan dan 

motivasi mengajar guru-guru Sekolah Menengah 

Kejuruan dalam mengintegrasikan soft skills 

pada proses pembelajaran; 2) analisis kebutuhan 

(need analysis), pada langkah ini analisis ke-

butuhan dari permasalahan mengajar guru-guru 

Sekolah Menengah Kejuruan dalam meng-

implementasikan soft skills pada proses pem-

belajaran 3) tahap selanjutnya menganalisis 

kelayakan dan syarat-syarat pengembangan 

model pelatihan guru Sekolah Menengah 

Kejuruan berbasis Soft Skills. Tahapan Desain 

model pelatihan menggunakan beberapa langkah 

model Dick and Carey yaitu : Identifikasi tujuan 

pelatihan, Melakukan analisis instruksional, 

Mengembangkan instrumen tes dan penilaian. 

Tahapan pengembangan bahan pelatihan, 

dimana Training materials yang akan digunakan  

sebagai sarana penyampaian isi atau materi 

program pelatihan dari fasilitator berupa buku 

panduan umum, dan materi pelatihan soft skill 

yang merupakan media cetak selain itu juga 

menggunakan program video, program multi-

media, dan jaringan internet atau web, Adapun 

metode pelatihan yang digunakan adalah off the 

job yang terdiri dari presentasi, diskusi, demon-

strasi, brainstorming dan permainan.  

Langkah selanjutnya sebelum merealisasi-

kan program pelatihan  yang telah didesain 

kedalam situasi pembelajaran yang sesungguh-

nya adalah melakukan validasi oleh validator. 

Setelah dilakukan validasi dan dinyatakan layak 

maka uji coba akan dilakukan pada uji coba 

perorangan dan uji coba kelompok kecil.  yang 

berperan sebagai evaluator adalah guru SMK 

Negeri 5 Bantaeng. Hal ini dikarenakan untuk 

mengetahui lebih awal keefektifan dan ke-

praktisan dari perangkat pelatihan yang telah 

dibuat sehingga sebelum diterapkan kepada 

guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

di Kabupaten Bantaeng dapat dilakukan revisi 

dan perbaikan sehingga perangkat pelatihan 

dapat sesuai dengan harapan. 

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di 

Kabupaten Bantaeng dengan subjek penelitian 

adalah guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

di Kabupaten Bantaeng pada tahun ajaran 

2015/2016. Agar pelatihan ini terlaksana secara 

efektif maka penelitian difokuskan pada guru 

produktif sebanyak 30 orang dengan repre-

sentatif dari tiap-tiap Sekolah. Pelatihan untuk 

guru Sekolah Menengah Kejuruan ini mem-

butuhkan pemateri yang direncanakan dari P3IP 

Lemlit Universitas Negeri Makassar sebagai 

Narasumber/Fasilitator. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif dalam penelitian berupa angket 

peserta pelatihan, lembar evaluasi validator, data 

hasil ujicoba terbatas dan hasil uji coba lebih 

luas mengenai produk pelatihan yang dihasilkan. 

Data kualitatif dihimpun melalui kritikan, 

tanggapan, masukan dan saran perbaikan dalam 

bentuk wawancara dan observasi terhadap 

peserta pelatihan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tahap Analysis 

Pada tahap ini kegiatan utama adalah 

menganalisis perlunya pengembangan  model 

pelatihan guru Sekolah Menengah Kejuruan 

berbasis soft skills dan menganalisis kelayakan 

dan syarat-syarat pengembangan model pe-

latihan berbasis soft skills. Berdasarkanhasil 

pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran 

diperoleh informasi sebagai berikut: (1) pema-

haman guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai 

soft skills dalam pembelajaran masih sangat 

terbatas sehingga masih bisa dikatakan bahwa 

penerapan atribut Soft Skills dalam pem-

belajaran belum dilaksanakan secara mak-

simal, (2) Guru atau pendidik masih kurang 

memiliki motivasi untuk melakukan refleksi diri 

dan berproses dalam mengembangkan kom-

petensi sosial dan kepribadiannya (Kompetensi 

soft skills) yang tentunya sangat penting sebagai 

profesi yang digugu dan ditiru untuk ditularkan 

kepada peserta didiknya. 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, 

maka dibutuhkan upaya pengembangan kom-

petensi soft skills guru untuk meningkatkan 

pemahaman tentang penerapan soft skills  pada 

pembelajaran. Sehingga tujuan pendidikan keju-

ruan tepat sasaran dimana guru mampu 

menularkan dan mengintegrasikan soft skills 

kepada peserta didik dalam setiap pembelajaran 

dalam menciptakan generasi yang berkarakter, 

oleh karena itu salah satu alternatif yang dapat 

ditempuh adalah mengembangkan model pe-
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latihan yang dapat meningkatkan pemahaman 

guru mengintegrasikan nilai-nilai soft skills 

dalam pembelajaran. 

2. Tahap Design 

Rancanganmodel pelatihan guru Sekolah 

Menengah Kejuruan berbasis Soft Skills meng-

gunakan 3 tahapan Dick and Carey. Tujuan 

tahap ini adalah untuk menyiapkan rancangan 

model pelatihan yang akan diintegrasikan 

kepada guru Sekolah Menengah Kejuruan. 

Tahap ini meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi tujuan pelatihan 

b. Melakukan analisis instruksional 

c. Mengembangkan instrumen tes dan penilaian 

3. Tahap Development 

Pengembangan model pelatihan ini berupa 

bahan pelatihan atau training materials yang 

digunakan untuk penyampaian isi atau materi 

program pelatihan dari instruktur atau fasilitator, 

adapun tahapanpengembanganmodel pelatihan 

meliputi langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Format 

Pemilihan format dengan mengikuti 

format-format perangkat pelaksanaan pelatihan 

yang sudah ada meliputi buku panduan, silabus, 

skenario kegiatan pembelajaran dan modul, 

Format yang digunakan sesuai dengan format 

modul pelatihan implementasi kurikulum 2013,  

b. Rancangan Model Awal dan Kerangka 

Model 

1) Komponen Model 

Komponen model melibatkan: (1) peserta 

pelatihan dalam hal ini guru SMK yang di 

fokuskan pada guru yang mengajarkan mata 

pelajaran produktif dengan asumsi lebih banyak 

berinteraksi langsung dengan peserta didik untuk 

mengintegrasikan nilai-nilai soft skills dalam 

menghadapi dunia kerja, (2) Fasilitator yang 

akan memfasilitasi peserta dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

Keikutsertaan peserta dn fasilitator sangatlah 

penting peranannya dalam kegiatan perencanaan, 

pada pelaksanaan pelatihan, dan tahap evaluasi 

serta dapat mengetahui sejauh mana perubahan 

yang telah dialami dan dicapai melalui model 

pelatihan ini sehingga dapat mendorong semua 

pihak untuk tetap menjaga kesinambungan 

program; (3) teori disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta dan materi yang dilatihkan dipilih secara 

cermat dan diorganisir dengan mempertimbang-

kan manfaat bagi peserta pelatihan. 

2) Isi Model 

Isi model pelatihan ini dikembangkan 

berdasarkan kebutuhan pelatihan sebagai pe-

nguatan kompetensi guru dan lebih diarahkan 

kepada proses pelatihan yang terdiri dari: (1) 

penentuan materi pembelajaran dan metode serta 

teknik yang digunakan peserta secara mandiri 

yaitu berupa buku panduan model pelatihan, 

modul pelatihan, silabus dan skenario kegiatan 

pembelajaran, (2) pada proses pelatihan sangat 

berperan dalam merumuskan instrumen yang 

digunakan untuk mengetahui keefektifan, ke-

validan, dan kepraktisan model pelatihan. 

Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap isi model: 

3) Proses Model 

Proses model meliputi: (1) pelaksanaan 

pelatihan, (2) evaluasi program pelatihan. Proses 

pelatihan dilakukan dengan pemberian teori dan 

praktek, selanjutnya evaluasi dilaksanakan 

dengan memberikan tes objektif untuk menge-

tahui pemahaman peserta pelatihan dan praktek 

untuk mengetahui kemampuan peserta dalam 

mengintegrasikan soft skills melalui peer-tea-

ching setelah mengikuti program pelatihan. 

4) Tujuan  

Model pelatihan dikembangkan untuk 

mengetahui tingkat kevalidan, kefektifan, dan 

kepraktisan model pelatihan guru SMK berbasis 

soft skills sehingga dapat menilai pencapaian 

kemajuan pelatihan ditinjau dari produk pe-

latihan yang telah dibuat. 

Berikut gambar kerangka model pelatihan 

guru Sekolah Menengah Kejuruan berbasis soft 

skills: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan awal yang telah dilakukan 

berupa buku panduan model, silabus serta 
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skenario kegiatan pembelajaran yang kemudian 

menjadi acuan dalam melaksanakan pelatihan 

guru Sekolah Menengah Kejuruan berbasis soft 

skills. Muatan materi pelatihan yang diinte-

grasikan kedalam pelatihan adalah analisis 

makna soft skills, soft skills bagi profesi guru 

yang profesional dan mengintegrasikan soft 

skills dalam pembelajaran yakni: komunikasi, 

kerjasama, kejujuran, percaya diri, motivasi dan 

inspirasi, kemudian dimasukkan dalam silabus 

model pelatihan dan skenario kegiatan pem-

belajaran sehingga rancangan ini nantinya men-

jadi dasar untuk pengembangan model pelatihan 

guru Sekolah Menengah Kejuruan berbasis soft 

skills. 

a. Validasi Produk Pelatihan 

Grafik 4.1. Hasil Validasi Produk dan 

Perangkat Evaluasi pada Model Pelatihan Guru 

SMK berbasis soft skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tahap Implementation 

Tahap ini bertujuan untuk merealisasikan 

desain pengembangan model pelatihan yang 

telah dibuat dalam situasi nyata. Adapun 

langkah-langkah dalam tahap implementation 

sebagai berikut: 

a) Tahap Uji Coba 

1) Uji Coba Perorangan (one to one) 

Setelah melakukan beberapa perbaikan 

sesuai saran dan penilaian para validator, maka 

uji coba perorangan dilakukan dengan me-

libatkan 3 orang guru sebagai subjek coba. Uji 

coba dilakukan untuk melihat respon guru 

(subjek coba) terhadap modul model pelatihan 

yang dikembangkan. Hasil ujicoba perorangan 

menunjukkan bahwa penilaian guru terhadap 

modul model pelatihan guru SMK berbasis soft 

skills memenuhi kriteria baik, dan hasil penilaian 

modul pelatihan memperoleh total rata-rata 4 

yang menunjukkan bahwa memenuhi kriteria 

baik. Pada aspek format teori pendukung modul 

yang mempunyai empat kriteria penilaian mem-

peroleh nilai rata-rata 3,8 yang menunjukkan 

bahwa aspek tersebut berada pada kategori baik, 

pada aspek struktur modul dengan 9 kriteria 

penilaian mendapatkan nilai rata-rata 4,2 yang 

menunjukkan bahwa aspek tersebut berada pada 

kategori baik. Pada ujicoba perorangan(one to 

one) masih perlu diadakan revisi kecil terhadap 

aspek-aspek yang skor penilaiannya masih relatif 

rendah, dengan cara menelaah kembali dan 

menyesuaikan dengan hasil penilaian guru dan 

ahli materi. Hasil perbaikan tersebut selanjutnya 

digunakan untuk uji coba pada subjek coba yang 

lebih banyak yaitu pada ujicoba kelompok kecil.   

2) Tahap Uji Coba Kelompok Kecil 

Sebelum dilakukan tahap ujicoba 

kelompok kecil, terlebih dahulu dilakukan 

perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan yang 

diperoleh pada perangkat produk model 

pelatihan guru SMK berbasis soft skills saat 

ujicoba perorangan. Pada tahap ujicoba 

kelompok kecil dilibatkan 6 orang guru sebagai 

subjek coba untuk mengevaluasi aspek modul 

pelatihan. Aspek modul pelatihan guru SMK 

berbasis soft skills.  

Penilaian respon subjek coba pada aspek 

ini bertujuan untuk mengetahui nilai ketertarikan 

guru terhadap model soft skills terintegrasi. Hasil 

yang diperoleh bahwa respon guru terhadap 

model pelatihan guru SMK berbasis soft skills 

diperoleh total rata-rata 4,4 yang menunjukkan 

bahwa model pelatihan ini baik. Selanjutnya 

penulis kemudian merevisi segala kekurangan 

yang diperoleh pada ujicoba kelompok kecil dan 

hasil revisi yang digunakan untuk keperluan 

ujicoba terbatas. 

Adapun respon guru sebagai subjek coba 

terhadap materi pelatihan berbasis soft skills ada 

aspek materi pelatihan diperoleh rata-rata 4,43 

yang menunjukkan bahwa materi pelatihan ini 

baik. Selanjutnya penulis kemudian merevisi 

segala kekurangan yang diperoleh pada ujicoba 

kelompok kecil dan hasil revisi yang digunakan 

untuk keperluan ujicoba terbatas. 

3) Tahap UjiCoba Lapangan 

Tahap ujicoba lapangan merupakan tahap 

terakhir penelitian model pelatihan guru SMK 

berbasis soft skills, oleh karena itu terlebih 

dahulu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap 
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kekurangan yang diperoleh pada model pelatihan 

berbasis soft skillspada saat uji coba kelompok 

kecil. Pada tahap uji coba lapangan, dilibatkan 

sebanyak 30 orang guru yang kemudian menjadi 

peserta pelatihan, guru yang diprioritaskan 

mengikuti pelatihan adalah guru produktif dari 

masing-masing Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri di Kabupaten Bantaeng untuk meng-

evaluasi model pelatihan berbasis soft skills yang 

telah dibuat.Penilaian respon peserta pelatihan 

dilakukan pada akhir pembelajaran. Evaluasi 

dari peserta pelatihan menyangkut aspekdari 

modul dan buku panduan model pelatihan. 

Adapun hasil uji coba lapangan disajikan dalam 

bentuk grafik berikut ini: 

Grafik 4.2. Hasil pengamatan aktivitas peserta 

pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang di-

lakukan oleh dua orang pengamat dapat dilihat 

bahwa semua aktivitas pada aspek yang dinilai 

mendapat respon yang baik oleh pengamat, ini 

dibuktikan bahwa semua aspek yang dinilai 

teramati/terlaksana yang dilakukan oleh peserta 

pelatihan (guru produktif) dengan jumlah aspek 

yang teramati adalah 5 indikator yaitu 2 (dua) 

pengamat memberikan masing-masing nilai 4 

dan 3terhadap semua aspek indikator mulai dari 

kedisiplinan diperoleh 91% terlaksana, keaktifan 

diperoleh 81% terlaksana, kerjasama diperoleh 

87% terlaksana, kejujuran diperoleh 98% ter-

laksana, dan kemampuan berkomunikasi di-

peroleh 82% terlaksana, sehinggaberada pada 

kategori dapat terlaksana semua aktivitas peserta 

pelatihan (guru produktif). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pelatihan, 

peserta  memberikan respon yang positif, sangat 

antusias dan mempunyai semangat dalam meng-

ikuti pelaksanaan pelatihan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pelaksanaan pelatihan ini 

efektif dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng. 

Berikut ini adalah grafik hasil pengamatan 

aktivitaspeserta pelatihan. 

Hasil Respon Peserta Pelatihan (guru 

produktif) 

Hasil analisis data respons peserta pe-

latihan (guru produktif) diperoleh dari pem-

berian angket/kuisoner kepada 30 orang peserta 

pelatihan (guru produktif) untuk diisi diakhir 

pelaksanaan pelatihan. Hasil yang diperoleh 

bahwa respon peserta pelatihan (guru produktif) 

terhadap pelaksanaan model pelatihan berbasis 

soft skillsdidapatkan hasil dari penilaian peserta 

pelatihan pada pertanyaan pertama mengenai 

pendapat peserta pelatihan tentang pelaksanaan 

pelatihan diperoleh rerata 4,5 dengan persentase 

90% berada pada kategori sangat baik, per-

tanyaan kedua mengenai perangkat model pe-

latihan yang digunakan dalam pelatihan di-

peroleh rerata 4,3 dengan persentase 86% berada 

pada kategori sangat baik.Kemudian respon 

tentang media pembelajaran model pelatihan 

diperoleh rerata 4,1 dengan persentase 83% 

berada pada kategori baik, pertanyaan ke empat 

mengenai gambar dalam modul model pelatihan 

diperoleh rerata 4,3 dengan persentase 86% 

berada pada kategori sangat baik, selanjutnya 

pertanyaan ke lima mengenai susunan materi 

dalam modul pelatihan diperoleh rerata 4,6 

dengan persentase 91% berada pada kategori 

sangat baik, selanjutnya pada pertanyaan keenam 

mengenai sampul buku panduan dan modul 

pelatihan diperoleh rerata 4,6 dengan persentase 

91% berada pada kategori sangat baik, kemudian 

respon mengenai bahasa buku panduan  dan 

modul pelatihan diperoleh rerata 4,4 dengan 

persentase 87% berada pada kategori sangat 

baik, selanjutnya pada respon kedelapan  

mengenai minat mengikuti pelatihan diperoleh 

rata-rata 4,9 dengan persentase 98% berada pada 

kategori sangat baik, pada respon ke sembilan 

mengenai materi yang disajikan pada pelatihan 

diperoleh 4,4 dengan persentase 89%, selanjut-

nya respon ke sepuluh mengenai skenario 

pelaksanaan pelatihan diperoleh 4,6 dengan 

persentase 91%, respon ke sebelas mengenai 

pelaksanaan pelatihan guru diperoleh 4,4 dengan 

persentase 88%, respon ke dua belas mengenai 

kelengkapan penyajian dalam buku panduan dan 

modul pelatihan diperoleh 4,5 dengan persentase 

90%, dan respon ke tiga belas mengenai materi 

apakah sangat membantu pemahaman guru dalm 
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mengimplementasikan soft skills dalam pem-

belajaran diperoleh  4,5 dengan persentase 91%. 

Dari tiga belas butir pertanyaan yang diberikan 

menghasilkan respon yang positif dari  30 (tiga 

puluh) responden diperoleh total rata-rata 4,5 

dengan persentase 89% yang berarti berada pada 

kategori sangat baik, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas yang dilakukan pada pelak-

sanaan pelatihan guru SMK berbasis soft skills 

mendapatkan respon yang positif dari responden 

sehingga model yang digunakan dapat berada 

pada kategori praktis. Berikut ini grafik hasil 

analisis respon  peserta pelatihan (guru pro-

duktif) pada pelaksanaan model pelatihan guru 

SMK berbasis soft skills. 

 
Grafik 4.3 Hasil analisis respon  peserta pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Belajar Peserta Pelatihan 

Hasil analisis tes belajar peserta pelatihan 

dilakukan dua kali hanya untuk tes kognitif yaitu 

pre test dan post test, untuk mengetahui afektif 

peserta pelatihan hanya dengan melalui penga-

matan observer, dan pada aspek psikomotorik 

hanya dengan melakukan peer teaching dan 

penilaiannya berdasarkan RPP yang telah 

dikumpul dengan mengintegrasikan 5 atribut soft 

skills dalam pembelajaran, hasil belajar peserta 

pelatihan dapat dilihat pada grafik 4.5. 
Grafik 4.5 Hasil belajar peserta pelatihan 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Hasil Belajar Peserta  

 

 

Berdasarkan penilaian pada grafik 4.5 

Diperoleh nilai rata-rata pada tahap pre-test 

yakni 54.38 kemudian pada tahap post-test  

meningkat menjadi 83.23, pada tahap peer-

teachingmemperoleh nilai rata-rata 80. Hasil 

evaluasi ini menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar peserta pelatihan (guru 

produktif) setelah mengikuti pengembangan 

model pelatihan guru SMK berbasis soft skills, 

ini dibuktikan pada kolom peningkatan hasil 

belajar terjadi peningkatan hasil belajar sebesar 

28,85. Selanjutnya pada kolom nilai praktek, 

nilai rata-rata peserta pelatihan telah mencapai 

80% dari standar KKM yang telah ditentukan 

oleh peneliti yakni 75.00 

2. Tahap Evaluation 

Setelah dilakukan uji coba, tahap berikut-

nya adalah mempelajari apakah produk model 

pelatihan guru SMK berbasis soft skillssudah 

sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelum-

nya dalam hal ini meningkatkan pemahaman 

guru SMK untuk mengintegrasikan soft skills 

dalam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut 

maka pada tahap ini dilakukan klarifikasi data 

yang didapat dari instrumen penelitian melalui 

observasi dan kuisioner. 

Evaluasi formatif melalui instrumen 

observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 

hasil pengamatan yang dilakukan oleh dua orang 

pengamat selama proses pelatihan berlangsung 

dapat dilihat bahwa semua aktivitas pada aspek 

yang dinilai mendapat respon yang baik oleh 

pengamat, ini dibuktikan bahwa semua aspek 

yang dinilai teramati/terlaksana yang dilakukan 

oleh peserta pelatihan (guru produktif) dengan 

jumlah aspek yang teramati adalah 5 indikator 

yaitu 2 (dua) pengamat memberikan masing-

masing nilai 4 dan 3 terhadap semua aspek 

indikator mulai dari kedisiplinan diperoleh 93% 

terlaksana, keaktifan diperoleh 78% terlaksana, 

kerjasama diperoleh 88% terlaksana, kejujuran 

diperoleh 98% terlaksana, dan kemampuan ber-

komunikasi diperoleh 79% terlaksana, sehingga 

berada pada kategori dapat terlaksana semua 

aktivitas peserta pelatihan (guru produktif). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 

pelaksanaan pelatihan, peserta memberikan 

respon yang positif, sangat antusias dan mem-

punyai semangat  dalam mengikuti pelaksanaan 

pelatihan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pelaksanaan pelatihan ini efektif dilaksanakan di 

Kabupaten Bantaeng.  
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Evaluasi sumatif melalui instrumen respon 

peserta pelatihan setelah proses pelatihan selesai 

dengan membagikan kuisioner kepada semua 

peserta pelatihan, maka hasil dari kuisioner 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Dari 

tiga belas butir pertanyaan yang diberikan 

menghasilkan respon yang positif dari  30 (tiga 

puluh) responden diperoleh total rata-rata 4,5 

dengan persentase 89% yang berarti berada pada 

kategori sangat baik, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas yang dilakukan pada pelak-

sanaan pelatihan guru SMK berbasis soft skills 

mendapatkan respon yang positif dari responden 

sehingga model yang digunakan dapat berada 

pada kategori praktis 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pem-

bahasan yang telah diuraikan, serta melihat 

permasalahan dari rumusan masalah dan per-

tanyaan penelitian, maka dapat ditarik kesim-

pulan sebagai berikut : 

1. Model hasil pengembangan pelatihan guru 

Sekolah Menengah Kejuruan berbasis soft 

skillsmengacu pada model pengembangan 

ADDIE yang di kombinasikan dengan model 

Dick and Careymeliputi; (1) tahap analysis 

yaitu: analisis kebutuhan untuk menentukan 

masalah dan solusi yang tepat dalam 

menentukan model pada pelatihan guru 

Sekolah Menengah Kejuruan berbasis soft 

skills, (2) tahap design dengan menggunakan 

3 tahapan model Dick and Carey yaitu: 

identifikasi tujuan pelatihan, melakukan 

analisis instruksional, mengembangkan 

instrumen tes dan penilaian, (3) tahap 

development yaitu mengembangkan model 

pelatihan guru Sekolah Menengah Kejuruan 

berbasis soft skills yang kemudian divalidasi 

untuk di uji cobakan, (4) tahap implement-

tation yaitu melaksanakan program pem-

belajaran dengan menerapkan model pela-

tihan guru Sekolah Menengah Kejuruan 

berbasis soft skills dalam kondisi nyata (5) 

tahap evaluation yaitu: melakukan evaluasi 

pada pengembangan model pelatihan guru 

Sekolah Menengah Kejuruan berbasis soft 

skills. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

pelatihan guru Sekolah Menengah Kejuruan 

berbais soft skills telah memenuhi kriteria 

kevalidan yang meliputi aspek model dan 

aspek materi. Model pelatihan berbasis soft 

skills dikatakan praktis karena hasil respon 

peserta pelatihan dan fasilitator terhadap 

model pelatihan berbasis soft skills ini berada 

pada kategori sangat baik. Model pelatihan 

berbasis soft skills dikatakan efektif, hal ini 

dapat dilihat dari hasil evaluasi peserta 

pelatihan yang menunjukkan adanya pen-

ingkatan sebelum menerima materi melalui 

pretest dan setelah mendapatkan materi 

melalui posttest. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model pelatihan guru Sekolah 

Menengah Kejuruanberbasis soft skills yang 

dikembangkan memenuhi kriteria valid, 

praktis, dan efektif. 

Respon dan tanggapan peserta pelatihan 

terhadap pengembangan model pelatihan guru 

Sekolah Menengah Kejuruan berbasis  soft skills 

berdasarkan Perangkat yang dihasilkan dari 

pengembangan model pelatihan berupa (1) Buku 

panduan yang terdiri dari silabus dan skenario 

kegiatan pembelajaran memiliki respon dan 

tanggapan yang sangat baik dari semua aspek 

yang telah divalidasi, begitupun pada  (2) Modul 

pelatihan guru SMK berbasis soft skill juga 

mendapatkan respon dan tanggapan yang sangat 

baik setelah dilakukan revisi. 
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