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ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONA I,
GURU SMK JURUSAN TEKNIK BANGUNAN

(Survei Pada SMK Negcri di Kota Makassar)

Baldrani Rauf' datr Ntuhamm.d Ardi,
Fakultas Tekni k,LiNlM Makassar

email: bak h ran iranfi g2dJahoo.com dan arditomaemdl.cori

Abstrak
Peneliti.an.ini bet.hi a rultuk nlengetahui .jesh.ipsi natefi petatihan yang harus dilatihkan pct.ta
.q t1! SMK insan b..tlisunan di Kota Makassat. sehingga i, npoenir pt:olesiuat neteka iapat
I'b;l,,1c.+"- ba p dra.tcbi., b\,k.rt,t$ 1,a,c,p* .i, n"np,,a.ai ,n,r,,i a:,\tJud.I IJapepa,t dat. ta,npa.at: d.)i tr an petojara4 r,,te d,a r, :, e, nscn\aafiantureri pembetujaran yotls diampu, (d) ensr"banskan keptofisiant;n se,.a,a tit tetaniutan,
dati G). urcfdtfaatka! kklotosi infannasi .t;n kotninitnsi intik menge,ntangka iir; ,lariabet
]uns dipethatikon dalatn penetitiun ini adqtah .tesh.ipsi nateri petai-ihan yeis harus ct,tatiltkanpoda.sn SMK j1rusan reknik B.lnsunan di Kntu Mt*ussdr iehingga ioniuen:; Tt.ofbsnnattnercka.tlapat lebih baketnbang ttan tehih betkrtutitas. Anatisi yang digumkan datai penetitian
ini adalah analisis deskt.iptiJ: Hasit penetitia nlen,njukkan bahln: (t beskrtpsi tnareripetatihan
podq aspek tnensua'ai tndtefi ajdt adardh: 1a.1 katiiut bernakna; (b) p*"s,;f, O p",,:ieLajaft,n
inli: dan /d) pensstmaatl/penenpan tnetode t cns,rtaL e) Deskt.ipsi nar.i petat;nun paaa aspek
neng dsai eandar konpetenli dan kampeten\ Jasa| uara petajaran yalg ctiatnpu adatah: (a)
pen\a6un.n RPP berdasarkan krikttt m 2at3; dan (, penya\un; ins;rune,../ bohan

^ut:asi/penikian. 
(3) Deskipsi mdtei peratiltun p,ii i"pit nenselnbanskLn nlateri

petnbetaj.aun adatah: (.t) neneta?kan stan.tat kanpa,nsi un",n tnta p"talaidn yni ctumpu: (t)
naterapkan standar kotllpetensi inti; dan (, nenttapkan slan.tat korp",*"i .i.nrnrr. 14De'h.ipsi natefi.pada aspek pensetnbansa kepnyfesiinatann secara teitaannttan aaaan: i")rtrclitiol titldakan kelas; A) penetitian sut\tt, tc) pL cri an kot.e!.t bnat; d) penetitian
pet batlditlgan: le) analisis data kuantitatif: tf) dndtkis'.tuta kuahtatil, tg p*),n*ri, npo*,
penelitia\: da (h) penbuatan aniket (5) Desk.ipsi tnata.i petatihan patt"a aspek ne nnf;atkan
tahnlosi itfot,]asi .lan kou ulika:\i .iaa,n, Al p",g,,iruon p.in, p.ii,, Al ,,*"s,/^*
,tbnna:iitdtu nletatui i emet: /c) penanfaatan e tnaij aann i-*" ).*"di*."; a., 61. . ".h. .t -.-, ., F tai , .., hc"br.. . *a\,.ar

Katu Aun.i. Guru, konpetensi, dan prcfesiondt

rhis \ru.r dutts to .tetenline ,r" ,l::,li;';,, of h.aininK late].jats ,111st be n..the.t invcdhinl t.u.her in .ltctkdssdr titr htildirg,ltrattnent sa ttt,tl rhet .un be ttnr. ptafessiatlat
cotpuu,tcc tletekrys an,t uo,e qitir_.,, "" aspects: /a) naster teaching ntetitls, tb) cann.at oJ
s.ta dLnls ol to petente .nt.t ha'ic conpetences ntbjects o;f teaching,l4 rletekp,ing'of tedchrlg
Ituntntg 

"xllcrials, 
td) derelop pnfessit l.ltj/! at,n o sot,s bas;, unJ @ t'tttz; jntonnatian

,.J ,tt. tr.".t. ,'oq Lt t.r tt.1,,,..,.. f,,.,,"ut..,..,1..ap?t ttl i- \t ,.t\ is ).' ..,itt. tt .'tl,pr'..i. .r.,,..t1.r., -,.,1 b" t.i,.. t:t ,uiation.t 
^,.,., 

B.,i.ai,g,.p:tt otta6
d1)athrc]1! in )lakassar so pratessio at canpete ce the! can be nore ttevetolitt anrt beu*.ttuli\, thr alab,si\ sed it1 thb shtb h d descrit)tile anab,sis. The retttts siou,ett *at: (t)
Desctiption ol the h ainnlg tl1. erial ot1 uldrtering ospects oJ tedchiug tnateriots d].e: (a) .rcan;ndut
s.e.tnences. (B) pa.iagt.ryh, lL-) ere teaming: unJtJ)tt, u,t ,qDti.utto, ol kdJth;g n.&ods /2)
De\cripti.n al the ttaining nnlerid on stqnddrct tnastering aspects atul basic ctxitpaenc;es of
t&chinss bitus are (L!) ptepdtution oflesson ptans basedin tie cun icutjln in2013: dnd(Utheplpdrati.,j ./ iDshn].rtr tut.ri.tt euatu io / assessnent. (3) Detcription of n.ajning

.hnn.l ,Iltk.nt l'oi I \..1 ),<u\tus )t)l r
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tnaterial:; on aspects of derelopitlg learnilg materials are: (a) e:ttahli-1|1 a cotnnon canpetencv
standard o.f teachhlg st$iects: (B) set &e standffd care conpetenciesi and (c) estuhlishes an

d&litianal co"eetency stdnddds. (,1) DesUiPtion oi tlE matetials on dn ongoing hdtis

keprcfesionald n devlopnent aspects a €: /.!) a class actian research; (B) rcsearch sutNeyr; (C)

offelatiatnl rcsearch: (D) cotnparatire resedtch; (E) the anabtsis ofq antitative datd; (l') the

anab'sis ofqudlitath,e data: (q tlrc ptepat atian ol re'ieajch t epofts, and (h) the nanlLfacture of
the xrticle 6) Dtvriptidl ol ite h ailing mdteials on aspec^ of utilizing info]ndtiatl and
conltnlnicatio)1 technotog are: fu) cotl al al the poret poillt: (B) access to itibrtnation / dnta ria
tue i ernet; O np use af e.nail in the learntug ptDcessi a d (d) ctedte d ca lputer ba'ed

K4:t otds: 7 edchet, conpetenc€, anll trcIessianal.
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PENDAHI]I,IJAN
Permen Diknas Nomor 16 Tahun

2007 tentang standar kualifikasi
akademik dan korrpetensi guru yang
menrpersyaralkan empat kompelensi
yang harus d;miliki oleh guru dan salah

salu diantaranya lang sangat penting
adalah kompetensi prolesional.
Sclanjutnya Peraturan Pcmerintah (PP)

Nomor 19 Tahon 1005 tentang Standar
Nasional Pendidikan pasal 28 ayat I
din)atakan bah*a pendidik atuau guru

harus mcmiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi sebagi agen pendidikan. PP

No I8 Tahun 2007 tenlang guru
menyatakan bah$lt salab satu kompelensi

l-eng harus dimiliki oleh guru adalah

kompetensi prolesional. NIul)'ase (2002)
nenjelaskan bah*a ada enlPat

kompelensi )ang harus diinilik; oleh guru
yakni : (l) kompeiensi pedagogik. (2)

kompetensi profesional- (i) kompetensi
keperibadian dan (l) kompetensi sosilll.
Selanjutn,\,a Vlul)asa menga{akan
kccmpat kornpetensi ini \ang nrembentrlk
kompctensi standar plof'esional
guru.Guru memiliki perar )ang sangat
penring dalan lnenentukln kuantilas dan

kualitas penbelajaran (Llsnran. l0l0).
Deskripsi matcri pelatihan dalam

rangka meningkatkan kompetensi
p(fesinal gul-!r SMK jurusan bangunan

belum tersedia. Oleh karena itlr kaiian
dan analisis maleri pelalihan yang dapat

diberikan kepada guru dalam rangka
menir gkalkan konpetensi profesionalni a

perlr ditelili.

Penelitian ini bertujuan untuli
nlengetahui deskipsi materi pelat;han
yang harus dilatihkan pada guru SMK
jurusrn bangunan di Kolr MdLd.sar
.ehinEJa kompclensi proli5i.rJl rnereka

dapat lebih berkembang dan lebib
berkualitas pada aspek: (a) menguasai

lrrrer'; ajar. rb) mcrAra5di \'dndar
kornpel<r5i d"n kornpcter'i da..rr matr
pelajaran yang diampu, (c)
mengembangkan maleri pembelaiaran

)ang diampu, (d) rrengembangkan
kcprole'ionrlcn secara berk(lar iulan. dan

ti) mcrnan laalk.rn rcklologi inlorma'i
dan komunikasi untuk mengembangkan
did.

METODE PENELITIAN
Dilihat dati sisi metodologi, maka

penelitian ini tergolong penelitian
kuantitatif. Dilihat dari sisi cakupan,

maka penelitian ini tergolong penelitian
,rrvci. loktisr pene it:an .rJhla\ S\4T(

Negeri di Kola Makassar.Vnriabel yang

diperhaiikan dalam penelitian ini adalah

de.lrip,i rnateli p.l:rtihar lang l-rrus
dilalihkan pada guru SMK jurusan

I eknik il!rgrrnan tl. Ko.r \lrki 'sa"
sehingga kompetensi profcsional mereka
dapat lebih berkembang dan lebih
berkual;las.

Populasi penelitian ini adalah

KLfJIJ se"olr.r 5\41(. Cd-L <MK
juftrsan Teknik Bangunan dan pakar
pendidikan yang relevan di Kota
Makessar- Sampel penelitian adalah 2

(dua) orang kepala sekolah SMK dan 28

''rrl I .gllru \VK jLru'd'r ltkqik

)ndli'i' Pe ge ibattgdn k'npetensi ..
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Bangunan dipilih dengan metode
pto'posive sompling. Data penelitian ini
dikuD,pul dengan cara melakukan
wawancara terstrutur terhadap anggota

sanrpel. Pelaksanaannya adalah menemui
anggota sampel pada sekolah mereka

masing-rrasing.Analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis
deskiptiL Analisis ini mendeskripsikan
setiap variabel secara mendalanr.

HASIL PENELITIAN
1. Materi pelatihan yang perlu

diberikan dalam meningkatkan
kompetensi profesional, kbususn)'a

dalam penguasaan materi ajar.

a. Kalimat bermakna
Responden (sampel) )ang

menginginkan atau menyetakan bahua
kalimat bermakna tepal untuk dilatihkan
kepada guru dalam mengerrbangkan dan

meningkatkan kompetensi pfirf'esional
guru, khususnya dalam pcnguasaan

materi ajar.
'ferdapat 20 atau 66.7% dari ]0

responden yang nlerespon bahna
pelatihan tentang materi kalinal
bermakna sangat dibutuhkan. dan

terdapat l0 atau 3i.3% dari l0
responden Yang merespon bahxa
pelatihan tentang matei kalimat
bermakna dibntuhkan dalam rangka
pengembangan dan peningkalan
kompetensi prolesional guru SMK
Negeri .lurusan Teknik Bangunan di
Kota Makassar. Ber-dasarkan uraian ini
disimpulkan untLrk

mengembangkan dan meningkalkan
kompetensi profesional guru. kllususnya
dalam pcnguasaan materi ajat.

'lerdapat 27 atau 90oZ dari 30
responden yang meresPon bah"va
pelatihan tcntang matcri membuat
paragral dalam sebuah wacana sangat

dibutuhkan, terdapat 2 aI'u 6,7yn dati 30
responden yang mefespon bahwa
pelatihan tentang materi paragtaf dalam
sebuah wacana dibutuhkan, dan terdapat
1 atau 3,3Yo dari 30 responden yang

merespon bahwa Pelatihan tentang
materi paragraf dalam sebuah wacana
kadang-kadang dibutuhkan dalarn rangka
pengembangan dan Peningkatan
kompetensi profesional guru SMK
Negeri Jurusan Teknik Bangunan di
Kota Makassar. Berdasarkan uraian ini
disimpulkan
mengembangkan dan meningkalkal
kompetcnsi profesional gllrLl SMK
Negeri Jurusan Teknik Bangunan di
Kota Makassar pada aspek menguasai

materi ajat perlu diberikan pelatihan
membuat patagraf.
c. Pembelajaran Inti

Responden (sampel) yang
menginginkan aiau menyatakan bahwa
materi pembelajamn inti dalam setiap kali
pcrtemuan tepat untuk dilatihkan bagi
guru dalam mengembangkan dan
meningkatkan kompetensi prolesional
glLru. khususnya dalam penguasaan

rnateriaiar.
Tcrdapat 25 atau 83,3olo dari 30

responden Yang melespon bahwa
pelalihan tentang pembelajaran inti
sangat dibutuhkan, terdapat 5 atall l6.7oZ
dar; i0 responden )ang merespon bahwa
pelalihan tenlang pembelajaran inti
dibuluhkan dalam rangka pen.-p.embangan

dan peningkatan konpctensi profesional
guro SlvlK Negcri Jur-usan Tcknik
Bangunan di Kota Makassat

Ilerdasarkan [mian ini disinpulkan
bahua [ntuk menge$bangkan dan

meningkatkan kompetensi proltsional
sLrru SlvlK Ncgeri Julusan Tekni!
Brrr'.:unrr' ui \ot. Vrkd.sJr orJr , pck

bahwa untuk

mengembangkan dan meningkaikan
kompetcnsi prottsional guru Si\lK
Negeri Jurursan leknik Uangunan di
Kota Nlakassar pade aspck menguasai

mater'i aiar. pcrlu diberikan pelalihan
menyus n kalimat bermakna.
b. Paragral

Responden (sampel) yang

mcnginginkan alau rnenyatakan bah\'\ a

paragraf dalam satu \\'acana auu dalam

satLr lopik materi pelatihan !epa1 unluk
dilatihkan bagi cur u dalaln

.rnil.tllIeto t. l'tl I \, I lg tlt!5 l0ll
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pelatihan tentang

menguasai materi ajar, perlu diberikan
pelatihan tentang pembelajaran inti.
d. Penggunaan/Penerapan metode

mengajar
Responden (sampel) Yang

menginginlGn atau menyatakan bahwa
penggunaan/penerapan metode mengajar
tepat untuk dilatihkan bagi guru dalam

mengembangkan dan meningkatkan
kompetensi profesionalnya, khususnya
dalam penguasaan materi ajar.

Terdapai 28 atau 93,3% dari l0
responden yang merespon bahwa

penggunaan/

penlrusunan RPP ber'dasarkan Kurikulum
2013 lepat untuk dilatihkan dalam
mengembangkan dan meningkatkan
kompctensi profesional guru, kiususnya
dalam penguasaan standar kompetensi

dan menetapkan kompelensi dasar mata
pelajaran yarrg diampu-

Terdapal 26 atau 86,7% dari 30

responden yang merespon bahwa
pelatihan tentang maleri tnenyusun RPP

berdasaftan Kurikulum 2013 sangal

dibutuhkan, terdapat 4 atau l3,l% dari
30 responden yang merespon bahwa
pelatihan tenlang materi penylrsunan

RPP berdasarkan kurikulutr 2013

dibutuhkan dalam rangka pengembangan

den peninskahn kompetensi profesional

::uru SiUK Negeri Jurusan l'eknik
Bangunan di Kota N{akassar.

Berdasarkan utaian ini disimpulkan
bah\\a untuk mengembangkan dan

meningkatkan kompetensi prolesional
guru SN{K Negeli Jurusan Teknik
Ilangunan di Kota Makassar pada aspek

menguasai standar kompetensi dan

menetapkan kompetensi dasar lnata
pelajaran lang diampu, perlu diberikan
pelatihan tenlang penyusunan RPP

berdasar-kan kurikulum 201 3.

b. Pen)usunan
e!aluasirpenilaian

instrumen/bahan

Responden (sanpel) Yang
menginqinkan alau menyatakan bahwa

inslrumen/bahan

penerapan metode mengajar sangat

dibutuhkan, dan terdapat 2 atau 6.7%o

dari 30 responden yang merespon bahwa

pelatihan tentgng penggunaan/penerapan

metode mengajar dibutuhkan dalam
rangka pengembangan dan peningkatan

kompelensi profesional guru SMK
Nege Jurusan Teknik Bangunan di
Kota Makassar. Berdasarkan uraian ini
disimpulkan
mengembangkan dan meningkatkan
kompetensi prolesional guru SMK
Negeri Jurusan Teknik Bangunan di

Kota Makassar pada aspek menguasai

materi aiar, perlu diberikan pelalihan

tentang penggunaan/penerapanmetode
mengajar.

Berasarkan Llrai4n terdahulu dapat

dipahami bahwa deskripsi materi
pelatihan yang dibutuhkan oleh guru

SMK Negeri Jurusan Teknik Bangunan

di Kota Makassar pada aspek menguasai

materi Aiar adalah: (a) kalimat bermakna:
(b) paragraf; (c) pembelajaran inti: dan

(d) penggLrnaan/penerapan metode

rnengajar.
2. Materi pelatihan yang perllL diberikan

dalam meningkatkan konpetensi
profesional, kiususnya dalarn

menguasai standar konrpetens; dan

menetapken kompetensi dasar mala
peiajaran yang diampu.

a. Penyusunan RPP berdasarkan

Klrrikulurn 2013

Responden (sampel) )ang
menginginkan atau menlatakan bahr a

e\ aluasiipenilaian tepat unluk dilatihkan
ba-ci guru dalam mengemban-qkan dan

pen).Lrsunan

rneningkatkan kompetensi

pelatihan lentang pen) usuncn

bahwa unluk

prof'esionaln) a. khususnya dalam

menguasai 5tandar komPelensi dan

menetapkan komPetensi dasar mata

pelajaran )ang dialnPu.
Terdapat l7 arau 90% dari 30

responden )ang Nerespon bahwa

instru ncn/bah an eval uas i/pen i la ian

sangat dibuluhkan. lcrdapat 2 atau 6,77o

dari ,10 rcsponden yang nlerespon bah\ra
pelatihan tentanq mateli pen)usunan

instrulnenibehan evalLlasi,penilaian
dibutuhkan. dan teI1lapat I araLr i-39/o

I r kt i i\is I'en g.,t hL E.nt Kanlolt.n' i
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dari 30 responden yang merespon bahwa
pelatihan tentang materi penyusunan
inslrlrmenbdhan e\aJuJsi,penilairn
kadang (rddng dtDu,r,ltkrn ddldm rraikJ
pengembdng.m dan penin8(atan
kompetcnsi prote..undl guru \Ml(
Negeri Jllrusan Teknik Bangunan di
I\ota Mdka.5.ir. Berdcsrrkrn ur.aiarr i,ri
disimpulkan bahwa Lrntuk mengen1_
bdngkrn dJn rnening\atkan kornpe.en-i
profes;onal gunt SMK Ne!cri Juru-an
Teknik Bangunan di Kota Makassar
pada aspek mengLlasai standar
kompeten-i dan menetapkan (ompcten.i
dasar mara pehjaran )rng Jia'npu- perlu
diberikan pelarihan lentang penyusrtnJr
rnstrlrmen/bahan evaluasi/penilai3n

Berasarkrn urrian terdahrrlu dapal
dipaha,ni bahu a deskripsi r,raicri
pelatihan yang dibutuhkan oleh guru
SMK Negeri Jurusan Teknik Bangunan
Ji Kola Makas.rr pada a.prk rreng:asai
,randa" Lotnpetcn\i dm menelirpkan
kompelen.i dd-ar nJta pelajarrn lang
diampu adalah: (a) penyusunan Rpp
berdasa*an kurikulum 2013; (b)

pelatihan tentang lnenetapkan standar
kompetensi Luuum mata pelajaran
dibutuhkan- dan terdapar I atau 3.3olo
dari 30 responden yang rrerespon bahwa
pelatihan tentang menetapkan standar
kompcrensi umun mala pelajaran
kadang-kadang diburuhkan dalan Engka
pengembangan dan peningkatan
kompetensi pfolesional quru SMK
Negeri Jurusan leknik Bansunan di
Kota Makassar. Bcrdasarkan uraian ini
disimpulkan bahrra uniuk

penyusunan instrumen/bahan
evaluasi/penilaian.
3. Materi pelatihan yang perlu diberikan

dala'n menilg(alkJn \ompe.ensi
profesional, khususnya dalam
mengembangkan materi pembelajaran
yang diampu.

.a. Metietcpkdn 5tandar kompeletr.i
umum tnc ta pelxiaran

Responden (sampel) yang
rnen) ardlan bJlrra tnencrrpkart snnJi-.
kompetensi umuil matzr pelaiaran tepal
untuk dilatihkan bagi guru dalarr
mengembangkan dan meningk:ltkan
kompetensi proflsionalnya, kiususnva
dalam mengenrbangkan nat;ri
pembelajaian yang diamplr.

Terdapat 26 atau 86.7% dari j0
responden yang mercspon bah."va
pelatihan tcntang menetapkan slanclar
korrpetensi ul'num nata pclaiaran sangat
dibutuhkan. terdapat 3 atau l0% dari 30
i€sponden yang ncrespon bahn,a

Jutna!Meka , hl t No t AgLlstus 20tl

mengembangkan dan meningkatkan
kompetensi profesional guru SMK
Negeri Jurusan Teknik Bangunan di
Kota Makassar pada aspek
mengembangkan materi pembclajaran
yang diampu- perlu diberikan pelatihan
lenLanu mcnelaplJ .r"nJ:r (. mpetcr,i
umum ntaia pelajaran.

b. Menetapkan standar kompetensi inti
Rcspondcn (sampel) _vang

menginginkan atau men\alakan bahwa
menelapkan slandar komptensi inri tepat
untuk dilarihkan bagi guru dalam
mengembangkan dan meningkalkan
kompcre r.i oro.ir5 onarn\J. htr..,.t.n)!
dalarl' tnergi no .n,_^an ntereri
pembclajaran yang diampLr.

Ierdapar tE arau 9l.j% dari l0
responden ]ang merespon bah\a
pelatihan tcntang mencrapkan \randar
kompeLcr.i i i san.:rL d:bU.trl-kjn.
ierdapat 2 alan 6.70% dali j0 responden
)ang mcrespon bah\\a pelatihan renrang
nencrJpkJn .1 rJr L. npctc',.i :r
dibutuhkan dalanr rangka pcngentbangan
dan peningkatan kompcrensi pxrfesio-nal
:.rlLr \\lK \._eri Ju r.rn f..r.lik
Banl. r.rr -i K" r V.r^r...rr
Berdasarkan uraian ini disinpulkan
bahwa untuk ntcngentbangkan da.
meningkatkan kontpctensi prolisional
guru SiVIK Negcri .lurusan Tcknik
Bangunan di Iiola N,laka\sar pada aspck
trengembangknn lrlaleri pl:lnbelajeran
yang diaInpu. pcrlu diberikan pelarihan
tenlang lrlenetapka| standar kompelcnjj
rnlt.



c. Menetapkan standar komptensi
tambahan

Responden (sampel) yang

mcnyatakan bahwa menetapkan slandar
komptensi tambahan lepat untuk
dilatihkan bagj guru dalam
mengernbangkan dan meningkatkan
kompetensi profesionalnya, khususnya
dalam mengembangkan materi
pembelajaran yang diampu.

Terdapat 25 atau 83,3% dari 30
responden yang merespon bahwa
pelatihan tentang menetapkan standar
kompetensi tambahan sangat dibuluhkan,
lerdapat 3 atau 10olo dari 30 responden
yang merespon bahwa pelatihan lentang
menetapkan standar kompelensi
tambahan dibutuhkan, dan ada 2 atau

6,'7% darl 30 responden yang merespon
bahwa pelatihan tentang menetapkan
standar kompeiensi tambahan kadang-
kadang dibutuhkan dalam rangka
pengembangan dan peningkatan
kompetensi profesional gunr SMK
Negeri Jurusan Teknik Bangunan di
Kota Makassar. Berdasarkan Lrraian ini

untrk
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mengembangkan keProlesionalan
secara berkelanjutan.

a. Penelitian tindakan kelas
Responden (sampel) Yang

menginginkan atau menyatakan bah*'a
pelatihan pcneliiian tindakan kelas lepat

untuk dilatihkan bagi gulu dalarn

mengembangkan dan meningkatkan
kompetensi profesionalnya. khususnya

dalam mengembangkan keprof'esionalan

secam berkelanjutan.
Terdapat 29 atau 66,7% dari 30

responden Yang merespon bahrva

pelatihan tentang penelitian tindakan
kelas sangat diburuhkan, dan hanya I

atau 3,3olo dari 30 resPonden Yan-t
merespon bahwa pelalihan t.'nlang
pelelitian Iindakan kelas dibutuhkan
dalam rangka pengembangan dan

peningkatan kompelens; profbsional guru

SMK Negeri Jurusan Teknik Bangunan

di Kota Makassar. Berdasarkan uraian ini

disimnulkan bahwa

disimptLlkan
mengembangkan dan meningkatkan
kompetensj profbsional guru SMK
Negeri Jurusan Teknik Bangunan di

Kota Makassar pada aspek

mengembangkan keprofesionalan secar'a

berkelanjutan. perlu diberikan pelatihan

ientang penelitian lindakan kelas.

b. Penelitian survei
Responden (sampel) )_ang

menginginkan atau menyatakan bah\a
pelatiharl penelitian survei tepat untuk

dilatihkan bagi gLlru dalan mengem_

bangkan dan meningkatkan kompetensi
profesionalnya, khususnla dalanl

mengembangkan kcprof'esionalan secam

berkelanjutan.
Terdapat 29 atau 66.7% dari l0

rcsponden Yang merespon bah\a
pelatihan tentang penelilian suNei sanSat

diblrtuhkan, dcn hanya I alau 3.lo% dari

30 responden yang merespon bah\\a
pelatilran tenlang penclilian sLrrvei

dibutuhkan dalam mngka pengembangan

dan pcningkatan kompetensi prolesional
guru SMK Negeri Jrrrusan Teknik

bahwa LrntLrk

Bangunan di Kota Makassar.

mengembangkan dan meningkalkan
kompetensi profesional gutu SMK
Negeri Jurusan Teknik Bangunan di
Kota Makassar pada aspek
rnengembangkan materi pembelajaran
yang diampu, perlu diberikan pelatihan

tentang menetapkan standar kompelensi
tambahan.

Berasarkan umian teldahulu dapat
dipahanri bahwa deskripsi materi
pelatihan yang dibutuhkan olch guru

SMK Ncgeri Jurusan feknik Bangunan

di Kota Makassar pada aspek

mengembangkan maled pembelajaran

yang diampu adalah: (a) menetapkan

siandar kompctensi !!mum mata
pelajaran; (b) menetapkan standar

kompetensi jnti; dan (c) mcnetapk.rn

standar kompetensi tambahan.

4. Materi pelatihan yang perlu diberikan
dalam mcningkatkan kompetensi
profesional, kiususnYa dalam

Berdasarkan uraian ini disillrpulkan

A dlisis Pergcnthd"gah Ko,tFtcnti



bahwa untuk mengembangkan dan
meningkaikan kompetensi profesional

lurLr SVK \eq(ri Juru,J r lekri(
Bcng'rndn di Knla Vrkd,,rr pdda r,pe^
mengcmbangkan keprolesionalan secara
berkelanjutan. perlu diberikan pelatihan
teniang penelitian survei.
c. Pcneliiian korelasional

Re .ponden , {dmpelr }i]nl
merg;ng:nkan atdu tnen) a(dn oah\\a
pelatihan penelitian kolelasional repal
untuk dilatihkan bagi guru dalam
mengembangkan dan meningkatkan
kompetensi profesionalnya, khususnya
dalam mengembangkan kcprolesionalan
secara berkelanjutan.

Terdapat 27 atau 90% dari 30
responden yang merespon bahwa
pelatihan tentang penelitian korelasional
sangat dibutLlhkan, dan ada 3 atau 10%
dari 30 responden yang merespon bahwa
pelatihan tentang penelitian korelasional
dibutuhkan dalam rangka pengembangan
dan peningkatan kompetensi profesional
guru SMK Negeri Jurusan Teknik
Bangunan
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pclatihan tentang

lerdapat 2 atau 6,70% dari l0 responden
yang melespon bahwa pelatihan tentang
penelit;an perbandingan kadang+adang
dibuluhkan dalam rangka pengembangan
dan peningkalan kompctensi prot'esional
guru SMK Ncseri Jurusan Tcknik
Bangunan di Kota Makassar

Berdasarkan uraian ini disimpulkan
bahwa untuk mengembangkan dan
meningkatkan kompetensi profesional
guru SMK Negeri Jurusan Teknik
Bangunan di Kota Makassar pada aspek
mengem-bangkan keprot'esionalan secara
berkelanjutan, perlu diberikan pelatihan
tentang peneiitian korelasional.
d. Penclitian perbandingan

Responden (sampel) yang
menginginkan atau menyatakan bahwa
pelatihan tentang penelitian perbandingan
tepat unluk dilatihkan bagi gum dalam
mengembangkan dan meningkatkan
kompetensi profesionalnya. khususnya
dalam mcngembanskan keprofesionalan
sccara berkelanjLttan.

lerdapat 25 atau 83.3% dari 30
responden yang merespon bahwa

Berdasarkan uraian ini disimpulkan
bahwa untuk mengembangkan dan
meningkatkan kompetensi prolesional
guru q\.4K \egcri Juru:an Ieknik
Baneunan di Kota \,4dka.sar paJ. crp(k
rnengembangkan keproflsionalan secara
be*elanjutan. perlu diberikan pelatihan
tentang penelitian perbandingan.
e. Analisis data kuantitatif

Re,foaden 1.cr-rpelt )an€
menginginkan atau menyatakan bahwa
pclarihdn Lenrdng anali.i' Jare ku:l.rrirarif
tepat untuk dilatihkan bagi guru dalam
nrengembangkan dan meningkatkan
kompetensi profesionalnya, khususnya
dalam mengcmbangkan keprolesionalan
secara berkelanjutan.

Terdapat 28 atau 93,3% dari 30
rcsponden yang merespon bahwa
ncllrrihan len.dng anrlisis dara kuanr:ralil
sangat dibutuhkan, tetdapat 2 ataLt 6-7o/n

dati 30 responden yang merespon bahwa
oc alihan lentang ancli .i- d.rLa l. tc itdri'
dibLrtuhkan dalam rangka pengembangan
dan peningkatan kompetensi prclesional
guru SMK Negeri .,urusan Teknik
Banglrnan di Kota Makassar.
Bcrdasarkan uraian ini disirnpulkan
bahwa untuk mengembangkan dan
meningkatkan kompetensi ploles;onal
guru SMK Negeri Jurlrsan Teknik
Bangunan di Kota Makassar pada aspek
mengenl-bangkan keprofesionalan secara
berkelanjutan. perlu diberikan pelarihan
ienlang analisis data kuantitatil
I Analisis data kualitarif

Responden (sampcl) yang
menginginkan atau ntenyatakan bahwa
pelatihan tenlang analisis data kLlalitalif
tepat unruk dilatihkan bagi gu|u dalarr
mengembangkan dan meningkalkan
kompetensi profcsionalnya- lihLlsusnya

di Kota Makassar.

penelirian
perbandingan sangar diblltuhkan,
terdapat 3 atau 10o/u dari 30 responden
yang tnercspon bahwa pelatihan tentang
penelitian perbandingan dibutuhkan, dan

Jn]1LI,\lekoi , ral.l N. I Ag st s 20ll



dalam mengembangkan keprolesionalan
secara berkelanjutan.

Terdapat 26 atau 86,7% dari 30
responden yang merespon bahwa
pelatihan ientang analiri. Jrtr kurlitrtif
sangat dibutuhkan, terdapat 4 atau 13,3%
dari 30 responden yang merespon bahwa
peldtih.rn lenlang tndlisi' ddr. kualitatil
dibutuhkan dalam rangka pengembangan

dan peningkatan kompetensi profesional
guru SMK Negeri Jurusan Teknik
Bangunan

Jwnal Medi( Kom ikasi Penliktrn Teknotogi dnn Kei ru n 63

Distribusi fiekuensi responden
(sampel.) yang menginginkan atau

menyatakan bahwa pelatihan pembuatan

aftikel lepal untuk dilatihkan bagi guru
da Irm
meninekatkan kompetcnri
prolesionalnya, khususnya dalam

mengembangkan keprofcsionalan secara

berkelanjulan.
Terdapal 25 atau 83,3o% dari 30

lesponden yang merespon bahwa
pelatihan tentang pembuatan aftikel
sangat dibutuhkan, lerdapat 3 atau 10%

dari 30 responden yang merespon bahwa
pelatihan tentang pembuatan artikcl
dibutuhkan, dan terdapat 2 ata! 6,7yo

dari 30 responden yang merespon bahwa
pelatihan Ientang pembuatan artikel ,
kadang kadang dibutuhkan d4lam rangka
pengembangan dan peningkatan
kompetensi profesional guru SN1K

Negeri Jurusan Teknik Banglrnan di
Kota Mal(assar. Berdasarka. uraian ini
dapat disinpulkan bahwa untuk
mengembangkan dan meningkaikan
kompetensi prolesional gulu SMK
Negeri Jurusan Teknik Bangunan di
Kota Makassar pada aspek
mengembangkan keprolesionalan secara

berkelanjutan, perlu diberikan pelatihan
tentang pernbuatan afiikel.

Berdasarkan uraian terdahulu
dipahami bahwa deskipsi matcri
pelatihan yang dibuluhkan oleh guru

SMK Negeri Jurusan Teloik Bangunan
di Kota Makassar pada aspek

mengembangkan kcp|ofesionalan secara

berkelaniutan adalab: (a) penelitian
survei; (b) penelitian korelasional; (c)
penelitlan perban-dingan; (d) analisis
dala kuant;tatif; (e) analisis dala

kualitatil (1) penyusunan laporan
penelitian; dan (g) pembuatan aftikel.
5. Matcri pelatihan yang pellu dibcrikan

dalam mcningl€tkan kolnpelensi
profesional, khususnya dalam

mem4nlaatkan tcknologi infonnesi
dan komunikasi.

a. Penguasaan povtt Painl

Anal i s i s Pensent bdnxan Kan petensi...

mensembanskan dan

Berdasarkan uraian ini disimpulkan
bah$a untuk mengembangkan dan

meningkatkan kompetensi profesional
guru SMK Negeri Jurusan Teknik
Bangunan di Kota Makassar pada aspek
mengembangkan keprofesionalan secara

berkelanjutan, perlu diberikan pelatihan
tentang analisis data kualitatif:
g. Pen),usunan laporan penelitian

Responden (sampel) yang

menginginkan atau menyatakan bahwa
pelatihan penyusunan laporan penelitian
tepat untuk dilatihkan bagi guru dalam
mengembangkan dan meningkatkan
kompetensi profesionalnya, khususnya
dalam mengembangkan keprofesionalan
secara berkelanjutan.

'ferdapai 29 atau 96,7% dari 30

responden yang merespon bahwa
pelatihan tentang penyusunan lapomn
penelilian sangat dibutuhkan, dan hanla
I atau 3,3o% dari 30 responden yang
merespon bahwa pelatihan tenlang

di Kota Makassar.

laporan penelitian

di Kota Makassar-

pen)'usunan

dibutuhkan dalam rangka pengembangan

dan peningkatan kompetensi prolesional
curu SMK Ncgeri Jurusan Teknik
Banglrnan
Berdasarkan uraian ini disimpulkan
bahwa untuk mengembangkan dan

meningkatkan kompetensi profesional
glrru SMK Negeri Jurusan Teknik
llangunan di Kota Makassar paala aspck

mengembangkan keprofesionalan secara

berkelanjutan, perlu diberikan pelatihan
tenlang penyusunan laporan pcnclitian.
h Pemhuatdn artikcl
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Responden (sampcl) Yang

menginginkan atau menyatakan bahwa
pehtihcn peng asaan po er foint Iepal

irntuk dilatihkan baqi iuru drlam

mengembangkan dan meningkaikan

kompetensr prolccionalnya. lhususnla
dalam rnemitntactkcn teknologi lntonnasl

dan komunikasi.
Terdapat 29 atau 96,7% dari 30

responden yang meresPon bahwa

Delalihan tentang pcn3ua\aall Polt er

),,,ra sangct dibutuhkan. dan terdapirt 1

atau 3.3o% dari 30 responden Yang
merespon bahwa Pelatihan tentang

penquascan Pol\et p,)ilt dibutuhkan

dalam rangka pen-lembangm dan

peningkatan kompetensi profesional gurll

\\lK \eqeri Juru.an lekrrl Bangunan

.]i Kota iviakessar. Berdasarkan lL(aian ini
bahwa uniuk

kadang dibutuhkan dalam rangka

pengemhangan dan neningkatrn
tompetensi protesionfll gtLrlr SMK,

Ne:.,ri Jurusan Teloril( Bangunan dl

Koie Makassar. Belde:alkan uraicn ini

,lisirnDull'xn bahrva untuk

mensernbenskan dan meninskdtkan

komieten"i prolcsional guru SMK
Nelcri Jurusan Teknik Bangunan dl

KoL Mukas.u. Pada asPck melran-

t_aatkan teknologi informasi dan

kornunikasi, perlu diberikan pelatihan

tentang cara rnengakses inlormasi/data

melalui intemet.
c. Pemanlaatan e-.r?dll da13m proses

pembeleiaran
Re'Donden ('dmpel) ) ang

menginginian atau menyatakan bahwa

oelatihan renlang pelndnlcalJn e"nll
dalam p'o.e' pembelaiarJn lcpal tlntuk

dilatihkan Dagi duru d'r arn

mengembangkan dan meningkatkan

kompetcn:i prolc.ionalnJ d khu't n)a

delam mcmanla.rtkan reknoloei inlorms.i
dan komunikasi.

Terdapat 22 atau 73,3olo dari 30

resnonden \ :lnP. mere\Pon brhua

oel.'tihan penan-tartan e noil dalam

prose" pembclaie"an san;lr dibuluhkan'

rerdaoaL j aur, lo.roo J.Lri J0 re.fonden

)ang reresp^n bah\\a Pel3lihan
pemsn dalirn e-noil drlatr f'o"e'
pembelJjd'an d;bulll'lkd r. drn adr I ctatl

107" dari 30 responden yang merespon

bahua pc'alihan pclnnn a!lcn 1 
'roil

dalam prot" nclnbe'ajdran kadJrS-

kadarrg dibLrruhtrn Llalalrr rJ rgkr

penqenbang:ln dar PeninJl3lall
\ompcten.l 1"o b,:onal 3t'ru \VK
Neoeri Jurr'5an leloi\ Brn3u,ran di

t<."o Voka"ar. Bcr'dasrr'*an urair r ini

bahrva untuk

disinrpu ll'3n
mengerrbangkan dcn meningkatkan

komoeiensi Drolesioncl guru SMK
N.n.r; 1e1!,.an Teknik Bangunan di

KoL Makassar pada asPek neman-
faatkan teknologi informasi dan

komunikasi. perlu diberikan pelalihan

ten!ang penguasaan p te,"polr/.
b. Mengakses ;nfbrmasi/dala melalLli

inlernet
Responden (samPel) Yang

rnginginkan atau rnenyalakcn brhwa
pelrtihan Ientan-s carx mellgak(es

intbrmasiidata melalui internet tepat

unruk dilarihkan bagi guru daiam

mengembangkan dan meningkatkan

kornpc.en. i oruleciondln\ a. khu5r\nla
orlan rnc itunl3otkdr lcknolog' inlormc'i
dan kornunikasi.

Terdapal 24 a{au 80% dari 30

responden )dng ncrespon bahwa

fcl-t.lr.rl I. nrJng calr mcllrdk'es
inlbrmasi,data melalui internet sangat

. rorrt rhk.r '. erJdn"t 5 dldJ lo.7o' duri

l0 responclen Yang meresPon bahwa

fchr:lrd I l. lJnq .f,r' rnenoakre\

intormasi/data melalui intemcl

dioulJlrkdn. lan adr ' i':u i^" J rri r0

re f'nder )ar^ Ir(Iesl^n bah*r
Jel: I nJ.] (nl-lr1 clrr rnenral'e'
. 1nr.i drla nell u; Inl(ln.l kJ'lanS-

.hrndl llek,".I d i \,, I 1lt\ttts )t)/t

disimpulkarr
menjcrnbangkan dan rneningLutkan

kompeten\i profesionrl gur u SMK

Neneri Jtrrusan leLnik Ban!r ,ldn d.

KoL rl,ka..rr pada acpik r.lc ndn-

faatkan ieknologi inlormasi dan

komunikasi, perlu dibe han pelatihan

feman'trlldr r'r,rril drlarn o o'c'
pelnbelajaran.
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d. Membuat materi pelaiaran (media)
berbasis komputer

Responden (sampel) yang
menginginkan atau menyatakan bahwa
pelatih4n membLrat materi pelajaran
(media) bcrbasis komputer tepat untuk
diiatihkan bagi guru dalarn
nengembangkan dan meningkatkan
kompetensi profesionalnla. khususnya
dalam memanfaalkan teknologi informasi
dan komunikasi.

Terdapat 28 atau 91,370 dari 30
lesponden yang mercspot'l bahrva
pelatihan cam membuat materi pelajaran
(media) berbasis komputer sangat
dibutuhkan, dan rerdapat 2 ataLt 6-7yo
dari 30 responden vans merespon bahFa
pelatihan cara membuat maleri pelajaran
(media) berbasis kompoter dibutuhkan,
dalam rangka pengembangan dan
peningkatan kompetensi prolesional suru
SMK Negeri Jurusan Teknik Bangunan
d' Kola Makassar. Bcrdasarkan uraian ini

1. Deskr;psi materi pelatihan yang harus
diberikan dan dibutuhkan oleh gLrru

SMK Negeri jurusann Teknik
Bangunan di Kota Makassar untuk
neningkatkan kompetensi prolesional
pada aspek menguasai materi ajar
adalah: (a) kalimat bermakna; (b)
paragraf; (c) pembelaiaran inti: dan (d)
penqgu n Jan/Ien.,rupan nletode
mengaJar.

2. Deskripsi materi pelatihan yang harus
diberikan dan dibutuhkan oleh guru
SMK Negeri jurmann Teknik
Bangunan di Kota Makass4r untuk
meningkatkan kompetensi profesional
pada aspek menguasai standar
kompelensi dan kompetensi dasar
mata pelajaran yang diampu adalah:
(a) penyusunan RPP berdasarkan
kurikulum 2013; dan (b) penlusunan
instrumen/ bahan evaluasi/penilaian.

3. Deskripsi materi pelatihan yang harus
dibelikan dan dibutuhkan oleh guru
SMK Negcri jurusann Teknik
Bangunan di Kota Makassar untuk
meningkatkan kompeiensi profesional
pada aspek mengembangkan materi
pembelajaran adalahi (a) menetapkan
standar kompetensi umum mata
pelajaran yang diarnpu; (b)
menetapkan standar kompetensi inti;
dan (c) menetapkan standar
kompctcnsitambahan.

4. Deskripsi materi pelatihan yang hanls
dibe.ikan dan dibutuhkan oleh guru
SMK Negeri jurusann Teknik
13angunan di Kota Makassar Lrntuk
meningkatkan kompetensi prolesional

disirnpulkan untuk
mengembangkan dan meningkatkan
kompetcnsi prolesional guru SMK
Negeri Jurusan Teknik Bangunan di
Kota Makassar pada aspek
merranfaatkan teknolosi infonnasi dan
komunikasi- perlu diberikan pelatihan
cara membuat materi pela.jaran onedia)
berbasis kornputer.

Bcrasarkan uraian lerdahulu dapat
dipahami bah$a deskripsi maleri
pelatihan Iang dibutuhkan oleh guru
SMK Ne.lreri Jurusan leknik Bancunan
di Kota N{akassa. pada aspek
memanl'aatkan leknoloqi infonnasi dan
komunikasi adalahi (a) penguasaan
potter point: (b) mengakses
ilrlbrnrasi,dala ntelalui internct: (c)
pemanlaatan e-tnail dalam proses
pembelajaran: dan (d) mcmbual materi
pelaja|an (rnedia) berbasis kolnpuler

KESIN,IPULAN
Berdasarkan ureian terdahulLr,

maka kesimpulan penelitian ini adalah
scbasai berikur:

pengembangan

keprolesionalann secara berkelanjutan
adalah: (a) penelitian tindakan kelas;
(b) pcnelilian sLrrvei; (c) penelitian
korelasion.rl;

pada aspek

ld) penelitian
perbandingan; (e) analisis data
kuanlitalil (1) analisis data kualitatji
(g) penyusunan Iapomn penel't;anj dan
(h) pembuatan anikel.

5. Dcskripsi nateri pelalihan yang harus
dibedkan dan diburuhkan oleh guru
SMK. Negeri jurusann Teknik

lnal isi s Pen9,enl tunsd,t Konpetens i.....



66 Jurnul Mekom

Bangunan di Kota Makassar untuk
meningkatkan kompetensi profesional
pada memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi adalah: (a)
penguasaan power point; (b)
mengakses infonnasi/dara melalui
intemet; (c) pemanfaatan e-mail dalam
proses pembelajaran; dan (d) membual
materi pelajaran berbasis kompuler.
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