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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
 
 
 

MOTTO : 
 

 Kegagalan bukan untuk disesali, tetapi untuk diperbaiki. 

 Jangan pernah beranggapan bahwa apa yang dilakukan orang lain kitapun bisa 

melakukannya, karena setiap orang ditakdirkan memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda. 

 “Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

                                                                  ( Al Baqoroh, 45) 
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ABSTRAK 

 

 

Budhi kusumaningprang  (2005). Profil kemampuan dasar mengajar guru 
SMK  Negeri di wilayah Kota Semarang, mata diklat Pekerjaan Mekanik 
Eleketro (PME) Program studi Listrik Instalasi. Skripsi PTE Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Semarang. 
 

Pada proses belajar mengajar SMK di Kota Semarang, guru disamping 
mengemban tugas-tugas utamanya, juga harus memiliki dan selalu 
mengembangkan ketrampilan dan kecakapan khusus dalam memberikan 
pemahaman pada para siswa-siswi SMK, sehingga siswa dapat termotivasi, 
menyenangi, dan berminat tinggi terhadap mata pelajaran guru yang mengampu 
pelajaran tersebut. Kemampuan seorang guru dalam menyampaikan pelajaran 
yang diampunya dapat memberikan bekal kemampuan dasar di bidang 
ketrampilan teknik, khususnya mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro) 
program studi listrik instalasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 
selain itu dapat juga memupuk daya kreasi dan kemampuan bernalar serta untuk 
membantu siswa-siswi SMK memahami gagasan dan informasi baru di bidang 
ilmu dan teknologi. Mengingat peran dan tugas mengajar guru SMK yang besar 
dan berat, maka guru SMK seharusnya memiliki kompetensi atau kemampuan 
dasar yang memadai serta mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi. 
 Gambaran atau profil kemampuan dasar mengajar yang seharusnya 
dimiliki  oleh seorang guru SMK dapat dilihat dari keinginan guru itu sendiri  
dalam menyampaikan materi pelajaran yang diampunya dan mengembangkan 
bidang keahliannya. Apakah penyampaian materi yang selama ini disampaikan 
sudah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, Bagaimanakah keinginan 
para guru SMK itu sendiri dalam menyikapi perkembangan dunia teknologi. Jadi 
permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah gambaran atau profil kemampuan 
dasar yang harus dimiliki oleh guru SMK dalam melaksanakan tugasnya yaitu 
mengajar, serta sejauh mana tingkat profesionalisme guru SMK di bidangnya. 
 Tujuan penelitian untuk mengetahui : (1) Kemampuan penguasaan teori 
dalam mengajar yang seharusnya dimiliki oleh guru SMK Negeri di wilayah Kota 
Semarang. (2) Kemampuan penguasaan praktek yang seharusnya dimiliki oleh 
guru SMK Negeri di wilayah Kota Semarang. (3) Dan sejauh manakah tingkat 
profesionalisme guru SMK Negeri di wilayah Kota Semarang sesuai dengan 
bidangnya.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif, dimana seluruh guru SMK 
yang saat penelitian ini dilaksanakan masih aktif mengajar di SMK Negeri 
masing-masing di wilayah Kota Semarang. 
 Untuk memperoleh data penelitian, diperlukan atau dibutuhkan instrumen 
dan pengukurannya. Dalam penelitian ini digunakan kuisoner atau angket yang 
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian mengenai kemampuan 
penguasaan materi, kemampuan penguasaan praktek dan tingkat profesionalisme 
guru SMK Negeri di Kota Semarang. Sedangkan untuk analisis data 
menggunakan analisis diskriptif. 
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 Kesimpulan, (1) Kemampuan menyampaikan materi oleh guru SMK 
Negeri di Kota Semarang yang diharapkan atau diperlukan untuk mengajar 
dikategorikan “perlu”. (2) Kemampuan praktek guru SMK Negeri di Kota 
Semarang yang diharapkan atau diperlukan dikategorikan “perlu”. (3) Tingkat 
profesinalisme guru SMK Negeri di Kota Semarang dikategorikan “perlu”. 
 Saran; kemampuan menyampaikan materi dasar dan penguasaan teori 
ataupun penguasaan praktek yang telah diidentifikasi pada penelitian ini 
hendaknya dapat menjadi masukan bagi para pengembang dan pelaksana 
kurikulum SMK khususnya SMK Negeri di wilayah Kota Semarang. Masukan 
tersebut tidak hanya sekedar dijadikan sebagai bahan informasi saja, akan tetapi 
juga lebih dari itu dapat juga sebagai bahan pertimbangan dalam 
mengimplementasikan kurikulum.    
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Pada proses belajar mengajar SMK di Kota Semarang, guru disamping 

mengemban tugas-tugas utamanya, juga harus memiliki dan selalu 

mengembangkan ketrampilan dan kecakapan khusus dalam menanamkan 

pemahaman pada para siswa-siswi SMK, sehingga siswa dapat termotivasi, 

menyenangi, dan berminat tinggi terhadap mata diklat guru yang mengampu 

pelajaran tersebut. Kemampuan seorang guru dalam menyampaikan pelajaran 

yang diampunya dapat memberikan bekal kemampuan dasar dibidang ketrampilan 

teknik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, selain itu dapat juga 

memupuk daya kreasi dan kemampuan bernalar serta untuk membantu siswa-

siswi SMK memahami gagasan dan informasi baru dalam teknologi. Mengingat 

peran dan tugas mengajar guru SMK yang besar dan berat, maka guru SMK 

seharusnya memiliki kompetensi dasar yang memadai dan mempunyai tingkat 

profesionalisme yang tinggi. 

Gambaran atau profil kompetensi dasar yang seharusnya dimiliki oleh 

seorang guru SMK dapat dilihat dari kemampuan guru itu sendiri dalam 

menyampaikan materi pelajaran yang diampunya dan mengembangkan bidang 

keahliannya. Apakah penyampaian materi yang selama ini disampaikan sudah 

sesuai dengan perkembangan teknologi, Bagaimanakah keinginan para guru SMK 

itu sendiri dalam menyikapi perkembangan dunia teknologi. Jadi permasalahan 

pokok dalam penelitian ini adalah gambaran atau profil kompetensi dasar yang 

harus dimiliki oleh guru SMK dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengajar, serta 

bagaimanakah tingkat profesionalisme guru di bidangnya. 

Berdasarkan alasan diatas, maka diambil skripsi dengan judul Profil 

kompetensi dasar guru SMK Negeri di wilayah kota Semarang, program studi 

listrik instalasi, mata diklat Pekerjaan Mekanik Elektro ( PME ). 
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B. Permasalahan 

  Seiring dengan kreativitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi industri yang semakin berkembang sehingga mendorong penemuan-

penemuan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan 

kesejahteraan umat manusia. Salah satu produk kreativitas manusia adalah bidang 

teknologi industri, dimana saat ini sangat banyak diminati oleh masyarakat 

sebagai akibat dari meningkatnya kemakmuran. 

Kenyataan menunjukan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi industri 

mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Hal ini terbukti bahwa perkembangan 

ilmu pengetahuan telah mendorong perkembangan dalam bidang teknologi 

industri. Dengan berkembangnya IPTEK yang pesat seperti sekarang ini, peran 

sumber daya manusia semakin penting dalam persaingan dalam agar tetap eksis 

sebagai bangsa yang merdeka. Selain itu, juga semakin majunya ilmu dan 

pengetahuan, menyebabkan dunia pendidikan menjadi hal yang sangat penting, 

karena dengan pendidikan yang baik dapat meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusia.       

Pendidikan itu sendiri pada dasarnya masih mengandung makna yang 

ideal atau sesuatu yang bersifat konsep, perlu dijabarkan atau dioperasionalkan 

menjadi bentuk yang kongkret atau nyata, yaitu bentuk-bentuk pengajaran di 

kelas. Arti pengajaran disini mempunyai 2 dimensi pokok yaitu belajar dan 

mengajar. Proses belajar menyangkut kegiatan peserta didik atau siswa, 

sedangkan mengajar adalah hal yang dilakukan oleh guru. Dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar harus terjadi interaksi antara guru, peserta didik dan 

lingkungan sekitarnya yang bersifat multiarah.  

Salah satu faktor penting dalam hal maju mundurnya suatu bangsa atau negara 

adalah semakin tingginya tercapainya mutu di dunia pendidikan. Pendidikan pada 

hakekatnya adalah usaha atau upaya sadar yang dilakukan untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan penelitian agar peserta 

didik tersebut dapat berperan dalam kehidupan masa depannya. 

Proses belajar mengajar di dalam kelas, merupakan inti dari proses 

pendidikan formal di sekolah pada umumnya. Dalam proses belajar mengajar, 

antar komponen harus terjadi interaksi yang padat. Komponen utama dalam 
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proses belajar mengajar itu adalah guru, isi/ materi, dan siswa. Di samping saat 

proses belajar mengajar ada interaksi antar ke 3 komponen tersebut, juga 

melibatkan komponen- komponen yang lainnya. Misalnya : Metode, Media dan 

Lingkungan belajar yang memungkinkan terciptanya suasana proses belajar yang 

kondusif.  

Seorang guru merupakan kunci utama dalam meningkatkan mutu 

pendidikan karena salah satu persyaratan penting bagi terwujudnya pendidikan 

yang bermutu adalah apabila pelaksanaannya dilakukan oleh pendidik-pendidik 

yang keprofesionalannya dapat diandalkan. Menurut Slamet PH ( 1992 ) dalam 

dunia pendidikan tidak akan mengalami perubahan apapun sepanjang para 

dosen/guru tidak mau berubah, tidak adaptif dan antisipatif terhadap perubahan. 

Aspirasi diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai. Sementara itu 

menurut arti harfiah yang diambil dari istilah asing aspiration diartikan sebagai 

cita-cita, sedangkan keprofesionalan sudah menjadi kata kunci untuk sebuah 

sukses yang baik dan benar, ini berlaku untuk semua bidang kehidupan. Tanpa 

kata kunci ini berarti kegagalan atau kalaupun berhasil maka keberhasilan itu 

dapat dikatakan lebih karena faktor keberuntungan saja (Nasib). Aspirasi 

profesional dapat diartikan sebagai cita-cita atau keinginan seseorang dalam hal 

ini adalah guru untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang berkaitan 

dengan bidang pekerjaannya. 

Dalam mengemban tugasnya sebagai pengajar, guru dituntut untuk dapat 

mendidik atau mengajar dan melatih. Dalam pelaksanaan di kelas, saat proses 

belajar mengajar setidak-tidaknya tugas guru seperti demonstran, manager kelas, 

mediator, fasilitator, serta sebagai evaluator terhadap siswa harus terjadi dengan 

baik. Tugas-tugas ini secara tidak langung melebur dalam diri guru yang akan 

tercermin dalam tindakannya sehari-hari.  

Dalam GBPP SMK semua mata diklat berfungsi untuk memberikan bekal 

kemampuan dasar di bidang teknologi dan industri untuk dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, memupuk daya kreasi dan kemampuan bernalar serta untuk 

membantu siswa memahami gagasan atau informasi baru dalam teknologi. 

Mengingat peran dan tugas guru yang besar dan berat, maka guru SMK 



 4

seharusnya mempunyai kompetensi dasar yang memadai dan mempunyai aspirasi 

profesionalisme yang tinggi.  

Profesional berarti memiliki ketrampilan teknis tentang bagaimana 

mengajarkan sesuatu, ia juga memiliki wawasan yang luas tentang mangapa ia 

mengajarkan tugas-tugasnya. Jadi guru SMK yang profesional dan berkompetensi 

berarti guru tersebut harus mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam 

menjalankan profesi keguruan, khususnya mata diklat SMK teknik. 

Permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah :  

(1) Perlunya kompetensi guru, dalam mengajarkan teori dan praktek mata diklat      

Pekerjaan Mekanik Elektro ( PME ) di SMK Negeri di wilayah Kota   

Semarang. 

(2) Pentingnya profesionalisme guru SMK Negeri di wilayah Kota Semarang. 

 

C. Penegasan Istilah 

Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini diantaranya adalah :    

Profil adalah pandangan 

Kompetensi adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu. 

Dasar adalah pokok atau pangkal suatu pendapat   

Guru adalah seseorang yang tugasnya mengajar 

Pengertian istilah tersebut diambil dari kamus besar bahasa indonesia.  

Maksud daripada judul skripsi ini adalah pandangan guru mata diklat 

Pekejaan Mekanik Elektro ( PME ), program studi listrik instalasi tentang pokok 

atau pangkal suatu pendapat untuk melakukan kewenangan yaitu mengajar.  

Dengan dikuasainya kompetensi dasar tersebut oleh seorang guru, maka yang 

bersangkutan diharapkan mampu : 

1. Bagaimana mengerjakan suatu tugas. 

2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.  

3. Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan 

rencana semula. 

4. Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan 

masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda. 
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D. Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

(1) Peneliti ingin mengetahui kemampuan dasar penguasaan teori dan praktek 

mata diklat Pekerjaan Mekanik Elektro ( PME ) dalam mengajar yang 

seharusnya dimiliki oleh guru SMK Negeri wilayah di Kota Semarang.  

(2) Peneliti ingin mengetahui tingkat profesionalisme guru SMK Negeri di 

wilayah  Kota Semarang sesuai dengan bidangnya.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Kemampuan penguasaan teori ataupun penguasaan praktek yang telah 

diidentifikasi pada penelitian ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi para 

pengembang dan pelaksana kurikulum SMK, khususnya SMK Negeri di wilayah  

Kota Semarang. Masukan tersebut tidak hanya sekedar dijadikan sebagai 

informasi saja, akan tetapi  dapat juga sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengimplementasikan suatu kurikulum.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Hakekat Profesi Kependidikan  

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dapat 

menimbulkan kompleknya tuntutan kehidupan dalam masyarakat. Dengan 

kompleknya kehidupan masyarakat, diperlukan adanya spesialisasi kemampuan 

seseorang dalam melakukan tugas-tugasnya. Dengan spesialisasi tugas diharapkan 

pekerjaan itu akan dapat terselesaikan dengan baik. Termasuk di dalamnya tugas-

tugas guru dalam melaksanakan kependidikannya.  

  Dengan spesialisasi tugas guru dalam bidang kependidikan pada umumnya 

dan tugas pembelajaran pada khususnya, diharapkan tujuan pendidikan dapat 

tercapai secara optimal. Terlaksananya aktivitas pengajaran di kelas, peran guru 

sangatlah strategis. Dalam hal ini, guru melaksanakan tugas baik sebagai 

perencana pengajaran, sebagai pelaksana maupun sebagai evaluator pengajaran. 

Bahkan guru diharapkan dapat memodifikasi rancangan dan pelaksanaan 

pengajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan apa yang 

diharapkan.  

  Implikasi dari peran guru yang strategis dalam bidang pendidikan pada 

umumnya dan bidang pengajaran pada khususnya, maka guru sebagai suatu 

profesi menuntut bagi penyandangnya agar untuk memiliki kompetensi yang 

diperoleh melalui pendidikan dan kepribadian yang mantap sebagai prasyarat bagi 

performasinya. Dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas 

peranan guru tidak dapat diabaikan. Melalui guru yang benar-benar profesional 

dalam mengelola pendidikan dan pengajaran diharapkan dapat mengkonstribusi 

keluaran pendidikan yang berkualitas. Persoalannya adalah bagaimana guru 

berkompetensi dan syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki bagi guru yang 

profesional. 

  Berbicara masalah profesi kependidikan tidak bisa lepas dari pekerjaan- 

pekerjaan di bidang pendidikan, utamanya adalah dengan tenaga kependidikan. 

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan 



 7

bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, 

mengembangkan, mengolah dan atau memberikan pelayanan dalam bidang 

pendidikan. Guru sebagai tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang 

khusus diangkat dengan tugas utama sebagai pengajar. Agar guru dapat 

melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik diperlukan seperangkat 

kemampuan yang harus dikuasinya, seperangkat kemampuan itu antara lain 

kemampuan profesional. Kemampuan profesional disebut juga dengan 

kompetensi profesional. Kompetensi mengarah pada perilaku-perilaku khusus 

dengan cara-cara yang relevan dengan tugas-tugas tertentu. 

  Tuntutan keprofesionalan suatu pekerjaan pada dasarnya melukiskan  

sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan memangku 

pekerjaan tersebut. Tanpa dimilikinya sejumlah persyaratan tersebut, maka 

seseorang tidak dapat dikatakan profesional. Dengan demikian ia tidak memiliki 

kompetensi untuk pekerjaan tersebut.  

 

B. Syarat-syarat suatu profesi  

  Suatu pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi. Profesi menunjuk 

kepada suatu pekerjaan yang memerlukan persiapan khusus yang relatif lama di 

perguruan tinggi dan diatur oleh suatu kode etik yang khusus. Berdasarkan hasil 

Konvesi Nasional di Bandung (Sutomo,1998) disimpulkan bahwa, syarat-syarat 

suatu profesi adalah: 1) Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup 

seseorang dan dilakukan sepenuh waktu serta berlangsung untuk jangka waktu 

yang lama atau bahkan seumur hidup; 2) Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan 

atas dasar telah memiliki pengetahuan serta kecakapan keahlian yang khusus 

dipelajari untuk itu; 3) Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, 

prinsip, prosedur, dan anggapan-anggapan dasar yang sudah baku secara universal 

sehingga dapat dijadikan pegangan dalam memberikan layanan pada mereka yang 

memerlukan (klien); 4) Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan, terutama  

sebagai pengabdian pada masyarakat, bahwa untuk memberi keuntungan secara 

material atau finansial bagi dirinya sendiri; 5) Profesi adalah pekerjaan yang 

didalamnya terkandung unsur-unsur kecakapan diagnostik dan kompetensi 

aplikasi terhadap orang atau lembaga yang dilayani; 6) Profesi adalah pekerjaan 
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yang dilakukan secara otonom atau berdasar prinsip-prinsip atau norma-norma 

yang ketepatannya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya yang seprofesi; 7) 

Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik yaitu norma-norma tertentu 

sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat; 8) 

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang 

membutuhkan pelayanan itu. 

 

C. Tugas dan Hakekat Guru      

  Guru adalah salah satu komponen utama dalam suatu pendidikan yang 

sangat mempengaruhi hasil peendidikan, guru merupakan salah satu faktor yang 

sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru merupakan kunci utama untuk 

meningkatkan mutu pendidikan karena salah satu persyaratan penting bagi 

terwujudnya pendidikan yang bermutu adalah apabila pelaksanaanya dilakukan 

oleh pendidik-pendidik yang keprofesionalanya dapat diandalkan. Menurut 

Slamet PH (1991), Dunia pendidikan tidak akan mengalami perubahan apapun 

sepanjang para guru tidak mau adaptif dan antisipatif terhadap perubahan yang 

terjadi. 

  Tugas guru adalah mengatur lingkungan serta membimbing aktivitas anak. 

Artinya, janganlah hanya guru yang aktif saja. Dalam mengajar guru senantiasa 

harus bertanya pada dirinya, aktivitas apakah yang dapat diberikan kepada anak 

dan aktivitas apa yang dapat dikerjakan oleh anak. Hendaknya aktivitas anak 

jangan hanya terdiri dari mendengarkan saja. Banyak lagi aktivitas lain yang dapat 

digunakan untuk menambah efektifitas mengajar. Tradisional atau modern, setiap 

guru mengakui pentingnya aktivitas bagi proses belajar (Nasution.S.1982). Tugas- 

tugas ini secara tidak langsung melebur dalam diri guru yang akan tercermin 

dalam tindakannya sehari-hari. 

  Kriteria kemampuan guru yang harus dimiliki menurut Direktorat 

Pendidikan guru dan tenaga teknis Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah 

adalah: 

a. Menguasai bahan 

1. Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah 

2. Menguasai bahan pengayaan atau penunjang referensi 
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b. Mengelola program belajar-mengajar 

1. Merumuskan tujuan instruksional atau pembelajaran 

2. Mengenal dan dapat menggunakan proses instruksional yang tepat 

3. Melaksanakan proses belajar-mengajar 

c. Mengelola kelas dengan menciptakan iklim belajar-mengajar yang serasi 

d. Kemampuan menggunakan media atau sumber belajar 

1. Mengenal, memilih, dan menggunakan suatu media  

2. Membuat alat-alat yang sederhana 

3. Mengguanakan dan mengelola laboratorium dalam rangka PBM 

4. Menggunakan buku pegangan atau buku sumber, referensi dan 

perpustakaan dalam PBM 

e.  Menguasai landasan-landasan Pendidikan  

1. Mengenal tujuan pendidikan  

2. Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat 

3. Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan  

4. Mengetahui kebijakan-kebijakan kependidikan  

f.  Mengelola interaksi belajar-mengajar 

g. Menilai hasil dan prestasi siswa untuk kepentingan sekolah 

h. Mengenal fungsi dan program bimbingan penyuluhan di sekolah 

i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna 

keperluan pengajaran     

Guru mata diklat Pekerjaan Mekanik Elektro (PME), program studi 

listrik instalasi di SMK juga sangat berperan atas terjadinya proses belajar 

mengajar yang baik. Materi pelajaran, metode pengajaran dan yang lainnya sangat 

bergantung pada guru. Adanya perkembangan teknologi khususnya listrik 

instalasi saat ini tentunya juga sangat mempengaruhi para guru dalam 

menyampaikan materi pelajarannya, sehingga guru menginginkan sejauh mana 

materi pelajaran yang perlu disampaikan pada siswa SMK. Untuk menyampaikan 

materi pelajaran yang diinginkan tentunnya guru harus mempunyai kemampuan 

dasar yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 
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D.  Ketrampilan Litrik Instalasi    

  Pesatnya perkembangan teknologi menuntut untuk selalu bersikap diri 

disegala bidang termasuk dalam bidang ketrampilan dipandang perlu memberikan 

bekal pendidikan ketrampilan listrik instalasi. Pendidikan ketrampilan listrik 

instalasi adalah salah satu jenis ketrampilan teknik yang mempelajari rangkaian 

listrik arus kuat, sesuai dengan tingkat perkembangan siswa SMK, maka bahan 

kajian dibatasi pada hal-hal yang bersifat praktis seperti dalam kurikulum 1999. 

Dengan menguasai pendidikan ketrampilan listrik instalasi diharapkan siswa dapat 

memanfaatkan lingkungannya dan dapat menolong dirinya sendiri dalam rangka 

memenuhi kebutuhan manusia yang potensial dalam mengembangkan 

pembangunan di daerahnya.  

  Mata pelajaran ini berfungsi untuk: 1) memberikan bekal kemampuan 

dasar dibidang ketrampilan listrik instalasi untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari- hari dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, 2) 

memupuk daya kreasi dan kemampuan bernalar, 3) serta untuk membantu siswa 

memahami gagasan atau informasi baru dalam teknologi. Sedangkan tujuannya 

setelah mengikuti pelajaran ini siswa memiliki pengertian dasar listrik instalasi 

dan terampil dalam membuat dan menguji alat-alat listrik instalasi. 

  Ruang lingkup bahan kajian mata pelajaran ketrampilan listrik instalasi 

untuk SMK di wilayah kota Semarang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran. 

Yang penting disini adalah sejauh mana keinginan guru dalam mengembangkan 

materi. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan penguasaan teori dan 

kemampuan penguasaan praktek yang dimiliki para guru untuk mengembangkan 

materi pelajaran ini serta sejauh mana tingkat profesionalisme para guru dalam 

kaitan tugas pokok sebagai seorang guru ketrampilan teknik listrik instalasi.  
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E. Kompetensi Dasar  

  Kompetensi adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu. 

INDUSTRI

STANDAR KOMPETENSI

DIKLAT

SDM  
 
Gb.1   Skema Kompetensi Dasar  

( Diambil dari Materi Sosialisasi standarisasi dan sertifikasi kompetensi ) 

  
Standar kompetensi sangat diperlukan di segala bidang, antara lain: 

1.  Untuk institusi dunia pendidikan dan pelatihan 

a. Memberikan informasi untuk pengembangan kurikulum 

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi 

2.  Untuk industri atau dunia usaha dan penggunaan tenaga kerja  

a. Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja  

b. Membantu penilaian tenaga kerja  

c. Dipakai untuk membuat uraian jabatan 

d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan 

dunia usaha dan industri 

.3.  Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi 

a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai 

dengan kualifikasi dan levelnya. 

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi     

Setiap manusia termasuk juga guru ketrampilan listrik instalasi SMK 

Negeri di wilayah Kota Semarang selalu mempunyai potensi diri atau 

kemampuan. Dengan kemampuan inilah mestinya manusia dapat selalu 

beradaptasi dengan lingkungannya termasuk juga lingkungan yang berupa 

lapangan kerja. 
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Kemampuan dapat diartikan sebagai potensi seseorang yang apabila 

diperlukan dapat melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan 

baik. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari 

pembawaan dan latihan. 

Jadi kemampuan menunjukan suatu tindakan yang dapat dilaksanakan pada waktu 

itu. Pengertian ini masih perlu diberikan agar dapat dibedakan dengan bakat yang 

masih memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di 

masa mendatang. 

Kemampuan manusia yang merupakan hasil dari belajar, Menurut 

Chatarina T.A (2004) dibagi menjadi 3 ranah yaitu: ranah kognitf, ranah afektif 

dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif adalah ranah yang berhubungan dengan 

hasil belajar yang pencapaiannya melalui pengetahuan dan ketrampilan 

intelektual, sedangkan untuk ranah afektif  berhubungan dengan hasil belajar yang 

pencapaiannya melalui minat atau perhatian, sikap dan nilai-nilai. Kedua ranah 

tersebut melibatkan otak dan perasaan, belum melibatkan otot dan kekuatan fisik. 

Baru pada ranah yang ketiga ini, otot dan kekuatan fisik dilibatkan. Sebab untuk 

ranah psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya 

melalui ketrampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kemampuan manusia, yaitu 

berupa pengetahuan dan ketrampilan, memang harus dikembangkan agar 

kedudukan manusia sebagai sumber daya pembangunan dapat sesuai dengan 

harapan. Tentu saja dalam hal ini termasuk kedudukan guru ketrampilan listrik 

instalasi di SMK.  

Kemampuan-kemampuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:  

a. Kemampuan Penguasaan Teori 

Kemampuan penguasaan teori merupakan kemampuan seseorang dalam 

ranah kognitif. Untuk ranah ini seperti yang dikutip oleh Chatarina T.A (2004), 

membaginya menjadi enam peringkat. Keenam peringkat tersebut berturut-turut 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling komplek adalah: 

pengetahuan, penerapan, pemahaman, analisis, sintensis dan penilaian.  

Kemampuan penguasaan teori listrik instalasi berada dalam ranah kognitif 

karena untuk mendalami kesepakatan-kesepakatan, atau ajaran tentang kaidah-
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kaidah dasar serta azas-azas listrik instalasi diperlukan kemampuan pengetahuan 

dan ketrampilan intelektual yang memadai. Untuk menguasai teori listrik instalasi 

seseorang harus menguasai setiap peringkat dalam ranah kognitif mulai dari yang 

paling sederhana sampai dengan yang kompleks sekalipun. 

Jika dihubungkan dengan kemampuan penguasaan teori yang diperlukan 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru ketrampilan listrik instalasi 

dapat diduga bahwa teori-teori yang perlu dikuasai meliputi teori-teoriyang erat 

kaitannya dengan GBPP 1999 dan perkembangan listrik instalasi sampai saat ini. 

Kemampuan penguasaan teori yang diharapkan para guru dengan sendirinya 

dikaitkan dengan GBPP 1999 yang telah ada dan kondisi siswa dan sekolah serta 

adanya perkembangan listrik instalasi yang dirasa perlu untuk diajarkan kepada 

siswa. Kemampuan tersebut antara lain meliputi: Teknik Listrik Insatalasi, Teknik 

Listrik Jaringan, Teknik Listrik Pemakaian dan Teknik Listrik Industri. 

 

b. Kemampuan Penguasaan Praktek 

Praktek adalah suatu kegiatan yang memberikan keanekaragaman peluang 

untuk melakukan penyelidikan dan percobaan ketrampilan. Dengan demikian 

kemampuan praktek dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai 

guru SMK dalam bidang listrik instalasi yang dapat dikaitkan dengan pelajaran 

ketrampilan listrik instalasi di SMK atau tingkat keberhasilan dalam mewujudkan 

suatu teori dalam bentuk kerja nyata. Kemampuan praktek dapat pula 

didefinisikan sebagai tingkat ketrampilan yang telah dicapai dalam mata pelajaran 

praktek.  

Kemampuan praktek termasuk kemampuan manusia dalam ranah 

psikomotorik. Seperti yang dikutip oleh Chatarina T.A (2004), membagi ranah 

psikomotorik ke dalam tujuh peringkat dari yang paling sederhana sampai dengan 

yang paling komplek. Ketujuh peringkat tersebut adalah: persepsi, kesiapan, 

gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan komplek, penyesuaian dan 

kreativitas.  

Kemampuan praktek sering disebut juga dengan ketrampilan kerja. Pada 

dasarnya, 1) Ketrampilan terdiri dari bentuk aktivitas yang terkoordinir dan 

terorganisir dalam hubungannya dengan obyek atau kondisi sehingga melibatkan 
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seluruh indera, saraf dan otot, 2) Ketrampilan dipelajari dan dibentuk sedikit demi 

sedikit melalui program latihan secara berulang-ulang dan 3) Ketrampilan 

merupakan rangkaian yang tersusun dan terkoordinir dalam urutan yang sitematis. 

Ketrampilan praktek listrik instalasi merupakan kemampuan yang dimiliki 

oleh seseorang melalui proses belajar mengajar yang melibatkan kemampuan 

kognitif dan sikap yang diekspresikan dalam kegiatan praktek listrik instalasi 

dengan fasilitas atau peralatan yang telah tersedia. Dengan demikian untuk 

mencapai kemampuan praktek listrik instalasi melibatkan koordinasi antara 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dengan kondisi lingkungan secara  

interakttif.   

  Jika dihubungkan dengan kemampuan penguasaan praktek yang 

diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru ketrampilan listrik 

instalasi di SMK dapat di duga bahwa kemampuan praktek yang perlu dikuasai 

erat kaitannya dengan GBPP 1999 dan perkembangan listrik instalasi sampai 

dengan saat ini. Kemampuan penguasaan praktek yang diharapkan oleh para guru 

dengan sendirinya dikaitkan dengan GBPP 1999 yang telah ada dan kondisi siswa, 

peralatan pendukung dan sekolah serta adanya perkembangan listrik instalasi yang 

dirasa perlu untuk diajarkan pada siswa. Kemampuan praktek tersebut antara lain 

meliputi: pengukuran dan penggunaan alat bantu bengkel, merangkai rangkaian 

kontrol listrik, mengidentifikasi kerusakan rangkaian kontrol listrik, memahami 

rangkaian kontrol, memasang rangkaian kontrol listrik, menggambar rangkaian 

kontrol motor listrik dan melakukan uji coba fungsi rangkaian kontrol listrik. 

 

F. Kompetensi Profesionalisme Guru    

Profesionalisme, berasal dari bahasa inggris yaitu proficiency dan ability 

yang memiliki arti kurang lebih sama yaitu kemampuan. Hanya proficiency lebih 

sering digunakan orang untuk mangatakan kemampuan berperingkat yang tinggi. 

Menurut Barlow, seperti yang dikutip oleh Muhibbin S (1995) kompetensi 

guru merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kewajiban-

kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.  

Jadi kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan 

kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Artinya guru yang 
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piawai dalam melaksanakan profesinya dapat disebut dengan guru yang kompeten 

dan profesional. 

Keprofesionalan sudah menjadi kata kunci untuk sebuah sukses yang baik dan 

benar, ini berlaku untuk semua bidang kehidupan. Tanpa kata kunci ini berarti 

kegagalan ataupun kalau berhasil, maka keberhasilan tersebut dapat dikatakan 

lebih karena faktor keberuntungan saja (nasib). 

 profesionalisme dikaitkan dengan pekerjaan seseorang. Oleh karena itu 

akan menunjuk pada tingkatan jabatan dalam pekerjaannya. Seseorang yang 

mendisiplinkan diri untuk mencapai, menginginkan kedudukan dalam jabatan 

pekerjaan yang lebih tinggi tentunya mengharapkan penghasilan yang lebih baik 

dari sebelumnya. 

 Itu adalah kompetensi profesionalisme guru. Dalam hubungannya dengan 

tenaga profesional kependidikan, kompetensi menunjuk pada performance atau 

perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam 

pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Sutomo (1998), menjelaskan bahwa 

kriteria pernyataan kompetensi mencakup: 1) karakteristik-karakteristik 

persyaratan yang meliputi: a) relevan dalam pengajara, b) berorientasi pada 

kualitas; 2) karakteristik-karakterisrik yang unik meliputi: a) pola penampilan 

yang komplek, b) berorientasi pada kenyataan, c) kemungkinan meramal dan d) 

prioritas; 3) karakteristik-karakteristik umum. 

Sutomo (1998) mengisyaratkan bahwa untuk menjadi tenaga yang 

profesional, guru harus meningkatkan kemampuannya. Ia harus dapat 

mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan, mampu merancang dan 

melaksankan kegiatan belajar yang mengacu pada proses belajar mengajar yang 

baik. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa profesionalisme berkenaan dengan 

keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk bertindak yang terbaik bagi 

lingkungannya. Seseorang yang profesional senantiasa berpandangan untuk 

melakukan sesuatu yang benar dan baik.  

IKIP dan FKIP Universitas sebagai lembaga yang bertanggung jawab 

mendidik dan mempersiapkan para calon tenaga kependidikan telah menggaris 

sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Dengan demikian 

setelah mereka terjunke lapangan, mereka tinggal mengembangkan 
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kemampuannya yang telah diperoleh dibangku perkuliahan. Sejumlah 

kemampuan itu tertuang dalam sepuluh kompetensi guru, antara lain: 1) 

Penguasaan bahan, 2) Pengelolaan kelas, 3) Penguasaan media/ sumber, 4) 

Penguasaan landasan kependidikan, 5) Mengelola interaksi belajar mengajar, 6) 

Menilai prestasi belajar siswa, 7) Mengelola program belajar mengajar, 8) 

Mengenal dan mampu menyelenggarakan administrasi sekolah, 9) Mengenal 

fungsi dan program layanan bimbingan penyuluhan, dan 10) Memahami prinsip-

prinsip dan mampu menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran, 

Sutomo (1998).   

Kesepuluh kompetensi profesional ini dapat dilihat melalui alat penilaian 

kemampuan guru yang lebih dikenal dengan sebutan APKG. Yang dimaksudkan 

dengan APKG adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kualitas 

kemampuan guru yang bersifat generic essensials. Generic karena kemampuan-

kemampuan tersebut secara umum harus dimiliki oleh setiap guru bidang studi 

manapun. Essensials karena diantara kemampuan-kemampuan tersebut 

merupakan yang penting saja, Sutomo (1998).   

 

G. Sikap Profesional         

1. Sikap Terhadap Peraturan perundang-undangan 

Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu guru 

mutlak perlu mengetahui kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam bidang 

pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan 

kebijakan dari Pemerintah. Kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan ialah 

segala peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan di pusat atau di daerah, maupun Departemen lain 

dalam rangka pembinaan pendidikan di negara kita. 

Untuk menjaga agar guru di Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang merupakan kebijakan dari Pemerintah dalam bidang Pendidikan, 

kode etik guru mengatur hal tersebut. Dasar ini juga yang menunjukan bahwa 

guru Indonesia harus tunduk dan taat pada Pemerintah Indonesia dalam 

menjalankan tugas dan pengabdiannya, sehingga guru di Indonesia tidak 

mendapat pengaruh negatif dari luar yang ingin memaksakan idenya melalui 
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dunia pendidikan. Dengan demikian setiap guru setiap guru di Indonesia harus 

tunduk dan taat pada segala ketentuan-ketentuan Pemerintah. Dalam bidang 

pendidikan ia harus taat kepada kebijakan dan peraturan baik yang dikeluarkan 

oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun Departemen lain yang 

berwewenang mengatur pendidikan baik di pusat atau di daerah dalam rangka 

melaksanakan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia. 

 

2. Sikap Terhadap Organisasi Profesi     

Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu 

organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini 

menunjukan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai 

wadah dan sarana pengabdinnya. PGRI sebagai organisasi profesi memerlukan 

pembinaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wadah usaha untuk 

membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Keberhasilan usaha tersebut 

akan sangat bergantung kepada kesaradaran para anggotanya, akan rasa tanggung 

jawab dan kewajiban para anggotanya. Oraganisasi PGRI adalah sistem, dimana 

unsur pembentukannya adalah guru-guru, oleh karena itu harus bertindak sesuai 

dengan tujuan sistem.  

Setiap anggota harus meluangkan sebagian waktunya untuk kepetingan 

pembinaan profesinya, dan semua waktu. Tenaga yang diberikan oleh anggota ini 

dikoordinasikan oleh para pejabat organisasi tersebut, sehingga pemanfaatannya 

menjadi efektif dan efisien. Dengan perkataan lain setiap anggota profesi, apakah 

ia sebagai pengurus atau anggota biasa wajib berpartisipasi guna memelihara, 

membina dan meningkatkan mutu organisasi profesi, dalam rangka mewujudkan 

cita-cita organisasi. 

Untuk meningkatkan mutu suatu profesi, khususnya profesi keguruan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melaksanakan lokakarya, 

penataran, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, suatu perbandingan dan 

berbagai kegiatan lainnya. Jadi kegiatan pembinaan profesi tidak hanya terbatas 

pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan di perguruan tinggi saja, 

tetapi dapat juga dilakukan setelah yang bersangkutan lulus dari pendidikan 

prajabtan atau sedang dalam melaksanakan jabatan.  
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3. Sikap Terhadap Anak Didik          

Tujuan pendidikan nasional dengan jelas dapat dibaca dalam UU 

no.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni membentuk manusia 

Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila. Prinsip yang lain adalah 

membimbing peserta didik, bukan pengajar atau mendidik saja. Seperti yang 

dikutip Soejtipto (1994), Pengertian membimbing dikemukakan oleh Ki Hajar 

Dewantara dalam sistem amongnya. Tiga kalimat padat yang terkenal dari sistem 

itu adalah ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso dan tut wuri 

handayani. Ketiga kaliamt itu mempunyai arti bahwa pendidikan harus bisa 

memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh dan harus bisa 

mengendalikan peserta didik. Dalam tut wuri terkandung maksud membiarkan 

peserta didik menuruti bakat dan kodratnya, sementara guru hanya 

memperhatikannya. Dalam handayani berarti guru mempengaruhi peserta didik, 

dalam arti membimbing atau mengajarnya. Dengan demikian membimbing 

mengandung arti bersikap menentukan ke arah pembentukan manusia Indonesia 

seutuhnya yang berjiwa pancasila dan bukanlah mendikte peserta didik, apalagi 

memaksanya menuruti kehendak sang pendidik.  

Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia 

sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh baik jasmani atau rohani, tidak hanya 

berilmu tetapi juga bermoral tinggi pula. Guru dalam mendidik seharusnya tidak 

hanya mengutamakan pengetahuan dan perkembangan intelektual saja, tetapi juga 

harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik  baik jasmani, 

rohani, sosial ataupun yang lainnya sesuai dengan hakikat pendidikan. Hal ini 

dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang 

mampu mengahdapi tantangan-tantangan dalam kehidupan sebagai insan yang 

dewasa. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus 

patuh kepada kehendak dan kemauan guru.  

 

4. Sikap Terhadap Tempat Kerja  

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana di lingkungan kerja 

akan meningkatkan produktivitas. Hal ini didasari dengan sebaik-baiknya oleh 

setiap guru, dan guru berkewajiban untuk menciptakan suasana kerja yang baik. 
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Ada 2 hal yang diperhatikan, yaitu a) guru itu sendiri dan b) hubungan guru 

dengan orang tua dan masyarakat di sekitarnya.  

Suasana yang harmonis di sekolah tidak akan terjadi apabila personil yang 

terlibat di dalamnya, yakni kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa tidak 

saling menjalin hubungan yang baik di antara sesamanya. Penciptaan suasana 

kerja yang menantang harus dilengkapi dengan terjalinnya hubungan yang baik 

dengan orang tua peserta didik dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini dimaksudkan 

untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap 

pendidikan. Hanya sebagian kecil dari waktu dimana peserta didik berada di 

sekolah dan diawasi oleh guru-guru. Sebagian besar justru digunakan peserta 

didik diluar sekolah, yakni dirumah dan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu 

amatlah beralasan bahwa orang tua dan masyarakat bertanggung jawab atas 

pendidikan peserta didik. Agar pendidikan diluar terjalin dengan baik dengan apa 

yang dilakukan oleh guru di sekolah, maka diperlukan kerjasama yang baik antara 

guru, orang tua dan masyarakat sekitar.  

Dalam menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat di sekitar 

sekolah dapat mengambil prakarsa, misalnya dengan cara mengundang orang tua 

peserta didik sewaktu pengambilan rapor, mengadakan kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan masyarakat sekitar, mengikutsertakan persatuan orang tua atau BP3 

dalam membantu meringankan permasalahan sekolah terutama untuk 

menanggulangi kekurangan fasilitas ataupun dana penunjang kegiatan sekolah. 

 

5. Sikap Terhadap Pekerjaan    

Profesi guru berhubungan dengan anak didik, yang secara alami 

mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang beragam 

sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi., terutama bila 

berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. Barangkali tidak semua 

orang dikaruniai sifat seperti itu, namun apabila seseorang telah memilih untuk 

memasuki profesi sebagai guru, ia dituntut untuk belajar dan berlaku seperti itu.  

Orang yang telah memilih suatu karir tertentu biasanya akan berhasil 

dengan baik, bila dia mencintai karirnya dengan sepenuh hati. Artinya, ia akan 

berbuat apapun agar karirnya berhasil dengan baik, ia comitted dengan 



 20

pekerjannya. Ia harus mau dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya denga baik 

dan mampu melayani dengan baik pemakai jasa yang membutuhkan.  

Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus 

selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan 

dan permintaan masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan para orang tuanya. 

Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan 

masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. 

Oleh karena itu guru selalu dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan dan 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan mutu layanannya.  

Untuk meningkatkan mutu suatu profesi secara sendiri-sendiri, guru dapat 

melakukannya secara formal maupun informal saja. Secara formal artinya guru 

mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus yang sesuai dengan tugas, 

keinginan, waktu dan kemampuan. Dan secara informal artinya guru harus dapat 

meningkatan pengetahuan dan ketrampilannya melalui mass media seperti 

televisi, radio, majalah ilmiah, koran dan sebagainya, ataupun dengan membaca 

buku teks dan pengetahuan lainnya yang cocok dengan bidangnya.  

Aspek-aspek penilaian profesionalisme guru secara umum dikelompokan 

dalam tiga kemampuan,yaitu:  

1). Kemampuan guru dalam membuat perencanaan pengajaran, diantaranya:  

a. Perencanaan program pengorganisasian bahan pengajaran 

b. Perencanaan pengolahan kegiatan belajar mengajar 

c. Perencanaan pengolahan kelas 

d. Perencanaan pengadaan media dan sumber pengajaran 

e. Perencanaan penilaian hasil belajar siswa  

 

2). Kemampuan guru dalam mengajar dikelas, yaitu:  

a. Menggunakan metode, media, dan bahan latihan  

b. Berkomunikasi dengan siswa 

c. Mendemontrasikan khasanah metode mengajar 

d. Mendorong dan menggalakan keterlibatan siswa dalam pengajaran 

e. Mendemontrasikan penguasaan mata pelajaran 

f. Mengorganisasikan waktu, ruang, bahan dan perlengkapan 
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g. Melakukan evaluasi hasil belajar         

3). Kemampuan guru dalam mengadakan hubungan antar pribadi, diantaranya:  

a. Membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa 

b. Bersikap terbuka dan luwes terhadap siswa dan orang lain 

c. Menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan belajar 

mengajar serta dalam pelajaran yang sedang diajarkannya 

d. Mengelola interakasi pribadi dalam kelas 

  

H. Kerangaka Berpikir  

Guru sebagai pendidik yang profesional mempunyai citra yang baik di 

masyarakat apabila dapat menunjukan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi 

panutan dan teladan bagi masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat tentu akan 

melihat bagaimana sikap dan perbuatan seorang guru itu sehari-hari, apakah 

memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru tersebut 

meningkatkan layanannya, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya, 

memberi arahan dan dorongan pada anak didiknya dan yang terpenting adalah 

bagaimana cara guru berpakaian dan bergaul baik dengan siswa, teman-temannya, 

serta anggota masyarakat yang sering menjadi perhatian masyarakat luas. 

Tingkat profesionalisme terhadap pekerjaan guru SMK Negeri di wilayah 

Kota Semarang adalah cita-cita yang ingin dicapai. Guru yang mempunyai cita-

cita yang tinggi, atau ingin menduduki jabatan yang lebih tinggi cenderung 

berkeinginan kuat menggunakan segenap kemampuannya untuk meningkatkan 

keahlian dan kecakapannya dalam pekerjaan yang ditekuninya. Bahkan sampai-

sampai mengorbankan pribadi, waktu dan berbagai usaha dengan harapan 

memperoleh kenaikan tingkat dan jabatan.  

Seorang guru yang tinggi tingkat profesionalisme terhadap pekerjaan dapat 

menyebabkan orang tersebut mempunyai gairah dan semangat kerja yang tinggi. 

Hal ini didorong oleh cita-cita dan harapan yang ingin dicapainya tentang aspek-

aspek dalam pekerjannya. Sebaliknya seorang guru yang rendah tingkat 

profesionalisme terhadap pekerjannya akan cenderung bekerja dengan motivasi 

yang kurang.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksploratif, yang berarti hanya 

bermaksud menemukan gejala-gejala atau data yang diharapkan dapat digunakan 

sebagai sumber informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

Suharsimi Arikunto (1997).  Khusunya untuk optimasi implementasi kurikulum 

mata diklat Pekerjaan Mekanik Elektro (PME), ketrampilan listrik instalasi SMK 

di wilayah Kota Semarang. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri di wilayah Kota Semarang 

yang memberlakukan mata diklat Pekerjaan Mekanik Elektro (PME), ketrampilan 

listrik instalasi. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2006 diawali dengan pra 

survei untuk memperoleh data dari SMK Negeri di wilayah Kota Semarang yang 

memberlakukan mata diklat Pekerjaan Mekanik Elektro (PME), ketrampilan 

listrik instalasi yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data penelitian 

kemudian  melakukan analisis dan pembuatan laporan penelitian.    

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah guru mata diklat Pekerjaan Mekanik Elektro 

(PME), ketrampilan listrik instalasi di SMK Negeri di Kota Semarang yang saat 

penelitian ini dilaksanakan masih aktif mengajar di SMK N 4, SMK N 5 dan 

SMK N 7 Semarang.  

Pada penelitian ini tidak dilakukan pengambilan sampel karena semua 

populasi dijadikan sampel penelitian. Jumlah guru mata diklat Pekerjaan Mekanik 

Elektro (PME), ketrampilan listrik instalasi di SMK Negeri di wilayah Kota 

semarang pada sekolah yang memberlakukan mata diklat Pekerjaan Mekanik 

Elektro (PME),  ketrampilan listrik instalasi adalah sebanyak 3 orang. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada pengumpulan data ini terdapat tiga variabel yang akan diungkap 

yaitu kemampuan penguasaan teori, kemampuan penguasaan praktek dan aspirasi 

profesional guru mata diklat Pekerjaan Mekanik Elektro (PME). 

Untuk memperoleh data penelitian, dibutuhkan instrumen dan 

pengukurannya. Dalam penelitian data ini digunakan kuisoner untuk 

mengumpulkan data penelitian mengenai kemampuan penguasaan teori, 

kemampuan penguasaan praktek dan aspirasi profesional guru mata diklat 

Pekerjaan mekanik Elektro (PME) di SMK Negeri di wilayah Kota Semarang. 

Untuk instrumen pengukur data tentang kemampuan penguasaan teori, 

kemampuan penguasaan praktek dan aspirasi profesionalisme guru yang 

diperlukan diperoleh dengan instrumen yang berupa kuisoner dengan pertanyaan-

pertanyaan yang dilengkapi dengan jawaban, dengan data interval berskala Likert 

yang terdiri dari empat alternatif jawaban. Yaitu: sangat perlu dengan skor 4, 

perlu dengan skor 3, kurang perlu dengan skor 2 dan sangat tidak perlu dengan 

skor 1.  

Indikator penguasaan teori terdiri dari: (1) Menguasai peraturan, norma, 

standar, dari sistem keselamatan kerja, (2) Menggunakan dan merawat peralatan 

tangan dan mesin, (3) Menggunakan perlatan tangan dan mesin untuk membuat 

alat-alat dari logam dan nono logam untuk keperluan teknik elektro, (4) 

Merencanakan tata letak komponen dan membuat jalur sambungan, (5) menguasai 

teknik pembuatan PRT, (6) Merakit komponen dan menguji coba hasil rakitan, (7) 

Memahami penanggulangan dan daur ulang limbah, (8) Memahami cara-cara 

melindungi alam sekitar.  

Indikator penguasaan praktek terdiri dari: (1) Menguasai peraturan, norma, 

standar, dari sistem keselamatan kerja, (2) Menggunakan dan merawat peralatan 

tangan dan mesin, (3) Menggunakan perlatan tangan dan mesin untuk membuat 

alat-alat dari logam dan nono logam untuk keperluan teknik elektro, (4) 

Merencanakan tata letak komponen dan membuat jalur sambungan, (5) menguasai 

teknik pembuatan PRT, (6) Merakit komponen dan menguji coba hasil rakitan, (7) 

Memahami penanggulangan dan daur ulang limbah, (8) Memahami cara-cara 

melindungi alam sekitar.   
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Aspirasi profesionalisme guru terdiri dari: (1) Aspirasi terhadap 

pencapaian prestasi kerja, (2) Aspirasi terhadap pendidikan dan latihan, (3) 

Aspirasi terhadap pengembangan karir, (4) Aspirasi terhadap tangguang jawab. 

 

E.  Teknik Penelitian 

Instrumen-instrumen tersebut diatas seluruhnya untuk menjaring data yang 

bersifat faktual atau inventory, maka instrumen tersebut tidak dilakukan uji coba. 

Namun untuk mendapatkan alat ukur yang baik, maka instrumen yang disusun di 

validasi dengan teknik validitas ini. Pemantapan validitas isi dilakukan dengan 

rational judgement, yaitu dikonsultasikan dengan para ahli dibidangnya. Para ahli 

yang diminta untuk mempelajari instrumen penelitian adalah para dosen 

pembimbing dan perorangan yang menurut peneliti relevan untuk dimintai 

pertimbangan tentang instrumen penelitian ini. 

 

F.   Langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam hal ini, adalah: 1) menyusun butir-

butir instrumen berdasarkan indikator yang telah ditentukan dari masing-masing 

variabel, 2) setelah rancangan instrumen selesai disusun selanjutnya dimintakan 

pendapat, penilaian, dan mendiskusikan dengan teman sejawat dalam hal ini 

sesama mahasiswa dan sesama guru ketrampilan teknik guna memperoleh 

masukan, kemudian kepada perorangan yang relevan untuk dapat menilai dan 

memberikan komentar, pada akhirnya dikonsultasikan dengan para pembimbing 

untuk memperoleh masukan. Hal ini dilakukan mengingat validitas ini tidak dapat 

di nyatakan dalam bentuk angka, sehingga pengesahannya didasarkan pada 

pertimbangan yang rasional.  

Apabila data penelitian telah terkumpul, maka lalu diklasifikasikan 

menjadi 2 kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan 

data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol. Data kualitatif 

yang berbentuk kata-kata tersebut disisihkan untuk sementara, karena akan sangat 

berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis 

data kuantitatif. Data yang diperoleh dari angket atau kuisoner tersebut 

dijumlahkan atau dikelompokan sesuai dengan bentuk instrumen yang akan 
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digunakan. Untuk angket atau kuisoner yang bersifat pendapat, alternatif 

jawabannya adalah sangat perlu, perlu, kurang perlu dan tidak perlu. 

 

G.  Skoring/Penilaian Penelitian 

Dalam menganalisis data yang berasal dari angket yang bergradasi atau 

berperingkat 1 sampai 4, peneliti harus menyimpulkan makna dari setiap alternatif 

sebagai berikut, Sumanto (1990) : 

1. “sangat perlu”, “sangat setuju” dan lain-lain, menunjukan peringkat yang 

paling tinggi. Untuk itu kondisi tersebut diberi nilai 4. 

2.  “perlu”, “setuju” dan lain-lain, menunjukan peringkat yang lebih rendah 

dibandingkan dengan yang ditambah dengan kata “sangat”. Oleh karena itu 

kondisi tersebut diberi nilai 3. 

3. “kurang perlu”, “kurang setuju” dan lain-lain, karena berada dibawah perlu 

dan sebagainya maka diberi nilai 2. 

4. “tidak perlu”, “tidak setuju” dan lain-lain, yang berada pada peringkat yang 

paling bawah maka diberi nilai 1.    

Tabel 1 :  Kriteria Penilaian Kompetensi Dasar Guru SMK Negeri 

di wilayah Kota Semarang  

No Kompetensi Skor/ Nilai Kriteria 
1 Kemampuan Penguasaan  4 (>dari 52) Sangat Perlu 
  Teori 3 (39 – 51) Perlu 
    2 (26 – 38) Kurang Perlu 
    1 (13 – 25) Tidak Perlu 
       

2 Kemampuan Penguasaan  4 (>dari 56) Sangat Perlu 

  Praktek 3 (42 – 55) Perlu 
    2 (28 – 41) Kurang Perlu 
    1 (14 – 27) Tidak Perlu 
  
      
3 Tingkat Profesionalisme  4 (>dari 60) Sangat Perlu 
  Guru 3 (45 – 59) Perlu 

    2 (30 – 44) Kurang Perlu 
    1(15 – 29) Tidak Perlu 
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Tabel 2 : Kisi-Kisi Instrumen 
 

 

Variabel Indikator Nomor Butir 
1 2 3 

Kemampuan  
Menguasai peraturan, norma,   1,2 

penguasaan teori standar, dari sistem keselamtan     
   kerja     
   Menggunakan dan merawat 3,4,5,6 
   peralatan tangan dan mesin    
   Menggunakan peralatan tangan  7 
   dan mesin untuk membuat alat    
   dari logam dan non logam     
   untuk keperluan teknik elektro     
   Merencanakan tata letak komponen 8 
   & membuat jalur sambungan      
   Menguasai teknik pembuatan PRT 9 
   Merakit komponen dan menguji coba 10,11 
   hasil rakitan     
   Memahami penaggulangan dan daur 12 
   ulang limbah     
   Memahami cara-cara melindungi  13 
    alam sekitar     
Kemampuan  

Menguasai peraturan, norma,   1 
penguasaan praktek standar, dari sistem keselamtan     
   kerja     
   Menggunakan dan merawat 2,3,4 
   peralatan tangan dan mesin    
   Menggunakan peralatan tangan  5,6,7,8 
   dan mesin untuk membuat alat    
   dari logam dan non logam     
   untuk keperluan teknik elektro     
   Merencanakan tata letak komponen 9,10 
   & membuat jalur sambungan      
   Menguasai teknik pembuatan PRT 11 
   Merakit komponen dan menguji coba 12 
   hasil rakitan     
   Memahami penaggulangan dan daur 13 
   ulang limbah     
   Memahami cara-cara melindungi  14 
    alam sekitar     
 
Profesionalisme Guru 

Sikap terhadap peraturan perundang- 1,2,3 
   undangan      
   Sikap terhada oragnisasi profesi 4,5,6 
   Sikap terhadap anak didik 7,8,9 
   Sikap terhadap tempat kerja 10,11,12, 
    Sikap tehadap pekerjaan 13,14,15 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Validasi Instrumen 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di beberapa SMK N di wilayah kota 

Semarang, ditemukan hasil validasi instrumen sebagai berikut : 

1. Masih menggunakan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum tahun 1999. 

2. Hanya dilakukan di 3 SMK N di wilayah kota Semarang, yaitu SMK N 4, 

SMK N 5 dan SMK N 7 Semarang. 

3. Informasi terakhir sampai dengan penelitian ini selesai adalah guru SMK N di 

wilayah kota Semarang belum melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan 

bidang keahliannya.   

 
B. Deskripsi Penelitian  

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dari 3 guru SMK N di Semarang 

(SMK N 4, SMK N 5 dan SMK N 7) dan telah ditabulasikan, selanjutnya akan 

dilakukan analisis. Hasil analisis yang disajikan meliputi: (1) Kemampuan 

penguasaan teori, (2) Kemampuan penguasaan praktek dan (3) Tingkat  

profesionalisme guru. 

Tabel 3 :   Skoring/ Penilaian untuk Setiap Indikator Kompetensi dasar 

Guru SMK di wilayah Kota Semarang 

SMK Negeri di 
wilayah Kota 

Semarang 

Kemampuan 
Penguasaan 

Teori 

Kemampuan 
Penguasaan 

Praktek 

Tingkat 
Profesionalisme 

Guru 

SMK Negeri 4 46 47 46 
SMK Negeri 5 50 52 52 
SMK Negeri 7 44 46 51 

Rata-rata 46,66 48,33 49,66 
 
Skoring/Penilaian untuk setiap indikator di SMK N 4 Semarang adalah : 
1). Indikator 1 = Kemampuan penguasaan teori  

= (7x4) + (6x3) + (0x2) + (0x1) 
  = 28 + 18 + 0 + 0 
  = 46 (Perlu) 
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2). Indikator 2 = Kemampuan pengusaan praktek 
  = (5x4) + (9x3) + (0x2) + (0x1) 
  = 20 + 27 + 0 + 0 
  = 47 (Perlu) 
 
3). Indikator 3 = Tingkat profesionalisme guru 
  = (3x4) + (10x3) + (2x2) + (0x1) 
  = 12 + 30 + 4 + 0 
  = 46 (Perlu) 
 
Skoring/Penilaian untuk setiap indikator di SMK N 5 Semarang adalah : 
1). Indikator 1 = Kemampuan penguasaan teori  
  = (11x4) + (2x3) + (0x2) + (0x1) 
  = 44 + 6 + 0 + 0 
  = 50 (Perlu) 
 
2). Indikator 2 = Kemampuan pengusaan praktek 
  = (10x4) + (4x3) + (0x2) + (0x1) 
  = 40 + 12 + 0 + 0 
  = 52 (Perlu) 
 
3). Indikator 3 = Tingkat profesionalisme guru 
  = (7x4) + (8x3) + (0x2) + (0x1) 
  = 28 + 24 + 0 + 0 
  = 52 (Perlu) 
 
 
Skoring/Penilaian untuk setiap indikator di SMK N 7 Semarang adalah : 
1). Indikator 1 = Kemampuan penguasaan teori  
  = (5x4) + (8x3) + (0x2) + (0x1) 
  = 20 + 24 + 0 + 0 
  = 44 (Perlu) 
 
2). Indikator 2 = Kemampuan pengusaan praktek 
  = (5x4) + (8x3) + (1x2) + (0x1) 
  = 20 + 24 + 2 + 0 
  = 46 (Perlu) 
 
3). Indikator 3 = Tingkat profesionalisme guru 
  = (8x4) + (5x3) + (2x2) + (0x1) 
  = 32 + 15 + 4 + 0 
  = 51 (Perlu) 
 

1. Kemampuan Penguasaan Teori 

Dari analisis tentang kemampuan penguasaan teori pada masing-masing 

indikator, serta dikonsultasikan dengan tabel 3 yang diperoleh hasil sebagai 
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berikut ini: Untuk kompetensi guru (kemampuan penguasaan teori), a) guru SMK 

N 4 Semarang dengan skor 46 dikategorikan “perlu”,b) guru SMK N 5 Semarang 

dengan skor 50 dikategorikan “perlu”, dan c) guru SMK N 7 Semarang dengan 

skor 44 juga dikategorikan “perlu”. Dari kesemua sekolah yang telah diobservasi 

dan melaksanakan mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi 

listrik instalasi. Untuk kemampuan penguasaan teori dapat diambil rata-rata 

sebesar : 46,66. 

 

2. Kemampuan Penguasaan Praktek     

 Dari analisis tentang kemampuan penguasaan praktek pada masing-masing 

indikator, serta dikonsultasikan dengan  tabel 3 diperoleh hasil sebagai berikut ini:  

Untuk kompetensi guru (kemampuan penguasaan praktek), a) guru SMK N 4 

Semarang dengan skor 47 dikategorikan “perlu”, b) guru SMK N 5 Semarang 

dengan skor 52 dikategorikan “perlu”, dan c) guru SMK N 7 Semarang dengan 

skor 46 juga dikategorikan “perlu”. Dari kesemua sekolah yang telah diobservasi 

dan melaksanakan mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi 

listrik instalasi. Untuk kemampuan penguasaan praktek dapat diambil rata-rata 

sebesar : 48,33. 

 
3. Tingkat Profesionalisme Guru 

Dari analisis tentang tingkat profesionalisme guru pada masing-masing 

indikator, serta dikonsultasikan dengan  tabel 3 diperoleh hasil sebagai berikut ini:  

Untuk kompetensi guru (tingkat profesionalisme guru), a) guru SMK N 4 

Semarang dengan skor 46 dikategorikan “perlu”, b) guru SMK N 5 Semarang 

dengan skor 52 dikategorikan “perlu”, dan c) guru SMK N 7 Semarang dengan 

skor 51 juga dikategorikan “perlu”. Dari kesemua sekolah yang telah diobservasi 

dan melaksanakan mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi 

listrik instalasi. Untuk tingkat profesionalisme guru dapat diambil rata-rata 

sebesar : 49,66. 
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Tabel 4 :   Sebaran Kompetensi Dasar Guru SMK Negeri 4 Semarang, 
Untuk Mata Diklat PME 

No Kompetensi Dasar Guru SMK  4 3 2 1 Jumlah Prosentase 

1 Kemampuan penguasaan teori  7 6 0 0 13 5,98% 

2 Kemampuan penguasaan praktek 5 9 0 0 14 6,58% 

3 Tingkat profesionalisme guru 3 10 2 0 15 6,9% 

        
 
Perhitungan Prosentasi (%)  

1). Kemampuan penguasaan teori adalah sebagai berikut:  

Jumlah Skor x Jumlah soal           46 x 13            5,98 % 

                      100%                              100% 

2). Kemampuan penguasaan praktek adalah sebagai berikut:  

Jumlah Skor x Jumlah soal           47 x 14            6,58 % 

                100%                              100% 

3). Tingkat profesionalisme guru adalah sebagai berikut:  

Jumlah Skor x Jumlah soal           46 x 15            6,9 % 

                      100%                              100% 

 
Tabel 5 :   Sebaran Kompetensi Dasar Guru SMK Negeri 5 Semarang, 

Untuk Mata Diklat PME 
No Kompetensi Dasar Guru SMK  4 3 2 1 Jumlah Prosentase  

1 Kemampuan penguasaan teori  11 2 0 0 13 6,5% 

2 Kemampuan penguasaan praktek 10 4 0 0 14 7,28% 

3 Tingkat profesionalisme guru 7 8 0 0 15 7,8% 
 
Perhitungan Prosentasi (%) 

1). Kemampuan penguasaan teori adalah sebagai berikut:  
Jumlah Skor x Jumlah soal           50 x 13            6,5 % 

                      100%                              100%   

2). Kemampuan penguasaan praktek adalah sebagai berikut:  

Jumlah Skor x Jumlah soal           52 x 14            7,28 % 

                100%                              100% 

3). Tingkat profesionalisme guru adalah sebagai berikut:  

Jumlah Skor x Jumlah soal           52 x 15            7,8 % 

                      100%                              100% 
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Tabel 6 :   Sebaran Kompetensi Dasar Guru SMK Negeri 7 Semarang, 
Untuk Mata Diklat PME 

No Kompetensi Dasar Guru SMK  4 3 2 1 Jumlah Prosentase  

1 Kemampuan penguasaan teori  11 2 0 0 13 6,5% 

2 Kemampuan penguasaan praktek 10 4 0 0 14 7,28% 

3 Tingkat profesionalisme guru 7 8 0 0 15 7,8% 
 
Perhitungan Prosentasi (%) 

1). Kemampuan penguasaan teori adalah sebagai berikut:  

      Jumlah Skor x Jumlah soal           44 x 13            5,72 % 

                      100%                              100%  

2). Kemampuan penguasaan praktek adalah sebagai berikut:  

Jumlah Skor x Jumlah soal           46 x 14            6,44 % 

                100%                              100% 

3). Tingkat profesionalisme guru adalah sebagai berikut:  

Jumlah Skor x Jumlah soal           51 x 15            7,65 % 

                      100%                              100%      

 

Komentar:  

Jika melihat dari tabel 4, 5 dan 6, seharusnya kemampuan baik materi, praktek 

dan profesionalisme yang dimiliki oleh guru mata diklat Pekerjaan Mekanik 

Elektro (PME), program studi listrik instalasi di SMK N 4, SMK N 5 dan SMK N 

7 Semarang lebih ditingkatkan lagi, agar apa yang disampaikan oleh guru dapat 

dengan mudah diterima oleh siswa-siswinya dan dapat diterapkan baik di 

lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah.    

 

C.  Pembahasan 

Guru adalah salah satu komponen utama dalam proses belajar-mengajar, 

dimana peran guru ini sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru merupakan 

kunci utama untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena salah satu persyaratan 

penting bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu adalah apabila pelaksanaanya 

dilakukan oleh pendidik-pendidik yang kompetensinya dapat diandalkan. Guru 

mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), prgram studi listrik instalasi di 

SMK juga sangat berperan terhadap proses belajar-mengajar di SMK. Materi 
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pelajaran, metode pengajaran dan yang lainnya sangat bergantung pada guru mata 

diklat yang diampunya. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya listrik instalasi sangat mempengaruhi para guru dalam menyampaikan 

materi pelajarannya. Untuk menyampaikan materi pelajaran yang diampunya 

tentunya guru harus mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk menunjang 

pelaksanaan tugas-tugasnya. 

Kemampuan atau kompetensi dapat diartikan sebagai potensi seseorang 

yang apabila diperlukan dapat dilakukan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut 

dengan baik, kemampuan dalam hal ini dapat berupa pengetahuan dan 

ketrampilan. Dua unsur ini harus dikembangkan agar kedudukan manusia sebagai 

sumber pembangunan dapat sesuai dengan harapan. Tentu saja dalam hal ini 

adalah guru mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi listrik 

instalasi SMK N di wilayah kota Semarang. Dimana setiap guru mata diklat harus 

memiliki kemampuan penguasaan  teori, kemampuan penguasaan praktek dan 

profesionalisme yang tinggi demi lancarnya proses belajar-mengajar. Untuk 

kemampuan penguasaan teori diantarnya adalah teknik listrik instalasi, teknik 

listrik jaringan, teknik listrik pemakaian dan teknik listrik industri. Sedangakn 

untuk kemampuan penguasaan praktek meliputi pengukuran dan penggunaan alat 

bantu bengkel, merangkai rangkaian kontrol listrik, mengidentifikasi kerusakan 

rangkaian kontrol listrik, memahami rangkaian kontrol listrik, memasang 

rangkaian kontrol listrik, menggambar rangkaian kontrol listrik dan melakukan uji 

coba fungsi rangkaian kontrol listrik tersebut. Untuk penelitian profesionalisme 

guru dalam hubungannya dengan tenaga profesional kependidikan, Sutomo (1998) 

mengisyaratkan bahwa untuk menjadi tenaga yang profesional guru harus selalu 

meningkatkan kemampuannya. Guru harus dapat mengantisipasi berbagai macam 

perubahan dan perkembangan, mampu merancang dan melaksanakan kegiatan 

belajar yang mengacu pada proses belajar mengajar yang baik. Selanjutnya setelah 

dikemukakan juga bahwa profesionalisme guru berkenaan dengan keahlian, 

ketrampilan, dan sikap untuk bertindak yang terbaik bagi lingkungannya. 

Seseorang yang profesional senantiasa berpandangan untuk melakukan sesuatu 

yang benar dan baik.    
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Instrumen penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan Angket atau 

Kuisoner dengan rational judgement sebagai pemantapan validitasnya, yaitu 

berupa pendapat yang kemudian dikonsultasikan dengan para ahli dibidangnya. 

Para ahli yang diminta untuk mempelajari instrumen penelitian adalah para dosen 

pembimbing, guru dan perorangan yang menurut peneliti relevan untuk dimintai 

pertimbangan tentang instrumen penelitian ini. Untuk mengetahui seberapa 

perlukah kemampuan penguasaan teori, kemampuan penguasaan praktek dan 

profesionalisme guru dalam melaksanakan proses belajar-mengajar di SMK. 

Instrumen penelitian ini dilakukan di SMK N di wilayah kota Semarang yang 

masih melaksanakan mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program 

studi listrik instalasi, Sekolah tersebut diantarnya  SMK N 4, SMK N 5 dan SMK 

N 7 Semarang. Dari hasil instrumen penelitian yang diperoleh data yang berbeda-

beda dari setiap guru mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro),program studi 

listrik instalasi.  

Hasil instrumen penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan 

rational judgement sebagai pemantapan validitasnya setelah dikonsultasikan 

dengan para ahli, guru, dosen pembimbing dan perorangan yang peneliti anggap 

relevan untuk dimintai pertimbangan tentang instrumen penelitian ini.  

Kemampuan Penguasaan teori 

  Soal no 13, yaitu “ Apakah dalam penyampaian materi mata diklat PME, 

program studi listrik instalasi guru perlu menyampaikan bagaimana cara 

melindungi alam sekitarnya?”. Dari soal ini setelah di diskusikan kepada para ahli, 

guru, dosen pembimbing dan perorangan, diperoleh hasil diskusi bahwa untuk 

melindungi alam sekitar kita, guru perlu  mengetahuinya dan menyampaikannya. 

Tetapi tentunya untuk pelaksanaannya tidak dapat dilakukan oleh guru itu sendiri, 

maksudnya untuk pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama baik siswa, 

guru dan staf karyawan di sekolah tersebut. jadi dalam masalah ini guru bertindak 

sebagai motivator, sekaligus juga sebagai pelaksana. Berdasarkan dengan hasil 

kesepakatan yang diperoleh dari diskusi dengan para ahli di bidangnya, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa semua saja yang berada di lingkungan sekolah 

wajib untuk menjaga dan melindungi alam sekitarnya.    
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  Untuk kemampuan penguasaan teori, diperoleh hasil penelitian sebagai 

berikut: SMK N 4 di peroleh nilai atau skor 46 (perlu), SMK N 5 diperoleh nilai 

atau skor 50 (perlu), dan SMK N 7 Semarang di peroleh nilai atau skor 44 (perlu). 

Dari ketiga hasil analisis penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

kompetensi atau kemampuan penguasaan teori dianggap perlu untuk di tingkatkan 

lagi sampai mencapai kriteria penilaian sangat perlu.  

 

Kemampuan penguasaan praktek 

  Soal no 9, yaitu “Apakah perlu guru mengulang kembali materi praktek 

yang telah disampaikan sebelum praktek selanjutnya dilaksanakan?”. Dari soal ini 

setelah di diskusikan kepada para ahli, guru, dosen pembimbing dan perorangan, 

diperoleh hasil diskusi sebagai berikut : mengingat materi pelajaran praktek SMK 

Negeri di wilayah Kota Semarang sangat padat dan waktu yang sangat relatif 

singkat, maka sebaiknya seorang guru harus dapat mengambil suatu keputusan 

manakah materi pelajaran praktek yang harus diulangi kembali dan mana materi 

pelajaran praktek yang tidak harus diulangi. Apabila terpaksa harus 

mengulanginya maka sebaiknya guru hanya menyampaikan secara garis besarnya 

saja, apabila diulangi secara menyeluruh (semuanya), dikhawatirkan untuk mata 

pelajaran praktek yang berikutnya tidak dapat tersampaikan secara detail dan 

jelas. Padahal perlu kita ketahui  bersama bahwa siswa masuk di SMK yang dicari 

adalah pengalaman prakteknya, sedangkan untuk  materi teorinya adalah sebagai 

penunjang materi pelajaran praktek. 

 Untuk kemampuan penguasaan praktek, diperoleh hasil penelitian sebagai 

berikut: SMK N 4 di peroleh nilai atau skor 47 (perlu), SMK N 5 diperoleh nilai 

atau skor 52 (perlu), dan SMK N 7 Semarang di peroleh nilai atau skor 46 (perlu). 

Dari ketiga hasil analisis penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa  

kompetensi atau kemampuan penguasaan praktek dianggap perlu untuk di 

tingkatkan lagi sampai mencapai kriteria penilaian sangat perlu.  

 

Profesionalisme guru 

Soal no 14, yaitu “Apakah guru perlu menyesuaikan kemampuan dan 

pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat?”. Dari soal ini 
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setelah di diskusikan kepada para ahli, guru, dosen pembimbing dan perorangan, 

diperoleh hasil diskusi bahwa seorang guru SMK mengajarkan materi 

pelajarannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sedangkan kurikulum 

tersebut dibuat dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan. 

Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasionallah yang berhak 

membuat kurikulum. Berdasarkan kurikulum tahun 99 yang digunakan untuk 

instrumen penelitian ini di dapat bahwa fungsi dari guru SMK adalah menyiapkan 

lulusan atau tamatan sesuai dengan sesuai dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi sekarang ini. Apabila seorang guru dalam mengajar harus menyesuaikan  

kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat, 

maka tamatan atau lulusan SMK tidak akan mengalami kemajuan ilmu dan 

teknologi. Padahal kita semua tahu bahwa perkembangan ilmu dan pengetahuan 

berkembang secara cepat, jadi kesimpulan yang didapat dalam diskusi ini adalah 

seorang guru tidak mungkin mengajar berdasarkan keinginan dan permintaan 

masyarakat, tetapi guru mengajarkan materi pelajarannya sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku.    

Untuk profesionalisme guru, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: SMK 

N 4 di peroleh nilai atau skor 46 (perlu), SMK N 5 diperoleh nilai atau skor 52 

(perlu), dan SMK N 7 Semarang di peroleh nilai atau skor 51 (perlu). Dari ketiga 

hasil analisis penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk 

profesionalisme dianggap perlu sebagai bekal untuk bekerja dan mengembangkan 

diri sebagai guru mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi 

listrik instalasi dengan nilai atau skor 49,66.    

 Dari pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat 

profesionalisme guru dianggap perlu untuk di tingkatkan lagi sampai mencapai 

kriteria penilaian sangat perlu. Profesionalisme guru memang sangat perlu 

dikembangkan setiap manusia agar kedudukan manusia sebagai sumber daya 

pembangunan dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan.  

 

D. Keterbatasan Penelitian     

  Dalam pelaksanaan instrumen penelitian untuk mata diklat PME 

(Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi listrik instalasi SMK Negeri di 
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wilayah kota Semarang masih dipergunakan kurikulum yang lama, dimana untuk 

pengetahuan dan ketrampilannya disesuaikan dengan kurikulum tahun 1999 

tersebut. Yang terpenting dari kurikulum tahun 1999, khususnya program studi 

listrik instalsi bertujuan  bagaimana caranya guru menyiapkan lulusan atau 

tamatan untuk: 

a. Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional 

dalam lingkup keahlian teknik elektro, khususnya teknik listrik instalasi. 

b. Mampu memilih karir, mampu berkompetensi dengan mengembangkan diri 

dalam lingkup keahlian teknik elektro, khususnya listrik instalasi. 

c. Menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha 

dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang dalam lingkup 

keahlian teknik elektro, khususnya listrik instalasi. 

d. Menjadi warga negara yang produtif, adaptif dan kreatif. 

  Penelitian ini hanya dilakukan pada 3 SMK Negeri di wilayah kota 

Semarang, yaitu: SMK N 4; SMK N 5 dan SMK N 7 Semarang pada tahun 

pembelajaran 2005-2006. Hal ini dikarenakan dari 5 SMK Negeri yang ada di 

Semarang, hanya 3 SMK Negeri saja yang masih memberlakukan pelajaran mata 

diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi listrik instalasi, itupun 

masih menggunakan kurikulum yang lama (tahun 1999). Sedangkan untuk 2 SMK 

Negeri yang lainnya yaitu SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Semarang sudah 

tidak memberlakukan lagi pelajaran mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik 

Elektro), program studi listrik instalasi. Padahal apabila peneliti mengamati 

pelajaran mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi listrik 

instalasi, materi dan praktek pelajaran ini adalah dasar sebelum siswa-siswi SMK 

melanjutkan ke jenjang berikutnya (kelas 2 dan 3) atau bahkan sampai kuliah 

sekalipun. Jadi peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk materi dan 

praktek pelajaran mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi 

listrik instalasi adalah pondasi awal dari siswa-siswi SMK. Jadi bagaimana 

mungkin akan menghasilkan lulusan yang baik apabila materi dan praktek 

dasarnya tidak dipelajari atau malah bahkan tidak diperkenalkan oleh SMK 

(Sekolah Menengah Kejuruan). 
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Padahal perlu diketahui bersama untuk mata diklat PME (Pekerjaan 

Mekanik Elektro), program studi listrik instalasi mempunyai kompetensi atau sub 

kompetensi sebagai berikut: (1) Menguasai peraturan, norma, standar, dari sistem 

keselamatan kerja, (2) Menggunakan dan merawat peralatan tangan dan mesin, (3) 

Menggunakan perlatan tangan dan mesin untuk membuat alat-alat dari logam dan 

nono logam untuk keperluan teknik elektro, (4) Merencanakan tata letak 

komponen dan membuat jalur sambungan, (5) menguasai teknik pembuatan PRT, 

(6) Merakit komponen dan menguji coba hasil rakitan, (7) Memahami 

penanggulangan dan daur ulang limbah, (8) Memahami cara-cara melindungi 

alam sekitar.   

  Peneliti melakukan instrumen penelitian ini sesuai dengan 

kemampuannya, yaitu dengan bekal apa yang diperoleh selama peneliti pelajari di 

bangku perkuliahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian eksploratif 

yang berarti peneliti hanya menemukan gejala-gejala atau data yang diharapkan 

dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Khususnya untuk mengimplementasi kurikulum mata 

diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi listrik instalasi SMK di 

wilayah  kota Semarang. 

  Obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah guru mata diklat 

PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi listrik instalasi SMK Negeri di 

wilayah kota Semarang yang saat penelitian ini dilaksnakan masih aktif mengajar 

di SMK masing-masing. Jumlah guru mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik 

Elektro), program studi listrik instalasi yang memberlakukan mata diklat PME 

(Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi listrik instalasi adalah sebanyak 3 

orang guru.  

  Sampai dengan selesainya instrumen penelitian ini, informasi yang peneliti 

terima sampai sekarang ini adalah bahwa semua SMK Negeri di wilayah Kota 

Semarang belum melakukan uji kompetensi untuk guru, khususnya untuk mata 

diklat PME (Pekerjaan Mekanik Elektro), program studi listrik instalasi. Sehingga 

peneliti mengambil kesimpulan untuk menggunakan angket atau kuisoner untuk 

melakukan instrumen penelitian, dengan rational judgement sebagai pemantapan 

validitas.       
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Pertama, kemampuan penguasaan teori guru mata diklat PME (Pekerjaan 

Mekanik Elektro), progran studi listrik instalasi SMK Negeri di wilayah Kota 

Semarang diperlukan untuk mengajar mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik 

Elektro) seperti yang telah diidentifikasikan, dalam kategori “Perlu”(46,66). 

Kedua, kemampuan penguasaan praktek guru mata diklat PME (Pekerjaan 

Mekanik Elektro), progran studi listrik instalasi SMK Negeri di wilayah Kota 

Semarang diperlukan untuk mengajar (praktek) mata diklat PME (Pekerjaan 

Mekanik Elektro) seperti yang telah diidentifikasikan, dalam kategori 

“Perlu”(48,33). 

Ketiga, profesionalisme guru mata diklat PME (Pekerjaan Mekanik 

Elektro), program studi listrik instalasi SMK Negeri di wilayah Kota Semarang 

diperlukan untuk mengajar serta meningkatkan mutu dan kualitas sesuai dengan 

bidang keahliannya,  seperti yang telah diidentifikasikan, dalam kategori 

“Perlu”(49,66). 

 

B. Saran 

Hasil penelitian yang sudah diperoleh dan telah diidentifikasikan ini 

sangat perlu sebagai masukan bagi para pengembang dan pelaksana kurikulum 

SMK Negeri di wilayah Kota Semarang. Masukan tersebut tidak hanya sekedar 

dijadikan informasi saja, akan tetapi lebih dari itu, dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam rangka  mengimplementasikan kurikulum SMK.  

Untuk meningkatkan kemampuan penyampaian materi (teori & praktek) 

dan profesionalisme guru mata diklat PME, maka dinas yang terkait diharapkan 

segera melaksanakan uji kompetensi untuk guru-guru SMK Negeri di wilayah 

Kota Semarang. Mengingat sampai dengan penelitian selesai guru SMK di 

wilayah Kota Semarang belum juga melaksanakan uji kompetensi.  
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