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ABSTRAK 

              Peningkatan kualitas tenaga pendidikan di jenjang pendidikan dasar 
diperlukan peningkatan mutu dan pengelolaan kemampuan  tenaga pendidikan, serta 
penciptaan kondisi lingkungan yang mampu meningkatkan motivasi, inovasi dan 
kreativitas tenaga pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidikan harus mampu 
mengelola diri dan profesinya dengan baik dalam lingkungan yang kondusif. 
Pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan dapat dilakukan melalui Teaching 
Clinic. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran diri guru yang tinggi untuk selalu 
mengembangkan profesinya tersebut. Manajemen diri dalam pengembangan profesi 
sangat diperlukan Pengembangan potensi harus dirasakan oleh semua guru tidak 
memandang kualifikasi pendidikan, jenis mata pelajaran maupun jenjang pendidikan.  
       Model pengembangan diri dikembangkan pada Teaching Clinic dibangun atas 
dasar permasalahan pengembangan potensi diri guru. Penelitian ini menitikberatkan 
pada pengembangan model manajemen diri dalam pembinaan profesionalisme guru 
SMP melalui Teaching Clinic. Tujuan khusus yang akan dicapai mendeskripsikan 
pengembangan model manajemen diri guru SMP di kota Semarang  melalui Teaching 
Clinic. 
      Penelitian ini menggunakan desain R&D. Subjek penelitian adalah guru SMP di 
kota Semarang untuk 6 mata pelajaran yang dipilih yaitu IPA, matematika, PKn, IPS, 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa 
kebutuhan pengembangan guru sangat tinggi. Terutama pada guru mata pelajaran 
terpadu seperti IPA dan IPS.  Model dibangun dari kebutuhan pengembangan diri 
guru pada penguasaan diri, motivasi diri, pengelolaan diri, materi dan emosi. Hasil 
penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa model manajemen diri yang dihasilkan 
layak digunakan. Hal ini ditunjukkan dari hasil validasi ahli 84% dan validasi praktisi 
82,75%.  

Kata kunci :  Manajemen diri, Guru SMP, Teaching Clinic 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



iv 
 

PRAKATA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

       Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Hasil 

UKG Online 2012 (Kemendikbud, 2012) rata-rata nilai UKG adalah 44,55. Nilai 

tertinggi mencapai 91,12 dan terendah 0”. Hasil ini tidak jauh beda dengan rata-rata 

nilai uji kompetensi awal (UKA) 42. Nilai UKG guru kelas sekolah dasar rata-ratanya 

40,87, sedangkan untuk Penjaskes 42,59. Nilai UKG guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia Sekolah Menengah Pertama (SMP) rata-ratanya paling rendah dibanding 

mata pelajaran lain seperti IPA, IPS, dan matematika. Nilai UKG guru sekolah 

menengah atas untuk mata pelajaran eksact, terendah pada mata pelajaran kimia 37,9 

dan tertinggi pada mata pelajaran fisika 58,7.  

       Hasil UKG Online menunjukkan bahwa masih diperlukan pembinaan dan 

pengembangan profesionalisme melalui peningkatan kompetensi guru. Upaya 

pembinaan kompetensi diberikan melalui pendidikan dan latihan, selain itu 

pembinaan dan pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan melalui Teaching 

Clinic. Fakta yang ada masih sedikit guru yang mengikuti kegiatan pembinaan profesi 

melalui pendidikan dan latihan. Masih banyak guru yang tidak mendapat peluang 

untuk mengembangkan diri. Pembinaan kompetensi tidak hanya pada kompetensi 

pedagogik dan profesional saja tetapi juga perlu dikembangkan kompetensi 

kepribadian dan sosial seorang guru.         

       Pengembangan potensi harus dirasakan oleh semua guru tidak memandang 

kualifikasi pendidikan, jenis mata pelajaran maupun jenjang pendidikan. Jika potensi  

yang dikembangkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan terciptalah 

guru profesional yang berkompeten. Permasalahan yang muncul adalah 

bagaimannakah mengembangkan potensi diri yang  dimiliki oleh seorang guru untuk 

menjadi pribadi yang profesional? 
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1.2   Tujuan Khusus 

Penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan model manajemen diri 

dalam pembinaan profesionalisme guru SMP melalui Teaching Clinic. Tujuan khusus 

yang dicapai pada tahun pertama  adalah  :  

1. Mendekripsikan  profil guru SMP di kota Semarang 

2. Mendeskripsikan  model manajemen diri guru SMP di kota Semarang  

3. Merancang manajemen Teaching Clinic guru SMP di  kota Semarang 

Tujuan khusus yang akan dicapai pada penelitian tahun kedua  adalah  :  

1. Mendeskripsikan pengembangan model manajemen diri guru SMP di kota 

Semarang  melalui Teaching Clinic. 

2. Mendeskripsikan keefektifan model manajemen diri melalui Teaching Clinic 

dalam pembinaan profesionalisme guru SMP di kota Semarang. 

 

1.3  Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

       Guru profesional adalah guru yang mengenal dirinya secara utuh dalam 

mendampingi siswa untuk belajar. Guru dibentuk dan dibimbing agar berkelayakan 

dan berkemampuan serta memiliki keterampilan ilmiah dalam mendidik. Sebagai 

seorang professional guru harus mampu memenuhi kompetensi yang disyaratkan 

yaitu kompetansi pedagogis, kompetansi sosial, kompetansi kepribadian, dan 

kompetansi profesional. Keempat kompetensi tersebut bersifat holistik dan integratif 

yang ditunjukkan dalam kinerja guru. Dengan demikian, sosok guru profesional 

secara ideal harus mampu  (a) mengenali siswa secara mendalam; (b) menguasai 

bidang studi baik disiplin ilmu (diciplinary content) maupun bahan ajar dalam 

kurikulum sekolah (pedagogical content); (c) menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses 

dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan; dan (d) mengembangkan 

kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. 

       Peran guru sangat tinggi terhadap keberhasilan pendidikan. Sehingga pembinaan 

dan pengembangan profesionalisme guru sangat diperlukan. Pembinaan dan 

pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan, 
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pemberdayaan organisasi profesi atau melalui Teaching Clinic. Kegiatan yang ada 

dalam Teaching Clinic berupa kegiatan peningkatan keprofesionalan melalui 

pembinaan secara berkelanjutan. Selain itu kegiatan ini merupakan kegiatan 

pengembangan keprofesionalan melalui penelitian dan penulisan artikel ilmiah dalam 

jurnal.  

        Berdasarkan pengamatan, ternyata masih banyak guru SMP yang tidak dapat 

bekerja secara profesional karena terdapatnya berbagai kendala eksternal, seperti 

tingkat kesejahteraan yang dianggap kurang, pelatihan tambahan yang kurang merata, 

sarana prasarana sekolah yang kurang memadai. Rasa percaya diri yang rendah akan 

mempengaruhi potensi yang dimilikinya. Hal ini mendasari perlunya peningkatan  

ketrampilan mengelola diri dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki 

guru. Pengembangan potensi ini akan memberikan kontribusi besar kepada siswa, 

sekolah dan masyarakat. Dampak positif yang dihasilkan adalah peningkatan 

kompetensi kepribadian dan sosial yang mendasari pengembangan kompetensi 

profesional dan pedagogik. 

       Melalui piloting pengembangan model manajemen diri dalam Teaching Clinic, 

diharapkan guru akan saling belajar mengembangkan diri dan perilaku profesional. 

Guru menjadi termotivasi untuk melakukan inovasi pembelajaran dan 

mengembangkan kemampuan profesionalnya. Terbentuknya komunitas belajar 

(learning community) antara para guru, kepala sekolah, pengawas, dosen perguruan 

tinggi serta komponen pendidikan lainya dari dinas pendidikan .  

        Secara teoretis, penelitian ini akan memberikan sumbangan model manajemen 

diri dalam pembinaan profesionalisme guru SMP melalui Teaching Clinic.  Secara 

praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi guru SMP dalam mengelola 

dan mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan profesionalismenya yang 

sejalan dengan program Kemendikbud mengembangkan keprofesionalan guru secara 

berkelanjutan. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Model Manajemen Diri  

       Model menurut Rivai dan Murni (2009: 379) merupakan sesuatu antara kegiatan 

intelektual abstrak dengan penampilan praktis. Model dimulai ketika adanya teori 

pada suatu konsep dan fakta yang signifikan dengan sebuah pola yang berhubungan 

dengan ide untuk menjelaskan atau memberi pengertian. Model diartikan sebagai cara 

atau perbuatan bertahap dan teratur menuju sasaran yang dikehendaki melalui 

abstraksi suatu realitas (Soemarno, 2012: 4). Abstraksi tersebut melukiskan 

hubungan-hubungan langsung dan tidak langsung serta kaitan timbal-balik dalam 

terminologi sebab akibat. Pemodelan dilakukan untuk menggambarkan suatu 

abstraksi dari realitas yang ada.  

       Manajemen  diri  atau  pengendalian  diri  diartikan sebagai respon  yang  

dirancang  untuk  mengontrol  prilakunya  sendiri.  Definisi  yang  diungkapkan 

Thoresen dan Mahoney 1974 (Cooper et al, 2007: 146) menyebutkan bahwa 

pengendalian diri  tidak  terlibat  saat kejadian eksternal yang  segera dan nyata 

mengatur kesempatan itu untuk atau memperkuat respon pengendali. Menurut Kazdin 

2001 (Cooper et al, 2007: 149) bahwa perilaku seseorang sengaja dilakukan  untuk 

mencapai  hasil  diri  yang  dipilih   lebih  fungsional  untuk  analisis  perilaku 

terapan. Dengan definisi  ini kontrol diri  terjadi  setiap kali  seseorang  sengaja 

memancarkan perilaku  yang  mengubah  lingkungan  dalam  rangka  untuk  

mengubah  perilaku  lain. Pengendalian diri dianggap purposepul  dalam  arti bahwa  

seseorang merespon  seperti  yang dirancang  untuk  mencapai  hasil  tertentu  

(disepakati  sesuai  rancangan).   

       Manajemen diri terjadi di sebuah kontinum bersama orang yang mengontrol satu 

atau semua komponen  program  perubahan  perilaku.  Implementasi manajemen diri  

dapat dilihat bagaimana orang menjalani hidup lebih efektif dan efisien. Hal ini 

berhubungan dengan manajemen waktu. Selain itu seseorang akan menggantikan 
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kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang baik. Konsep manajemen diri juga akan 

memberikan konsekuensi  langsung dalam bentuk   respon target  yang  diperlukan.  

2.2 Pembinaan Profesionalisme Guru SMP 

        Menurut Uno (2007: 15), guru merupakan suatu profesi yang berarti profesi 

tersebut memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang diluar pendidikan. Profesi guru tersebut tidak lain adalah sebagai 

pendidik ataupun pengajar. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu 

guru yang profesional adalah guru yang kompeten atau berkemampuan sehingga 

kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan atau kewenangan 

guru dalam menjalankan profesi keguruannya.  

       Proses pengembangan kompetensi guru mengalami perubahan yang sangat pesat. 

Pengembangan kompetensi guru SMP direncanakan, diberikan, diorganisasikan 

mulai dari luar sekolah sampai pengembangan kompetensi guru  yang dikelola 

sekolah. Menurut Glover (2005: 199) sekolah memperlihatkan pengembangan 

profesional yang terus menerus dengan cara sebagai berikut. 

1. Memberikan tinjauan tahunan terhadap sekolah, jurusan dan kebutuhan 
perorangan. 

2. Memberikan pandangan sinoptis terhadap semua yang dicari disesuaikan 
dengan tujuan dan sasaran sekolah. 

3. Memberikan program yang memperhatikan ketrampilan umum dan 
ketrampilan yang didasarkan pada mata pelajaran. 

4. Memberikan program yang menyediakan kesempatan untuk refleksi dan 
pengembangan tanpa tekanan untuk memperkenalkan perubahan sampai 
percobaan itu diujicobakan, dievaluasi, diperhalus dan diberi penjelasan 
secara memadai. 
 

       Hal yang tersebutkan di atas mengakibatkan kebutuhan kognitif dan emosi staf 

terpenuhi. Kemampuan guru perlu dilaporkan dalam portofolio guru dimana 

pengembangan ketrampilan yang ditunjukkan dalam portofolio tersebut akan 

mendapatkan perlindungan dan penghargaan sebagai seorang yang profesional. 

Anggapan bahwa proses belajar mengajar dipandang sebagai seperangkat 

kompetensi, yang merupakan pengelolaan tugas -  tugas instruksional  yang harus 
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dilatih, dikelola dan dikembangkan dengan baik dalam pencapaiannya.  Pengelolaan 

kemampuan yang diharapkan dari guru adalah pengelolaan kemampuan yang 

berhubungan dengan kompetensi pedagogik, personal, profesional dan sosial.       

 

2.3 Teaching Clinic 

       Teaching Clinic merupakan model pembinaan profesionalisme guru secara 

berkelanjutan. Andaryani (2006) mengemukakan klinik pembelajaran yang 

dinamakan experiential classroom merupakan tempat yang dapat digunakan untuk 

mendemonstrasikan, dan memberikan dorongan dan inspirasi melalui peragaan alat 

pembelajaran yang praktis dan nyata untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran 

seorang guru secara. Klinik pembelajaran merupakan sebuah konsep yang 

mempunyai  makna yang terkandung dalam “klinik” dan “pembelajaran”, sebuah 

klinik yang dibangun untuk mendemonstrasikan, memberikan dorongan dan 

memberikan inspirasi dengan cara-cara inovatif melalui aktifitas nyata untuk 

meningkatkan kualitas mengajar guru  secara mandiri (http://lpp.uns.ac.id .2008 : 2). 

       Direktur Jenderal Ketenagaan Kementerian Pendidikan Nasional  (dalam 

http://klinikpembelajaran.com. 2008) menyatakan klinik pembelajaran merupakan 

wadah bagi guru untuk melakukan serangkaian upaya yaitu kegiatan refleksi, 

penemuan masalah, pemecahan masalah melalui beragam strategi untuk 

meningkatkan keterampilan dalam mengelola pembelajaran.  

      Teaching Clinic (Murniati 2013: 35) adalah  pusat atau unit yang berfungsi untuk 

meningkatkan dan atau memperbaiki kinerja tenaga professional di bidang 

pendidikan. Teaching Clinic dibangun dengan pondasi kemitraan antara berbagai 

lembaga.  Strategi yang digunakan adalah kerja kolaboratif dan refleksi. Untuk 

membangun klinik pembelajaran diperlukan empat tahapan proses yaitu 

pembangunan klinik  pembelajaran; uji coba konsep klinik pembelajaran; review dan 

pemantapan konsep klinik pembelajaran dan sosialisasi klinik pembelajaran. 

Teaching Clinic disebabkan karena MGMP merupakan wadah bersama dari dan 

untuk para guru. Tempat ini dapat digunakan dengan bebas untuk berdiskusi, 
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melakukan refleksi atau merenung tentang proses pembelajaran yang telah dijalani, 

bersimulasi, misalnya bagaimana cara mengajarkan suatu konsep dengan 

menyenangkan, dan membuat catatan bersama-sama dengan teman sejawat. Di  klinik 

pembelajaran,  para supervisor akan membantu dalam melakukan berbagai kegiatan 

tersebut.  

2.4 Kerangka Berpikir 

      Dari kajian pustaka diatas terdapat garis hubungan dalam penyelesaian penelitian 

ini. Beberapa hal yang merupakan garis hubungan sebagai pijakan berpikir dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Guru sebagai sumber daya manusia pendidikan harus selalu mengembangkan 

diri.  

2. Guru harus mengembangkan kemampuan diri melalui manajemen diri dalam 

mengembangkan profesionalismenya. Kemampuan mengelola diri akan 

tampak dalam pribadi dan karakter guru ketika menjalankan tugas profesinya. 

3. Teaching Clinic adalah salah satu model pembinaan dan pengembangan 

profesionalisme guru berkelanjutan. 

       Apabila digambarkan dalam bagan, kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 2.1  sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian 

SDM Pendidikan 

Pembinaan dan Pengembangan Profesionalisme Guru 

Model Pengembangan 
Profesi melalui Pemimpin 

Akademik (Cherif, 
2009:19) 

Model Reflecting 
Teaching (Zohar, 

2002:253) 

Model Teaching Clinic 
(Murniati 2013) 

Model Pengembangan 
Profesi (Carillo, 1999:138) 

Guru Profesional  

Guru SMP  
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2.5 Studi Pendahuluan Penelitian 

      Studi pendahuluan penelitian diawali dari studi kepustakaan hasil penelitian 

disertasi  Sofiraeni yang berjudul Model Pengembangan Profesional Berkelanjutan 

Guru IPA melalui Lesson Study  berbasis MGMP. Hasil penelitian Reny Sofiraeni 

(2011:89) menunjukkan bahwa karakteristik model pengembangan prodesional 

berkelanjutan melalui lesson study dapat meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengembangkan pembelajaran IPA yang meliputi pemahaman konsep IPA, 

penggunaan metode dan pendekatan ketrampilan proses, menyusun perencanaan 

pembelajaran dan LKS serta pelaksanaan pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif. 

       Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Murniati, dkk. (2011: 47) yang berjudul 

Pengembangan profesional guru IPA dalam pembelajaran berprespektif CRC (Child 

Right Convention) melalui Lesson Study MGMP.  Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat perbedaan kinerja guru IPA setelah mengikuti kegiatan lesson study. 

Perbedaan hasil menunjukkan motivasi guru IPA terhadap kegiatan sangat tinggi. 

Peran guru dalam Lesson Study menunjukkan respon yang tinggi terhadap MGMP. 

Hal inilah yang menjadi dasar perlunya pemberdayaan kegiatan MGMP untuk 

meningkatkan kompetensi guru.  

       Hasil lain yang mendasari penelitian ini adalah hasil penelitian Murniati (2013: 

126) yang berjudul pengembangan model pembinaan profesionalisme guru IPA 

melalui manajemen Teaching Clinic MGMP. Hasil penelitian merekomendasikan 

bahwa pembinaan profesionalisme guru IPA dapat dilakukan menggunakan model 

Teaching Clinic MGMP. Respon dan antusias guru selama mengikuti kegiatan 

Teaching Clinic sangat tinggi. Kegiatan Teaching Clinic merupakan kegiatan 

kolaboratif-koordinatif dari dan untuk guru. 

      Dalam tiga kajian penelitian tersebut ditunjukkan bahwa guru akan memberikan 

respon yang tingggi terhadap semua kegiatan yang ditawarkan pada dirinya. 

Permasalahan yang muncul kurang meratanya penugasan pendidikan dan latihan yang 

dilakukan guru. Sementara dari sisi lain kemandirian guru untuk mengembangkan 

potensinya masih rendah (Murniati, 2013:87). Hal inilah yang menjadi dasar untuk 

mengembangkan model manajemen diri guru melalui kegiatan Teaching Clinic. 
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2.6 Road Map Penelitian 

 
 
 

 
 

Gambar 2.2. Roadmap Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

       Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian dan 

Pengembangan (Reseach and Development). Hasil reseach yang diharapkan tercapai 

dalam penelitian di tahun pertama adalah  deskripsi profil guru SMP dan model 

manajemen diri guru SMP di kota Semarang. Pengembangan model manajemen diri 

melalui Teaching Clinic dan keefektifannya dalam pembinaan profesionalisme guru 

SMP di kota Semarang merupakan produk yang diharapkan tercapai pada 

development di tahun kedua.        

       Langkah – langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg & Gill (dalam 

Sugiyono 2009 : 409) digambarkan pada Gambar 3.1 dibawah ini. 

    Reseach tahun 1 

         

                             

           

           

 

 

     

 

 

    Reseach tahun 2 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

       Subjek penelitian yang menjadi populasi tahun pertama dan kedua  adalah semua 

guru SMP di kota Semarang. Sampel yang dipilih dalam penelitian melalui metode 

purposive sample adalah semua guru SMP yang mengajar di sekolah negeri dan 

semua guru SMP yang mengajar di sekolah swasta yang menjadi yang menjadi 

perwakilan dan pengurus MGMP Kota Semarang.  
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      Data – data dalam penelitian ini meliputi data : hasil observasi,  hasil angket, hasil 

wawancara dan dokumentasi. Cara Pengambilan data : observasi, wawancara, angket, 

dan studi dokumentasi. 

       Indikator capaian tahun pertama yang terukur adalah bila sekurang – kurangnya 

analisis angket dan observasi model memiliki prosentase kemunculan 75 %  berarti 

model dalam kriteria baik dan mengggambarkan keadaan yang sebenarnya.       

Indikator capaian yang terukur pada tahun kedua adalah jika terdapat perbedaan 

manajemen diri guru sebelum dan sesudah mengikuti Teaching Clinic. Hasil analisis 

manajemen diri sesudah Teaching Clinic sesuai dengan pengembangan model yang 

telah ditetapkan . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1  Deskripsi Diri Guru SMP Kota Semarang 

      Profil guru SMP kota Semarang ditunjukkan dari deskripsi diri guru IPA, 

Matematika, IPS, bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PPKn SMP yang meliputi 

masa kerja, pendidikan terakhir, linieritas pendidikan dengan mata pelajaran yang 

diampu (kesesuaian mata pelajaran dengan kualifikasi pendidikan), dan keterlibatan 

guru SMP dalam organisasi profesi seperti MGMP dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Deskripsi Profil Guru SMP kota Semarang 
 

No Deskripsi Jumlah 
Guru (%) 

Ket 

1 Kualifikasi penilaian kinerja hasil evaluasi 
diri guru SMP 

a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Cukup 

 
 

1,1 
97,7 

0 

7,5% tidak 
memberikan 
pendapat pada 
option 1. 

2 Masa kerja 
a. > 15 tahun  
b. 5 – 15 tahun 
c. < 15 tahun 

 
52,3 
34,5 
13,2 

 

3 Pendidikan terakhir 
a. S2 
b. S1 
c. D3 

 
8,6 

89,0 
2,4 

 

4 Kesesuaian mapel 
a. Linier 
b. Serumpun 
c. Berbeda rumpun 

 
78,7 
21,3 

0 

 

5 Keterlibatan dalam MGMP 
§ Aktif 
§ Pasif 

 
38,5 
61,5 
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       Observasi dilakukan pada 29 sekolah di kota Semarang, dengan populasi 

berjumlah 174  orang  guru. Data hasil penelitian yang terjaring pada observasi awal 

ditetapkan 40 guru yang melaporkan data lengkap terdiri dari 15 sekolah di kota 

Semarang. Deskripsi evaluasi diri kinerja profesional guru SMP yang menjadi sampel 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.3  Rentang Nilai Evaluasi Diri Guru SMP 

 

 

 

 

4.1.2 Deskripsi Model manajemen Diri 

      Deskripsi manajemen diri dibuat dari bentangan model Teaching Clinic yang 

tampak pada Gambar 4.1. Model manajemen diri dikembangkan dari sisi pembinaan 

dan pengembangan guru profesional. Pembinaan dan pengembangan diri dilakukan 

pada guru sesuai pengembangan model Teaching Clinic yang tertera pada Gambar 

4.2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

No 
Rentang 

nilai 
Jumlah 

guru Kriteria 
1 0-50 0 Sangat Kurang 
2 51-60 30 Kurang 
3 61-75 74 Cukup 
4 76-90 70 Baik 
5 91-100 0 Amat Baik 

Jumlah 174 
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Gambar 4.1. Model Teaching Clinic (Murniati 2013) 
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Gambar 4.2. Model Teaching Clinic (Murniati 2014) 
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      Penambahan Klinik Pengembangan Diri pada Teaching Clinic didasarkan 

berbagai temuan pada penelitian pendahuluan sesuai Tabel 4.1, dan Tabel 4.2 diatas. 

Secara bagan Klinik Pengembangan Diri dapat dideskripsikan seperti terlihat di 

Gambar 4.3. 

 

 

 

 

                                            
                                        TEACHING CLINIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3. Model Manajemen Diri  

      Model manajemen diri menunjukkan bahwa seorang guru perlu menata dan 

mengelola diri, emosi, waktu, materi, dan mengelola kelas. Hal ini akan tampak pada 

sosok penampilan seorang guru di depan kelas. Pengembangan diri guru akan 

menjadikan prioritas utama untuk meningkatkan kualitas sebagai guru profesional. 

Klinik pengembangan diri dalam Teaching Clinic akan berperan dalam membantu 

guru dalam mengelola diri untuk menjadi sosok profesional. 

 
4.1.3 Validasi Ahli dan Praktisi 
 
       Langkah selanjutnya setelah produk tersusun adalah melakukan validasi atau uji 

kesahihan desain produk. Uji ini dilakukan untuk melihat kelayakan desain produk 

dan pedoman yang dihasilkan dalam penelitian ini.perbaikan dilakukan setelah 

diperoleh hasil dari ahli yang dipilih. Perbaikan dikonsultasikan sampai diperoleh 

Guru SMP 
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Manajemen 
Waktu 

Manajemen 
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kelayakan dalam model dan pedoman yang dibuat. Hasil validasi ahli dapat dilihat 

pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4  Hasil Uji Validasi Ahli dan perbaikannya terhadap Model  

 
No Validasi Hasil (%) Saran 

 
1 I 64 a. Manajemen diri belum tergambar dengan 

jelas  
b. Belum tersirat hubungan dengan Teaching 

Clinic 
c. Garis koordinasi tidak jelas 

2 II 84 a. Model dapat digunakan 
b. Perlu panduan pelaksanaan model. 

 

          Catatan yang diberikan ahli menunjukkan bangun klinik hendaknya 

dikembangkan sesuai kompetensi guru (kompetensi profesional, pedagogik, 

kepribadian dan sosial), supaya bangun menjadi lebih baik dan lengkap. Hasil analisis 

ahli menyatakan bahwa model dapat digunakan tetapi dengan beberapa catatan yang 

ada.  

      Setelah ahli menilai kelayakan model dan pedoman dapat 

dipertanggungjawabkan, maka dilakukan uji praktisi. Uji praktisi dilakukan untuk 

melihat keterlaksanaan model dan pedoman dilapangan.  Hasil validasi praktisi dapat 

dilihat pada Tabel 4.5.  .Uji validasi ahli melibatkan 1 orang ahli sedangkan pada uji 

praktisi melibatkan 16 kepala sekolah atau yang mewakili yang menjadi responden 

observasi pendahuluan.  

      Pemilihan sekolah disarkan persyaratan yang ditetapkan peneliti untuk 

mengungkap data lebih mendalam. Pemilihan sekolah yang menjadi praktisi tidak 

memandang sekolah swasta maupun negeri. Pemilihan sekolah praktisi ditetapkan 

pada sekolah yang memiliki jumlah kelas minimal 12 kelas. Sekolah minimal 

terakreditasi C dan jumlah guru relatif cenderung tetap. Hal ini terutama untuk guru-

guru yang ada di sekolah swasta yang dipilih sebagai subjek penelitian. 
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Tabel 4. 5 Hasil Uji Validasi Praktisi 
 

No Kode 
Praktisi 

Hasil (%) Saran 

 
1 I 78 Model belum nampak jelas berperan dalam 

pembinaan dan prngembangan profesi guru. 
2 II 84 Tujuan belum tersirat dengan jelas 
3 III 83 Layak digunakan 
4 IV 80 Organisasi tidak jelas 
5 V 86 Perlu sosialisasi 
6 VI 85 Sosialisasi dan biaya dipikirkan 
7 VII 83 Perlu dijelaskan monev klinik 
8 VIII 84 Perlu sosialisasi 
9 IX 79 Model belum jelas pada komponen biaya 
10 X 82 sosialisasi 
11 XI 80 Manajemen diri dibatasi 
12 XII 83 Ada prototipe yang lebih mudah 
13 XIII 81 Sosialisasi untuk membangkitkan keinginan guru 
14 XIV 83 Layak dan sosialisasi 
15 XV 87 Model dapat digunakan 
16 XVI 86 Penerapan model sesuai kebutuhan 
 Jumlah 1324  Rata-rata  82,75% 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

       Teaching Clinic sebagai model pembinaan dan pengembangan profesi guru 

memiliki dua klinik utama yaitu klinik pembinaan, klinik pengembangan diri dan  

klinik pengembangan profesi. Klinik pembinaan akan terdiri dari sub klinik 

pedagogik dan sub klinik profesi. Masing-masing sub klinik akan terdiri dari 

beberapa gugus klinik sesuai kebutuhan peserta klinik seperti terlihat pada Gambar 

4.4. 

      Tehnik pelaksanaan klinik  
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Gambar 4.4. Klinik Pengembangan Diri Teaching Clinic (Murniati 2014) 
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        Seringkali guru mengalami masalah atau kesulitan dalam mengembangkan diri 

terutama bagi seorang guru pemula atau guru yunior. Permasalahan utama mereka 

adalah rendahnya penguasaan diri pada saat pembelajaran di kelas. Kesulitan tersebut 

dapat disebabkan karena rendahnya penguasaan diri, penguasaan emosi dan 

penguasaan materi yang disebabkan oleh karakteristik mata pelajaran (berhubungan 

dengan materi) sehingga sulit dipahami guru atau kesulitan dalam aspek-aspek teknis 

metodologis (didaktik-metodik) yang menghasilkan pembelajaran dan bahan ajar 

kurang dipahami siswa, dan karakteristik siswa yang tidak sesuai harapan. 

Keterbukaan guru terhadap orang lain terutama teman sejawat sangat penting dalam 

rangka perbaikan profesionalisme guru.  

      Pengembangan profesi melalui reflecting teaching terlihat juga dalam penelitian 

Zohar yang berjudul Reflective Professional Teacher-a New Integrated Model, 

Dilemma and Prospect tahun 2002. Menurut Zohar (2002: 259) reflective 

professional teacher dibedakan dalam dua bagian yaitu Contex Professional dan 

Contex Personal. Refleksi dalam kontek profesional dan kontek personal akan dilihat 

dalam tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Kontek profesional meliputi 

kemampuan didaktik metodik, dan kontek personal diantaranya meliputi pengalaman, 

kepribadian, kepekaan, kesadaran, tanggungjawab.  

       Analisis terhadap refleksi diri harus memperhatikan adanya jurnal refleksi, dialog 

refleksi, kelompok diskusi, penilaian individu, penilaian peer teaching, pengamatan, 

daftar pertanyaan, umpan balik dan wawancara. Refleksi diri terhadap kontek 

profesional tidak lepas dari kontek personal. Kematangan seorang guru akan 

mempengaruhi kualitas refleksinya  (Zohar, 2002: 255). 

       Teaching Clinic dibangun sebagai model perbaikan seorang guru dalam 

mengembangkan diri  melalui reflective teaching (Murniati 2013: 56). Perbaikan 

yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi. Indikasi 

permasalahan guru dapat dilihat dari hasil penilaian. Penilaian yang berasal dari guru 

lain/ teman sejawat, penilaian Kepala Sekolah dan penilaian siswa ditriangulasikan 

dengan penilaian diri guru. 
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      Pengembangan kompetensi kepribadian merupakan pengembangan kemampuan 

personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Secara rinci 

penguasaan kompetensi tersebut  dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak 

sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga 

sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma 

Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan 

kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja 

sebagai guru. 

2. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan 

yang didasarkan pada kemanfaatan siswa, sekolah, dan masyarakat serta 

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

3. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku 

yang berpengaruh positif terhadap siswa dan memiliki perilaku yang disegani. 

4. Akhlak mulia dan dapat menjadieladan memiliki indikator esensial: bertindak 

sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), 

dan memiliki perilaku yang diteladani siswa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Hasil deskripsi guru SMP kota Semarang, dapat dilihat dari masa kerja, 

pendidikan, linieritas dan keaktifan di organisasi profesi menunjukkan bahwa 

pengembangan diri belum maksimal. Masa kerja dan linieritas menjadi 

dominan profil guru tersebut. Rendahnya keaktifan guru dalam organisasi 

profesi  menunjukkan bahwa peran serta guru masih rendah dalam kegiatan 

MGMP. 

2. Salah satu alternatif kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan guru 

dalam mengelola diri dalam lingkungan yang kondusif dan sarat dengan 

motivasi adalah  melalui Teaching Clinic. Bangunan model dilengkapi dengan 

model Klinik Pengembangan Diri. Hasil validasi ahli menyatakan bahwa 84 

persen indikator menunjukkan model Teaching Clinic  layak digunakan. Hasil 

validasi praktisi menyatakan 82,75 persen indikator menunjukkan model 

Teaching Clinic  dapat dilaksanakan. 

 

5.2  Saran 

       Saran yang diberikan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

      Manajemen diri dapat dilaksanakan dengan melibatkan banyak instrumen dalam 

pengembangan diri. Banyaknya instrumen yang dibutuhkan menunjukkan rumitnya 

tingkat analisis pasca klinik. oleh karena itu perlu dirancang waktu dan biaya  yang 

lebih teliti untuk diperoleh hasil pengelolaan yang maksimal. Pelaksanaan klinik 

pengembangan diri akan menunjang klinik profesional dan pedagogik. Sehingga 

dibutuhkan partisipasi dan kesungguhan dari guru untuk membuka diri dan 

mengembangkan kemampuan profesionalnya. Lebih lanjut penelitian ini juga 

merekomendasikan pada instansi yang terkait dan perguruan tinggi untuk 

berkolaborasi dalam pelakukan pembinaan dan pengembangan guru. 



23 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Andaryani, G. 2006. Klinik Pembelajaran. Online at www.lct4pr.org. (diunduh 24 

Oktober 2010). 
 
Carillo, J. 1999. Reseach-Teaching: The Great Dilemma. Journal of Revista de 

Educacion in Span. XXI/1: 115-152. 
 
Cherif, A., Overbye, D., and Stefurak, L. 2009. Developing a Paradigm for Academic 

Leadership Development. Journal of Higher Education Management. 24/1: 15-
74. 

 
Cooper, J.O., Heron, T.E. & Heward, W.L. 2007. Applied Behavior Analysis. (2nd 

Edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall.   
 
Depdiknas. 2007. Lampiran Permendiknas nomor 16 th. 2007 tentang Standar 

Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Jakarta. 
 
Dirjend Dikti. 2008. Klinik Pembelajaran. Online at http// Klinik pembelajaran.com. 

(diunduh  24 Oktober 2010). 
 
Glover. 2005. Improving Learning. Jakarta : Gramedia. 
 
Kemendikbud. 2012. Hasil UKG Online. www. Infoukgkemendikbud. go.id. 

(diunduh 10 Desember 2012). 
 
Murniati, N. A. N., Nurkhoiri, dan Rita, E. 2011. Pengembangan Kompetensi Guru 

IPA SMP Berprespektif CRC melalui Lesson Study MGMP. Laporan 
Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2. Semarang: IKIP PGRI Semarang. 

 
Murniati, N. A. N. 2013. Pengembangan Model Pembinaan Profesionalisme Guru 

IPA SMP melalui manajemen Teaching Clinic MGMP. Laporan Penelitian. 
Semarang:  IKIP PGRI Semarang. 

 
Murniati, N. A. N. 2014. Coaching model of science teacher professionalism through 

Teaching Clinic. Proceeding Seminar Internasional ICEL UBL.  
 
Pengembangan  Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 2008. Klinik Pembelajaran. 

Online at http://lpp.uns.ac.id (diunduh  2 April 2010).  
 
Rivai, V. dan Murni, S. 2009. Education Management. Jakarta: Rajawali Press. 
 
Soemarno. 2012. Model dan Pemodelan Optimasi. lecture.ub.ac.id 

@EbookBrowse.com. (diunduh 15 November 2012). 



24 
 

Sofiraeni, R. 2011. Model Pengembangan Profesional Berkelanjutan Guru IPA SMP 
melalui Lesson Study Berbasis MGMP. Disertasi. Bandung: UPI Bandung. 

 
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D). Bandung :  Alfabeta. 
 
Uno, H. B. 2007. Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan 

di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. 
 
Zohar, T. 2002. Changing The Face of Teacher Education in Israel: Training 

Reflective Professional Teacher-a new Integrated Model. Journal of Teacher 
Education, Dilemma and Prospeect London Uk and USA. 251-262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Lampiran 1: Produk Hasil Penelitian 

 
 
 
 
 

 
 
 

MODEL MANAJEMEN DIRI TEACHING CLINIC  GURU SMP 
 

 
 
 

oleh   

Dr. Muhdi, S.H., M.Hum. (0627016201) 
Dr. Ngurah Ayu Nyoman Murniati, M.Pd. (0609056901) 

Arri Handayani, S.Psi.,M.Si. (0610107401) 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG 
2014 

 

 



27 
 

KATA PENGANTAR 

 

       Teaching Clinic adalah suatu model pembinaan profesionalisme guru yang 

efektif, efisien dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan Teaching Clinic dapat 

dilakukan secara mandiri maupun kelompok seperti MGMP dengan pengawasan dan 

pembinaan dilakukan oleh sekolah dan instansi yang terkait.  

       Pembinaan dan pengembangan profesi guru menjadi sangat tidak berarti jika 

tidak didukung oleh kemauan individu dalam mengembangkan diri. Guru profesional 

adalah guru yang mampu mengelola dan mengembangkan diri dan profesinya dengan 

baik.  

      Manajemen diri guru dalam Teaching Clinic adalah salah satu bagian model yang 

mengelola pengembangan diri guru sebagai pribadi mandiri. Sasaran model 

manajemen diri adalah guru SMP yang memiliki karakteristik pelajaran dan 

karakteristik peserta didik berdasar profesinya yang unik. Manajemen diri akan 

meliputi manajemen diri dan emosi, manajemen waktu, manajemen materi dan 

manajemen kelas. Pengembangan diri akan dilaksanakan melalui Teaching Clinic. 

       Melalui piloting pengembangan model manajemen diri dalam Teaching Clinic, 

diharapkan guru akan saling belajar mengembangkan diri dan perilaku profesional. 

Guru menjadi termotivasi untuk melakukan inovasi pembelajaran dan 

mengembangkan kemampuan profesionalnya. Terbentuknya komunitas belajar 

(learning community) antara para guru, kepala sekolah, pengawas, dosen perguruan 

tinggi serta komponen pendidikan lainya dari dinas pendidikan .  

 

 

        Semarang, Juli 2014 

        Tim Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

       Hasil UKG masih menunjukkan perlunya pembinaan dan pengembangan 

profesionalisme bagi guru di semua jenjang pendidikan formal. Salah satu kegiatan 

yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru. Upaya pembinaan kompetensi 

guru dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan, selain itu pembinaan dan 

pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan melalui Teaching Clinic. Fakta yang 

ada menunjukkan masih rendah variasi guru yang mengikuti kegiatan pembinaan 

profesi melalui pendidikan dan latihan. Setiap kegiatan didominasi personal yang 

hampir sama. Masih banyak guru yang tidak mendapat peluang untuk 

mengembangkan diri.  

      Pembinaan kompetensi tidak hanya pada kompetensi pedagogik dan profesional 

saja tetapi juga perlu dikembangkan kompetensi kepribadian dan sosial seorang guru. 

Pengembangan potensi harus dirasakan oleh semua guru tidak memandang 

kualifikasi pendidikan, jenis mata pelajaran maupun jenjang pendidikan. Jika potensi  

yang dikembangkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan terciptalah 

guru profesional yang berkompeten. Permasalahan yang muncul adalah 

bagaimanakah mengembangkan potensi diri yang  dimiliki oleh seorang guru untuk 

menjadi pribadi yang profesional? 

       Guru profesional adalah guru yang mengenal dirinya secara utuh dalam 

mendampingi siswa untuk belajar (Murniati, 2011: 40). Guru dibentuk dan dibimbing 

agar berkelayakan dan berkemampuan serta memiliki keterampilan ilmiah dalam 

mendidik. Sebagai seorang professional guru harus mampu memenuhi kompetensi 

yang disyaratkan yaitu kompetansi pedagogis, kompetansi sosial, kompetansi 

kepribadian, dan kompetansi profesional. Keempat kompetensi tersebut bersifat 

holistik dan integratif yang ditunjukkan dalam kinerja guru. Dengan demikian, sosok 

guru profesional secara ideal harus mampu  (a) mengenali siswa secara mendalam; 

(b) menguasai bidang studi baik disiplin ilmu (diciplinary content) maupun bahan 

ajar dalam kurikulum sekolah (pedagogical content); (c) menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan 
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pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan; 

dan (d) mengembangkan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. 

       Peran guru sangat tinggi terhadap keberhasilan pendidikan. Sehingga pembinaan 

dan pengembangan profesionalisme guru sangat diperlukan. Pembinaan dan 

pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan, 

pemberdayaan organisasi profesi atau melalui Teaching Clinic. Kegiatan yang ada 

dalam Teaching Clinic berupa kegiatan peningkatan keprofesionalan melalui 

pembinaan secara berkelanjutan. Selain itu kegiatan ini merupakan kegiatan 

pengembangan keprofesionalan melalui penelitian dan penulisan artikel ilmiah dalam 

jurnal.  

        Berdasarkan pengamatan, ternyata masih banyak guru yang tidak dapat bekerja 

secara profesional karena terdapatnya berbagai kendala eksternal, seperti beban 

mengajar yang padat, pelatihan tambahan yang kurang merata, sarana prasarana 

sekolah yang kurang memadai.  Rasa percaya diri yang rendah akan mempengaruhi 

potensi yang dimilikinya. Hal ini mendasari perlunya peningkatan  ketrampilan 

mengelola diri dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki guru. 

Pengembangan potensi ini akan memberikan kontribusi besar kepada siswa, sekolah 

dan masyarakat. Dampak positif yang dihasilkan adalah peningkatan kompetensi 

kepribadian dan sosial yang mendasari pengembangan kompetensi profesional dan 

pedagogik. 
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BAB II 

MANAJEMEN DIRI MELALUI TEACHING CLINIC 
 

A. Pengertian Model Manajemen Diri melalui Teaching Clinic 

       Model menurut Rivai dan Murni (2009: 379) merupakan sesuatu antara kegiatan 

intelektual abstrak dengan penampilan praktis. Model dimulai ketika adanya teori 

pada suatu konsep dan fakta yang signifikan dengan sebuah pola yang berhubungan 

dengan ide untuk menjelaskan atau memberi pengertian. Model diartikan sebagai cara 

atau perbuatan bertahap dan teratur menuju sasaran yang dikehendaki melalui 

abstraksi suatu realitas (Soemarno, 2012: 4). Abstraksi tersebut melukiskan 

hubungan-hubungan langsung dan tidak langsung serta kaitan timbal-balik dalam 

terminologi sebab akibat. Pemodelan dilakukan untuk menggambarkan suatu 

abstraksi dari realitas yang ada.  

       Manajemen  diri  atau  pengelolaan diri  diartikan sebagai respon  yang  

dirancang  untuk  mengontrol  prilakunya  sendiri.  Definisi  yang  diungkapkan 

Thoresen dan Mahoney 1974 (Cooper et al, 2007: 146) menyebutkan bahwa 

pengendalian diri  tidak  terlibat  saat kejadian eksternal yang  segera dan nyata 

mengatur kesempatan itu untuk atau memperkuat respon pengendali. Menurut Kazdin 

2001 (Cooper et al, 2007: 149) bahwa perilaku seseorang sengaja dilakukan  untuk 

mencapai  hasil  diri  yang  dipilih   lebih  fungsional  untuk  analisis  perilaku 

terapan. Dengan definisi  ini kontrol diri  terjadi  setiap kali  seseorang  sengaja 

memancarkan perilaku  yang  mengubah  lingkungan  dalam  rangka  untuk  

mengubah  perilaku  lain. Pengendalian diri dianggap purposepul  dalam  arti bahwa  

seseorang merespon  seperti  yang dirancang  untuk  mencapai  hasil  tertentu  

(disepakati  sesuai  rancangan).   

       Manajemen diri terjadi di sebuah kontinum bersama orang yang mengontrol satu 

atau semua komponen  program  perubahan  perilaku.  Implementasi manajemen diri  

dapat dilihat bagaimana orang menjalani hidup lebih efektif dan efisien. Hal ini 

berhubungan dengan manajemen waktu. Selain itu seseorang akan menggantikan 

kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang baik. Konsep manajemen diri juga akan 

memberikan konsekuensi  langsung dalam bentuk   respon target  yang  diperlukan.  



32 
 

       Teaching Clinic menurut Murniati (2013: 54) adalah model pembinaan dan 

pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Selain itu Teaching Clinic 

juga berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan guru (Murniati, 2012: 

30). Sebagai tempat pembinaan dan pengembangan maka Teaching Clinic terdiri dari 

klinik pengembangan diri, klinik pembinaan profesi dan klinik pengembangan 

profesi. Klinik adalah  pusat atau unit yang berfungsi untuk meningkatkan dan atau 

memperbaiki kinerja tenaga professional di bidang pendidikan. Klinik pembelajaran 

dibangun dengan pondasi kemitraan antara berbagai lembaga.  Strategi yang 

digunakan adalah kerja kolaboratif dan refleksi.  Visualisasi model Teaching Clinic 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

B. Asumsi Model Manajemen Diri melalui Teaching Clinic 

       Asumsi dasar model Manajemen Diri melalui Teaching Clinic sebagai model 

pembinaan profesionalisme guru SMP adalah sebagai berikut. 

1. Guru SMP adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan 

perasaan, yang dapat dikembangkan segala potensinya.  

2. Pengembangan diri guru SMP bergantung pada peluang pengembangan 

potensi yang diberikan sekolah ataupun pihak yang terkait. 

3. Pengelolaan diri melalui manajemen diri dan emosi bergantung pada karakter 

diri personil guru, sehingga kegiatan pembinaan tidak dapat dilakukan melalui 

kelompok tetapi lebih pada kegiatan individu. 

4. Usaha pengembangan diri secara profesional harus dilaksanakan guru secara 

sadar dan bertujuan.  

5. Teaching Clinic dibentuk sebagai model pembinaan dan pengembangan 

profesi guru melalui gugus-gugus yang ada. Teaching Clinic dilaksanakan 

sebagai upaya membina dan mengembangkan profesi guru. 

6. Hasil diagnostik akan menempatkan guru dalam klinik pembinaan ataupun 

pengembangan. Guru harus mau dan sadar melaksakan kegiatan ini untuk 

perbaikan dan peningkatan kualitas diri. 
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C. Substansi Model Manajemen Diri 

       Model manajemen diri melalui Teaching Clinic dibentuk sebagai salah satu 

pengelolaan diri guru yang ditawarkan melalui kegiatan Teaching Clinic. Model 

manajemen diri guru akan terbagi dalam empat hal, meliputi manajemen diri dan 

emosi, manajemen waktu, manajemen kelas dan manajemen kelas. Manajemen diri 

dan emosi merupakan bagian dasar dari pengelolaan diri seorang guru.  

       Manajemen diri dan emosi meliputi deskripsi karakter dasar, pengelolaan diri 

berbasis karakter positif dan pengendalian diri. Manajemen waktu merupakan konsep 

pengelolaan waktu dari individu dalam mengekspresikan diri pada kegiatan yang 

dilaksanakannya. Manajemen waktu sangat bergantung pada kematangan dalam 

pengelolaan diri dan emosi. Manajemen materi merupakan tinjauan penguasaan 

materi seorang guru sebagai dampak pengelolaan diri yang baik.  Manajemen diri dan 

emosi, manajemen waktu, manajemen materi merupakan wujud pengembangan diri 

yang membangun kematangan personal seorang guru. Wujud tampilan dapat dilihat 

pada manajemen kelas sebagai luaran akhir pengembangan diri yang dilakukan. 

Visualisasi model manajemen diri dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

D. Dampak dan Manfaat  Manajemen Diri 

Dampak dan manfaat manajemen diri melalui Teaching Clinic bagi guru adalah 

tercapainya kualitas individu yang mempengaruhi dalam tugas profesinya. Kualitas 

individu yang dihasilkan ditunjukkan oleh penampilan diri lebih mantap dan 

bersahaja. Meningkatnya kualitas individu akan mendorong rasa percaya diri, hal ini  

akan ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas kinerja guru. Secara rinci 

manajemen diri melalui Teaching Clinic mempunyai manfaat  antara lain : 

1. Membantu meningkatkan rasa percaya guru sebagai pribadi yang profesional. 

2. Membantu guru meningkatkan pengendalian diri dan emosi dalam 

menghadapi berbagai karakter peserta didik. 

3. Meningkatkan kualitas diri dan profesi dalam menghadapi era global. 

4. Peningkatan mutu guru dan mutu pembelajaran yang pada gilirannya nanti 

akan meningkatkan pula mutu lulusan. 
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E. Visualisasi  Teaching Clinic (Murniati 2013) 
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Gambar 2.1. Model Teaching Clinic 
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Q.  

 

R.  

                                            
                        TEACHING CLINIC (Murniati  2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2. Model Manajemen Diri 
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BAB  III 

IMPLEMENTASI MODEL MANAJEMEN DIRI MELALUI  

 TEACHING CLINIC 

A. Implementasi Manajemen Diri 

      Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen, maka model 

manajemen diri melalui Teaching Clinic memuat tahapan-tahapan manajemen seperti 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Manajemen diri 

dilakukan sebagai pengembangan diri guru secara individu melalui Teaching Clinic. 

     Tahapan perencanaan pada manajemen diri memuat langkah – langkah sebagai 

berikut : 

1. Penyusunan basis data dan profil guru SMP  lebih representatif, akurat, valid 

dan sistematis.  

2. Diagnostik terhadap guru SMP dilakukan untuk keperluan penempatan guru 

dalam Teaching Clinic. Penempatan tersebut berguna untuk pemetaan guru, 

pembentukan sub klinik dan gugus klinik.  

3. Melakukan evaluasi diri (self assesment) untuk menganalisa kekuatan dan 

kelemahan mengenai sumber daya diri, dan kinerja dalam mengembangkan 

dan mencapai potensi diri berhubungan dengan aspek-aspek intelektual dan 

keterampilan, maupun aspek lainnya. 

4. Berdasarkan analisis tersebut Teaching Clinic harus mengidentifikasikan 

kebutuhan pengembangan diri. 

      Pelaksanaan Teaching Clinic dilihat dari pelaksanaan gugus klinik/ sub klinik. 

Proses pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dapat dilihat pada Gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Proses Pelaksanaan Teaching Clinic (Murniati, 2012: 32) 
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      Pelaksanaan kegiatan manajemen diri melalui Teaching Clinic (Murniati 2013) 

terbagi dalam tiga bagian, yaitu  

1. Proses Input 

Proses input meliputi pekerjaan rekruitmen, seleksi, mendiagnosis hasil 

seleksi dan selajutnya mengumumkan hasil peserta pengembangan diri dalam  

Teaching Clinic. Penempatan peserta didasarkan pada hasil diagnostik, 

sehingga mempengaruhi jumlah gugus yang dibuka dalam Teaching Clinic 

(Murniati, 2012: 40) 

2. Transformasi 

Proses transformasi merupakan proses inti dalam kegiatan Teaching Clinic. 

Proses ini meliputi proses pendampingan, pembinaan dan pengembangan 

profesi. Beragam strategi digunakan untuk melaksanakan proses transformasi 

tersebut. 

3. Proses Output 

Guru yang sudah selesai mengikuti kegiatan Teaching Clinic akan dilihat 

hasilnya melalui penilaian kinerja. Triangulasi penilaian yang diberikan oleh 

kepala sekolah, teman sejawat dan siswa akan mendukung luaran proses yang 

dihasilkan. 

       Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pengendalian atau controlling yang 

bertujuan untuk menyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah tercapai, dan sejauh mana 

pencapaiannya. Karena fokus kita adalah peningkatan pengelolaan diri guru maka 

kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui 

proses dan hasil pengelolaan diri guru tersebut. Secara keseluruhan tujuan kegiatan 

monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektifitas dan efisiensi dari 

program dan kebijakan yang terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

melalui peningkatan kualitas guru.  
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B. Indikator Ketercapaian Manajemen Diri melalui Teaching Clinic 

       Indikator ketercapaian model manajemen diri melalui Teaching Clinic dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Indikator Ketercapaian Program (Murniati. 2012: 36) 

Target Indikator Ketercapaian Target 
1. Pembinaan  

kemampuan 
mengelola diri dan 
emosi. 

2. Pengembangan 
kemampuan 
mengelola waktu. 

3. Pengembangan 
kemampuan 
mengelola  materi. 

4. Pengembangan 
kemampuan 
mengelola kelas. 
 
 

1. Meningkatnya deskripsi 
kualitatif penilaian diri. 

2. Meningkatnya deskripsi 
kualitatif penilaian teman 
sejawat. 

3. Meningkatnya deskripsi 
kualitatif penilaian kepala 
sekolah. 
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Lampiran 2: Instrumen Penelitian 

 

PENILAIAN TERHADAP MANAJEMEN DIRI GURU 
Nama Sekolah :....................................................................... 
Nama Guru :..................................................................... 
Mata Pelajaran :..................................................................... 

Petunjuk : Sesuai yang saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan 
penuh tanggungjawab terhadap guru SMP di sekolah saudara. Informasi yang anda 
berikan hanya akan dipergunakan dalam proses penilaian kinerja guru dan tidak akan 
berpengaruh terhadap hasil lainnya. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam 
tabel dengan cara melingkari angka 1 s.d 5 yang sesuai dengan kriteria dibawah ini.  

Kriteria angka: 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah; 2 = tidak 
baik/rendah/jarang; 3 = biasa/cukup/kadang-kadang; 4 = baik/tinggi/sering; 5 = 
sangat baik/sangat tinggi/selalu 
No Aspek yang dinilai Skor 

1 Kemampuan menguasai karakteristik siswa dari aspek 
fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 

1    2    3    4    5 

2 Kemampuan memfasilitasi pengembangan potensi siswa 
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

1    2    3    4    5 

3 Kemampuan mengelola waktu dalam tugas profesinya. 1    2    3    4    5 

5 Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 1    2    3    4    5 

6 Kemampuan menghidupkan suasana kelas. 1    2    3    4    5 

7 Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 

1    2    3    4    5 

8 Kemampuan mengelola waktu pada penyelenggaraan 
evaluasi proses dan hasil belajar. 

1    2    3    4    5 

9 Kemampuan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi 
untuk kepentingan pembelajaran. 

1    2    3    4    5 

10 Kemampuan melakukan tindakan reflektif untuk 
peningkatan kualitas pembelajaran. 

1    2    3    4    5 

11 Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi 
dan kondisi. 

1    2    3    4    5 

12 Menunjukkan etos kerja yang tinggi. 1    2    3    4    5 

13 Menunjukkan tanggung jawab yang tinggi terhadap bidang 
tugasnya. 

1    2    3    4    5 

14 Menunjukkan rasa bangga menjadi guru.  1    2    3    4    5 
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15 Memiliki  rasa percaya diri yang tinggi. 1    2    3    4    5 

16 Kewibawaan sebagai pribadi guru. 1    2    3    4    5 

17 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, dan 
meyakinkan publik.  

1    2    3    4    5 

18 Menampilkan diri sebagai stabil, dan mudah 
mengendalikan emosi.  

1    2    3    4    5 

19 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif,dan 
berwibawa. 

1    2    3    4    5 

20 Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur. 1    2    3    4    5 

21 Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia. 1    2    3    4    5 

22 Menampilkan diri sebagai pribadi yang menjadi teladan 
bagi siswa dan masyarakat. 

1    2    3    4    5 

23 Bertindak sesuai dengan norma agama yang dianutnya. 1    2    3    4    5 

24 Bertindak sesuai dengan norma hokum yang berlaku di 
Indonesia. 

1    2    3    4    5 

25 Bertindak sesuai dengan norma social dan budaya 
Indonesia. 

1    2    3    4    5 

26 Berkomunikasi secara efektif dan santun dengan siswa. 1    2    3    4    5 

27 Berkomunikasi secara empatik, dan santun dengan siswa. 1    2    3    4    5 

28 Bersikap inklusif  yang tidak didasarkan pertimbangan 
jenis kelamin,agama,ras, kondisi fisik, latar belakang 
keluarga, dan status sosial ekonomi . 

1    2    3    4    5 

29 Bertindak objektif, dan tidak diskriminatif karena 
pertimbangan jenis kelamin,agama,ras, kondisi fisik, latar 
belakang keluarga, dan status sosial ekonomi . 

1    2    3    4    5 

30 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 
sesama guru dan tenaga kependidikan.  

1    2    3    4    5 

31 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 
orangtua dan masyarakat.  

1    2    3    4    5 

32 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 
kelompok profesi.  

1    2    3    4    5 

Jumlah Skor   

Semarang, 
Tester, 
.................................................                                                                                   
(ttd&nama terang) 
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ANGKET UJI AHLI /PRAKTISI 

MODEL MANAJEMEN DIRI GURU SMP MELALUI “TEACHING CLINIC”  

 

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan “ada” atau “tidak”sesuai 

aspek kemunculan yang diharapkan dalam model pengembangan diri  guru SMP 

melalui “Teaching Clinic”. 

No Aspek yang Diharapkan Muncul dalam 

Model 

Kemunculan dalam 

model 

Ada Tidak 

1 Tujuan kegiatan tersirat jelas pada model 

manajemen diri Teaching Clinic. 

  

2 Keterlibatan lembaga atau insitusi yang 

berwenang dalam pembinaan dan pengawasan 

kegiatan tersirat dalam model dengan jelas. 

  

3 Asumsi model terlihat dengan jelas.   

4 Substansi model dijabarkan dalam 

tahapan/bagian klinik yang jelas. 

  

5 Organisasi Teaching Clinic Online sistematis 

dan holistik. 

  

6 Strategi pelaksanaan Teaching Clinic terlihat 

jelas dan dapat dilaksanakan secara mandiri 

oleh guru. 

  

7 Fungsi dan peran pihak lain yang terlibat 

dalam Teaching Clinic terwadahi dengan 

jelas. 

  

8 Fungsi dan peran pelaksana manajemen diri 

dalam Teaching Clinic terwadahi dengan 

jelas. 

  

9 Fungsi dan peran tim Monev yang terlibat   
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dalam klinik pengembangan diri  Teaching 

Clinic terwadahi dengan jelas. 

10 Manfaat klinik pengembangan diri Teaching 

Clinic terlihat jelas. 

  

11 Visualisasi model tergambarkan dengan jelas.   

12 Proses input meliputi rekruitmen, seleksi, tes 

diagnosis dan penempatan peserta 

tergambarkan dengan jelas. 

  

13 Proses transformasi didasarkan pada 

peminatan dan hasil seleksi. 

  

14 Pendampingan dan pembinaan dilaksanakan 

setelah diketahui penempatan dari tes 

diagnosis. 

  

15 Pendampingan dan pembinaan dilakukan 

secara sistematis dan bertahap. 

  

16 Pendampingan dan pembinaan dilakukan 

secara kolaboratif dan kooperatif oleh pihak-

pihak yang berkompeten. 

  

17 Proses output klinik pengembangan diri 

Teaching Clinic diukur melalui hasil tes 

kinerja dan tes profesionalisme guru, serta 

produktivitas guru tersebut. 

  

18 Proses input dan output dilaksanakan secara 

online. 

  

19 Proses pendampingan dan pembinaan 

dilakukan melalui tatap muka. 

  

20 Desain kegiatan manajemen diri dalam klinik 

pengembangan diri Teaching Clinic terlihat 

dengan jelas. 
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21 Pembiayaan klinik pengembangan diri 

Teaching Clinic  dilaksanakan secara mandiri 

oleh guru. 

  

22 Pembiayaan kegiatan diatur dalam model 

Teaching Clinic  

  

23 Penjadwalan kegiatan dilaksanakan secara 

sistematis. 

  

24 Penyusunan jadwal pendampingan dilakukan 

oleh guru dan tim pendamping  dalam Gugus 

Klinik pengembangan diri Teaching Clinic. 

  

25 Indikator ketercapaian klinik pengembangan 

diri Teaching Clinic terlihat dengan jelas. 

  

SARAN : ......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

      Semarang,  

       

 

ttd/nama terang 
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Lampiran3: Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti 

BIODATA KETUA PENELITI 

A. Identitas Diri 

1. Nama Dr. Muhdi, S.H., M.Hum <L> 

2. Jabatan fungsional Lektor Kepala 

3. Jabatan Struktural Rektor Universitas PGRI Semarang 

4. NPP 896201055 

5. NIDN 0627016201 

6. Tempat dan tanggal lahir Kebumen, 27 Januari 1962 

7. Alamat Rumah Tirto Mukti VIII/1 Tlogosari Kulon Semarang 

8. Nomor telp/fax/Hp (024)6715109 / 081575842373 

9. Alamat kantor Universitas PGRI Semarang, jalan sidodadi 

Timur nomor 24 Semarang 

10. Nomor telp/fax (024)8316377 fax. 0248448217 

11. Alamat email Muhdi.sh.@yahoo.co.id 

12. Mata Kuliah yang 

Diampu 

Semester gasal : 

1. Kebijakan Kependidikan 

Semester Genap 

1. Manajemen Strategik 

B. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan S1 S2 S3 

Nama Perguruan Tinggi Universitas Jendral 

Soedirman  

Universitas 

Diponegoro 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

Bidang Ilmu Hukum Hukum Manajemen 

Pendidikan 

Tahun Masuk-Lulus 1981-1986 1999-2001 2008-2012 

Judul 

Skripsi/Thesis/Disertasi 

Pengiriman uang 

melalui Bank 

Implementasi 

kebijakan 

Pengembangan 

model 
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(Studi tentang 

perilaku warga 

masyarakat dalam 

melakukan 

pengiriman uang) 

penerapan wajib 

pajak penghasilan 

karena jabatan di 

kota Semarang 

implementasi 

kebijakan 

pendidikan 

kota Semarang 

pada era 

otonomi 

daerah 

Nama Pembimbing Rochani U, S.H Prof. Dr. Esmi 

Warasih P,SH,MS 

Prof.Dr. DYP. 

Sugiharto 

C. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir 

No Tahun Judul Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(Juta Rp) 

1 2009 Hubungan antara tes masuk SMP 

dan UAS SD dengan prestasi 

belajar kelas VII semester I SMP 

Negeri di kota Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

3 

2 2011 Faktor-faktor penyebab tindak 

kekerasan pada siswa di sekolah 

oleh guru (studi analisis 

pelanggaran hak anak di wil eks 

karisidenan Kedu) 

IKIP PGRI 

Semarang 

7,5 

3 2012 Implementasi kebijakan 

penerimaan peserta didik (PPD) 

tingkat SMA/SMK kota Semarang 

tahun 2012 

IKIP PGRI 

Semarang 

8 

4 2014 Pengembangan model manajemen 

diri dalam pembinaan 

profesionalisme guru SMP melalui 

Ditlitabmas 

Dikti 

50,5 
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Teaching Clinic 

D. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat 5 tahun terakhir 

No Tahun Judul Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(Juta 

Rp) 

1 2010 Perlindungan Hukum bagi Guru 

(anggota PGRI di Kab. Cilacap) 

IKIP PGRI 

Semarang  

1,5 

2 2012 Sosialisasi dan pelatihan model 

pembelajaran ramah anak berbasis 

CRC di SMP negeri 2 Tempuran 

Magelang 

IKIP PGRI 

Semarang  

6 

3 2012 IbM internship materi kode etik guru 

sebagai upaya peningkatan 

pemahaman dasar etika keprofesian 

guru anggota PGRI sekecamatan 

Karanggayam kab. Kebumen 

IKIP PGRI 

Semarang 

3 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 
1 Model implementasi kebijakan 

pendidikan 
 

Vol 1/ Nomor 2/2012 Jurnal 
manajemen 
pendidikan 

F.Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar 
Ilmiah  
No Nama Pertemuan Ilmiah / 

Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 
1 Seminar Nasional Implementasi kebijakan 

Pendidikan kota Semarang 
2012, Pasca 
sarjana IKIP 
PGRI 
Semarang 

2 Seminar nasional Sains dan 
Enterpreuner 

Pengembangan manajemen 
Diri Guru SMP melalui 
Pembelajaran Saintific 

2014, 
Universitas 
PGRI 
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Semarang 
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BIODATA ANGGOTA  I TIM PENELITI  
 

A. Identitas Diri 

1. Nama Dr. Ngurah Ayu Nyoman Murniati,MPd       <P> 

2. Jabatan fungsional Lektor 

3. Jabatan Struktural Ketua Program Studi Pendidikan Fisika 

4. NPP 936901098 

5. NIDN 0609056901 

6. Tempat dan tanggal lahir Semarang, 9 Mei 1969 

7. Alamat Rumah Sendang Utara IV nomor 27 Semarang 50191 

8. Nomor telp/fax/Hp (024)6706050 / 08122505278 

9. Alamat kantor Universitas PGRI Semarang, jalan sidodadi Timur 

nomor 24 Semarang 

10. Nomor telp/fax (024)8316377 

11. Alamat email ngurahayunyomanmurniati@yahoo.co.id 

12. Lulusan yang telah 

dihasilkan 

S1 = 480 ; S2 = -; S3 = - 

13. Mata Kuliah yang Diampu Semester gasal : 

2. Telaah Kurikulum 

3. SBM 

Semester Genap 

2. Profesi Kependidikan 

3. Pembelajaran Mikro 

 

B. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

IKIP Semarang UNNES UNNES 

Bidang Ilmu Pendidikan Fisika Pendidikan IPA 

konsentrasi Fisika 

Manajemen 

Pendidikan 
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SETS 

Tahun Masuk-

Lulus 

1988-1993 2003-2005 2009-2013 

Judul skripsi/thesis Pengaruh prasarat 

teoritik dan 

pengenalan alat 

terhadap 

keberhasilan 

mahasiswa pada 

mata kuliah 

gelombang optik 

Peningkatan hasil 

belajar IPA melalui 

pembelajaran 

problem solving   

Pengembangan 

model 

pembinaan 

profesionalisme 

guru IPA SMP 

melalui 

manajemen 

Teaching Clinic 

MGMP 

Nama 

Pembimbing 

Dr.Soetjipto,MPd Dr. Ahmad Sofyan, 

MPd 

Prof. Dr. A.T. 

Soegito, SH., 

MH 

 

 

C. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir 

No Tahun Judul Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(Juta Rp) 

1 2007 Pengaruh Peran Ibu bekerja terhadap 

prestasi anak di wilayah RT 05 RW 

07 Gemah, Sumber dana : Dikti. 

2007 

DP2M 

Dikti 

9,5 

2 2007 Pengembangan Model pembelajaran 

berbasis masalah yang dapat 

meningkatkan kreativitas siswa kelas 

VIII dalam pembelajaran Fisika  di 

DP2M 

Dikti 

9,8 
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SMP Negeri 38 Semarang  (Dosen 

Muda) 

3 2008 Pengembangan Model kooperatif 

dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V dalam pembelajaran 

IPA di SD Gemah 1-2  (Dosen 

Muda) 

DP2M 

Dikti 

8,7 

4 2008 Profil guru SD kota Semarang, 

kajian Gender Sheet (Penelitian 

institut) 

IKIP PGRI 

Semarang 

15 

5 2009 Kajian bahan ajar Fisika 

berprespektif Gender 

IKIP PGRI 

Semarang 

5 

4 2010 Pengembangan kemampuan Guru 

IPA berprespektif CRC (tahun 1) 

Ditlitabmas 

Dikti 

25,05 

5 2011 Pengembangan kemampuan Guru 

IPA berprespektif CRC (tahun 2) 

Ditlitabmas 

Dikti 

30 

6 2012 Pengembangan model pembinaan 

guru Fisika SMK melalui Teaching 

Clinic MGMP (tahun1) 

Ditlitabmas 

Dikti 

40,65 

7 2013 Pengembangan model pembinaan 

guru Fisika SMK melalui Teaching 

Clinic MGMP (tahun2) 

Ditlitabmas 

Dikti 

45 

8 2014 Pengembangan model manajemen 

diri dalam pembinaan 

profesionalisme guru SMP melalui 

Teaching Clinic 

Ditlitabmas 

Dikti 

50,5 

 

D. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat 5 tahun terakhir 

No Tahun Judul Pendanaan 
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Sumber Jumlah 

(Juta 

Rp) 

1 2007 Pelatihan Kompetensi Guru TK dan SD 

tahun 2007 Kerjasama dengan Dinas 

Kota Semarang 

 

IKIP PGRI 

Semarang – 

Dinas 

pendidikan 

10 

2 2008 Pelatihan Penyusunan Perangkat 

Pembelajaran tahun 2008 Kerjasama 

dengan Dinas Kota Semarang 

 

IKIP PGRI 

Semarang – 

Dinas 

pendidikan 

15 

3 2009 Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Guru 

– Guru SMP Se kota Semarang tahun 

2010 

IKIP PGRI 

Semarang 

5 

4 2010 Pelatihan Pembuatan Perangkat 

Pembelajaran Berbasis IT Guru – Guru 

SD/SMP  Islam Terpadu Se kabupaten 

Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

5 

5 2011 Pelatihan Penulisan PTK bagi guru – 

guru SD di kec. Randublatung Blora 

IKIP PGRI 

Semarang 

5 

6 2013 Workshop pembuatan bahan ajar dalam 

Teaching Clinic guru Fisika SMK Kota 

Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

6 

7 2014 Teaching Clinic Fisika SMK Universitas 

PGRI 

Semarang 

3 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 
1 Kajian Gender Guru Sekolah dasar kota Vol 2/ Nomor 1/2008 Media 
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Semarang 
 

Penelitian 
Pendidikan 

2 Pengembangan kemampuan mengajar 
calon guru Fisika berprespektif CRC 

Vol X/nomor 1/2008 Lontar 

3 Pengembangan model pembelajaran 
Fisika berprespektif CRC 

Vol 4/ nomor 2/ 2010 Media 
Penelitian 
Pendidikan 

4 Pengembangan modul pembelajaran IPA 
berprespektif CRC 

Vol 1/ nomor 1/2009 Jurnal 
Penelitian 
Pendidikan 
fisika 

5 Pengembangan kompetensi profesional 
melalui Lesson study 

Vol 2/ nomor 1/ 2011 Jurnal 
Penelitian 
Pendidikan 
fisika 

6 Pembinaan Profesionalisme guru IPA 
melalui Teaching Clinic MGMP 

Vol 3/nomor 2/2012 Jurnal 
Penelitian 
Pendidikan 
fisika 

 
F.Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar 
Ilmiah  
No Nama Pertemuan Ilmiah / 

Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 
1 Seminar nasional Pendidikan 

Fisika 
Implementasi pembelajaran 
berbasis masalah untuk 
meningkatkan kreativitas 
siswa SMP 

11 November 
2007, UNNES 
  

2 Seminar nasional Pendidikan 
fisika 

Model humanistik dalam 
pembelajaran fisika 

7 Juni 2008, 
IKIP PGRI 
Semarang 

3 Seminar Nasional Lesson 
Study  
 

Peningkatan kemampuan 
mengajar guru IPA melalui 
lesson study  
 

IKIP PGRI  
Semarang 
tanggal 2 Juni 
2010 

4 Seminar Nasional  
Pengembangan Pendidikan 
Fisika untuk Meningkatkan 
Daya Saing Bangsa  

Pengembangan  kemampuan 
guru IPA berprespektif CRC 
melalui lesson study MGMP 
 

IKIP PGRI 
Semarang 
tanggal 2 Juli 
2011  

5 Seminar Nasional Lesson Pengembangan Model IKIP PGRI 
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Study  
 

Pembinaan Guru IPA Semarang 2012 

6 Seminar Nasional Himpunan 
Fisikawan Indonesia 

Model Klinik Vokasi pada 
pembelajaran Fisika di  
SMK 

UAD 
Yogyakarta 
2014 

7 the Second International 
Conference on Education and 
Language (2nd ICEL 2014) 

Coaching model of science 
teacher professionalism 
through MGMP Teaching 
Clinic  

UBL Bandar 
Lampung 2014 

8 Seminar Nasional Sains dan 
Enterpreunership 

Saintific learning pada siswa 
SLB 

Universitas 
PGRI semarang 
2014 

 
 

Semua data saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.  
 



56 
 

 
 
 
 
 



57 
 

BIODATA ANGGOTA  II TIM PENELITI  
 

A. Identitas Diri 

1. Nama Arri Handayani    <P> 

2. Jabatan fungsional Lektor 

3. Jabatan Struktural Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan  

4. NPP 997401149 

5. NIDN 0610107401 

6. Tempat dan tanggal lahir Semarang, 10 Oktober 1974 

7. Alamat Rumah Gemah Permai II Blok G No 9 Semarang  

8. Nomor telp/fax/Hp (024)  76725627 / 081325876383 

9. Alamat kantor Universitas PGRI Semarang, jalan sidodadi 

Timur nomor 24 Semarang 

10. Nomor telp/fax (024)8316377 

11. Alamat email arri.hdy@gmail.com 

12. Mata Kuliah yang 

Diampu 

Semester gasal : Pemahaman Individu I 

Semester Genap: Praktek Pemahaman Individu I 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan S-1 S-2 

Nama Perguruan Tinggi Unika Soegijapranata 

Semarang 

Unika Soegijapranata Semarang 

Bidang Ilmu Psikologi Psikologi 

Tahun Masuk-Lulus 1993-1998 2004-2006 

Judul skripsi/thesis Hubungan antara 

komunikasi antar 

pribadi dan konsep 

diri  dengan 

penyesuaian diri  

Kebahagiaan perkawinan 

ditinjau dari dukungan suami 

dan konsep diri pada wanita 

karir.  
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Nama Pembimbing Drs. Singgih Wibowo, 

SU 

Dr. Y. Bagus Wismanto 

 

C. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir 

No Tahun Judul Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(Juta Rp) 

1 2007 Kebahagiaan perkawinan ditinjau 

dari dukungan suami dan konsep diri 

pada wanita karier 

IKIP PGRI  1,5 

2 2008 Pengaruh dukungan suami terhadap 

konflik peran ganda pada dosen-

dosen wanita 

IKIP PGRI  1,5 

3 2010 Perilaku seksual pada remaja ditinjau 

dari dukungan sosial orang tua dan 

konsep diri 

IKIP PGRI  1,5 

4 2010 Pengaruh harga diri dan pemahaman 

moral anak dengan perilaku bullying 

Kopertis 

Wilayah VI  

10 

5 2010 Model peningkatan kemampuan 

mengajar guru RA melalui 

pendekatan pembelajaran BCCT 

(Penelitian tindakan pada guru RA di 

kec Ungaran Timur Kab Semarang) 

IKIP PGRI  5 

6 2011 Peningkatan kualitas POS PAUD 

melalui pengembangan program 

holistik integratif  

IKIP PGRI  5 

7 2012 Kinerja dosen wanita berdasarkan 

konflik peran dan motivasi 

berprestasi 

IKIP PGRI 8,5 
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8 2014 Pengembangan model manajemen 

diri dalam pembinaan 

profesionalisme guru SMP melalui 

Teaching Clinic 

Simlitabmas 

Dikti 

50,5 

 

 

D. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat 5 tahun terakhir 

No Tahun Judul Pendanaan 

Sumber Jumlah (Juta Rp) 
1 2009 Perilaku seksual remaja IKIP 

PGRI 

0,75 

2 2010 Pernikahan dini  IKIP 

PGRI 

0,75 

3 2011 Memahami dunia anak-anak IKIP 

PGRI 

1.5 

4 2011 Pentingnya bermain bagi anak-

anak 

IKIP 

PGRI  

1.5 

5 2012 Mewujudkan kota layak anak IKIP 

PGRI 

1.5 

 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 
1 Kajian Gender Guru Sekolah 

dasar kota Semarang 
Vol 2/ Nomor 1/2008 Media Penelitian 

Pendidikan 
2 Perilaku seksual remaja 2008 Psikologi Plus 
3 Memahami kepribadian remaja 2008 Psikologi Plus 
4 Pengaruh dukungan suami 

terhadap konflik peran ganda pada 
dosen-dosen wanita 

2009 Psiko wacana 

5 Dukungan suami, kebutuhan 
wanita karier 

2009 Psikologi Plus 

6 Orang tua bijak, sahabat anak 2009 Psikologi Plus 
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7 Mempersiapkan anak memasuki 
sekolah 

2009 Psikologi Plus 

8 Kekerasan melahirkan kekerasan 2010 Psikologi Plus 
9 Konsep diri wanita karier 2010 Psikologi Plus 
10 Anak cerdas lewat bermain 2011 Psikologi Plus 
11 Mengenal teori kognitif Piaget 2011 Psikologi Plus 
12 Orangtua pahami emosi 

prasekolah wajib hukumnya 
2011 Psikologi Plus 

13 Waktu main kurang, belajar nanti 
dulu 

2011 Psikologi Plus 

14 Menjalin kebersamaan antara 
keluarga dan kerja 

2011 Psikologi Plus 

15 Menggali dan mengembangkan 
bakat anak untuk mengoptimalkan 
prestasinya 

2011 Psikologi Plus 

 
 
 
F.Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar 
Ilmiah  
No Nama Pertemuan Ilmiah / 

Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 
1 Seminar Nasional/Workshop Penelitian Tindakan Kelas 

dalam rangka Pengembangan 
Profesionalisme Konselor 

 IAKIP PGRI 
Semarang 
kerjasama 
dengan ABKIN 
Jawa Tengah 

2 Seminar nasional Implikasi dan Implementasi 
Peraturan Pemerintah Nomor 
74 tahun 2008 

ABKIN 
Propinsi Jawa 
Tengah 
kerjasama 
dengan IKIP 
PGRI 
Semarang 

3 Seminar Regional Perilaku seksual remaja 
ditinjau daru dukungan sosial 
orang tua dan konsep diri 

Lemlit IKIP 
PGRI 
Semarang 

4 Seminar Nasional Peran orang tua dalam 
membentengi perilaku 
seksual remaja” 

Universitas 
Sultan Agung  
Semarang 

5 4th Conggres Asian Kebahagiaan perkawinan 5 Mei 2012 
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Psychological Association 
Mindfulness, Well Being and 
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Semua data saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.  
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Fundamental dengan Judul Pengembangan  
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