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ABSTRAK 

       Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan mata pelajaran fisika di jenjang 

pendidikan menengah diperlukan peningkatan minimal dua hal, yaitu (1) peningkatan 

mutu dan pengelolaan pengembangan kemampuan  guru, dan (2) penciptaan kondisi 

lingkungan yang mampu meningkatkan motivasi guru . Salah satu alternatif kegiatan 

yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam lingkungan yang kondusif dan sarat 

dengan motivasi adalah  melalui pemberdayaan organisasi profesi seperti MGMP. 

Pengembangan keprofesionalan guru berkelanjutan melalui Teaching Clinic MGMP. 

Berdasar hal tersebut diatas dilakukan penelitian dalam dua tahun yang bertujuan di tahun 

pertama adalah merumuskan model pembinaan profesionalitas guru Fisika SMK melalui 

Teaching Clinic MGMP, serta merancang manajemen percontohan Teaching Clinic 

MGMP Fisika SMK di kota Semarang. Pada tahun kedua, penelitian dilakukan untuk 

mengetahui efektifitas pembinaan profesionalitas guru Fisika SMK kota Semarang 

melalui Teaching Clinic MGMP. Metode yang direncanakan  adalah R&D dengan 

produk yang dihasilkan adalah Model Teaching Clinic MGMP  dan Pedoman 

pengelolaannya pada tahun pertama. Efektivitas implementasi pengembangan Teaching 

Clinic MGMP sebagai model pengembangan keprofesionalan guru Fisika merupakan 

hasil yang diharapkan tercapai pada tahun ke dua. Hasil sementara di tahun pertama 

diperoleh bahwa model Teaching Clinic dapat digunakan pada pengembangan profesi 

guru Fisika SMK. Hal ini ditunjukkan dari hasil validasi ahli diperoleh data 83,3 % 

model dapat digunakan untuk pembinaan dan pengembangan guru Fisika SMK. 16,7 % 

kekurangannya dari hasil validasi merupakan bentuk perbaikan model untuk lebih layak 

digunakan dalam pengembangan profesi guru Fisika SMK Hasil validasi praktisi 

menunjukkan bahwa 80,68% model dapat digunakan.. Hasil uji kelompok terbatas 

menunjukkan bahwa guru Fisika sesudah mengikuti Teaching Clinic memiliki 

profesionalisme lebih baik dibanding sebelumnya. 

 

Kata kunci :  Profesional, Guru Fisika, Teaching Clinic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

      Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.18 Tahun 

2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, setiap guru tertantang untuk 

meningkatkan profesionalisme guru (Dirjend PMPTK 2008 : 23). Dengan demikian, 

setiap guru sangat perlu untuk meningkatkan kompetensinya baik kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, maupun profesional. Dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi 

ini guru diharap dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 

dengan baik serta mampu mengembangkan profesinya.      

      Beberapa upaya telah ditempuh dalam rangka  meningkatkan dan mengembangkan 

profesionalisme guru, salah satunya adalah melalui pemberdayaan organisasi profesi.  

Upaya yang dipandang memberikan dampak yang luas adalah melalui pendidikan dan 

latihan, pengembangan profesi seperti kegiatan pendidik dalam mengamalkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu proses belajar 

mengajar.  

       Pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan profesi perlu dilakukan oleh organisasi 

profesi. Dalam hal ini organisasi profesi yang mewadahi adalah MGMP (musyawarah 

Guru Mata Pelajaran). Pemberdayaan MGMP harus ditingkatkan guna menunjang 

program pemerintah dalam mengembangan keprofesionalan guru yang berkelanjutan. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan MGMP belum maksimal sebagai tempat 

pembinaan dan pengembangan keprofesionalan guru. Apakah upaya yang dilakukan 

MGMP dalam membina profesionalitas guru ? Model teaching clinic dibangun dengan 

asumsi bahwa MGMP dapat digunakan sebagai wadah untuk guru sharing, meningkatkan 

pengetahuan, dan mengembangkan keprofesionalan. Apakah efektif pembinaan 

profesionalitas guru melalui teaching clinic MGMP  ? Objek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah guru Fisika SMK. 
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1.2   Tujuan Khusus 

Penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan keprofesionalan guru Fisika 

SMK di kota Semarang. Tujuan khusus yang dicapai pada tahun pertama  adalah  :  

1. mengetahui deskripsi kegiatan MGMP Fisika SMK kota Semarang dalam 

membina profesionalitas guru.  

2. merumuskan model pembinaan profesionalitas guru Fisika SMK melalui 

Teaching Clinic MGMP.  

3. merancang manajemen percontohan Teaching Clinic MGMP Fisika SMK di kota 

Semarang 

Tujuan khusus yang akan dicapai pada penelitian tahun kedua  adalah  :  

1. mengetahui efektifitas pembinaan profesionalitas guru Fisika SMK kota 

Semarang melalui Teaching Clinic MGMP. 

 

1.3  Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

       Pengakuan kinerja profesi dalam bentuk sertifikat pendidik tidak saja memvonis 

seorang guru ”mumpuni” diatas segalanya, tetapi juga membuat arogansi tersendiri. 

Pengakuan sebagai agen pembelajaran yang profesional memang hanya bergantung pada 

selembar penghargaan sertifikat pendidik.  Guru profesional adalah guru yang mengenal 

dirinya secara utuh dalam mendampingi peserta didik untuk belajar. Guru dituntut untuk 

selalu belajar bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Maka, apabila ada 

kegagalan peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebabnya dan mencari 

jalan keluar bersama peserta didik; bukan mendiamkannya atau malahan 

menyalahkannya. Guru perlu dibentuk dan dibimbing agar berkelayakan dan 

berkemampuan serta memiliki keterampilan ilmiah dalam mendidik. Guru sangat 

berpeluang untuk  menjadi seorang  pendidik professional. Seorang professional harus 

mampu memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Sebagai seorang profesional, guru harus 

memiliki empat kompetensi yakni: 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 secara utuh menunjukkan kompetensi guru 

meliputi (a) pengenalan peserta didik secara mendalam; (b) penguasaan bidang studi baik 
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disiplin ilmu (diciplinary content) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah 

(pedagogical content); (c) penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak 

lanjut untuk perbaikan; dan (d) pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara 

berkelanjutan. 

        Peran guru sangat tinggi terhadap keberhasilan pendidikan. Sehingga profesional 

guru tidak hanya dikembangkan bagi guru yang sudah tersertifikasi, tetapi juga guru yang 

belum tersertifikasi. Pendampingan dan  kolaborasi guru yang sudah tersertifikasi 

terhadap guru yang belum tersertifikasi sangat diperlukan untuk dapat memperoleh 

pengakuan profesinya tersebut.  

        Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan mata pelajaran Fisika  diperlukan 

peningkatan minimal dua hal, yaitu sebagai berikut pertama adalah peningkatan mutu dan 

pengelolaan pengembangan kemampuan  guru, kedua adalah penciptaan kondisi 

lingkungan yang mampu meningkatkan motivasi guru . Salah satu alternatif kegiatan 

yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam lingkungan yang kondusif dan sarat 

dengan motivasi adalah  melalui pemberdayaan organisasi profesi seperti MGMP.  

        Melalui kegiatan MGMP diharapkan guru dapat mengelola pengembangan 

kemampuan dalam mengajarnya baik dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengembangkan pembelajaran. Selain itu guru dapat meningkatkan keprofesionalannya, 

mengembangkan kolega antar teman dan komitmen guru untuk mencapai pembelajaran 

aktif dan efektif. Pengembangan kemampuan guru ini dengan melibatkan kondisi dan 

kemampuan anak. 

        Dalam mengubah paradigma pembelajaran Fisika dan meningkatkan kebermaknaan 

belajar, maka guru Fisika harus dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola 

dan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Kompetensi guru  menurut Yamin, 

tahun 2003 dalam Kisbiyanto (2008 : 4) berarti kemampuan dasar  guru dalam 

penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Dalam rangka mengelola dan 

mengembangkan kemempuan profesinya, guru harus dapat meningkatkan penguasaan 

kompetensi pedagogik, profesional, personal/kepribadian dan sosial.  

        Berdasarkan pengamatan, ternyata masih banyak guru yang menyajikan 

pembelajaran secara teoritis tanpa memperhatikan ketrampilan berpikir siswa, guru 
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cenderung mentransfer ilmu tanpa melatih siswa untuk berpikir kritis. Realita dilapangan 

tersebut menunjukkan bahwa guru tidak sepenuhnya  mempunyai kompetensi  yang  

sempurna. Hal ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dengan kualifikasi 

yang tidak sama bahkan masih ada yang belum memenuhi persyaratan minimal (belum 

sarjana), atau guru yang tidak memiliki motovasi tinggi dalam  mengaplikasikan 

ketrampilannya dalam mengajar. Guru kadang tidak dapat bekerja secara profesional 

karena terdapatnya kendala eksternal, seperti tingkat kesejahteraan yang dianggap 

kurang, pelatihan tambahan yang kurang merata bagi guru, sarana prasarana sekolah yang 

kurang memadai. 

         Teaching Clinic merupakan salah satu model yang ditawarkan dalam pemberdayaan 

MGMP sebagai wadah pengembangan keprofesionalan guru secara berkelanjutan. 

Kegiatan yang ada dalam teaching clinic berupa kegiatan peningkatan keprofesionalan 

melalui pembinaan secara berkelanjutan. Selain itu kegiatan yang ada juga merupakan 

kegiatan pengembangan keprofesionalan melalui penelitian dan penulisan artikel ilmiah 

dalam jurnal. Melalui piloting model Teaching Clinic, guru akan saling belajar 

mengembangkan diri dan berkolaborasi dengan dosen LPTK serta lembaga pelatihan 

guru yang berwenang. 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 pengembangan 

keprofesionalan guru melalui Teaching Clinic MGMP.  Secara praktis penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan bagi pemberdayaan MGMP Fisika SMK dalam 

meningkatkan kualitas guru yang sejalan dengan program Kemendikbud 

mengembangkan program pengembangan keprofesionalan guru secara berkelanjutan. 
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1 Kompetensi Profesional Guru Fisika 

      Seorang guru sudah cukup terbiasa dengan gagasan bahwa mereka perlu melatih dan 

melatih kembali untuk menghadapi tuntutan nasional demi perbaikan sekolah. Proses 

pengembangan kompetensi guru mengalami perubahan yang sangat pesat, khusus pada 

pembelajaran Fisika, pengembangan kompetensi guru Fisika direncanakan, diberikan, 

diorganisasikan mulai dari luar sekolah sampai pengembangan kompetensi guru  yang 

diorganisasi oleh sekolah. Melalui kelompok pengembangan guru profesi  MGMP 

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) IPA tingkat khusus dalam hal ini sekolah guru 

mengembangkan kemampuan dasarnya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai 

seorang pendidik dan pengajar. Menurut Glover (Glover, 2005 : 199) sekolah 

memperlihatkan pengembangan profesional yang terus menerus dengan cara : 

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 diatas 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 dilatih, dikelola dan 
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dikembangkan dengan baik dalam pencapaiannya.  Manajemen perangkat kompetensi 

tersebut mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

1. pengelolaan pengetahuan dan pemahaman berbasis mata pelajaran yang diampu. 

2. perencanaan, pengajaran dan pengelolaan kelas (mengikuti strategi untuk 

pedagogi efektif dalam konteks sosial, ilmu dan pendidikan sekolah) 

3. pemantauan, penilaian, pencataan, pelaporan dan akuntabilitas (menekankan 

sifat pengembangan dan kemitraan pada pengajaran). 

       Apabila dijabarkan lebih mendalam maka pengelolaan kemampuan yang diharapkan 

dari guru adalah pengelolaan kemampuan yang berhubungan dengan kompetensi 

pedagogik, personal, profesional dan sosial. Ditinjau dari  lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007   (2007 :16) tentang standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru  menyatakan bahwa standar kompetensi guru mata pelajaran  di 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Standar kompetensi Guru Mata Pelajaran   

No Jenis Kompetensi Kompetensi inti guru 

1. Kompetensi Pedagogik a. Menguasai  karakteristik peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, 

dan intelektual. 

b.Menguasai teori belajar  dan prinsip – prinsip 

pembelajaran yang mendidik. 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan 

mata pelajaran yang diampu. 

d.Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki. 

g.Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik. 
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h.Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar. 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

2. Kompetensi 

Personal/Kepribadian 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, 

sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, 

berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik 

dan masyarakat. 

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, 

stabil, dewasa, arif dan berwibawa. 

d. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang 

tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa 

percaya diri. 

e.Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

3. Kompetensi Sosial a. Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak 

diskriminatif karena pertimbangan jenis 

kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan 

santun dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orangtua dan masyarakat. 

c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh 

wilayah Republik Indonesia yang memiliki 

keragaman sosial budaya. 

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi 

sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan 

atau bentuk lain. 

4. Kompetensi Profesional a. Menguasai materi, struktur konsep,  dan pola 
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pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran yang diampu. 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif. 

e. Memanfaatkankan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mengembangkan diri. 

        

       Penjabaran kompetensi profesional yang diharapkan dicapai oleh seorang guru Fisika  

adalah sebagai berikut : 

1. Guru dapat memahami konsep – konsep, hukum – hukum, dan teori – teori Fisika 

serta penerapannya secara fleksibel. 

2. Guru memahami proses berpikir Fisika dalam mempelajari proses dan gejala 

alam. 

3. Guru dapat menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan 

gejala alam. 

4. Guru dapat memahami hubungan antar berbagai cabang dan hubungan Fisika 

dengan matematika dan teknologi. 

5. Guru dapat bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan 

hukum alam sederhana. 

6. Guru dapat menerapkan konsep, hukum dan teori Fisika untuk menjelaskan 

fenomena alam. 

7. Menjelaskan penerapan hukum – hukum Fisika dalam teknologi terutama yang 

dapat ditemukan dalam kehidupan sehari – hari. 

8. Guru dapat memahami lingkup dan kedalaman Fisika sekolah. 

9. Guru dapat menggunakan alat – alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti 

lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran Fisika di kelas, laboratorium. 
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10. Guru dapat merancang eksperimen Fisika dengan cara benar. 

11. Guru dapat memahami sejarah perkembangan Fisika dan pikiran – pikiran yang 

mendasari perkembangan tersebut.  

(Lampiran Permendiknas No. 16 th. 2007.2007 : 24) 

        Komitmen dan kompetensi yang diharapkan dimiliki guru (menurut jurnal ilmiah 

Untag Surabaya. 2006: 15) adalah bahwa guru harus memiliki pemahaman yang 

mendalam atas materi yang disampaikan, mampu menyampaikan materi dengan penuh 

kreativitas dan improvisasi yang orisinil, sehingga proses belajar mengajar terasa segar 

dan alami (authentic learning). 

       Kemandirian guru dalam bekerja perlu dikembangkan. Otonomi  serta kebebasan 

yang luas perlu diberikan pada guru selaku pekerja profesional. Jika guru mendapatkan 

otonomi dan kepercayaan penuh maka mereka akan memiliki rasa tanggungjawab yang 

besar dalam mencapai keberhasilan pendidikan. 

 

2.2 Teaching Clinic  MGMP 

      Untuk mencapai  kualitas pendidikan yang lebih baik  maka harus meningkatkan 

keahlian profesi guru terlebih dahulu. Salah satu langkah pengembangan profesi guru 

melalui peningkatan kualitas organisasi profesi guru mata pelajaran atau yang disebut 

MGMP. MGMP dibentuk berdasarkan mata pelajaran di tingkat kabupaten / kota. Di tiap 

pertemuan para guru dari mata pelajaran yang sama berkumpul dan saling berdiskusi 

untuk menyusun rencana pembelajaran atau memecahkan  berbagai permasalahan yang 

ada di kelas mereka. Umumnya setiap sekolah akan mengirimkan perwakilan untuk 

menghadiri pertemuan ini. Dan setiap wakil akan menyampaikan permasalahan yang 

ditemui di sekolah untuk didiskusikan bersama dan setelah pertemuan selesai diharapkan 

dapat membawa hasil pertemuan ke sekolah mereka masing-masing.  

       Permasalahan yang muncul saat ini adalah bahwa MGMP tidak dapat berperan 

dengan baik dalam pengembangan kemampuan guru (Ditjen PMPTK. 2006 : 13). Hal ini 

disebabkan karena jumlah peserta dibatasi dan biasanya para peserta berubah – ubah dari 

waktu ke waktu. 

       Andaryani (2006) mengemukakan klinik pembelajaran yang dinamakan experiential 

classroom merupakan tempat yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan, dan 
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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.  

       Klinik pembelajaran 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. 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. Efektifitas bangunan klinik pembelajaran terdapat dalam kelompok 

organisasi profesi seperti MGMP.   

       Pemberdayaan MGMP sebagai “teaching Clinic” (Klinik Pembelajaran) disebabkan 

karena MGMP merupakan wadah bersama dari dan untuk para guru. Tempat ini dapat 

digunakan dengan bebas untuk berdiskusi, 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.  

http://lpp.uns.ac.id/
http://klinikpembelajaran.com/
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       Wawasan guru akan lebih terbuka apabila terbiasa melakukan diskusi dengan teman 

sejawat. Selanjutnya, dengan kasus-kasus pembelajaran yang guru kumpulkan, 

diskusikan, dan pecahkan bersama pada klinik pembelajaran, akan mengasah kepekaan 

terhadap permasalahan yang terjadi di kelas, sehingga rasa percaya diri dalam 

melaksanakan tugas sebagai guru meningkat. Dengan demikian, diharapkan kualitas 

proses pembelajaran akan lebih meningkat yang tentunya membawa dampak kepada 

kualitas siswa yang lebih baik. Kinerja guru dapat dibina dalam klinik pembelajaran. Hal 

ini diperlukan manajemen serius dari pemberdayaan MGMP. Hal mendasar yang perlu 

diperhatikan dalam manajemen klinik pembelajaran MGMP adalah bentuk kegiatan, 

sasaran, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi. 

 

2.3 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 Fisika sebagai agen pembelajaran harus mendapat pengakuan profesi dalam 

bentuk pemberian sertifikat pendidik. Guru Fisika yang belum memiliki 

kesempatan mendapatkan sertifikat pendidik, tetap harus mengikuti pembinaan 

dan pengembangan kompetensi profesionalnya. Beban guru yang memiliki 

sertifikat pendidik menjadi bertambah, sehingga guru membutuhkan bantuan 

dalam pembinaan dan pengembangan kompetensi profesionalnya tersebut. 

Permasalahan yang sering muncul adalah pada pembelajaran Fisika di SMK 

sehubungan dengan sifat pelajaran itu sendiri sebagai mata pelajaran adaptif yang 

kurang diminati oleh siswa. 

2. Salah satu cara melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi 

profesionalnya tersebut diperlukan efektivitas kegiatan di MGMP, sebagai salah 

satu lembaga profesi yang diikuti oleh guru. Pembinaan dan pengembangangan 

profesi ini diharapkan akan menjadi program tetap MGMP. 
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3. Untuk menunjang efektivitas tersebut perlu dibuat model pembinaan dan 

pengembangan kompetensi profesional guru Fisika. Khusus sebagai subjek adalah 

guru Fisika SMK di kota Semarang.  

4. Teaching Clinic adalah salah satu bentuk kegiatan yang dibentuk dalam rangka 

pemberdayaan MGMP diharapkan dapat digunakan sebagai wadah untuk 

melakukan pembinaan dan pengembangan profesionalitas guru. 

       Apabila digambarkan dalam bagan, kerangka berpikir penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir  

 

 

2.4 Studi Pendahuluan Penelitian 

       Pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan profesi perlu dilakukan oleh organisasi 

profesi. Dalam hal ini organisasi profesi yang mewadahi adalah MGMP (musyawarah 

Guru Mata Pelajaran). Demikian juga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atau 
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asosiasi profesi guru apa pun namanya, harus dapat berjuang untuk memelihara profesi 

guru. Dari hasil observasi pendahuluan diperoleh data  kinerja MGMP masih sangat 

rendah dalam mendukung pengembangan profesi guru. Rata – rata 47 % kegiatan  

MGMP yang telah direncanakan dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan antara 

lain adalah karena keterbatasan dana, keterbatasan komunikasi dan peran menonjol sosok 

tertentu dalam kepengurusan MGMP. Perencanaan tahunan yang dilakukan oleh 

pengurus MGMP mulai sub rayon sampai dengan MGMP kota sebagaian hanyalah 

perencanaan semu.  

       Antusias guru sebagai praktisi di lapangan terhadap pengembangan profesi guru 

Fisika melalui lesson study sangat tinggi. Kendala yang muncul adalah pada manajerial 

MGMP itu sendiri. Bagaimana pengurus MGMP dapat mengelola dengan baik 

perencanaan kegiatannya sehingga berlangsung dengan baik , terus menerus dan 

berkesinambungan.  

       Jumlah guru Fisika yang tersebar dari 16 sekolah negeri dan 62 sekolah swasta 

adalah sebanyak kurang lebih 140 orang. Jumlah guru IPA yang tersertifikasi 47 % 

(MGMP Fisika 2011). Hasil angket pendahuluan profesional guru Fisika yang dilakukan 

pada 4 SMA (2 negeri dan 2 swasta yang diambil secara acak) di wilayah MGMP kota 

Semarang sebagai sampel dengan masing masing sekolah diambil sampel 10 siswa dan 1 

Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah / Guru teman sejawat diperoleh data sebagai 

berikut :       

1. 74,7 % siswa menyatakan keprofesionalan guru dalam kriteria cukup; 25,3 

% guru Fisika memiliki kriteria baik. 

2. 50 % kepala sekolah atau yang mewakili menyatakan bahwa 

keprofesionalan guru Fisika dalam kriteria cukup; sisanya berada dalam 

kriteria baik. 
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2.5 Road Map Penelitian 

Roadmap penelitian dibagi dalam dua bagian penting, yaitu roadmap peneliti dan 

roadmap proses penelitian. Roadmap peneliti terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Roadmap  Proses Penelitian  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Langkah – Langkah Penelitian 

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

Sugiyono 2009 : 409) digambarkan pada Gambar 4 dibawah ini. 

 

         

                             

           

           

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Penelitian 

      Langkah – langkah yang sudah dilaksanakan dalam penelitian R & D tahap 1 adalah 

sebagai berikut : 

1. Merumuskan potensi dan masalah. Potensi masalah yang terjadi harus diikuti 

dengan data empirik pendapat siswa dan kepala sekolah terhadap kompetensi 

yang dimiliki oleh guru Fisika SMK. Observasi dilakukan pada 10 siswa dan 1 

orang kepala sekolah atau yang mewakili. Jumlah sekolah yang dijadikan tempat 

observasi ada  5 sekolah yang diambil secara acak.  
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2. Mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk 

perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.  

3. Desain produk. Hasil akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan berupa 

desain produk model Teaching Clinic yang lengkap dengan pedomannya. Desain 

produk baru diwujudkan dalam gambar dan bagan sehingga dapat digunakan 

sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya.  

4. Validasi desain; Validasi desain model merupakan proses kegiatan untuk menilai 

apakah rancangan produk, secara rasional lebih efektif dari yang sebelumnya. 

Validasi dalam hal ini merupakan validasi bersifat penilaian berdasarkan 

pemikiran rasional. Validasi desain dilakukan dengan cara validasi ahli. Ahli yang 

dipilih dalam hal ini terdiri dari 4 orang yaitu ahli di bidang manajemen 

pendidikan dua orang, dan ahli dalam pendidikan Fisika dua orang. 

5. Revisi / Perbaikan Desain; Perbaikan desain dilakukan untuk memperbaiki 

rancangan desain yang sudah dibahas dalam diskusi dengan pakar. Perbaikan ini 

dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan desain.  

Langkah – langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian R & D tahap 1 adalah 

sebagai berikut : 

6. Validasi desain model oleh praktisi. Desain model akan divalidasi untuk melihat 

apakah model tersebut dapat dilaksanakan oleh guru Fisika melalui MGMP. 

7. Perbaikan desain model, dilaksanakan pada perbaikan implementasi hasil validasi 

praktisi.  

8. Uji coba produk kelompok terbatas. Uji coba ini dilakukan dalam kelompok 

terbatas terhadap pembinaan kompetensi profesional dan pedagogik guru Fisika 

SMK di kota Semarang. 

 

3.2  Metode Penelitian Tahun 1 

Metode penelitian tahun 1 merupakan serangkaian kegiatan dalam R & D mulai dari 

bagian merumuskan potensi dan masalah, mengumpulkan berbagai informasi yang dapat 



18 

  

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu, desain produk,  validasi 

desain,  dan revisi / perbaikan desain.  

 

3.2.1 Populasi, Sampel dan Sumber  Data tahun 1 

       Populasi penelitian ini adalah semua guru Fisika SMK di kota Semarang. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini 90 orang.  

      Sampel yang dipilih dalam penelitian melalui metode purposive sample adalah semua 

guru Fisika yang menjadi perwakilan dan pengurus sub rayon MGMP Kota Semarang. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak  30 orang. 

      Sumber data dalam penelitian ini adalah guru, dokumen, kegiatan MGMP dan proses 

belajar mengajar. Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dan eksperimen 

kuantitatif.   

 

3.2.2 Tehnik Pengumpulan Data tahun 1 

      Data – data dalam penelitian ini meliputi data : hasil observasi,  hasil angket, hasil 

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

angket, studi dokumentasi,  shooting dan perekaman. 

 

3.2.3 Produk yang dihasilkan tahun 1 

       Produk yang dihasilkan pada tahun pertama adalah model Teaching Clinic dan 

Pedoman Pengelolaannnya. 

 

3.2.4 Indikator capaian yang terukur tahun 1 

       Indikator capaian yang terukur adalah  

1. bila sekurang – kurangnya analisis angket dan observasi model memiliki 

prosentase kemunculan 75 %  berarti model dalam kriteria baik.  

2. bila sekurang – kurangnya prosentase kemunculan angket pedoman  75 % berarti 

pedoman dalam kriteria baik dan dapat digunakan. 
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3.2.5 Instrumen Penelitian tahun 1 

      Instrumen  yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen angket yang 

menggambarkan kelayakan model pembinaan profesionalitas guru Fisika SMK melalui 

Teaching Clinic MGMP.  

 

3.2.6 Analisis Data 

       Analisa data pada uji validasi ahli dan praktisi dengan menggunakan prosentase 

sebagai berikut. Penilaian angket model menggunakan pola prosentase kemunculan 

jawaban “ada” dalam sejumlah aspek yang teramati. 

    Jumlah jawaban”ADA” 

Prosentase Kemunculan = ------------------------------------- x 100% 

    Jumlah seluruh aspek 

Kriteria Angket Model : 

1. JELEK jika prosentase kemunculan mencapai 55% atau kurang 

2. KURANG jika prosentase kemunculan mencapai 55,0% hingga 65% 

3. CUKUP jika prosentase kemunculan mencapai 65,0% hingga 75% 

4. BAIK jika prosentase kemunculan mencapai 75,0% hingga 85% 

5. SANGAT BAIK  jika prosentase kemunculan mencapai 85% atau lebih  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Guru Fisika SMK  

      Guru Fisika kota Semarang dari hasil observasi dan wawancara berjumlah 40 orang 

guru yang tersebar di 18 sekolah negeri dan swasta. Guru - guru Fisika tersebut tergabung 

dalam organisasi profesi MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang diketuai oleh 

Drs. Widodo Sih Mirmanto. MGMP Fisika SMK  kota Semarang digunakan sebagai 

ajang sharing sistem pembelajaran Fisika untuk menyongsong era globalisasi 

profesionalsme guru, peningkatan kompetensi guru Fisika SMK. 

       Kegiatan MGMP dilaksanakan rutin dalam bentuk pertemuan rutin, 

pelatihan/workshop, seminar dan kunjungan kerja. Kegiatan dikoordinasikan oleh 

pengurus MGMP tersebut. Kegiatan MGMP Fisika biasanya jatuh pada hari sabtu setiap 

minggunya. Wilayah kegiatan dibagi dalam lima sub rayon Semarang. Kegiatan di rayon 

(kegiatan MGMP kota) dihadiri oleh pengurus atau perwakilan MGMP sub rayon. 

Efektifitas dan efisiensi kegiatan belum nampak jelas. MGMP Fisika SMK merupakan 

MGMP baru, sehingga masih perlu pembinaan dan pengembangan diri. 

      Dalam melaksanakan kegiatannya MGMP Fisika SMK kota Semarang, belum 

memilah kegiatan untuk peningkatan profesi guru yang tersertifikasi. Kegiatan masih 

bersifat umum untuk guru tersertifikasi maupun guru yang belum tersertifikasi. Rutinitas 

kegiatan tidak dirasakan sampai pada MGMP sub rayon di Semarang. Masih banyak guru 

Fisika SMK yang belum menikmati kegiatan MGMP dengan maksimal. Masih banyak 

guru Fisika SMK yang belum mengikuti kegiatan MGMP tersebut. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang diadalan pengurus akan diikuti oleh guru 

Fisika yang berbeda.  

       Hasil observasi pada guru Fisika SMK kota Semarang sebanyak 40 orang, diperoleh 

deskripsi data sesuai Tabel 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa deskripsi guru Fisika 

SMK dilihat dari kualifikasi pendidikan terakhir,  masa kerja, kesesuaian mata pelajaran 

dengan pendidikan, dan keterlibatan MGMP. Deskripsi 40 guru Fisika tersebut juga 

ditunjang dengan peran guru Fisika itu pada MGMP.  
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Tabel 4 Deskripsi Profil Guru Fisika SMK kota Semarang 

 
No Deskripsi Jumlah Guru 

(%) 

Ket 

1 Kualifikasi penilaian kinerja hasil evaluasi diri guru 

Fisika SMK 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup 

 

 

0 

95 

0 

Penilaian kinerja hasil 

evaluasi diri berkisar 

pada skor 75-87 

2 Masa kerja 

a. > 15 tahun  

b. 5 – 15 tahun 

c. < 15 tahun 

 

15 

77 

8 

 

3 Pendidikan terakhir 

a. S2 

b. S1 

c. D3 

 

2,5 

90 

7,5 

 

3 Kesesuaian mapel 

a. Linier 

b. Serumpun 

c. Berbeda rumpun 

 

67,8 

33,2 

0 

 

4 Keterlibatan dalam MGMP 

a. Aktif 

b. Pasif 

 

40 

60 

 

 

4.2 Model Teaching Clinic  

            Rumusan potensi dan masalah dalam penelitian ini berpangkal pembinaan dan 

pengembangan profesi guru Fisika SMK melalui MGMP. Pemberdayaan MGMP belum 

maksimal sehingga perlu dikembangkan suatu model pemberdayaan dari model yang 

selama ini telah digunakan oleh MGMP. Hasil observasi pendahuluan menyatakan bahwa 

respon guru sangat rendah terhadap kegiatan MGMP (≤40%). Masalah yang timbul 

adalah bahwa bagaimana MGMP dapat diberdayakan maksimal sehingga dapat berperan 

dalam pembinaan profesionalisme guru tersebut.  

       Pembahasan kelemahan model awal menjadi dasar pembuatan model Teaching 

Clinic yang pertama. Desain model awal Teaching Clinic disusun seperti pada Gambar 5. 

Dalam model dijelaskan bahwa Teaching Clinic hanyalah salah satu bagian kegiatan dari 

MGMP disamping kegiatan rutin MGMP lainnya. Perbedaan yang muncul adalah jika 

kegiatan rutin hanya diikuti oleh pengurus dan perwakilan anggota dari sub sanggar, 

maka di dalam Teaching Clinic  dapat diikuti oleh semua anggota MGMP. Pengelolaan 

Teaching Clinic masih dibawah garis komando ketua MGMP. 

      Model ini mencoba mengakomodasi beberapa permasalahan yang ada pada 

manajemen MGMP. Pemberdayaan MGMP perlu dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat bagi semua anggota untuk meningkatkan profesionalisme guru.  
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      Bangun desain konseptual disusun berdasarkan penelitian sebelumnya dan kebijakan 

pemerintah dalam pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Teaching Clinic 

direncanakan akan membuka klinik Pembinaan Profesi dan klinik Pengembangan Profesi. 

Klinik Pembinaan Profesi akan melaksanakan pembinaan guru melalui Lesson Study. 

Klinik Pengembangan Profesi akan melaksanakan kegiatan pengembangan profesi 

melalui pelatihan penelitian dan publikasi ilmiah.  

 

INPUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OUTPUT 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Model  Awal Teaching Clinic MGMP  

       Validasi desain awal dilakukan untuk melihat apakah rancangan produk, secara 

rasional lebih efektif dari yang sebelumnya. Validasi ini diperoleh dari diskusi dengan 

beberapa ahli atau praktisi yang kompeten. Validasi awal yang dilakukan merupakan 

validasi bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional. Hasil validasi menunjukkan 

perlunya penggambaran pengelolaan Teaching Clinic tersebut. Fungsi manajemen belum 

terlihat dengan jelas pada Gambar 5 tersebut.  

      Hasil diskusi Pengembangan model pembinaan profesionalitas guru melalui teaching 

clinic MGMP diubah seperti yang terlihat pada Gambar 6. Uji validasi desain diberikan 
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pada ahli an praktisi pada model di Gambar 6 tersebut. Langkah - langkah perencanaan   

desain model pembinaan profesionalitas guru Fisika melalui Klinik Pembinaan Profesi 

Teaching Clinic MGMP dapat digambarkan sebagai berikut. 

1. Pembuatan model berdasarkan analisa kegiatan MGMP. Perhatikan Gambar 6 

dibawah ini.  

2. Kegiatan pendampingan pembelajaran, meski tujuannya sama yakni untuk 

meningkatkan kualitas guru untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran, 

pendampingan lebih bersifat formatif artinya kegiatan pendampingan tidak 

ditujukan untuk memutuskan atau menilai sesuatu kinerja guru, tetapi lebih 

kepada pembinaan agar guru secara berkesinambungan melakukan umpan balik 

(feed back) untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Kata formatif sendiri berasal 

dari “form” artinya membentuk, sehingga tidak berhubungan dengan nilai. 

Kegiatan dan prosedur pendampingan pada umumnya hampir sama dengan 

supervisi klinis. 

3. Sedangkan kegiatan penilaian lebih bersifat sumatif (sumatif berasal dari kata 

“sum” artinya menjumlah ) dan bertujuan untuk memberikan suatu keputusan 

(judgement) atau nilai atas hasil kinerja guru. Penilaian terhadap kinerja guru 

dapat dijadikan dasar untuk menentukan nilai DP3 tahunan, nilai untuk bahan 

kenaikan pangkat guru dan sertifikasi guru. 

4. Pendampingan pembelajaran dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut: Pertama, pertemuan awal (pre conference) untuk mencari tahu 

kesiapan guru. Guru memaparkan kesiapannya dan sangat mungkin 

mengemukakan kekurang siapan terhadap aspek tertentu. Dalam kesempatan ini 

’Pendamping’ memberikan masukan dan ikut serta memperbaiki RPP agar pada 

saat KBM guru tersebut benar-benar siap (ini adalah upaya preventive untuk 

mencegah terjadinya ketimpangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kedua, 

pertemuan dalam saat pembelajaran dalam bentuk ’observasi pembelajaran’. 

Pendamping sebagai observer dan di saat itulah ’Pendamping’ mencatat hal-hal 

positif yang dilakukan oleh guru dalam KBM sehingga mencapai tingkat 

keberhasilan pembelajaran. Ketiga,pertemuan  akhir ( post conference) dalam 

bentuk dialog profesional khusus antara Pendamping dan Guru. Guru 
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memaparkan kesan positif atas keberhasilannya dalam melaksanakan 

pembelajaran. Pendamping memberi penguatan untuk menumbuhkan motivasi. Di 

akhir pertemuan ini Pendamping menyodorkan pertanyaan harapan ’Bagaimana 

pembelajaran yang akan datang? Kapan lagi kita dapat melakukan kegiatan 

bersama seperti ini? Dan beberapa pertanyaan yang sangat memotivasi guru  

untuk melakukan perubahan, bukan memerintah, menasihati, atau mencela guru. 

        Kegiatan MGMP selama 8 mingguan menggunakan pendampingan oleh guru 

sebaya yang sudah tersertifikasi. Hal ini menyerupai kegiatan Jigsaw dalam 

proses pembelajaran di kelas. Guru tersertifikasi menjadi kelompok ahli yang 

melakukan pendampingan dalam teaching clinic MGMP. 

      Model ini dibuat dengan melihat data bahwa jumlah guru yang tersertifikasi 

masih rendah. Sehingga perlu tutorial sebaya dalam kegiatan pengembangan 

profesi tersebut.. Kegiatan merupakan kegiatan berkesinambungan dalam 

perencanaan kegiatan MGMP selama 1 semester. Kegiatan MGMP  terjadwal 

dalam 20 kali selama satu semester. Untuk kegiatan keorganisasian, evaluasi, 

persiapan UAS ataupun UAN dan   lain lain disediakan waktu 4 minggu (4 kali 

kegiatan). Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam satu semester diharapkan dapat 

dilakukan 2  putaran ( 2 x 8 minggu = 16 minggu).  

 Kegiatan teaching clinic dilakukan sebagai bentuk peran MGMP dalam pembinaan dan 

pengembangan profesionalitas guru. Sistem pembinaan  yang dilakukan melalui MGMP 

merupakan langkah inovatif dalam pembinaan guru yang dilakukan  melalui pendidikan 

dalam jabatan dan pelatihan dalam jabatan. Strategi yang diterapkan dalam teaching 

clinic yang menunjang model pembinaan profesionalitas guru adalah  sebagai berikut. 

1.Pemetaan guru di sekolah 

2. Pembentukan gugus, sub rayon, rayon dan gugus yang lebih luas (MGMP 

kota) 

3. Menseleksi dan menetapkan tutor / pelatih dan konsultan (technical 

assistent). Seleksi dilakukan di MGMP kota kerjasama dengan LPMP 

Jawa Tengah. Guru Fisika yang sudah tersertifikasi dapat berperan dalam 
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hal ini sebagai guru inti, pelatih/tutor, pendamping, konsultan atau 

supervisor. 

4. Inventarisasi masalah dalam tugas profesinya, pelatihan penelitian dan 

desain penelitian (Snyder,etc 2007 : 38). 

5. Penyusunan pedoman pembinaan 

6. Penyusunan penjadwalan kegiatan dalam satu tahun 

7. Pembinaan dalam su rayon dan rayon oleh tim MGMP kota 

8. Evaluasi dan monitoring 

9. Refleksi dan umpan balik 

      Menurut Santyasa (2007 : 113) bahwa pelaksanaan program pembinaan dan 

pengembangan dapat berbentuk pelatihan pembelajaran dan assesmen inovatif, lesson 

study serta penelitian tindakan kelas. Dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut  

diperlukan suatu prosedur standar (standard operating procedure / SOP). Cherif, Overby 

and Stefurak (2009 : 23) menyatakan bahwa langkah awal dalam pengembangan 

keprofesionalan dapat dilakukan melalui penelitian dan penulisan karya ilmiah.  
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Gambar 6. Model Teaching Clinic  
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       Hasil validasi ahli dan praktisi pada gambar model 6 dapat dilihat pada Tabel 5.  

Validasi ahli dilakukan untuk melihat kesesuaian konten model, pedoman dan instrumen 

yang menyertainya.  

 

Tabel 5 Ringkasan Hasil Uji Validasi Ahli terhadap Model 

 

No Kode Ahli Hasil (%) Saran 

 

1 I 73,3 a. Tujuan belum tersirat  

b. Organisasi kegiatan belum jelas 

c. Model belum nampak jelas berperan dalam 

pembinaan dan prngembangan profesi 

guru. 

2 II 80 a. Belum jelas prototype monitoring dan 

evaluasi 

b. Belum jelas keterlibatan semua komponen 

dalam pelaksanaan organisasi model, tidak 

hanya faktor SDM saja tetapi ada faktor 

lain seperti sarana prasarana, pembiayaan. 

  3              I’                93,3  Model dapat digunakan  

  4               II’               86,7  Penerapan model harus sesuai kebutuhan 

 

      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 pertama dari dua ahli 

tersebut menyatakan bahwa model dapat digunakan tetapi dengan beberapa catatan yang 

ada. Langkah-langkah manajemen belum terlihat dengan baik dalam penggambaran 

model sehingga perlu dibantu suatu panduan pelaksanaan model. 

      Pengembangan klinik beracuan pada target kompetensi dan dimuat dalam pedoman 

pelaksanaan. Pedoman pelaksanaan juga hendaknya dilengkapi dengan tehnik pemetaan 

guru. Perbaikan hasil validasi pertama tampak pada data tabel validator I’ dan II’.  Hasil 

validasi ke dua menunjukkan model dan pedoman dapat digunakan sebagai pembinaan 

profesionalisme guru Fisika SMK melalui Teaching Clinic MGMP. 

      Model dan pedoman pelaksanaan Teaching Clinic juga divalidasi oleh praktisi. 

Validasi praktisi digunakan untuk menentukan apakah model dan pedoman dapat 

dilaksanakan/digunakan. Hasil validasi praktisi dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6 Ringkasan Hasil Uji Validasi Praktisi terhadap Model 

 

No Kode  Hasil (%) Saran 

 

1 I 93,3     Model dapat digunakan dengan memperhatikan 

2 II 66,7     Pembiayaan kegiatan 

  3              III                66,7           rata-rata prosentase 80,68%   

  4               IV               80 

  5               V                86,7  

  6             VI               60 

 7               VII              80 

 8               VIII             86,7 

  9               IX              86,7 

10               X               100 

 

       Hasil analisis validasi ahli diperoleh kelayakan model sesuai konten sebesar 83,3%. 

Hal ini berarti secara konten model ini dapat digunalkan sebagai model pembinaan 

profesionalisme guru Fisika SMK. Manajemen kegiatan  dan penyesuaian kinerja MGMP 

dalam pemberdayaan kegiatannya sangat perlu ditingkatkan. MGMP harus handal dalam 

mengelola Teaching Clinic tersebut. Keterlibatan LPTK, LPMP dan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan menjadi hal penting dalam keberhasilan pelaksanaan Teaching Clinic 

sebagai wadah dan model pembinaan profesionalisme guru. 

       Hasil validasi praktisi menunjukkan bahwa  80,68% praktisi menyatakan bahwa 

model layak digunakan sebagai model pembinaan profesi guru secara mandiri. 

Kemandirian yang dilakukan guru sangat penting dalam meningkatkan kemampuan 

profesinya. Kemandirian ini dipengaruhi oleh kesadaran dan faktor pembiayaan. Hal 

inilah yang menjadi kunci untuk diperhatikan. 

 

4.3 Deskripsi  Manajemen Teaching Clinic 

       Teaching Clinic sebagai model pembinaan dan pengembangan profesi guru memiliki 

dua klinik utama yaitu klinik pembinaan 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 29.  
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                       Gambar 7. Desain Kegiatan Teaching Clinic 
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       Rancangan kegiatan  klinik/sub klinik pembinaan dan pengembangan 

profesionalisme guru Fisika SMK  dapat digambarkan dalam Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Rancangan Kegiatan Klinik/Sub Klinik 
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dalam kegiatan pengembangan profesi tersebut.  Kemandirian guru dalam meningkatkan 

dan mengembangkan profesinya sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini. 

       Teaching Clinic merupakan kegiatan berkesinambungan dalam perencanaan kegiatan 

MGMP selama 1 semester. Kegiatan MGMP  terjadwal dalam 20 kali selama satu 

semester. Kegiatan keorganisasian, evaluasi, persiapan UAS ataupun UAN dan lain-lain 

Kegiatan 

Pendahuluan/ 

Sosialisasi Program 

 

Kegiatan Teaching Clinic : (1)Klinik 

Pembinaan Profesi (2)Klinik 

Pengembangan Profesi  

 

Kegiatan Akhir / Diskusi Purna / Mendatangkan Ahli 

 

Waktu terprogram selama 8 kali tatap muka 

REFLEKSI 



31 

  

disediakan waktu 4 minggu (4 kali kegiatan). Sehingga pelaksanaan kegiatan klinik 

dalam satu semester diharapkan dapat dilakukan selama 16 minggu. Langkah–langkah 

kegiatan dalam Teaching Clinic dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Langkah Kegiatan Klinik/Sub Klinik 

 

Fase-fase Perilaku 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi  

peserta 

 

Fase 2 

Menyajikan informasi  

 

 

Fase 3 

Mengorganisasikan peserta 

kedalam kelompok – kelompok 

kegiatan  

 

 

 

Fase 4 

Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar  

 

 

Fase 5 

Evaluasi dan refleksi 

 

 

Menyampaikan semua tujuan yang 

ingin dicapai selama kegiatan dan 

memotivasi peserta  

 

Menyajikan informasi kepada peserta 

dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bahan bacaan  

 

 

Menjelaskan kepada peserta bagaimana  

cara membentuk kelompok dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien  

 

 

 

Membimbing kelompok pada saat 

mereka melaksanakan tugas kelompok 

 

 

 

Mengevaluasi hasil melalui presentasi 

dan melakukan refleksi untuk 

perbaikan mendatang 

 

       Observasi pra ujicoba luas ini menggunakan latar semi tertutup, dimana identitas 

subjek penelitian tidak ditampilkan. Observasi pra ujicoba dilakukan pada 2 SMK di 

wilayah MGMP Fisika SMK dengan masing masing sekolah diambil sampel 5 siswa dan 

1 Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah / Guru teman sejawat. Sehingga jumlah sampel 
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untuk siswa menjadi 10 orang dan jumlah sampel Kepala Sekolah/Wakil Kepala 

Sekolah/Guru teman sejawat menjadi 2 orang. 

       Dari hasil analisis data pra ujicoba diperoleh rekapitulasi perhitungan dalam Tabel 8 

sebagai berikut. 

Tabel 8.  Rekapitulasi Perhitungan 

 Sampel 
Rata Skor/Kriteria 

Sebelum Sesudah 

Kelompok Siswa (N=10) 72(C) 83,5 (B) 

Kepala Sekolah/Wakasek/Guru (4)  54,25 (K) 65,75(C) 

 

       Hasil  penafsiran dan penjelasan data ini hanya dibatasi pada profil guru Fisika SMK  

kota Semarang tahun 2013/2014. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok siswa 

memberikan penilaian yang signifikan terhadap perubahan kinerja guru yang mengikuti 

Teaching Clinic tersebut. Perubahan yang signifikan juga tampak pada penilaian teman 

sejawat/ Kepala Sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa Teaching Clinic dapat efektif 

digunakan untuk pembinaan profesi guru secara mandiri. Kelemahan model ini adalah 

bahwa kegiatan membutuhkan waktu yang lama dan biaya mandiri. Kelebihan yang 

tampak pada uji coba terbatas ini, guru dapat melaksanakan perbaikan dengan sungguh-

sungguh karena diskusi dilakukan secara intensif dalam kelompok kecil. 

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

        Seringkali guru mengalami masalah atau kesulitan dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. Kesulitan tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik mata 

pelajaran (berhubungan dengan materi Fisika) sehingga sulit dipahami guru atau 

kesulitan dalam aspek-aspek teknis metodologis (didaktik-metodik) yang menghasilkan 

pembelajaran dan bahan ajar kurang dipahami siswa. Keterbukaan guru terhadap orang 

lain terutama teman sejawat sangat penting dalam rangka perbaikan profesionalisme 

guru. Monitoring dan supervisi dilakukan kepala sekolah untuk peningkatan kualitas 

guru.  

      Analisis kinerja menggambarkan sebuah deskripsi pekerjaan guru yang harus dicapai 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dengan memisah-misahkan 
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tugas ke dalam porsi kerja individual, maka muncul definisi tentang sebuah cara atau 

jalan untuk mengimplementasikan visi dan misi sekolah melalui guru sebagai sumber 

daya pendidikan yang ada. Penilaian kinerja guru dimaksudkan untuk mewujudkan guru 

profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan 

profesi.  

       Carillo menggambarkan hal ini dalam penelitiannya yang berjudul “ The Great 

Dilemma with Reseach-Teaching”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana model 

pengembangan kemampuan profesi seorang guru. Model Carillo dapat dilihat pada 

Gambar 2.5 tentang  Model Pengembangan Profesi Guru (Carillo, 1999: 138). Model ini 

menjelaskan  bahwa seorang guru adalah peneliti. Guru akan melakukan perrbaikan terus 

menerus dan berkelanjutan melalui melalui reflecting teaching practice. Permasalahan 

yang ditemui dalam pembelajarannya akan diselesaikan melalui action research. Guru 

akan mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah melalui penelitian, 

berkolaborasi untuk memngembangkan diri. Carillo menegaskan lebih lanjut (1999: 142) 

bahwa refleksi diri yang dilakukan guru dasar dari pengembangan diri. Pengembangan 

diri merupakan dasar dari pengembangan profesi lanjut. 

      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. Perbaikan yang dilakukan dalam 
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rangka pembinaan dan pengembangan profesi. Indikasi permasalahan guru dapat dilihat 

dari hasil penilaian. Penilaian yang berasal dari guru ;ain/ teman sejawat, penilaian 

Kepala Sekolah dan penilaian siswa ditriangulasikan dengan penilaian diri guru. 

       Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir 

kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. 

Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru 

dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai 

kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat 

menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan siswa, dan 

pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru 

dengan tugas tambahan tersebut.  

        Penilaian kinerja guru dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan 

dalam unjuk kerjanya. Profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan 

guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan 

untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan 

pembinaan profesi berkelanjutan. 

      Pada penelitian ini observasi kinerja guru dilakukan oleh kepala sekolah atau yang 

ditugasi kepala sekolah melalui kegiatan supervisi klinis. Pengamatan kinerja profesi 

guru juga dilihat dari pendapat siswa. Melalui triangulasi tiga data tersebut dapat 

dibuktikan bahwa ternyata perlu diadakan pembinaan profesi guru Fisika SMK secara 

berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teaching Clinic dapat digunakan 

sebagai wadah perbaikan, pembinaan dan pengembangan profesi guru. 

Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah melalui Kementrian 

Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Pengembangan kompetensi yang diharapkan 

dicapai oleh siswa juga harus dilakukan juga pada guru. Berkaitan dengan masalah 

komptensi ini, Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat 

(1) menyebutkan bahwa kompetensi guru  dan dijabarkan dalam Peraturan pemerintah 
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Nomor 74 tahun 2008 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi.  

      Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap subkompetensi 

dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut: 

1. Memahami siswa secara mendalam memiliki indikator esensial: memahami siswa 

dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami siswa 

dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal-

ajar awal siswa. 

2. Merancang pembelajaran,     termasuk memahami landasan     pendidikan untuk 

kepentingan     pembelajaran memiliki     indikator esensial: memahami   

 landasan kependidikan;     menerapkan teori belajar dan     pembelajaran;    

 menentukan     strategi     pembelajaran     berdasarkan karakteristik     siswa, 

kompetensi yang     ingin dicapai, dan materi ajar;     serta menyusun rancangan    

 pembelajaran berdasarkan     strategi yang dipilih. 

3. Melaksanakan pembelajaran     memiliki indikator esensial:     menata latar 

(setting)     pembelajaran; dan     melaksanakan pembelajaran     yang kondusif. 

4. Merancang dan melaksanakan     evaluasi pembelajaran memiliki     indikator 

esensial: merancang     dan melaksanakan evaluasi     (assessment) proses dan 

hasil    belajar secara     berkesinambungan dengan     berbagai metode; 

menganalisis     hasil evaluasi proses dan hasil     belajar untuk menentukan 

tingkat ketuntasan belajar (mastery learning); dan memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

5. Mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki 

indikator esensial: memfasilitasi siswa untuk pengembangan berbagai potensi 

akademik; dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan berbagai potensi non 

akademik.  
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      Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

siswa, dan berakhlak mulia. Secara rinci subkompetensi 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.  

      Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali siswa, 

dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator 

esensial sebagai berikut. 

1. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa memiliki 

indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan siswa. 

2. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan 

tenaga kependidikan.  

3. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali siswa 

dan masyarakat sekitar.  
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       Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan  

substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap stuktur dan 

metodologi keilmuannya. Seorang guru profesional harus menguasai substansi keilmuan 

yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang 

ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang 

menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antarmata 

pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.  

Guru harus menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial 

menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam 

pengetahuan/materi bidang studi.  

      Keempat kompetensi tersebut dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Pemilahan menjadi empat ini, semata-mata untuk kemudahan memahaminya. 

Kompetensi profesional merupakan “payung”, karena telah mencakup semua kompetensi 

lainnya. Sedangkan penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut 

dengan penguasaan sumber bahan ajar (disciplinary content) atau sering disebut bidang 

studi keahlian. Hal ini mengacu pandangan yang menyebutkan bahwa sebagai guru yang 

berkompeten memiliki (1) pemahaman terhadap karakteristik siswa, (2) penguasaan 

bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan, (3) kemampuan 

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, dan (4) kemauan dan kemampuan 

mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan. Sertifikasi guru 

dilakukan kepada guru yang sudah mengajar (guru dalam jabatan) dan calon guru (guru 

pra jabatan). 

      Teori yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kompetensi dengan kinerja guru 

yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan ini merujuk kepada pendapat 

Robbins (2001: 173) yaitu  bahwa kinerja merupakan fungsi interaksi antara kemampuan 

atau ability (A), motivasi atau motivation (M) dan kesempatan atau opportunity  (O) yang 

dapat dinyatakan dalam formula kinerja = f (A x M X O). 
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       Faktor peluang oleh Gibson (1994) ditempatkan sebagai faktor organisasi dan oleh 

Rivai (2005) disebut faktor lingkungan. Artinya kinerja individu dipengaruhi oleh 

karakteristik organisasi atau sejauhmana lingkungan organisasi memberikan peluang 

kepada individu untuk menampilkan kinerja yang tinggi. Karakteristik organisasi yang 

membedakan organisasi dengan organisasi lainnya disebut budaya organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan tiga proposisi pokok  Proposisi pertama 

adalah kompetensi mempunyai hubungan dengan kinerja Hal ini ditegaskan oleh Spencer 

(1993: 13), yang menyatakan bahwa karena kompetensi dibina oleh watak, motif, konsep 

diri, pengetahuan dan keterampilan maka kompetensi mempengaruhi perilaku dan karena 

itu mempengaruhi kinerja.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Fisika di SMK merupakan mata pelajaran adaptif. Hal ini menjadikan Fisika 

kurang diminati siswa. Guru Fisika SMK harus memiliki inovasi dan kreativitas 

untuk menjadikan Fisika menjadi pelajaran yang menyenangkan. Deskripsi guru 

Fisika SMK kota Semarang, dapat dilihat dari masa kerja, pendidikan, linieritas 

dan keaktifan di organisasi profesi. Masa kerja dan linieritas menjadi dominan 

profil guru Fisika SMK tersebut. Rendahnya keaktifan guru dalam organisasi 

profesi  menunjukkan bahwa guru peranserta guru Fisika SMK masih rendah 

dalam kegiatan MGMP. 

2. Salah satu alternatif kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam 

lingkungan yang kondusif dan sarat dengan motivasi adalah  melalui 

pemberdayaan organisasi profesi seperti MGMP. Pengembangan keprofesionalan 

guru berkelanjutan melalui Teaching Clinic MGMP. Hasil validasi ahli dan 

praktisi menunjukkan bahwa model Teaching Clinic  layak digunakan. Hal ini 

ditunjukkan pada skor nilai validasi 83,3% dan 80,68%. 

3. Perencanaan Teaching Clinic dilakukan pada sekelompok kecil guru Fisika SMK. 

Hasil uji kelompok terbatas menunjukkan bahwa guru Fisika sesudah mengikuti 

Teaching Clinic memiliki profesionalisme lebih baik dibanding sebelumnya. 

5.2  Saran 

       Saran yang diberikan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Manajemen MGMP Fisika SMK belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing) dan 

pengontrolan (controlling) tidak dilaksanakan maksimal.  Kegiatan MGMP selama ini 

hanya melibatkan aktif pengurus MGMP dan beberapa orang anggota. Pendidikan. Hal 

ini menjadikan pemikiran dalam pemberdayaan MGMP sebagai wahana Teaching Clinic. 

Perlu disiapkan barisan pengurus MGMP yang handal. Selain itu juga perlu disiapkan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan Teaching Clinic. 
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Lampiran 1: Instrumen Penelitian 

 

Yth. Bapak/Ibu Guru Fisika SMK 

Di kota Semarang  

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penelitian  dengan judul “PENGEMBANGAN KEMAMPUAN 

PROFESIONAL GURU FISIKA MELALUI TEACHING CLINIC MGMP, kami  

mohon bapak/ibu berkenan mengisi kuesioner penelitian yang akan mengungkap data – 

data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Lembar angket dan observasi akan kami 

berikan bapak/ibu dan kami ambil keesokan harinya.  

Terimakasih kami haturkan atas bantuan dan kerjasama bapak/ibu.  

 

 

Semarang, 1 Juni 2013 

Peneliti 

 

 

Ngurah Ayu Nyoman M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

  

 

A. Identitas  

Nama (lengkap 

dengan gelar) 

:  

 

 

Pendidikan Terakhir :         S2                     S1                D3               D2 

 Beri tanda √ pada bagian yang dipilih 

 

Program Studi :  

 

Mapel yang diampu :         IPA               FIS             LAINNYA    

 Beri tanda √ pada bagian yang dipilih 

 

Mengajar di :         SMK Negeri             SMK Swasta             

 Beri tanda √ pada bagian yang dipilih 

 

Lama Mengajar :        ≤  5 tahun                   5,0-15 tahun          >15 tahun         

 Beri tanda √ pada bagian yang dipilih 
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Sertifikasi :         Sudah Tersertifikasi              Belum Tersertifikasi                 

 Beri tanda √ pada bagian yang dipilih 

Jika sudah, tersertifikasi pada mata pelajaran apa ? 

        Fisika                                        lainnya         

 Beri tanda √ pada bagian yang dipilih 

 Jika anda memilih lainnya sebutkan mata 

pelajarannya:......................................  

 

 

B. Pendapat tentang Organisasi Profesi MGMP 

Keterlibatan  

kepengurusan MGMP 

:         Pengurus                                Anggota Biasa 

 Beri tanda √ pada bagian yang dipilih 

 

 

Keterlibatan  kegiatan 

MGMP 

:         R                     S                 K                   TP 

 R= rutin; S=sering; K=kadang- kadang; TP= tidak 

pernah  

 Beri tanda √ pada bagian yang dipilih 

Bagaimana pendapat 

bapak/ibu tentang 

kegiatan MGMP 

(tolong dijelaskan 

kegiatan MGMP yang 

:  
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bapak/ibu ketahui 

tahun 2011, 2012 dan 

2013) 
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1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap  pembinaan keprofesionalan guru 

melalui MGMP ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tindakan-tindakan apa sajakah  yang dapat dilakukan dalam  pembinaan 

keprofesionalan guru melalui MGMP ? 
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3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap  pengembangan keprofesionalan guru 

melalui MGMP ? 
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4. Tindakan-tindakan apa sajakah  yang dapat dilakukan dalam  pengembangan 

keprofesionalan guru melalui MGMP ? 
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Yth. Pengurus MGMP 

Di kota Semarang  

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penelitian  dengan judul “PENGEMBANGAN KEMAMPUAN 

PROFESIONAL GURU FISIKA MELALUI TEACHING CLINIC MGMP, kami  

mohon bapak/ibu berkenan mengisi kuesioner penelitian yang akan mengungkap data – 

data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Lembar angket dan observasi akan kami 

berikan bapak/ibu dan kami ambil keesokan harinya.  

Terimakasih kami haturkan atas bantuan dan kerjasama bapak/ibu.  

 

 

Semarang, 1 Juni 2013 

Peneliti 

 

 

Ngurah Ayu Nyoman M 
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KUESIONER KINERJA MGMP 

 

1. MGMP merupakan organisasi profesi non struktural yang berfungsi sebagai 

tempat diskusi, apakah  program kegiatan MGMP tertuang dalam bentuk rencana 

kegiatan jangka pendek dan jangka panjang ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana bentuk perencanaannya ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bagaimana persyaratan dan proses rekruitmen keanggotaan MGMP ? 
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4. Bagaimana struktur organisasi MGMP pada masa kepengurusan bapak/ibu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Siapakah yang bertanggungjawab mengesahkan/memberikan legalitas terhadap 

kepengurusan MGMP tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apakah MGMP menerapkan budaya organisasi pada pengurus dan anggotanya ? 

Apakah manfaat budaya organisasi tersebut untuk kepentingan MGMP ? 
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7. Apakah setiap kegiatan yang direncanakan selalu dapat dilaksanakan ? Seberapa 

prosen kira – kira menurut bapak/ ibu keterlaksanaannya sesuai rencana ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Apakah target capaian yang diperoleh pada setiap kegiatan diamati ?  Seberapa 

prosen kira – kira menurut bapak/ ibu ketercapaiannya sesuai rencana ? 
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9. Apakah kegiatan MGMP yang ada dapat berperan membina profesi guru pada 

kompetensi utama dan penunjang yang dipersyaratkan ? Seberapa prosen kira – 

kira menurut bapak/ ibu ketercapaiannya ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bagaimanakah keberlanjutan dari setiap kegiatan yang direncanakan MGMP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Apakah MGMP memaksimalkan fungsi kepengurusannya ? 
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12. Bagaimana kuantitas dan kualitas dijaga oleh MGMP dalam keberlajutan program 

kegiatan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Apakah terdapat perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam 

pelaksanaan program ? Bagaimanakah sumber pembiayaan kegiatan MGMP ? 
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14. Bagaimanakah proses pengawasan MGMP dilaksanakan ? Siapa yang bertindak 

sebagai pengawas MGMP ? Apakah dilaksanakan juga kegiatan monitoring dan 

evaluasi program MGMP ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Bagaimanakah proses pembinaan MGMP dilaksanakan ? Siapakah yang 

bertanggungjawab pada proses pembinaan tersebut ? 
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II. Apa kesan dan saran bapak/ibu selama menjadi pengurus MGMP ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 

 

 

 

Ttd dan nama terang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

  

Kisi-kisi Instrumen Variabel Profesional Guru Fisika SMK (Responden Siswa) 

Variabel Sub Variabel Indikator No. Butir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

Guru 

1. Penguasaan 

materi Fisika 

a. Menguasai materi 

pembelajaran 

b. Mampu mengembangkan 

materi yang diampu secara 

kreatif 

c. Mampu mengaitkan topik 

yang diajarkan dengan aspek 

lain yang relevan 

d. Menguasai isu isu mutakhir 

e. Menggunakan berbagai 

sumber belajar 

1,2,3,4 

 

5,6,7 

 

 

8,9,10,11 

 

 

12,13 

14,15 

2.  Pemahaman 

karakteristik 

siswa 

 

 

a. Memahami perbedaan 

kemampuan siswa 

b. Memahami perbedaan suku, 

agama, ras dan golongan siswa 

serta memperlakukannya 

secara adil 

c. Menjalin hubungan yang akrab 

dengan siswa 

16    

 

17   

 

 

 

18 

3. Penguasaan 

pengelolaan 

pembelajaran 

a.    merencanakan kegiatan 

pembelajaran 

b.    mengimplementasikan tehnik 

dan strategi pengelolaan kelas 

c.    mengelola materi, waktu dan 

siswa  

  19    

 

20    

 

21, 22, 23    

4. Penguasaan 

strategi 

 

a. Menerapkan berbagai strategi 

pembelajaran 

b. Menggunakan alat dan media 

pembelajaran 

24, 25    

 

26, 27    



61 

  

 5. Penguasaan 

penilaian hasil 

belajar 

a. Menerapkan berbagai tehnik 

penilaian 

b. Menilai hasil pekerjaan siswa 

dengan objektif dan adil 

c. Memberikan 

balikan(feedback) terhadap 

tugas/pekerjaan siswa 

28    

 

29    

 

30 
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Instrumen Variabel Profesional Guru Fisika SMK 

(Responden Siswa) 

 

Nama Siswa :.......................................................................Kelas :............... 

Sekolah  :................................................................................................. 

Nama Guru :.................................................................................... 

 

Petunjuk :  

Berikut ini disajikan tiga puluh pernyatan yang berkaitan dengan sikap anda terhadap 

pembelajaran oleh Bapak/Ibu guru. Pengisian instrumen tidak mempengaruhi nilai 

anda. Anda diharapkan memberikan pendapat atau tanggapan secara jujur. Berilah 

tanda √ pada pilihan yang tersedia. (1 = tidak pernah; 2 = jarang sekali; 3 = 

jarang; 4 = sering dan 5 = selalu) 

No Pernyataan Pendapat Anda 

1 2 3 4 5 

1 Guru menyampaikan materi dengan jelas      

2 Guru menyampaikan materi Fisika dengan 

menarik 

     

3 Guru menjawab pertanyaan siswa dengan 

jelas 

     

4 Guru bertindak sebagai fasilitator dalam 

pembangunan konsep siswa 

     

5 Guru  mampu menjelaskan konsep Fisika      

6 Guru mampu meminimalkan terjadinya mis 

konsepsi Fisika 

     

7 Guru mampu mengembangkan materi 

melalui laboratorium  Fisika 

     

8 Guru dapat menjelaskan keterpaduan Fisika, 

Kimia dan Biologi dalam IPA 
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9 Guru dapat menjelaskan keterkaitan  Fisika 

dengan mata pelajaran lain 

     

10 Guru dapat menjelaskan Fisika dikaji dari 

Sain, Lingkungan, Tehnologi dan 

Masyarakat (Salingtemas) 

     

11 Guru menjelaskan materi secara kontekstual, 

dan relevan  

     

12 Guru dapat menjelaskan materi Fisika 

disertai dengan contoh- contoh terbaru 

dalam kehidupan sehari-hari 

     

13 Guru dapat mengembangkan pembelajaran 

IPA melalui pemodelan dan laboratorium 

     

14 Guru menggunakan salah satu sumber buku 

IPA sebagai acuan dalam pembelajaran 

Fisika 

     

15 Guru menggunakan sumber lain disamping 

buku acuan yang relevan dengan materi 

Fisika  

     

16 Guru memperlakukan siswa sebagai pribadi 

yang utuh 

     

17 Guru memperlakukan siswa secara adil 

tanpa memandang suku, ras, agama dan 

status sosial 

     

18 Guru menciptakan hubungan yang akrab 

dengan siswa 

     

19 Guru memberitahukan kompetensi 

dasar/tujuan mempelajari materi yang akan 

diajarkan 

     

20 Guru mengelola kelas dengan baik      

21 Menciptakan interaksi yang positif antara      
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guru, siswa , media dan lingkungan 

22 Materi pelajaran yang diterangkan oleh 

bapak/ibu guru dapat dimengerti 

     

23 Bapak/Ibu guru masuk dan keluar  kelas 

tepat waktu 

     

24 Guru mengupayakan proses pembelajaran 

Fisika dalam suasana yang menyenangkan 

     

25 Guru menggunakan metode mengajar yang 

bervariasi 

     

26 Menggunakan alat peraga dalam mengajar  

Fisika  

     

27 Guru menggunakan media pembelajaran 

sebagai alat bantu pengajaran 

     

28 Guru menggunakan tes sesuai dengan 

karakteristik materi 

     

29 Guru menentukan nilai Fisika dengan 

objektif dan adil 

     

30 Guru membahas hasil pekerjaan dan 

memberikan balikan terhadap tugas yang 

sudah dikerjakan siswa 
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Kisi-kisi Instrumen Variabel Penilaian Kinerja Guru  

Variabel Sub Variabel Indikator No. Butir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

Guru 

Pedagogik 1. Memahami siswa dengan baik 

2. Mampu merencanakan 

pembelajaran 

3. Mampu melaksanakan 

pembelajaran 

4. Mampu melakukan penilaian 

hasil belajar 

1,2 

 

3,4 

 

5,6,7 

 

8,9,10 

Profesional 1. Menguasai materi 

pembelajaran 

2. Mampu mengembangkan 

materi yang diampu secara 

kreatif 

3. Mampu mengaitkan topik 

yang diajarkan dengan aspek 

lain yang relevan 

4. Menguasai isu isu mutakhir 

11,12,13 

 

14,15,16 

 

 

17,18,19 

 

 

20 

Kepribadian/Indiv

idu 

1. Bertindak konsisten 

2. Arif dan berwibawa 

3. Menjadi tauladan 

21,22 

23,24 

25,26 

Sosial 1. Mampu berkomunikasi dengan 

baik 

2. Mudah bergaul 

27,28 

 

29,30 
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PENILAIAN KINERJA GURU 

 

Nama Sekolah :....................................................................... 

Nama Guru :..................................................................... 

Petunjuk :  

Sesuai yang saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh 

tanggungjawab terhadap guru Fisika SMK 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 

A. Kompetensi Pedagogik 

1 Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, 

sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 

1    2    3    4    5 

2 Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

1    2    3    4    5 

3 Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran dan mampu menuangkannya dalam Silabus, RPP 

dan perangkat pembelajaran lain (LKS, Instrumen 

Penilaian). 

1    2    3    4    5 

4 Kesiapan memberi pelajaran ( dilihat dari kesiapan Silabus, 

RPP, LKS, Bahan Ajar dan Instrumen Penilaian). 

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 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

1    2    3    4    5 

8 Menyelenggarakan evaluasi proses dan hasil belajar. 1    2    3    4    5 

9 Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

1    2    3    4    5 
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10 Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

1    2    3    4    5 

                                                                        Jumlah Skor A  

B. Kompetensi Profesional 

11 Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir 

keilmuan Fisika 

1    2    3    4    5 

12 Menguasai standard kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran Fisika 

1    2    3    4    5 

13 Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara tepat 

sesuai dengan SK/KD yang dipilih. 

1    2    3    4    5 

14 Menguasai materi Fisika Vokasi. 1    2    3    4    5 

15 Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 

kreatif. 

1    2    3    4    5 

16 Kemampuan menjawab dan mengembangkan pertanyaan 

siswa sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan. 

1    2    3    4    5 

17 Kemampuan memberi contoh yang relevan dengan topik 

yang diajarkan. 

1    2    3    4    5 

18 Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang 

diajarkan dengan bidang/topik lain. 

1    2    3    4    5 

19 Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang 

diajarkan dengan konteks kehidupan. 

1    2    3    4    5 

20 Penguasaan isu-isu mutakhir dalam bidang Fisikayang 

diajarkan. 

1    2    3    4    5 

Jumlah Skor B  

C. Kompetensi Kepribadian/Individu 

21 Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi 

dan kondisi. 

1    2    3    4    5 

22 Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

1    2    3    4    5 

23 Kewibawaan sebagai pribadi guru. 1    2    3    4    5 

24 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif,dan berwibawa. 

1    2    3    4    5 

25 Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia , dan teladan bagi siswa dan masyarakat. 

1    2    3    4    5 

26 Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum,sosial,dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

1    2    3    4    5 
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Jumlah Skor C  

D. Kompetensi Sosial 

27 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

siswa. 

1    2    3    4    5 

28 Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak 

diskriminatif karena pertimbangan jenis 

kelamin,agama,ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, 

dan status sosial ekonomi . 

1    2    3    4    5 

29 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua dan 

masyarakat. 

1    2    3    4    5 

30 Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan 

profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

1    2    3    4    5 

Jumlah Skor D  

Jumlah Skor A + B + C + D  

                                                                              Semarang, 

      Tester, 

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

                                                                                (ttd&nama terang) 
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KISI – KISI INSTRUMEN VARIABEL KINERJA MGMP 

Variabel Sub Variabel Indikator No Butir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

MGMP 

Perencanaan Perencanaan aktivitas dan 

pengorganisasian kegiatan untuk 

mencapainya. 

1,2 

Rekruitmen Anggota Penerimaan anggota dengan 

persyaratan. 

3 

Kepengurusan Pengurus MGMP sesuai dengan tata 

kelola organisasi. 

4,5 

Pembudayaan Pmbiasaan budaya organisasi. 6 

Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan sesuai 

perencanaan dan target yang akan 

dicapai. 

7,8 

Pengembangan Pengembangan dan keberlanjutan 

fungsi kegiatan untuk membina 

profesi guru Fisika SMK. 

9,10 

Pendayagunaan Penempatan posisi SDM yang sesuai 

dalam kinerja organisasi. 

11 

Pemeliharaan Menjaga kualitas dan kuantitas 

kegiatan sehingga menghasilkan 

keberlanjutan program. 

12 

Pembiayaan Penghitungan budget kegiatan dan 

realisasi penggunaannya. 

13 

Pengawasan Pengawasan kegiatan berbasis mutu 

dan pembinaan. 

14,15 
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ANGKET UJI AHLI  

MODEL PEMBINAAN  PROFESIONALISME GURU FISIKA SMK  KOTA 

SEMARANG MELALUI MANAJEMEN “TEACHING CLINIC” MGMP 

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

kemunculan yang diharapkan dalam model pembinaan profesionalisme guru Fisika SMK 

kota Semarang melalui manajemen “Teaching Clinic” MGMP. 

No Aspek yang Diharapkan Muncul dalam Model Kemunculan dalam model 

Ada Tidak 

1 Tujuan kegiatan tersirat pada model Teaching 

Clinic. 

  

2 Keterlibatan lembaga atau insitusi yang 

berwenang dalam pembinaan dan pengawasan 

kegiatan tersirat dalam model dengan jelas. 

  

3 Langkah-langkah model  sistematis.   

4 Isi kegiatan dalam model jelas.   

5 Aspek perencanaan strategis jelas.   

6 Organisasi kegiatan jelas.   

7 Pelaksanaan kegiatan memiliki durasi waktu 

tertentu. 

  

8 Monitoring kegiatan jelas.   

9 Refleksi akhir kegiatan jelas.   

10 Evaluasi kegiatan jelas.   

11 Model bermanfaat untuk pemberdayaan 

MGMP Fisika SMK. 

  

12 Model dapat digunakan untuk pembinaan 

profesionalisme guru Fisika SMK. 

  

13 Model menggambarkan jelas keseluruhan 

bagian teaching cinic. 

  

14 Tujuan kegiatan sub clinic jelas.   

15 Langkah - langkah kegiatan sub clinic jelas.   
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SARAN : ......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Semarang,  

      Ttd/nama terang 
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Penilaian Angket Model : 

 

    Jumlah jawaban”ADA” 

Prosentase Kemunculan = ------------------------------------- x 100% 

    Jumlah seluruh aspek 

 

 

Kriteria Angket Model : 

1. JELEK jika prosentase kemunculan mencapai 55% atau kurang 

2. KURANG jika prosentase kemunculan mencapai 55,0% hingga 65% 

3. CUKUP jika prosentase kemunculan mencapai 65,0% hingga 75% 

4. BAIK jika prosentase kemunculan mencapai 75,0% hingga 85% 

5. SANGAT BAIK  jika prosentase kemunculan mencapai 85% atau lebih  
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Lampiran 2. Model dan Pedoman Pelaksanaan Teaching Clinic Fisika SMK 

 
 

 

 

 

 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN   

TEACHING CLINIC FISIKA SMK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPPM  IKIP PGRI SEMARANG 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KATA PENGANTAR 
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       Teaching Clinic MGMP adalah suatu model pembinaan profesionalisme guru 

melalui pemberdayaan MGMP yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Pelaksanaan 

kegiatan Teaching Clinic berbasis MGMP dengan pengawasan dan pembinaan dilakukan 

oleh Dinas Pendidikan.  

       Pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam Teaching Clinic dilaksanakan 

dalam kelompok yang berbeda. Terdapat dua kelompok yang disebut sebagai Klinik 

Pembinaan Profesi Guru dan Klinik Pengembangan Profesi Guru. Masing – masing 

Klinik akan terbagi dalam sub klinik dan gugus klinik. Tujuan jangka panjang dan jangka 

pendek Teaching Clinic tersirat dalam visi dan misi Teaching Clinic itu sendiri. 

      Peserta Teaching Clinic adalah guru Fisika SMK yang berminat untuk melakukan 

pembinaan dan pengembangan profesinya. Peserta Teaching Clinic dipetakan 

berdasarkan hasil diagnosis awal. Hasil kegiatan Teaching Clinic akan dilaporkan pada 

pengurus MGMP dan instansi yang terkait. 

      Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada PJMP 

Fisika dan pengurus MGMP Fisika SMK  kota Semarang  yang telah membantu peneliti 

menyelesaikan panduan pelaksanaan Teaching Clinic ini. Semoga panduan ini dapat 

memberi arah pelaksanaan Teaching Clinic dalam membina dan mengembangkan 

profesionalisme guru Fisika SMK secara berkelanjutan. 

 

 

        Semarang, Agustus 2013 

        Peneliti 
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DAFTAR ISI 

       

KATA PENGANTAR           

DAFTAR ISI           

BAB I  PENDAHULUAN          

A. Rasional Model Teaching Clinic         

B. Pengertian Teaching Clinic         

BAB  II  MENGAPA PERLU TEACHING CLINIC ?      

A. Asumsi Model Teaching Clinic   

B. Substansi Model Teaching Clinic 

C. Fungsi dan Peran Pihak yang Terkait                   

D. Dampak dan Manfaat Teaching Clinic        

E. Landasan Yuridis Teaching Clinic 

F. Visualisasi Model Teaching Clinic       

BAB  III IMPLEMENTASI MODEL TEACHING CLINIC    

A. Pengorganisasian Teaching Clinic         

B. Pembiayaan Teaching Clinic          

C. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Teaching Clinic      

D. Memfokuskan Teaching Clinic         

E. Indikator Ketercapaian Teaching Clinic        

F. Monitoring dan Evaluasi Teaching Clinic       

BAB  IV  PELAPORAN          

A. Pentingnya Laporan Kegiatan  Teaching Clinic        

B. Bentuk dan Format Laporan Kegiatan Teaching Clinic      

C. Waktu Pelaporan           

DAFTAR PUSTAKA           

LAMPIRAN – LAMPIRAN          

Lampiran 1 : Berita acara Sosialisasi Teaching Clinic      

Lampiran 2 : Berita acara Workshop Teaching Clinic       

Lampiran 3 : Berita acara Pelaksanaan Teaching Clinic      

Lampiran 4 : Berita acara Monitoring dan Evaluasi Teaching Clinic    

Lampiran 5 : Daftar Hadir Sosialisasi Teaching Clinic      

Lampiran 6 : Daftar Hadir Workshop Teaching Clinic      

Lampiran 7 : Daftar Hadir Kegiatan Teaching Clinic      

Lampiran 8 : Daftar Penempatan  Peserta Teaching Clinic      

Lampiran 9 : Blangko Diagnosis dan Solusi Gugus Teaching Clinic    

Lampiran 10 : Blangko Pendaftaran Teaching Clinic       

Lampiran 11 : Petunjuk Teknis Rekruitmen dan Pemetaan Peserta Teaching Clinic  

Lampiran 12 : Petunjuk Teknis Pengelolaan Teaching Clinic     

Lampiran 13 : Petunjuk Teknis Pendampingan Teaching Clinic     

Lampiran 14 : Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Teaching Clinic  

Lampiran 15 : Format laporan Kegiatan Teaching Clinic      

  

 

BAB I 
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PENDAHULUAN 

 

A. Rasional Model 

       Pendidikan menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari segala aspek dan dimensinya. Salah 

satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses 

pembelajaran di sekolah. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran adalah 

melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan guru. 

       Realita di lapangan guru tidak sepenuhnya  mempunyai kompetensi  sempurna 

karena latar belakang pendidikan dengan kualifikasi yang tidak sama bahkan masih ada 

yang belum memenuhi persyaratan minimal (belum sarjana), guru yang tidak dapat 

mengaplikasikan ketrampilan mengajar dengan baik. Guru kadang tidak dapat bekerja 

secara profesional karena memiliki kendala eksternal, seperti tingkat kesejahteraan yang 

dianggap kurang, pelatihan tambahan yang kurang merata bagi guru, sarana prasarana 

sekolah yang kurang memadai. 

       Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan 

komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. 

Potensi sumber daya guru itu perlu terus bertumbuh dan berkembang agar dapat 

melakukan fungsinya secara potensial. Selain itu pengaruh perubahan yang serba cepat 

mendorong guru-guru untuk terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat. Membangun 

kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan membangun kualitas pembelajaran. 

Sementara kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik (guru). 

Meski guru bukanlah satu-satunya instrumen dalam dunia pendidikan, tetapi gurulah 

yang memegang peranan penting serta sebagai ujung tombak sukses dan gagalnya suatu 

pendidikan.  
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       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu alasan 

diadakannya pembinaan profesi guru. Mengingat peranan strategis guru dalam setiap 

upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka pengembangan 

profesionalisme guru merupakan kebutuhan. Meskipun mutu pendidikan bukan hanya 

ditentukan oleh guru, melainkan oleh mutu input (siswa), sarana, manajemen, dan faktor-

faktor eksternal lainnya. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa kemajuan belajar siswa 

banyak tergantung kepada kepiawaian guru dalam membelajarkan siswa. 

       Dalam mengubah paradigma pembelajaran dan meningkatkan kebermaknaan belajar, 

maka guru harus dapat meningkatkan kemampuan mengelola dan mengembangkan 

kompetensi profesionalnya. Kompetensi guru  menurut Yamin (Kisbiyanto. 2008 : 4) 

adalah  kemampuan dasar  guru dalam penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 

Dalam rangka mengelola dan mengembangkan kemampuan profesinya, guru harus dapat 

meningkatkan penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, personal/kepribadian dan 

sosial.  

       Pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru dilakukan berdasarkan 

kebutuhan institusi, kelompok, maupun individu guru sendiri. Program peningkatan mutu 

pendidikan  diperlukan minimal dua hal, yaitu pertama peningkatan mutu dan 

pengelolaan pengembangan kemampuan  guru, kedua penciptaan kondisi lingkungan 

yang mampu meningkatkan motivasi guru . Salah satu alternatif kegiatan yang dapat 

meningkatkan kompetensi guru dalam lingkungan yang kondusif dan sarat dengan 

motivasi adalah  melalui pemberdayaan organisasi profesi seperti MGMP.  

        Permasalahan yang muncul saat ini adalah bahwa MGMP tidak dapat berperan 

dengan baik dalam pengembangan kemampuan guru (Ditjen PMPTK. 2006 : 13). Hal ini 

disebabkan karena jumlah peserta belum mewakili jumlah guru yang ada dan biasanya 

para peserta berubah – ubah dari waktu ke waktu. Pemberdayaan guru belum maksimal 

melalui kegiatan MGMP. Pembinaan profesionalisme guru dilakukan melalui rutinitas 

pertemuan antar pengurus. Kegiatan seminar dan workshop dilakukan secara insindental. 

Seminar dan workshop yang dilakukan oleh MGMP bukan merupakan agenda rutin yang 

dapat digunakan sebagi pengembangan profesi guru. Model pembinaan profesi guru 

melalui MGMP dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.  
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Gambar 1. Model Pembinaan Profesionalisme Guru  

 

B.Pengertian Teaching Clinic 

       Teaching Clinic merupakan model pembinaan dan pengembangan profesionalisme 

guru secara berkelanjutan. Andaryani (2008:7) mengemukakan klinik pembelajaran yang 

dinamakan experiential classroom merupakan tempat yang dapat digunakan untuk 

mendemonstrasikan, memberikan dorongan dan inspirasi melalui peragaan alat 

pembelajaran yang praktis dan nyata untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran seorang 

guru secara profesional. 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 (Andaryani 2008 : 8). 

      Klinik pembelajaran 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, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1. Apabila 

dicermati definisi Teaching Clinic, maka dapat ditemukan beberapa kata kunci, yaitu 

pembinaan profesi, pengembangan profesi, kinerja profesi, mutual learning, kolaboratif 

dan reflektif, serta berkelanjutan.   
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BAB II 

MENGAPA PERLU TEACHING CLINIC 

 

A. Asumsi Model 

       Asumsi dasar model Manajemen Teaching Clinic sebagai model pembinaan 

profesionalisme guru Fisika SMK melalui MGMP adalah sebagai berikut. 

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

perasaan, yang dapat dikembangkan segala potensinya.  

2. Pengembangan diri guru dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. 

Usaha pengembangan diri secara profesional harus dilaksanakan guru secara sadar 

dan bertujuan.  

3. MGMP sebagai organisasi profesi non struktural memberi fasilitas pengembangan 

diri guru melalui pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru. Pembinaan 

profesionalisme guru bertujuan untuk membina dan mengembangkan potensi 

yang dimiliki guru ke arah yang berkualitas. Inti proses pembinaan dan 

pengembangan adalah meningkatkan profesi guru  yang berkualitas selaras 

dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat. 

4. Teaching Clinic dibentuk sebagai model pembinaan dan pengembangan profesi 

guru melalui gugus-gugus yang ada. Teaching Clinic dilaksanakan oleh MGMP 

dalam upaya membina dan mengembangkan profesi guru. 

5. Hasil diagnostik akan menempatkan guru dalam klinik pembinaan ataupun 

pengembangan. Guru harus mau dan sadar melaksakan kegiatan ini untuk 

peningkatan profesinya. 

B. Substansi Model 

       Teaching Clinic dibentuk sebagai salah satu kegiatan yang ditawarkan melalui 

pemberdayaan MGMP dalam membina dan mengembangkan profesi guru Fisika.       

Sumber daya Teaching Clinic MGMP berasal dari guru – guru Fisika setempat yang  

mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya guru khususnya guru IPA 

sesuai dengan kebutuhan.   
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       Teaching Clinic sebagai model pembinaan dan pengembangan profesi guru memiliki 

dua klinik utama yaitu klinik pembinaan 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. 

Pengembangan jumlah gugus klinik bergantung pada karakteristik mata pelajaran dan 

karakteristik guru yang ada. Langkah yang sama akan berlaku juga pada klinik 

pengembangan profesi. Masing–masing sub klinik juga menerapkan tahapan sama seperti 

yang terlihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Organisasi Teaching Clinic 

       Secara kelembagaan organisasi Teaching Clinic sebagai bagian dari MGMP 

memiliki komponen sebagai berikut : 
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Klinik merupakan wadah pembinaan dan pengembangan profesi guru. Klinik 

dalam Teaching Clinic dibedakan menjadi Klinik Pembinaan Profesi dan Klinik 

Pengembangan Profesi. Klinik pembinaan bertujuan sebagai tempat melakukan 

pembinaan terhadap guru- guru Fisika yunior maupun guru Fisika yang 

mempunyai masalah terhadap bidang keilmuan atau pedagoginya. Klinik 

pengembangan merupakan tempat pengembangan diri seorang guru Fisika di 

bidang penelitian, penmbuatan karya inovatif dan TIK. 

2. Sub klinik 

Sub klinik merupakan bagian dari klinik yang digunakan sebagai wadah 

peningkatan kompetensi.  Sub Klinik pada klinik pembinaan profesi dibedakan 

menjadi Sub Klinik Pedagogik dan Sub Klinik Profesi. Sub klinik pada klinik 

pengembangan profesi dibedakan menjadi Sub Klinik Penelitian, Sub Klinik 

Karya Inovatif dan Sub Klinik TIK. 

3. Gugus klinik 

Gugus klinik merupakan bagian terkecil dalam Teaching Clinic. Gugus klinik 

sebagai wadah  terkecil yang secara intensif dan efektif melakukan pembinaan 

terhadap profesi guru sesuai dengan bidang kesulitan yang dimilikinya. Gugus 

dalam sub klinik pedagogik adalah Gugus Didaktik-Metodik, Gugus Media dan 

Asesmen, Gugus Laboratorium Fisika, dan Gugus Inovasi Pembelajaran. Gugus 

dalam sub klinik profesi adalah Gugus Pendalaman materi Fisika, Gugus 

Pengembangan materi Fisika Vokasi,  dan Gugus Miskonsepsi Fisika. 

       Strategi yang diterapkan dalam teaching clinic yang menunjang model pembinaan 

profesionalitas guru adalah : 

        1.Pemetaan guru Fisika di sekolah. 

2. Pembentukan gugus, sub klinik dan klinik yang lebih luas.  

3. Menetapkan bidang kajian gugus dan sub klinik pembinaan dan pengembangan 

profesi guru. 

4. Menetapkan persyaratan rekruitmen peserta pada masing – masing bidang 

kajian. 

5. Mendiagnosa dan menetapkan calon peserta teaching clinic sesuai dengan 

bidang kajian. 
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6. Memilih dan menetapkan tutor / pelatih dan konsultan (technical assistent). 

Seleksi dilakukan di MGMP kota kerjasama dengan LPMP Jawa Tengah. Guru 

Fisika yang sudah tersertifikasi dapat berperan dalam hal ini sebagai guru inti, 

pelatih/tutor, pendamping, konsultan atau supervisor. 

7. Inventarisasi masalah dalam tugas profesinya, pendampingan dan pemecahan 

masalah. 

8. Penyusunan pedoman pembinaan 

9. Penyusunan penjadwalan kegiatan dalam satu tahun  

10. Pembinaan dalam gugus, sub klinik dan klinik oleh tim MGMP kota 

11. Evaluasi dan monitoring 

12. Refleksi dan umpan balik 

       Komponen – komponen strategis teaching clinic merupakan bagian utuh dalam 

proses manajemen strategis. Komponen – komponen tersebut tertuang dalam rencana 

strategis Teaching Clinic MGMP Fisika.  

 

C. Fungsi dan Peran Pihak Yang Terlibat 

        Kegiatan Teaching Clinic adalah kegiatan sekelompok guru dan bukan kegiatan 

individual. Artinya dalam melaksanakan kegiatan Teaching Clinic melibatkan banyak 

guru Fisika di MGMP.  

       Terdapat tiga bagian yang berperan penting dalam pelaksanaan model Teaching 

Clinic tersebut, yaitu : 

1. MGMP selaku pengelola mbertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan 

Teaching Clinic. MGMP akan membentuk pengelola Teaching Clinic yang terdiri 

dari. 

a. Koordinator Teaching Clinic dipilih dan bertanggungjawab pada ketua 

MGMP. Dalam menjalankan tugasnya koordinator akan dibantu oleh 

sekretaris dan bendahara Teaching Clinic. Tugas kordinator Teaching Clinic 

antara lain : 

i. Menyusun perencanaan pelaksanaan Teaching Clinic sampai pada tingkat 

gugus klinik. 
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ii. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Teaching Clinic, termasuk 

sosialisasi kegiatan ke semua guru Fisika serta pelaksanaan workshop 

Teaching Clinic. 

iii. Memantau pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. 

iv. Menyusun laporan akhir pelaksanaan secara keseluruhan. 

b. Tim Pelaksana meliputi  

i. Ketua Bidang Klinik; Ketua Bidang Klinik bertanggungjawab kepada 

koordinator Teaching Clinic. Dalam hal ini terdapat dua ketua bidang 

klinik, yaitu Ketua Bidang Klinik Pembinaan Profesi dan Ketua Bidang 

Klinik Pengembangan Profesi. 

ii. Ketua Sub Klinik; Ketua Sub Klinik bertanggungjawab kepada ketua 

bidang klinik. Terdapat lima ketua sub klinik yaitu Ketua Sub Klinik 

Pedagogik dan Ketua Sub Klinik Profesi sebagai bagian dari Klinik 

Pembinaan Profesi, serta Ketua Sub Klinik Penelitian, Ketua Sub Klinik 

Karya Inovatif dan Ketua Sub Klinik TIK sebagai bagian dari Klinik 

Pengembangan Profesi. Masing – masing ketua sub klinik akan mengelola 

beberapa gugus sesuai dengan jenis sub klinik.  

c. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev); Tim Monev dibentuk dari pengurus 

MGMP Fisika yang tidak mengikuti Teaching Clinic. Tim Monev  bertugas 

antara lain : 

i. Menyusun perencanaan, jadwal dan instrumen Monev. 

ii. Melaksanakan Monev. 

iii. Menyusun laporan hasil Monev. 

iv. Mempresentasikan hasil Monev. 

2. Guru Pendamping, dosen, konselor, supervisor. Guru pendamping, dosen, 

konselor ataupun supervisor akan menjadi narasumber klinik sesuai dengan gugus 

klinik yang ada. 

3. Guru Fisika sebagai peserta klinik  

 

 

 



84 

  

D. Dampak dan Manfaat Teaching Clinic 

Melalui Teaching Clinic guru akan mencapai kualitas individu yang mempengaruhi 

dalam tugas profesinya. Meningkatnya profesionalisme guru akan ditunjukkan dengan 

meningkatnya kualitas kinerja guru. Secara rinci Teaching Clinic mempunyai manfaat  

antara lain : 

1. Mengurangi keterasingan guru (dari komunitasnya) dalam perencanaan 

pembelajaran dan perbaikannya. 

2. Membantu guru mengobservasi dan mengkritisi pembelajarannya. 

3. Memperdalam pemahaman guru tentang materi, cakupan, pengelolaan dan urutan 

kurikulumnya. 

4. Membantu guru untuk memfokuskan kinerja profesinya pada seluruh aktivitas 

belajar siswa. 

5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja guru. 

6. Meningkatkan kolaborasi pada sesama guru dalam pembelajaran. 

7. Peningkatan mutu guru dan mutu pembelajaran yang pada gilirannya nanti akan 

meningkatkan pula mutu lulusan. 

8. Perbaikan dan pembinaan kompetensi guru secara berkelanjutan. 

9. Meningkatkan ketrampilan melakukan penelitian dan pembuatan karya inovatif. 

10. Meningkatkan kemampuan mengembangkan kualitas pembelajaran berbasis TIK. 

E. Landasan Yuridis Pelaksanaan Teaching Clinic 

1. Undang – undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

a. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan menengah.   

b. Pasal 2 ayat 2 menyatakan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dibuktikan  dengan sertifikat 

pendidik.  

c. Pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan pendidikan nasional. Kualifikasi  akademik sebagaimana dimaksud 
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dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana. Kompetensi 

yang dimaksud dalam pasal 8 adalah kompetensi pedagogi, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.  

d. Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan guru meliputi 

pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. 

e. Pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 

f. Pasal 33 menyatakan bahwa kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan 

profesi dan karir guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan 

menteri. 

g. Pasal 34 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina 

dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat. 

2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

3. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. 

4. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. 

5. Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

6. Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Minimal Pelayanan Pendidikan 

dasar 

7. Permendiknas nomor 27 tahun 2010 tentang Induksi Guru Pemula. 

8. Pedoman Pengelolaan Pengembangan Profesi Berkelanjutan Buku 1 -  5. 
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F. Visualisasi Model Teaching Clinic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Model Teaching Clinic 
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BAB  III 

IMPLEMENTASI MODEL  TEACHING CLINIC 

A. Pengorganisasian Teaching Clinic  

      Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen, maka kegiatan perencanaan 

memuat langkah – langkah sebagai berikut : 

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

sistematis.  

2. Diagnostik terhadap guru Fisika 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, personil, kinerja dalam mengembangkan dan 

mencapai target dan hasil-hasil yang dicapai berkaitan dengan aspek-aspek 

intelektual dan keterampilan, maupun aspek lainnya. 

4. Berdasarkan analisis tersebut Teaching Clinic harus mengidentifikasikan 

kebutuhan dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan 

pembinaan dan pengembangan yang berkualitas bagi peningkatan profesionalisme 

guru sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai.  

5. Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan 

dan perumusan visi, misi dan tujuan adalah bagaimana kegiatan Teaching Clinic, 

penyediaan sumber daya, pengelolaan kurikulum pembinaan dan pengembangan 

profesi termasuk indikator pencapaian peningkatan mutu tersebut. Pembentukan 

sub klinik dan gugus klinik sesuai hasil analisis kebutuhan dan diagnosis guru 

Fisika.   

6. Prioritas seringkali tidak dapat dicapai dalam rangka satu periode jangka pendek 

program Teaching Clinic, oleh karena itu harus membuat strategi perencanaan dan 

pengembangan jangka panjang melalui identifikasi kunci kebijakan dan prioritas.  

7. Perencanaan jangka panjang ini dapat dinyatakan sebagai strategi pelaksanaan 

perencanaan yang harus memenuhi tujuan esensial, yaitu :  

(a) mampu mengidentifikasi perubahan pokok sebagai hasil dari kontribusi 

berbagai program dalam periode satu tahun,   
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(b) keberadaan dan kondisi natural dari strategi perencanaan tersebut harus 

menyakinkan guru bahwa walaupun perubahan besar diperlukan dan 

direncanakan sesuai dengan kebutuhan, tetapi mereka disediakan waktu yang 

cukup untuk melaksanakannya, sementara urutan dan logika pengembangan telah 

juga disesuaikan. Aspek penting dari strategi perencanaan ini adalah program 

dapat dikaji ulang untuk setiap periode tertentu dan perubahan mungkin saja 

dilakukan untuk penyesuaian program di dalam kerangka acuan perencanaan dan 

waktunya. 

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

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Pelaksanaan Teaching Clinic 

      Pelaksanaan kegiatan Teaching Clinic terbagi dalam tiga bagian, yaitu  

1. Proses Input 

Proses input meliputi pekerjaan rekruitmen, seleksi, mendiagnosis hasil seleksi 

dan selajutnya mengumumkan hasil peserta Teaching Clinic. Penempatan peserta 

didasarkan pada hasil diagnostik, sehingga mempengaruhi jumlah gugus yang 

dibuka dalam Teaching Clinic tersebut. 

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. Evaluasi ini diberikan di awal dan akhir proses 

transformasi. Hasil penilaian dapat juga digunakan sebagai evaluasi dan perbaikan 

PROSES INPUT 

1.Rekruitmen 

2.Seleksi  

3.Diagnosis 

4.Penempatan 

PROSES OUTPUT 

1.Penilaian Kinerja 

2.Produktivitas 
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TRANSFORMASI 
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2.Trasfer, pendampingan 

    dan pembinaan. 

3.Kolaborasi - kooperatif  

4.berbasis pada pedoman 

   Dan kurikulum 

5.Jadwal sistematis 
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program. Hasil lain yang diperoleh dalam klinik ini adalah produktivitas guru 

menjadi meningkat terutama dalam penelitian, pembuatan karya inovatif dan 

pengembangan pembelajaran berbasis TIK. 

      Pelaksanaan dan pengembangan tiap klinik ditetapkan melalui rekruitmen dan 

pemetaan peserta seperti terlihat pada lampiran 11 sebagai berikut.  

1. Berdasarkan hasil analisis UKG dan uji kinerja dibentuk klinik dan sub klinik 

yang dibutuhkan. 

2. Memfokuskan sub klinik kedalam gugus klinik supaya tujuan tercapai dengan 

baik. 

3. Menyusun rencana kegiatan sub klinik dan gugus klinik yang dipilih. 

4. Pretest dan persiapan kegiatan awal. 

5. Melaksanakan kegiatan klinik selama enam tahap sebagai berikut : 

a. Tahap I - Menggali permasalahan serta rencana pemecahan melalui problem 

possing dan problem solving. 

b. Tahap II - Pembahasan berbagai alternatif pemecahan masalah (secara teoritis 

dan praktis). 

c. Tahap III dan tahap IV- Pembahasan berbagai alternatif pemecahan masalah 

lanjut. 

d. Tahap V - Implementasi dan pengembangan hasil pemecahan masalah. 

e. Tahap VI- Refleksi dan tindak lanjut 

6. Evaluasi sebagai posttest. 

Tahapan nomor 4 sampai nomor 6 dilaksanakan dalam waktu 8 kali tatap muka. Dengan 

alokasi waktu tiap minggu minimal 250 menit.   

       Desain kegiatan  nomor 4 – 6  digambarkan pada Gambar 5. Pemetaan peserta dalam 

klinik, sub klinik dan gugus membawa konsekwensi logis pada langkah – langkah 

kegiatan tiap kelompok tersebut. Waktu efektif dibuat dalam gugus klinik selama 8 kali 

tatap muka. Petunjuk teknis pengelolaan dapat dilihat pada lampiran 12. 
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Gambar 5. Desain kegiatan klinik/sub klinik/gugus 

     

B. Pembiayaan Teaching Clinic  

       Teaching Clinic MGMP merupakan bagian dari organisasi profesi non struktural 

MGMP yang memiliki swadana dalam pembiayaannya. Operasional kegiatan Teaching 

Clinic akan didanai oleh MGMP. Selain itu pembiayaan kegiatan Teaching Clinic 

diperoleh dari biaya klinik yang dikenakan pada guru. Biaya klinik dibebankan pada 

setiap guru untuk satu periode klinik. Kegiatan klinik setara dengan 30 jam pertemuan, 

yang meliputi pretest 100 menit (setara dengan 2 jam pertemuan), enam kali kegiatan 

klinik 250 menit enam kali kegiatan klinik (setara 5 jam pertemuan tiap kegiatan atau 

setara dengan 30 jam pertemuan) dan posttest 100 menit (setara dengan 2 jam 

pertemuan). Rincian biaya kegiatan Teaching Clinic terdiri dari : 

1. biaya pretest dan posttest Rp. 25.000 

2. biaya klinik (6 x 1 periode) Rp. 75.000 

Jumlah      Rp. 100.000  (seratus ribu rupiah) 

Besar biaya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan pada tiap orang yang mengikuti 

klinik. Biaya tersebut tidak termasuk biaya alat bahan, konsumsi, seminar dan lain lain.  

       Pertanggungjawaban (accountability) Teaching Clinic dilaporkan koordinator dan 

tim pelaksana pada MGMP setiap tahun penyelenggaraan. Hal ini bertujuan untuk 

Kegiatan 

Pendahuluan/ 

Sosialisasi Program 

 

Kegiatan Teaching Clinic : (1)Klinik 

Pembinaan Profesi (2)Klinik 

Pengembangan Profesi  

 

Kegiatan Akhir / Diskusi Purna / Mendatangkan Ahli 

Waktu terprogram selama 8 kali tatap muka 

Refleksi 



91 

  

meyakinkan bahwa dana stimulus yang diterima selain dari swadaya anggota 

dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas guru dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah 

dikerjakan.      

C. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Teaching Clinic  

Pada prinsipnya pelaksanaan Teaching Clinic tidak boleh mengganggu jalannya 

tugas profesi rutin sesuai jadwal yang sudah disusun sekolah. Oleh karena itu penyusunan 

jadwal kegiatan Teaching Clinic dilakukan secara bersamaan melalui langkah – langkah 

sebagai berikut : 

1. Dalam menyusun jadwal, penyusun memberi kesempatan waktu luang pada guru 

dan nara sumber dalam gugus. Waktu yang disediakan seperti yang tersebut pada 

bagian B. 

2. Waktu setiap kali pertemuan 250 menit.(5 jam pertemuan yang terbagi atas 100 

menit pertama pemecahan masalah secara umum dan 150 menit berikutnya 

diskusi pemecahan masalah) 

3. Setiap minggu maksimal 2 x tatap muka, kecuali hal khusus. 

4. Satu paket klinik minimal dilaksanakan selama 4 minggu, kecuali hal khusus. 

5. Untuk menyusun jadwal pelaksanaan Teaching Clinic diperlukan daftar nara 

sumber/konselor/pendamping dan daftar gugus klinik yang dipilih. 

D. Memfokuskan Teaching Clinic  

Tiap  kelompok guru menentukan fokus Teaching Clinic MGMP. Pemilihan fokus 

Teaching Clinic tersebut tertuang pada kelompok gugus klinik yang ada. Pemilihan 

didasarkan hasil identifikasi pada tes diagnostik awal.  Kelompok guru yang mempunyai 

permasalahan atau tujuan sama akan menjadi satu kelompok gugus klinik atau sub klinik 

tema tertentu. 

    

E. Indikator Ketercapaian Teaching Clinic 

       Indikator ketercapaian model pembinaan profesionalisme guru Fisika SMK melalui 

manajemen Teaching Clinic MGMP dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut. 
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Tabel 1. Indikator Ketercapaian Program 

Sasaran Indikator Ketercapaian 

1. Pembinaan  kemampuan profesional 

guru 

 

2. Pembinaan kemampuan pedagogi 

guru 

3. Pengembangan profesi guru 

 

 

1.1 Meningkatnya skor uji kompetensi 

guru (UKG) dan uji kinerja. 

 

2.1 Meningkatnya skor uji kompetensi 

guru (UKG) dan uji kinerja. 

3.1 Meningkatnya jumlah penelitian dan 

karya inovatif  guru setiap tahunnya 

3.2 Meningkatnya jumlah karya media 

inovatif berbasis TIK yang dibuat  

guru setiap tahunnya. 

 

  

    

F. Monitoring dan Evaluasi Teaching Clinic       

       Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan 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 profesionalisme guru maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus 

memenuhi kebutuhan untuk mengetahui proses dan hasil kinerja guru. 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. Untuk melihat progres pencapaian kegiatan, evaluasi dilakukan oleh dan 

untuk pengurus. Pertanggungjawaban dilaporkan kepada Depdiknasbud kota/kabupaten. 

Tim Monev terdiri dari guru Fisika SMK yang tidak mengikuti klinik (diutamakan 

pengurus MGMP dan sudah bersertifikasi), PJMP Fisika SMK dan MKKS. Berita acara 

dan petunjuk teknis monev dapat dilihat pada lampiran 4 dan 14. 
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BAB  IV 

PELAPORAN 

 

A. Pentingnya Laporan Kegiatan  Teaching Clinic  

Laporan refleksi kegiatan gugus klinik merupakan bagian dari laporan Teaching 

Clinic. Melalui laporan ini, MGMP dan PJMP Fisika SMK dapat memonitor dan 

mengevaluasi pelaksanaan program dan implementasinya. Laporan ini juga akan 

berfungsi sebagai salah satu pertimbangan untuk menetapkan tindak lanjut berikutnya. 

B. Bentuk dan Format Laporan Kegiatan Teaching Clinic 

Laporan Teaching Clinic akan tersusun atas laporan kegiatan dan laporan hasil 

klinik. Format laporan dapat dilihat pada lampiran 15. 

C. Waktu Pelaporan 

Laporan Teaching Clinic berbentuk laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Laporan semesteran untuk melihat ketercapaian indikator dalam satu semester. Laporan 

semesteran merupakan laporan gugus klinik dan sub klinik yang ada dalam satu semester 

tersebut. Sedangkan laporan tahunan merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan dalam 

satu tahun. Laporan tahunan juga untuk melihat sejauh mana tujuan jangka pendek 

tercapai. 
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LAMPIRAN  3 : Analisa Data 

REKAPITULASI PENDAPAT SISWA 

N = 10  

No Pernyataan Pendapat Anda 

S K P TP 

1 Bapak/Ibu guru masuk kelas tepat waktu 8 0 0 2 

2 Bapak/Ibu guru sering tidak masuk kelas 0 0 1 9 

3 Bapak/ibu guru sering meninggalkan kelas setelah 

masuk 

0 0 1 9 

4 Bapak/Ibu guru pada saat akan mengajar di kelas, 

memeriksa kebersihan kelas 

8 0 1 1 

5 Bapak/ibu guru pada saat akan mengajar 

memeriksa kehadiran para siswa 

10 0 0 0 

6 Sebelum mengajar, bapak /ibu guru memeriksa 

perlengkapan pakaian siswa 

0 0 2 8 

7 Bapak/Ibu guru sering memberikan tugas tanpa 

membahasnya 

0 0 1 9 

8 Saya tidak merasa takut jika belajar dengan guru 

tersebut 

2 0 1 7 

9 Saya merasa senang belajar dengan guru tersebut 0 0 1 9 

10 Saya tidak menyukai pelajaran yang diajarkan 

oleh guru, karena susah dimengerti 

3 0 2 5 

11 Bapak / Ibu guru selalu membimbing kamu jika 

menghadapi kesulitan belajar 

4 0 3 3 

12 Ketika bapak/ibu gurumu akan mengajar dengan 

materi yang baru senantiasa membahas materi 

sebelumnya 

10 0 0 0 

13 Bapak/ibu gurumu suka memberitahukan dulu 

tujuan mempelajari materi yang akan diajarkan 

10 0 0 0 

14 Bapak/ibu gurumu saat mengajar selalu 5 0 3 2 
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menggunakan media pembelajaran (Alat peraga ) 

15 Materi pelajaran yang diterangkan oleh bapak/ibu 

guru dapat dimengerti 

7 0 1 2 

16 Bapak/Ibu gurumu pada saat proses belajar 

mengajar selalu memberikan waktu untuk 

bertanya 

0 0 2 8 

17 Sebelum pelajaran berakhir Bapak/ibu gurumu 

menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

disampaikan 

8 0 0 2 

18 Bapak /ibu gurumu di akhir pelajaran mengadakan 

tes 

2 0 5 3 

19 Bapak/ibu guru memberitahukan dan membahas 

hasil tes / ulangan 

5 0 5 0 

20 Bapak / ibu gurumu mengadakan remedial bagi 

siswa yang belum tuntas 

0 0 2 8 

21 Bapak/ibu gurumu selalu memberikan tugas 

sekolah setelah selesai pelajaran 

0 0 9 1 

22 Setiap tugas yang diberikan selalu dibahas dan 

diperiksa 

2 0 5 3 

23 Guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang 

materi pelajaran yang sedang diajarkan 

0 0 2 8 

24 Pada saat mengajar Bapak/ibu guru selalu 

berkeliling dan membimbing secara individu 

4 0 3 3 

25 Jam pelajaran setiap hari dikelas selalu ada 5 0 0 5 

26 Dalam setiap kegiatan belajar mengajar bapak/ibu 

guru selalu memberikan motivasi 

10 0 0 0 

27 Bapak/ibu guru memberikan hukuman pada siswa 

yang melakukan pelanggaran 

8 0 2 0 

28 Dalam memberikan teguran/hukuman guru 

menggunakan bahasa yang baik 

5 0 5 0 
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29 Pada saat mengajar bapak/ibu guru senantiasa 

menggunakan bahasa yang baik 

4 0 0 6 

30 Bapak / ibu gurumu selalu melaporkan hasil 

ulangan kepada orang tuamu  

0 0 0 10 

  

  

G. REKAPITULASI PENDAPAT KEPALA SEKOLAH/WAKASEK/GURU TEMAN 

SEJAWAT 

N = 4 

No Pernyataan Pendapat Anda 

S K P TP 

1 Bapak/Ibu guru masuk kelas tepat waktu 0 4 0 0 

2 Bapak/Ibu guru sering tidak masuk kelas 0 4 0 0 

3 Bapak/ibu guru sering meninggalkan kelas setelah 

masuk 

0 2 0 2 

4 Bapak/Ibu guru pada saat akan mengajar di kelas, 

memeriksa kebersihan kelas 

0 0 0 4 

5 Bapak/ibu guru pada saat akan mengajar 

memeriksa kehadiran para siswa 

4 0 0 0 

6 Sebelum mengajar, bapak /ibu guru memeriksa 

perlengkapan pakaian siswa 

0 0 0 4 

7 Bapak/Ibu guru sering memberikan tugas tanpa 

membahasnya 

0 1 0 3 

8 Saya tidak merasa takut jika belajar dengan guru 

tersebut 

0 0 0 4 

9 Saya merasa senang belajar dengan guru tersebut 0 0 0 4 

10 Saya tidak menyukai pelajaran yang diajarkan 

oleh guru, karena susah dimengerti 

0 0 0 4 

11 Bapak / Ibu guru selalu membimbing kamu jika 

menghadapi kesulitan belajar 

0 2 0 2 

12 Ketika bapak/ibu gurumu akan mengajar dengan 

materi yang baru senantiasa membahas materi 

sebelumnya 

0 0 0 4 
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13 Bapak/ibu gurumu suka memberitahukan dulu 

tujuan mempelajari materi yang akan diajarkan 

0 0 0 4 

14 Bapak/ibu gurumu saat mengajar selalu 

menggunakan media pembelajaran (Alat peraga ) 

0 1 0 3 

15 Materi pelajaran yang diterangkan oleh bapak/ibu 

guru dapat dimengerti 

0 4 0 0 

16 Bapak/Ibu gurumu pada saat proses belajar 

mengajar selalu memberikan waktu untuk 

bertanya 

0 0 0 4 

17 Sebelum pelajaran berakhir Bapak/ibu gurumu 

menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

disampaikan 

0 2 0 2 

18 Bapak /ibu gurumu di akhir pelajaran mengadakan 

tes 

0 0 0 4 

19 Bapak/ibu guru memberitahukan dan membahas 

hasil tes / ulangan 

0 0 0 4 

20 Bapak / ibu gurumu mengadakan remedial bagi 

siswa yang belum tuntas 

4 0 0 0 

21 Bapak/ibu gurumu selalu memberikan tugas 

sekolah setelah selesai pelajaran 

0 2 0 2 

22 Setiap tugas yang diberikan selalu dibahas dan 

diperiksa 

0 0 0 4 

23 Guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang 

materi pelajaran yang sedang diajarkan 

2 1 0 1 

24 Pada saat mengajar Bapak/ibu guru selalu 

berkeliling dan membimbing secara individu 

0 0 0 4 

25 Jam pelajaran setiap hari dikelas selalu ada 0 4 0 0 

26 Dalam setiap kegiatan belajar mengajar bapak/ibu 

guru selalu memberikan motivasi 

0 2 0 2 

27 Bapak/ibu guru memberikan hukuman pada siswa 4 0 0 0 
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yang melakukan pelanggaran 

28 Dalam memberikan teguran/hukuman guru 

menggunakan bahasa yang baik 

0 0 0 4 

29 Pada saat mengajar bapak/ibu guru senantiasa 

menggunakan bahasa yang baik 

0 2 0 2 

30 Bapak / ibu gurumu selalu melaporkan hasil 

ulangan kepada orang tuamu  

0 1 0 3 
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Lampiran  4 : Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti 

 

BIODATA KETUA 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 IKIP 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 : 

1. Telaah Kurikulum 

2. SBM 

Semester Genap 

1. Profesi Kependidikan 

2. Pembelajaran Mikro 

 

 

 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 
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Pendidikan S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

IKIP Semarang UNNES UNNES 

Bidang Ilmu Pendidikan Fisika Pendidikan IPA 

konsentrasi Fisika 

SETS 

Manajemen 

Pendidikan 

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 

Guru melalui 

Teaching Clinic  

Nama 

Pembimbing 

Dr.Soetjipto,MPd Dr. Ahmad 

Sofyan, MPd 

Prof. Dr. A.T. 

Soegito, SH,MM 

 

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 

SMP Negeri 38 Semarang  (Dosen 

DP2M 

Dikti 

9,8 
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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 

 

D. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat 5 tahun terakhir 

No Tahun Judul Pendanaan 

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 
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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 

 

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 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 3/ nomor 1/ 2011 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 

IKIP PGRI  

Semarang 
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 lesson study  

 

tanggal 2 Juni 

2010 

2 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  

 

 

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 Bersaing dengan Judul Pengembangan 

Kemampuan Profesional Guru Fisika melalui Teaching Clinic MGMP 
 

 

Semarang,    30  November 2013 

 

 

 

         Dr. Ngurah Ayu Nyoman M,MPd 

NPP. 936901098 
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BIODATA ANGGOTA TIM PENELITI  

 

A.  Identitas Diri  

1 Nama Lengkap (dengan gelar)   Duwi Nuvitalia 

2 Jabatan Fungsional    Penata Muda /IIIb 

3 Jabatan Struktural    - 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya    108601302 

5 NIDN 0608118601 

6 Tempat dan Tanggal Lahir    Semarang, 08 November 1986 

7 Alamat Rumah    Jl. Sendang Utara III RT 7 RW 9 Kel. 

Gemah, Kec. Pedurungan Kota 

Semarang  

8 Nomor Telepon/Faks/ HP    HP 085740106025 

9 Alamat e-mail    nuvitalia@gmail.com 

10 Lulusan yang Telah Dihasilkan   S-1 =   - Orang; S-2=  - Orang;   S-3 

 Mata Kuliah yg Diampu 1. Fisika Dasar 

  2. Fisika Lingkungan 

  3. Ilmu Alamiah Dasar 

  4. Pembelajaran Mikro 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi        

IKIP PGRI Semarang Universitas Negeri Semarang - 

Bidang Ilmu        S1. Pendidikan Fisika S2. Pendidikan IPA - 

Tahun Masuk-

Lulus        

2005 – 2009 2009 – 2011  

JudulSkripsi/ 

Thesis/Disertasi        

Aplikasi Penggunaan 

Switch Relay pada Jam 

Weker untuk 

Menghidupkan Lampu 

secara Otomatis 

Pendekatan Metakognitif 

dalam Inkuiri pada Kegiatan 

Laboratorium Fisika Dasar II 

Ditinjau dari Kecakapan 

Berpikir Kritis Mahasiswa 

 

- 

Nama 

Pembimbing/Prom

otor 

1. Drs. Harto Nuroso, 

M.Pd 

2. Wawan Kurniawan, 

S.Si 

1. Dr. Putut Marwoto, M.S 

2. Drs. Ngurah Made D.P, 

M.Si.,Ph.D 

 

 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  

    (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. 
Tahun Judul Riset 

Pendanaan 
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D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun 
Judul 

Sumber Jumlah (Juta) 

1 2011 Pendampingan Penulisan Karya Ilmiah 

Penelitian tindakan Kelas (PTK) dan 

Publikasi Jurnal Ilmiah bagi Guru Sekolah 

Dasar di Kecamatan Gajah Mungkur Kota 

Semarang  

IKIP 

PGRI 

Semarang 

3 

2 2012 Penyusunan Perangkat Pembelajaran 

Berbasis Pendidikan Karakter Nagi Guru 

Madrasah Aliyah Se-Kota Semarang 

IKIP 

PGRI 

Semarang 

5 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 

1 -  

 

- - 

 

F.Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah  

    Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan 

Ilmiah / Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

1 Seminar Nasional 

Lesson Study 2011 

Jurusan Fisika  

 

Kolaborasi Projected Motion 

Media dan Carta Dinding 

dalam Metode Diskusi 

Kelompok yang Dikemas 

dalam Lesson Study Guna 

IKIP PGRI  

Semarang 

tanggal 2 Maret 

2011 

Sumber Jumlah  (Juta) 

1. 2011 Kolaborasi Projected Motion Media dan 

Carta Dinding dalam Metode Diskusi 

Kelompok yang Dikemas dalam Lesson 

Study Guna Peningkatan Aktivitas 

Belajar dan Pemahaman Konsep 

Mahasiswa dalam Belajar Ilmu 

Pengetahuan Bumi dan Antariksa  

 

IKIP PGRI 3 

2. 2012 Identifikasi Miskonsepsi Mahasiswa 

Calon Guru Fisika pada Konsep Gaya 

Menggunakan Certainty of Response 

Index (CRI) dan Wawancara 

IKIP PGRI  4 

 3. 2012 Remediasi Miskonsepsi Mahasiswa 

Calon Guru Fisika pada Konsep Gaya 

melalui Penerapan Model Siklus Belajar 

(Learning Cycle) 5E 

IKIP PGRI 5 
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Peningkatan Aktivitas 

Belajar dan Pemahaman 

Konsep Mahasiswa dalam 

Belajar Ilmu Pengetahuan 

Bumi dan Antariksa  

 

2 Seminar Nasional  

Pengembangan 

Pendidikan Fisika untuk 

Meningkatkan Daya 

Saing Bangsa ISBN: 

978-602-8047-03-6, 

halaman 241-246) 

 

Identifikasi Miskonsepsi 

Mahasiswa Calon Guru 

Fisika pada Konsep Gaya 

Menggunakan Certainty of 

Response Index (CRI) dan 

Wawancara 

 

IKIP PGRI 

Semarang 

tanggal 2 Juli 

2011  

 

 

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 Bersaing dengan Judul Pengembangan 

Kemampuan Profesional Guru Fisika melalui Teaching Clinic MGMP 
 

 

Semarang,November 2013 

 

 

 

Duwi Nuvitalia, S.Pd.,M.Pd 

NPP. 108601302 
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Lampiran 5. Surat Keterangan Peneliti 

 
 

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  PGRI SEMARANG 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(LPPM) 
Jalan Dr. Cipto-Lontar No. 1 Sidodadi Timur Semarang 

Tlp. (024) 70793645, . 8316377 Fax. (024) 8448217e-mail: ikip-pgrismg@.yahoo.com Semarang 

 

         

 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Dr. Ngurah Ayu Nyoman M,MPd 

NPP/NIDN : 936901098 / 0609056901 

Pangkat/Gol : Penata tk. I / IIId 

Jab. Fungsional : Lektor 

Alamat  : Sendang Utara IV nomor 27 Semarang 

Dengan ini menyatakan bahwa laporan saya dengan judul “ Pengembangan kemampuan 

profesional guru Fisika melalui teaching clininc MGMP” yang dibiayan Dipa Kopertis 

Wilayah VI untuk tahun anggaran 2013 bersifat original dan belum didanai oleh lembaga 

/ sumber dana lain. Bilamana dikemudian hari diketemukan ketidak sesuaian dengan 

pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku 

dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuangguhnya dan dengan sebenar benarnya. 

 

      Semarang, 30 November 2013 

Mengetahui     Yang menyatakan, 

Ketua LPPM, 

 

 

Ir. Suwarno Widodo,Msi   Dr. Ngurah Ayu Nyoman M,MPd 

 

 


