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Ringkasan    

Upaya-upaya yang berkenaan dengan keprofesionalan guru tidak dapat berhenti  hanya sampai 

perolehan sertifikat pendidik profesional. Selayaknya keprofesionalan guru harus senantiasa 

dipelihara dan ditingkatkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian 

Pendidikan Nasional menfasilitasi guru untuk dapat mengembangkan keprofesionalannya secara 

berkelanjutan melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Program ini 

diarahkan untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan 

kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan 

dengan profesinya itu. Penelitian  ini merupakan penelitian lanjutan tentang analisis kesulitan guru 

dalam penulisan karya ilmiah. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kemampuan pembuatan 

karya tulis dari guru-guru SMP dan SMA di Kota Bandung. Metode penelitian yang dilakukan 

yaitu survey dengan mengunakan instrumen penelitian terdiri atas 2 macam, yaitu daftar cek 

(check list) untuk penilaian produk, dan angket untuk respon guru peserta. Populasi terdiri dari 

guru-guru SMA yang mengajar di kota Bandung, sampel yang diteliti sebanyak 27 orang, terdiri 

dari guru-guru dari berbagai mata pelajaran di SMA kota Bandung diambil secara purposive. Hasil 

Penelitian Tahun ke satu yaitu :Berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru yang dilakukan 

pada tahun 1 diperoleh data pengetahuan guru-guru dalam membuat karya ilmiah sebesar 

20.7%, sikap guru-guru dalam menulis karya ilmiah sebesar 15,5%, motivasi guru-guru 

untuk membuat dan mengikuti pelatihan menulis karya ilmiah  sebesar 56%, serta 

keterampilan guru-guru dalam membuat karya ilmiah sebesar 7,8%. Hasil wawncara 

terhadap guru-guru mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan guru dalam 

menulis karya ilmiah diantaranya:Malas mencari sumber pustaka, Tidak ada waktu, 

Kesulitan dalam menentukan judul, kesulitan dalam  menentukan masalah, Kesulitan 

dalam menentukaan metode, Kesulitan dalam membuat tujuan, Kesulitan dalam membuat 

pendahuluan, danTidak ada akses internet.Tahun ke dua berdasarkan uji statistik rerata 

kemampuan guru sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan adalah  sama. Hal itu terjadi 

karena persentasi motivasi menurun, seandainya motivasi dihilangkan maka rerata 

kemampuan guru sesudah mengikuti pelatihan lebih baik daripada rerata guru sebelum 

mengikuti pelatihan. Meskipun demikian bila melihat perhitungan secara langsung 

khususnya untuk pengetahuan, sikap dan pengalaman masing-masing mengalami 

peningkatan sebesar 20 %, 23,1% dan 25 % sedangkan untuk motivasi mengalami 

penurunan sebesar 17, 4%. Rerata skor  respon guru terhadap pelatihan adalah kurang dari 

atau sama dengan 2,50. Artinya kesimpulannya bahwa secara populasi guru memiliki skor 

cukup baik dalam memberikan respon pelatihan karya tulisnya. Rerata skor hasil validasi 

mailto:mimi_iding@yahoo.com2),%20niapriati@yahoo.com3
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pemodelan adalah lebih dari 2,50. Kesimpulannya bahwa secara populasi guru memiliki 

skor di atas cukup baik, bisa baik bahkan sangat baik dalam mempresentasikan karya 

tulisnya menggunakan model pelatihan yang sudah dirancang. Hasil Tahun ke Tiga Data 

analisis terhadap artikel jurnal yang sudah dibuat oleh guru-guru  dilakukan Uji-t satu 

pihak menggunakan uji One-Sample T-Test pada software SPSS versi 17.0 for windows. 

Didapatkan nilai  p-valued = 0,00 < α = 0,05, maka H0ditolak dan Ha diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat sikap positif  guru-guru dalam  membuat  pernyataan 

terhadap pembuatan artikel jurnal. 

 

Kata kunci: guru, artikel, karya ilmiah, profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Tidak bisa ditawar lagi, pendidikan  merupakan suatu hal  mutlak yang bisa 

meningkatkan sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih baik, lebih bermartabat, lebih 

bisa bersaing baik secara nasional maupun internasional, dan yang lebih penting adalah  

bisa menghantarkan bangsa ini kepada tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 alinea 4. Upaya pencapaian tujuan ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

seluruh elemen masyarakat termasuk guru dan akademisi.  

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu  

pendidikan, sehingga usaha peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari usaha 

peningkatan mutu guru. Oleh karena itu keberadaan guru yang profesional sangatlah 

penting. Salah satu aspek keprofesionalan guru adalah kompetensi guru. Pada dasarnya, 

kompetensi guru merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan  

seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang  

dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Permendiknas No. 16 Tahun 2007, memuat standar 

kompetensi guru, yang  dikembangkan   secara   utuh   dari   empat  kompetensi  utama,  

yaitu  kompetensi  pedagogik,  kepribadian,  sosial,  dan profesional yang terintegrasi 

dalam kinerja guru.  

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk membantu guru meningkatkan 

keprofesionalannya. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru 

dan menyusun suatu standar pendidikan nasional. Dasar hukum kebijakan tersebut di 

antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
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Guru; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. 

Upaya-upaya yang berkenaan dengan keprofesionalan guru tidak dapat berhenti  

hanya sampai perolehan sertifikat pendidik profesional. Selayaknya keprofesionalan guru 

harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka 

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional menfasilitasi guru untuk dapat 

mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan melalui Program 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Program ini diarahkan untuk dapat 

memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian 

yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan 

profesinya itu.  

PKB merupakan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang dilaksanakan 

sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi dan/atau 

meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya yang sekaligus 

berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional. 

PKB mencakup tiga hal, yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.  

Dari ketiga komponen PKB tersebut, komponen ke-dua yaitu publikasi ilmiah bagi 

guru, menjadi fokus perhatian tim peneliti karena merupakan komponen yang masih 

sangat sulit dilakukan oleh sebagian besar  guru. Berdasarkan data penilaian  Rayon 134 

UNPAS Bandung pada saat PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) dari tahun 2007-

2012 terhadap mata latih  pembuatan proposal PTK (penelitian tindakan kelas) 

menunjukkan hasil yang kurang memuaskan (Panitia PLPG Rayon 134 UNPAS, 2012). 

Data tersebut juga didukung dengan hasil wawancara tim peneliti tehadap para peserta 

PLPG yang menyatakan bahwa untuk membuat artikel ilmiah, apalagi untuk diterbitkan 

pada jurnal ilmiah, sangat sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan faktor ketidaktahuan dan 

kekurang-mengertian tentang  tata cara, aturan serta prosedur dan hal-hal lain yang 

menyangkut pembuatan artikel tersebut. Selain itu faktor ketiakbiasaan dalam menulis 

mendukung kesulitan ini. Bahkan guru-guru yang melakukan penelitian tindakan kelas 

(PTK) pun bingung mau dikemanakan hasil penelitian tersebut. Pengamatan lain terhadap 

guru yang menulis artikel ilmiah pada jurnal-jurnal ilmiah, baik yang belum atau  yang 

sudah terakreditasi, sangat jarang dijumpai. Begitu pula pengamatan terhadap beberapa 

blog guru dalam penulisan karya ilmiahnya masih jauh dari kualitas yang diinginkan. 
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Berdasarkan permasalahan yang dihadapi guru sebagaimana dikemukakan di atas, 

diperlukan suatu solusi yang dapat membantu para guru dalam melaksanakan salah satu 

komponen PKB, yaitu publikasi ilmiah. Selain itu, diperlukan pula solusi yang dapat 

membantu  pemerintah dalam membina dan meningkatkan profesionalisme guru 

berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan berupa pengembangan model pelatihan penulisan 

karya ilmiah bagi guru-guru dengan harapan  kelak para guru memiliki kemampuan 

menulis artikel ilmiah serta dapat mengelola jurnal ilmiah secara mandiri. 

Berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti mengajukan proposal pelaksanaan 

penelitian dalam judul: 

PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

DALAM UPAYA PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU BERKELANJUTAN 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian  ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa  yang menyebabkan kesulitan guru dalam menulis karya ilmiah?  

2. Bagaimana karakteristik model pelatihan penulisan karya ilmiah  yang dapat 

dipergunakan dalam upaya pembinaan dan peningkatan keprofesionalan guru ? 

3. Bagaimana kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah  menjadi cara pendekatan 

atau strategi yang efektif untuk peningkatan dan pembinaan keprofesionalan guru 

berkelanjutan?  

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kesulitan guru dalam menulis karya 

ilmiah.  

2. Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai tenaga profesional.  

3. Untuk mendapatkan sebuah model pelatihan  penulisan karya ilmiah berbasis  PKB 

(pembinaan keprofesionalan berkelanjutan) yang memiliki validitas dan reabilitas 

tinggi, sehingga dapat diimplementasikan dan  disosialisasikan kepada guru-guru di 

berbagai satuan pendidikan.  
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

bagi perkembangan Ilmu Pendidikan dalam upaya pengembangan kebijakan pendidikan 

lebih lanjut, sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih baik.  

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan 

informasi bagi  yayasan pendidikan pasundan dan Pemerintah khususnya Dinas 

Pendidikan dalam upaya meningkatkan  kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial  

3. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai pertimbangan untuk pelaksanakan 

pengembangan pendidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Pasundan sehingga 

menunjang program pemerintah dalam bidang pendidikan 

4. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut di atas merupakan perwujudan suatu kesatuan siklus 

yang utuh antara  komponen-komponen Tridaharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari 

kegiatan pendidikan dan pengajaran,  penelitian serta pengabdian  pada masyarakat. 

 

1.4  Urgensi Penelitian dan Dampak yang Diharapkan 

Keterampilan menulis karya ilmiah merupakan salah satu komponen yang harus 

dimiliki guru sebagai gambaran keprofesionalannya. Melalui kegiatan menulis karya 

ilmiah, guru dapat terlatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam 

bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Di samping itu, karya tulis ilmiah 

dapat menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan kampus dengan 

masyarakat, atau orang-orang yang berminat membacanya. Dengan demikian, melalui 

kegiatan penulisan karya ilmiah guru tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, 

tetapi juga mampu menjadi penghasil (produsen) pemikiran dan karya tulis dalam bidang 

ilmu pengetahuan. Pada kenyataannya, keterampilan penulisan karya ilmiah masih sangat 

langka dimiliki guru. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan guru akan teknik  

penulisan karya ilmiah yang mencakup tata cara, aturan, prosedur  serta hal-hal pendukung 

lainnya.  

Mengingat pentingnya pembinaan dan peningkatan keprofesionalan guru dalam 

upaya peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan yang dihadapi guru 
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sebagaimana dikemukakan di atas selayaknya segera mendapat pemecahan.  Dalam upaya 

pemecahan masalah ini, tim peneliti mengajukan sebuah solusi berupa pengembangan 

model pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru-guru dengan harapan  kelak para guru 

memiliki kemampuan menulis artikel ilmiah serta dapat mengelola jurnal ilmiah secara 

mandiri. Tujuan utama pengembangan ini adalah untuk  mendapatkan sebuah model 

pelatihan  penulisan karya ilmiah berbasis  pembinaan keprofesionalan berkelanjutan 

(PKB) yang memiliki validitas dan reliabilitas tinggi, sehingga dapat diimplementasikan 

dan  disosialisasikan kepada guru-guru di berbagai satuan pendidikan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembinaan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) 

2.1.1 Pengertian PKB 

PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan 

kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan 

keberhasilan siswa. Dengan demikian semua siswa diharapkan dapat mempunyai 

pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman 

yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui 

dan mampu melakukannya. PKB mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan dimana 

guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan 

awal sebagai guru. PKB mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standar 

mereka secara keseluruhan mencakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaannya 

sebagai profesi. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan dan memperluas 

pengetahuan dan keterampilannya serta membangun kualitas pribadi yang dibutuhkan di 

dalam kehidupan profesionalnya (Kemendiknas, 2010).  

Melalui kesadaran untuk memenuhi standar kompetensi profesinya serta upaya 

untuk memperbaharui dan meningkatkan kompetensi profesional selama periode bekerja 

sebagai guru, PKB dilakukan dengan komitmen secara holistik terhadap struktur 

keterampilan dan kompetensi pribadi atau bagian penting dari kompetensi profesional. 

Dalam hal ini adalah suatu komitmen untuk menjadi profesional dengan memenuhi standar 

kompetensi profesinya, selalu memperbaharuimya, dan secara berkelanjutan untuk terus 

berkembang. PKB merupakan kunci untuk mengoptimalkan kesempatan pengembangan 

karir baik saat ini maupun ke depan. Untuk itu, PKB harus mendorong dan mendukung 

perubahan khususnya di dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru. 

  Pada prinsipnya, PKB mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan 

keterampilan sebagaimana digambarkan pada Gambar 1 (diadopsi dari Center for 

Continuous Professional Development (CPD). University of Cincinnati Academic Health 

Center. http://webcentral.uc.edu/-cpd_online2). Dengan perencanaan dan refleksi pada 
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pengalaman belajar guru dan/atau praktisi pendidikan akan mempercepat pengembangan 

pengetahuan dan keterampilan guru serta kemajuan karir guru dan/atau praktisi 

pendidikan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram kegiatan PKB 

 

Dalam Kemendikbud (2010) dijelaskan bahwa PKB adalah bagian penting dari 

proses pengembangan keprofesionalan guru. PKB tidak terjadi secara ad-hoc tetapi 

dilakukan melalui pendekatan yang diawali dengan perencanaan untuk mencapai standar 

kompetensi profesi (khususnya bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi sesuai 

dengan hasil penilaian kinerja, atau dengan kata lain berkinerja rendah), 

mempertahankan/menjaga dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perolehan 

pengetahuan dan keterampilan baru.  PKB dalam rangka pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan merupakan tanggung-jawab guru secara individu sesuai dengan masyarakat 

pembelajar, jadi sangat penting bagi guru yang berada di ujung paling depan pendidikan. 

Oleh karena itu, agar PKB dapat mendukung kebutuhan individu dan meningkatkan 

praktik-praktik keprofesianalan maka kegiatan PKB harus:  

1. menjamin kedalaman pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu;  

2. menyajikan landasan yang kuat tentang metodologi pembelaran (pedagogik) untuk 

mata pelajaran tertentu;  

3.  menyediakan pengetahuan yang lebih umum tentang proses pembelajaran dan 

sekolah sebagai institusi di samping pengetahuan terkait dengan materi ajar yang 

diampu dan metodologi pembelaran (pedagogik) untuk mata pelajaran tertentu; 
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4.  mengakar dan merefleksikan penelitian terbaik yang ada dalam bidang pendidikan;  

5.  berkontribusi terhadap pengukuran peningkatan keberhasilan peserta didik dalam 

belajarnya;  

6.  membuat guru secara intelektual terhubung dengan ide-ide dan sumberdaya yang 

ada;  

7.  menyediakan waktu yang cukup, dukungan dan sumberdaya bagi guru agar 

mampu menguasai isi materi belajadan pedagogi serta mengintegrasikan dalam 

praktik-praktik pembelajaran sehari-hari;  

8. didesain oleh perwakilan dari mereka-mereka yang akan berpartisipasi dalam 

kegiatan PKB bekerjasama dengan para ahli dalam bidangnya;  

9.  mencakup berbagai bentuk kegiatan termasuk beberapa kegiatan yang mungkin 

belum terpikirkan sebelumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu.  

 

2.1.2  Komponen PKB  

Dalam konteks Indonesia, PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan 

yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi 

profesi dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya yang 

sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan 

fungsional guru. PKB mencakup tiga hal; yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan 

karya inovatif (Kemendiknas, 2010).  

Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri 

agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar mampu 

melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran/pembimbingan 

termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/ 

madrasah. Kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif 

guru misalnya berupa lokakarya atau workshop. 

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada 

masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses 
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pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi 

ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan, yaitu:  

1) presentasi pada forum ilmiah; sebagai pemrasaran/nara sumber pada seminar, 

lokakarya ilmiah, koloqium atau diskusi ilmiah;  

2) publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan 

formal.  

3)  Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru.  

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau 

penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses 

pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. 

Karya inovatif ini mencakup:  

1) penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks dan/atau sederhana;  

2) penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni kategori kompleks dan/atau 

sederhana;  

3) pembuatan/pemodifikasian alat pelajaran/peraga/-praktikum kategori kompleks 

dan/ atau sederhana;  

4) penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun 

provinsi.  

Secara singkat, gambar di bawah ini menggambarkan komponen PKB yang dapat 

diberikan angka kredit. Angka Kredit ini diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan 

fungsional guru. 

 

 

 

 

 

 



15 
 
 

 

Gambar 2. Komponen PKB 

 

2.2  Penulisan Karya Ilmiah 

Karya Ilmiah (bahasa Inggris: scientific paper) adalah laporan tertulis yang 

dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim yang memaparkan hasil penelitian dengan 

memenuhi etika dan kaidah keilmuan (Suandi, 2008). Jenis-jenis  karya ilmiah, antara lain 

laporan penelitian, makalah seminar, dan artikel jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu 

merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Data, simpulan, dan informasi lain yang 

terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam 

melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. 

 Tujuan Karya Ilmiah 

  Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya 

dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 

  Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, guru dan dosen sehingga 

tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi 

penghasil (produsen) pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, 

terutama setelah penyelesaian studinya atau setelah selesai melakukan penelitian 

bagi guru dan dosen. 

  Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi 

pengetahuan antara sekolah dan kampus dengan masyarakat, atau orang-orang yang 

berminat membacanya. 

  Membuktikan potensi dan wawasan  ilmiah yang dimiliki mahasiswa, guru dan 

dosen dalam menghadapi dan  menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah 

setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari 

jurusannya. 

  Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. 

Manfaat penyusunan karya ilmiah bagi penulis adalah berikut: 
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  Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif; 

  Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber; 

  Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan; 

  Meningkatkan pengorganisasian fakta/data secara jelas dan sistematis; 

  Memperoleh kepuasan intelektual; 

  Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan; 

  Sebagai bahan acuan/penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya 

2.3 Model Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah 

Di dalam pengajaran menulis, dikenal sejumlah pendekatan. Satu pendekatan yang 

terbukti memudahkan siswa dalam belajar menulis adalah pendekatan proses (Sutama, 

dkk. 1998 dalam Suandi, 2008 ). Pendekatan proses memiliki asumsi bahwa sebuah tulisan 

tidak dihasilkan dengan sekali menulis langsung jadi, tetapi dihasilkan melalui suatu 

proses kognitif yang kompleks (Hull, 1989), dan terdiri atas beberapa tahap, yaitu: 

penentuan topik tulisan, penggalian materi tulisan, penulisan draf awal, revisi draf awal, 

dan penulisan draf akhir.  

 Akhadiah, dkk. (1988) mengatakan bahwa kegiatan menulis itu merupakan suatu 

proses. Artinya kegiatan menulis itu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap 

prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap revisi. Tahap prapenulisan merupakan tahap 

perencanaan atau persiapan yang pada dasarnya meliputi menentukan topik atau masalah 

tulisan, mengumpulkan bahan tulisan, dan menyusun kerangka karangan. Tahap penulisan 

pada intinya berupa pengembangan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh 

dengan membahas setiap ide pokok yang ada pada kerangka karangan. Selanjutnya, revisi 

tidak hanya dilakukan terhadap aspek isi dan sistematika tulisan, tetapi juga gramatika dan 

ejaan. Revisi tidak hanya dilakukan oleh penulis/siswa terhadap tulisannya sendiri, tetapi 

juga dapat dilakukan oleh guru dan siswa yang lain. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah proses, 

menulis terdiri atas beberapa langkah/tahap. Pada garis besarnya tahapan-tahapan itu 

meliputi tahap persiapan atau tahap prapenulisan, tahap penulisan draf awal, tahap revisi, 

dan tahap penulisan draf akhir. Dalam kaitannya dengan kegiatan menulis artikel ilmiah 
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tentu tahapan-tahapan tersebut juga dapat dilalui oleh guru. Pada tahap persiapan atau 

tahap prapenulisan, guru berusaha memburu topik tulisan yang layak untuk diangkat 

sebagai karya ilmiah, atau guru menuangkan tulisannya yang berupa penelitian-penelitian 

tindakan kelas yang dilakukannya sehari-hari di sekolah. Berdasarkan topik itu, guru 

mencoba menyusun kerangka karangan. Pada tahap penulisan draf awal, guru berusaha 

mengembangkan kerangka karangan yang telah disusunnya menjadi sebuah artikel. Pada 

tahap revisi, guru melakukan perbaikan terhadap karangannya baik dari segi isi, 

sistematika, maupun dari segi bahasa. Pada tahap penulisan draf akhir, guru menyusun 

kembali karangannya berdasarkan revisi tadi. Dengan demikian model /metode pelatihan 

yang akan dilakukan pada penelitian ini yang berupa teori dan praktek langsung bisa 

menjadikan guru mengetahui filosofi, teori, dan praktek penulisan karya ilmiah., 

menguasai Metodologi dan Desain Penelitian, Penelitian Tindakan Kelas, dan penelitian 

lainnya, menguasai cara praktis dan kiat Sukses penulisan karya ilmiah, mengetahui kiat-

kiat supaya artikel ilmiah yang ditulis oleh guru bisa dimuat di jurnal-jurnal nasional atau 

bahkan internasional. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap guru-guru yang bernaung dibawah Yayasan 

Pendidikan Pasundan. Berdasarkan karakteristik permasalahan dan tujuan yang ingin 

dicapai, penelitian ini akan dilaksanakan dengan rancangan penelitian dan pengembangan 

pendidikan (Educational Research and Development/R & D). 

Gall et al. (2003) memandang Educational R & D sebagai suatu proses yang 

digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk dalam bidang pendidikan. 

Menurut Sugiyono (2012) produk yang dihasilkan melalui Educational R & D diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas pendidikan. Penelitian yang diusulkan ini dirancang 

untuk menghasilkan produk berupa model pelatihan dalam bentuk pedoman pelaksanaan 

pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru berbasis teknologi.  

Langkah-langkah penelitian dirancang menggunakan model penelitian dan 

pengembangan pendidikan Dick and Carey yang diadaptasi Gall et al. (2003). Model 

penelitian ini mencakup 10 langkah, yaitu 1)Assesmen kebutuhan guna menentukan tujuan 

penelitian, 2) Analisis kebutuhan guru dalam pemenuhan tuntutan PKB, 3) Identifikasi 

sikap, minat, motivasi dan keterampilan guru, 4) Merancang instrumen assesmen, 5) 

Merancang  strategi pelatihan, 6) Merancang dan memilih perangkat pelatihan, 7) 

Merancang instrumen evaluasi,  8) Validasi instrumen dan model pelatihan, 9) Uji coba 

model pelatihan di kalangan terbatas, 10) Refleksi hasil uji coba model pelatihan, 11) 

Implementasi model pelatihan, dan 12) Refleksi seluruh tahapan kegiatan penelitian. 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan dalam empat 

tahap besar, yaitu tahap Studi Pendahuluan, Perencanaan, Pengembangan dan Diseminasi. 

Tahap I  Studi Pendahuluan  

1. Assesmen kebutuhan guna menentukan tujuan penelitian baik untuk program 

pelatihan maupun produk yang akan dihasilkan 

a. Studi literatur menyangkut konsep-konsep dan hasil-hasil penelitian yang 

berkaitan dengan model Pelatihan penulisan karya  
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b. Studi lapangan khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan calon subjek 

dan lokasi penelitian, serta daya dukungnya. 

2. Analisis kebutuhan guru, khususnya kegiatan yang mencakup salah satu  komponen 

PKB yaitu publikasi karya ilmiah guna mengidentifikasi keterampilan, prosedur, 

serta penguasaan guru dalam penulisan karya ilmiah.  

3. Identifikasi sikap, minat, motivasi dan keterampilan  guru dalam penulisan karya 

ilmiah.  

Tahap II  Perencanaan 

4. Merancang instrumen-instrumen assessmen 

5. Merancang strategi pelatihan penulisan karya ilmiah guna membantu guru dalam 

usahanya mencapai guru yang profesional  

6. Merancang dan memilih perangkat pelatihan  yang disesuaikan dengan kondisi guru 

dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini termasuk rancangan  pedoman menulis 

artikel ilmiah. 

7. Merancang instrumen evaluasi formatif untuk dipergunakan pada setiap langkah 

penelitian, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkesinambungan. 

Tahap III Pengembangan 

8. Melaksanakan validasi instrumen  dan perangkat-perangkat pembelajaran, melalui 

penilaian pakar (expert judgement) 

9. Melakukan uji coba  model di kalangan terbatas yaitu pada guru-guru yang bernaung 

dibawah yayasan pendidikan Pasundan. 

10. Melakukan refleksi terhadap uji coba model. 

 

Tahap IV Diseminasi 

11. Melakukan implementasi model pelatihan penulisan karya ilmiah pada guru-guru di 

luar Yayasan Pendidikan Pasundan bekerjasama dengan  

12.  Melakukan Refleksi terhadap semua tahapan kegiatan yang sudah dilakukan 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami langkah-langkah penelitian yang dilakukan 

maka tahapan penelitian dan peta jalan penelitian (road map) dapat dilihat pada Tabel 1 

dan bagan alir penelitian pada Gambar 3.  
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TAHUN 

2012 

TAHUN 

2013 
TAHUN 1 (2014) TAHUN 2 (2015) TAHUN 3 (2016) 

Penelitia

n yang 

sudah 

dilakuka

n 

Penelitian 

yang 

sedang 

dilakukan 

TAHAP I 

Studi Pendahuluan 

TAHAP II 

Perencanaan 

TAHAP III 

Pengembangan 

TAHAP IV 

Diseminasi 

Pengukur

an 

kompeten

si guru 

sebagai 

langkah 

awal 

dalam 

pembinaa

n 

profesiona

lisme 

melalui 

lesson 

study 

Pelaksana

an Lesson 

study 

1.  Assessmen kebutuhan guna 

menentukan tujuan penelitian 

baik untuk program pelatihan 

maupun produk yang akan 

dihasilkan 

a. Studi literatur menyangkut 

konsep-konsep dan hasil-hasil 

penelitian yang berkaitan 

dengan model Pelatihan 

penulisan karya ilmiah 

b. Studi lapangan khususnya 

mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan calon subjek 

dan lokasi penelitian, serta 

daya dukungnya. 

2. Analisis kebutuhan guru, 

khususnya kegiatan yang 

mencakup salah satu  komponen 

PKB yaitu publikasi karya 

ilmiah guna mengidentifikasi 

4. Merancang instrumen-

instrumen assessmen 

5. Merancang strategi pelatihan 

penulisan karya ilmiah guna 

membantu guru dalam 

usahanya mencapai guru 

yang profesional  

6. Merancang dan memilih 

perangkat pelatihan  yang 

disesuaikan dengan kondisi 

guru dan tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini 

termasuk rancangan  

pedoman menulis artikel 

ilmiah   

7. Merancang instrumen 

evaluasi formatif untuk 

dipergunakan pada setiap 

langkah penelitian, sehingga 

perbaikan dapat dilakukan 

8. Melaksanakan 

validasi instrumen  

dan perangkat-

perangkat pelatihan, 

melalui penilaian 

pakar (expert 

judgement) 

9. Melakukan uji coba  

model di kalangan 

terbatas yaitu pada 

guru-guru yang 

bernaung dibawah 

yayasan pendidikan 

Pasundan. 

10. Melakukan refleksi 

terhadap uji coba 

model. 

 

11. Melakukan 

implementasi 

model pelatihan 

penulisan karya 

ilmiah pada guru-

guru di luar 

Yayasan 

Pendidikan 

Pasundan 

bekerjasama 

dengan Diknas 

12. Melakukan 

Refleksi terhadap 

semua tahapan 

kegiatan yang 

sudah dilakukan 

 

Tabel 1. Skema Langkah-langkah Penelitian 
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keterampilan, prosedur, serta 

penguasaan guru dalam 

penulisan karya ilmiah.  

3. Identifikasi sikap, minat, 

motivasi dan keterampilan  guru 

dalam penulisan karya ilmiah.  

secara berkesinambungan 

 

Revisi, aplikasi, assesmen formatif   

LUARAN 
Instrumen penilaian dan perangkat pelatihan, publikasi dalam jurnal 

nasional terakreditasi yaitu Jurnal Ilmu Pendidikan 

Model pelatihan 

penulisan karya ilmiah   

Pedoman pelatihan 

penulisan karya ilmiah   

INDIKATOR 

CAPAIN YANG 

TERUKUR 

Teridentifikasinya kebutuhan guru dalam kemampuan menulis karya 

ilmiah  dan dihasilkannya perangkat pelatihan penulisan karya ilmiah   

Guru mampu membuat 

tulisan yang berupa 

artikel ilmiah   

Artikel ilmiah yang 

sudah dibuat targetnya 

bisa dimuat dalam 

jurnal 

nasional/internasional 
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Bab IV. 

 HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian Tahn ke 1 

Tahun pertama penelitian yaitu tahun 2015 tim peneliti melakukan pengumpulan data 

melalui uji coba pelatihan penulisan karya ilmiah. Berdasarkan data awal studi pendahuluan 

yang dilakukan pada tahun 2014 yaitu:  

 

1. Jumlah peserta 44 orang yang mengembalikan kuesioner 42 orang 

2. Terdiri dari guru-guru laki-laki 7orang, perempuan 37 orang berbagai mata pelajaran 

di kota Bandung dan kota Cimahi. 

3. Hasil angket dihitung dengan % meliputi: 

3.1. Pengetahuan guru-guru tentang membuat karya ilmiah sebesar 20.7% 

3.2. Sikap guru-guru dalam menulis karya ilmiah sebesar 15,5% 

3.3. Motivasi guru-guru untuk membuat dan mengikuti pelatihan menulis karya 

ilmiah  sebesar 56% 

3.4. Keterampilan guru-guru dalam membuat karya ilmiah sebasar 7,8% 

 

       Gambar 1. Data awal guru-guru dalam penulisan karya ilmiah, sebagai berikut: 

 

 

 
 

 

Faktor-faktor apa  yang menyebabkan kesulitan guru dalam menulis karya ilmiah 

didapat diantaranya: malas mencari sumber pustaka, tidak ada waktu, kesulitan dalam 

menentukan judul, kesulitan dalam  menentukan masalah, kesulitan dalam menentukaan 

GURU-GURU 

pengetahuan

sikap

motivasi

keterampilan



26 
 

metode, kesulitan dalam membuat tujuan, kesulitan dalam membuat pendahuluan, dan tidak 

ada akses internet. 

4.2. Hasil Penelitian Tahun ke 2 

        Telah dilaksanakan uji coba model pelatihan kepada guru-guru yang pada waktu studi 

pendahuluan mengikuti pelatihan ini. Di dapat hasil seperti yang tertera pada tabel 1, tabel 2 

dan tabel 3. 

Tabel 1. Data hasil sebelum dan  sesudah pelatihan penulisan karya ilmiah (%) 

No  Aspek yang diamati Sebelum  Sesudah  Kenaikan  

1 Pengetahuan 20,7 40.7 20 

2 Sikap 15.5 38,6 23,1 

3 Pengalaman - 25 25 

4 Motivasi 56 38,6 17,4 

 

Tabel 2. Respon peserta tentang pelatihan 

No Indikator  (%) Skor  

1 Metode pelatihan 100 4 

2 Sarana prasarana 51.8 2.5 

3 Proses 51.8 2.5 

4 Materi utama 77.7 3 

5 Materi penunjang 40.7 2.25 

6 Keberlanjutan 44.4 2.25 

Keterangan: 4=  sangat baik 

 3= baik 

 2= cukup baik 

          1= kurang baik 
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Tabel 3. Rekap Rerata Skor Hasil Validasi Pemodelan oleh 3 orang Ahli Materi 

No Indikator  Skor 

1 Materi     4.0 

2 Pembelajaran pelatihan  3.50 

3 Rerata 3.75 

 

Keterangan:  4=  sangat baik 

 3= baik 

 2= cukup baik 

1= kurang baik 

 

4.3. Hasil Penelitian Tahun ke 3 

4.3.1. Perhitungan secara langsung 

Tabel 4. Hasil Analisis Artikel Jurnal Peserta (Guru-Guru) 

  Komponen Arikel Jurnal Artikel jurnal peserta % 
1 Judul 85,71 

2 Nama penulis 71,42 

3 Alamat lembaga dan alamat 

korespondensi 

57,14 

4 Abstrak 71,42 

5 Pendahuluan (latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan 

penelitian) 

100 

6 Metode penelitian 100 

7 Hasil penelitian 85,71 

8 Pembahasan 100 

9 kesimpulan 100 

10 Daftar pustaka 100 

 

4.3.2. Perhitungan menggunakan statistik 

Uji normalitas Data Pernyataan Tertutup  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk 

pada SPSS 17.0 for Windows. Dengan kriteria pengujiannya menurut Uyanto (2006:36), 

 Jika nilai signifikasi ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal. 

 Jika nilai signifikasi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 
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Setelah dilakukan pengolahan data, tampilan output dapat dilihat pada Tabel 1 

Tabel 1 

Normalitas Distribusi Skala Sikap Kelas Eksperimen 

Tests of Normality 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

total .824 7 .070 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan hasil output uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk pada 

Tabel 1 nilai signifikansi pada kolom signifikansi data adalah 0,070. Karena nilai signifikansi 

lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Grafik 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1 Normalitas Q-Q Plot Data Pernyataan 

   Dari Grafik 1 terlihat garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Tingkat penyebaran 

titik di suatu garis menunjukkan normal tidaknya suatu data. “Jika suatu distribusi data 

normal, maka data akan tersebar di sekeliling garis”, (Uyanto, 2006:35). Dari grafik di atas 

terlihat bahwa data tersebar di sekeliling garis lurus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

skala sikap untuk siswa kelas eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Uji rerata satu sampel  

 Jika data normal, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan 

pengujian hipotesis deskriptif uji t satu sampel (statistika parametris). Dimana kesimpulan 

yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau 

tidak. “Bila Ha diterima berarti dapat digeneralisasikan”, (Sugiyono, 2010:95). 

Pada data angket dilakukan Uji-t satu pihak menggunakan uji One-Sample T-Test 

pada software SPSS versi 17.0 for windows. Dengan kriteria pengujiannya menurut Uyanto 

(2006:86), “Nilai signifikansi dua pihak (2-tailed) yang diperoleh dibagi 2, karena dilakukan 

uji hipotesis satu pihak (pihak kanan)”. Dengan kriteria pengujian menurut Uyanto 

(2006:120), 

 Jika 
 

 
 nilai signifikasi > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

 Jika 
 

 
 nilai signifikasi < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Rumus hipotesis untuk skala sikap ini adalah:  

Keterangan: 

H0:  Tidak terdapat sikap positif  guru-guru dalam  membuat  pernyataan terhadap pembuatan 

artikel jurnal.  

Ha:   Terdapat sikap positif  guru-guru dalam  membuat  pernyataan terhadap pembuatan 

artikel jurnal.  

Setelah dilakukan pengolahan data, tampilan hasil uji-t tes data dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Uji-t Data Pernyataan 

One-Sample Test 

 Test Value = 0.5                                      

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

total 9.369 6 .000 15.357 11.35 19.37 
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Pada  Tabel 2 nilai p-valued untuk 2-tailed = 0,000. Menurut Uyanto (2006:86), 

“Karena kita melakukan uji hipotesis satu pihak Ha: µ1>µ2, maka nilai p-value (2-tailed) harus 

dibagi dua”, sehingga menjadi 
     

 
      . 

Karena nilai  p-valued = 0,00 < α = 0,05, maka H0ditolak dan Ha diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat sikap positif  guru-guru dalam  membuat  pernyataan 

terhadap pembuatan artikel jurnal. 

4.3.3. Seminar Hasil penelitian 

Pada tahun ke tiga ini dilakukan seminar hasil penelitian dengan mengundang guru-

guru sebagai subjek penelitian, mahasiswa calon guru, dan dosen-dosen yang mengajar calon 

guru. Dalam seminar ini disampaikan hasil penelitian keseluruhan selama tiga tahun. Foto-

foto seminar hasil penelitian seperti terlihat pada lampiran 1. 

 

4.4. Pembahasan 

Tahun pertama 

Dari hasil pendataan awal didapatkan gambaran bagaimana karakteristik model 

pelatihan penulisan karya ilmiah  yang dapat dipergunakan dalam upaya pembinaan dan 

peningkatan keprofesionalan guru yaitu kegiatan berupa pelatihan pelatihan penulisan karya 

ilmiah untuk peningkatan dan pembinaan keprofesionalan guru berkelanjutan. 

Pada kegiatan tahun ini tim peneliti melakukan ujicoba pelatihan untuk menjaring 

data yang direncanakan berdasarkan kebutuhan tahun yang lalu yaitu mencari penyebab 

pengetahuan, sikap dan keterampilan guru yang masih rendah dalam pembuatan karya tulis 

ilmiah. Dari hasil pengumpulan data diperoleh  pelatihan yang awalnya diikuti oleh 44 orang, 

pada pelaksanaan ujicoba hanya diikuti oleh 27 orang guru, yang memberikan produk karya 

ilmiah sebanyak 11 orang. 

 

Tahun ke dua 

Dari tabel 1 diatas terlihat pengetahuan guru-guru tentang karya tulis terdapat  

kenaikan sebesar  20% dari sebelum pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan. Kenaikan 

persentase tersebut dikarenakan sebelum pelatihan kebanyakan peserta belum mengetahui 

sama sekali bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah dan apa saja yang termasuk ke dalam 

karya tulis ilmiah.Hal ini sejalan dengan  pendapat peserta melalui angket respon peserta 
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sebanyak menyatakan bahwa setelah mengikuti pelatihan ini anggapan mereka tentang karya 

tulis ilmiah yang dipandang sulit kini menjadi mudah. Untuk sikap peserta terhadap penulisan 

karya ilmiah  juga mengalami kenaikan  sebesar 23,1%, sementara itu untuk pengalaman  

berdasarkan angket respon peserta secara keseluruhan hampir semua peserta belum pernah 

menulis artikel untuk di muat didalam jurnal baik itu lokal, nasional mauapun internasional, 

ditambah dengan  pada waktu studi pendahuluan tidak diamati  sehingga untuk pengalaman 

ini didapat kenaikan sebesar  25% . Sedangkan untuk motivasi terjadi penurunan sebesar 17,4 

%, penurunan ini disebabkan  karena mind set guru-guru dalam menulis karya ilmiah adalah 

suatu hal sangat sulit dan menakutkan. Selain itu motivasi guru-guru dalam menulis karya 

ilmiah berkurang karena kebanyakan guru-guru tidak memiliki penelitian yang bisa 

dituangkan dalam artikel jurnal yang siap di publikasi. Kendala ini lah yang menyebabkan 

motivasi guru-guru menurun tajam jika dibandingkan motivasi awal. Padahal sebenarnya 

peneliti sudah menyarankan guru-guru untuk menggunakan skripsi masing-masing sebagai 

bahan tulisan untuk berlatih menulis artikel jurnal, namun hal itu tetap tidak dapat 

meningkatkan motivasi guru-guru. Hal ini juga merupakan  pekerjaan rumah bagi peneliti 

sebaiknya terlebih dahulu dilakukan penelitian terkait dengan minat dan motivasi guru-guru 

dalam melakukan penelitian. Karena jika minat dan motivasi guru-guru dalam penelitian 

meningkat maka sinergis dengan hal itu menulis artikel pun akan termotivasi dengan 

sendirinya. Berdasarkan angket respon guru-guru terhadap pelatihan sebagian besar mereka 

menyarankan diadakan pelatihan penelitian minimal penelitian tindakan kelas (PTK) 

Selain itu berdasarkan angket respon peserta sebagian besar peserta menyarankan 

pelatihan dilakukan secara intensif dengan melakukan pendampingan secara individu atau 

berkelompok supaya pemahaman dan keterampilan mereka lebih baik lagi. 

 

Interpretasi data hasi uji statistik 

1. Data hasil sebelum dan sesudah pelatihan penulisan karya ilmiah  

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan terhadap data yang diperoleh maka 

dapat disimpulakn sebagai berikut: Seperti diutarakan pada studi pendahuluan bahwa jumlah 

guru yang mengikuti pelatihan berjumlah sebanyak 44 orang, tatpi pada saat pelatihan peserta 

berkurang  hanya  diikuti oleh 27 orang guru, kemudian  yang memberikan produk karya 

ilmiah sebanyak 11 orang. Pengujian hipotesis komparatif mengenai perbandingan 

kemampuan guru sebelum dan setelah diberikan pelatihan dengan menggunakan uji t. 

Adapun rumusan hipotesisnya sebagai berikut: 
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Ho: 21   (Rerata kemampuan guru sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan adalah sama) 

H1: 21   (Rerata kemampuan guru sesudah mengikuti pelatihan lebih baik daripada rerata 

guru sebelum mengikuti pelatihan). 

Kriteria pengujian hipotesisnya berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika 
             

 
 < α, 

maka H0  ditolak dan jika 
             

 
 ≥ α, maka H0  diterima, Uyanto (2006:86).  Hasil 

perhitungan diperoleh: 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Sebelum - 

Sesudah 

-12.67500 20.15562 10.07781 -44.74710 19.39710 -1.258 3 .297 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai sig (2-tailed) 0,297, sehingga nilai 

             

 
  0,148 > 0,05, maka Ho diterima. Artinya rerata kemampuan guru sebelum dan 

sesudah mengikuti pelatihan adalah  sama. Hal itu terjadi karena karena persentasi motivasi 

menurun, seandainya motivasi dihilangkan maka rerata kemampuan guru sesudah mengikuti 

pelatihan lebih baik daripada rerata guru sebelum mengikuti pelatihan. 

Untuk mengetahui apakah skor hasil respon guru secara keseluruhan bernilai baik 

atau tidak maka akan diuji one sampel t tes karena hanya ada satu kelompok data pada tabel 

tersebut yaitu skor. Hipotesis tersebut dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik (uji pihak 

kanan) menurut Sugiyono (2010:102) sebagai berikut: 

H0 : µ0 ≤ 2,50 

Ha : µ0 > 2,50 

Keterangan: 

H0 :  Rerata skor hasil validasi adalah kurang kecil atau sama dengan 2,50. 

Ha : Rerata skor hasil validasi adalah lebih dari 2,50. 
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Nilai 2,5 itu adalah rata-rata dari skor1,2,3,4. Boleh dikatakan nilai 2,5 itu adalah nilai 

tengah (median) dari kategori nilai 1 sampai 4. Kriteria pengujian hipotesisnya berdasarkan 

P-value dengan α = 0,05, jika 
             

 
 < α, maka H0  ditolak dan jika 

2. Penilaian Produk 

Tabel 4 

No Nama Indikator Skor  

  
1 2 3 4 5 6 

 

1 RF 7 20 12 12 15 7 73 

2 N 5 15 - - - - 20 

3 
LN 

10 15 - - - - 25 

4 
NN 

5 15 - - 10 5 35 

5 
YY 

5 10 9 8 5 - 37 

6 
AM 

12 20 12 7 12 6 69 

7 
EZ 

5 10 - - - 5 20 

 

Keterangan: Skor :  (10 = Buruk; 20 = Sangatkurang; 40 = Kurang; 60 = Cukup; 80 = Baik; 100 =  
                                   Sangat baik); 

 

Untuk mengetahui apakah produk secara keseluruhan bernilai baik atau tidak maka 

akan diuji one sampel t tes karena hanya ada satu kelompok data pada tabel tersebut yaitu 

skor. Hipotesis tersebut dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik (uji pihak kanan) 

menurut Sugiyono (2010:102) sebagai berikut: 

H0 : µ0 ≤ 51,67 

Ha : µ0 > 51,67 

Keterangan: 

H0 :  Rerata skor hasil produk kurang dari atau sama dengan 51,67. 
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Ha : Rerata skor hasil produk adalah lebih dari 51,67. 

Nilai 51,67 itu adalah rata-rata dari skor 10, 20, 40, 60, 80, dan 100. Kriteria pengujian 

hipotesisnya berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika 
             

 
 < α, maka H0  ditolak dan 

jika 
             

 
 ≥ α, maka H0  diterima, Uyanto (2006:86). Hasil perhitungan diperoleh: 

One-Sample Test 

 Test Value = 51.67                                    

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Total -1.400 6 .211 -11.813 -32.45 8.83 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai sig (2-tailed) 0,211, sehingga nilai 

             

 
  0,105 > 0,05, maka H0 diterima. Artinya Rerata skor hasil produk kurang dari 

atau  sama dengan 51,67. Kesimpulannya bahwa secara populasi hasil produknya kurang 

baik. 

 

Untuk mengetahui apakah skor hasil validasi secara keseluruhan bernilai baik atau 

tidak maka akan diuji one sampel t tes karena hanya ada satu kelompok data pada tabel 

tersebut yaitu skor. Hipotesis tersebut dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik (uji pihak 

kanan) menurut Sugiyono (2010:102) sebagai berikut: 

H0 : µ0 ≤ 2,50 

Ha : µ0 > 2,50 

Keterangan: 

H0 :  Rerata skor hasil validasi adalah kurang kecil atau sama dengan 2,50. 

Ha : Rerata skor hasil validasi adalah lebih dari 2,50. 

Nilai 2,5 itu adalah rata-rata dari skor1,2,3,4. Boleh dikatakan nilai 2,5 itu adalah nilai 

tengah (median) dari kategori nilai 1 sampai 4. Kriteria pengujian hipotesisnya berdasarkan 
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P-value dengan α = 0,05, jika 
             

 
 < α, maka H0  ditolak dan jika 

             

 
 ≥ α, 

maka H0  diterima, Uyanto (2006:86). Hasil perhitungan diperoleh: 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 2.5                                      

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Skor 8.660 2 .013 1.25000 .6290 1.8710 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai sig (2-tailed) 0,013, sehingga nilai 
             

 
  

0,0065 ≤ 0,05, maka Ha diterima. Artinya Rerata skor hasil validasi adalah lebih dari 2,50. 

Kesimpulannya bahwa secara populasi guru memiliki skor di atas cukup baik, bisa baik 

bahkan sangat baik dalam mempresentasika karya tulisnya. 

             

 
 ≥ α, maka H0  diterima, Uyanto (2006:86). Hasil perhitungan diperoleh: 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 2.5                                      

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Skor .913 5 .403 .25000 -.4540 .9540 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai sig (2-tailed) 0,403, sehingga nilai 

             

 
  0,2015 > 0,05, maka H0 diterima. Artinya Rerata skor respon guru adalah 

kurang dari atau sama dengan 2,50. Kesimpulannya bahwa secara populasi guru memiliki 

skor cukup baik dalam memberikan respon pelatihan karya tulisnya. 
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3. Penilaian Produk 

Tabel 4. Hasil produk peserta pelatihan 

No Nama Indikator Skor  

  
1 2 3 4 5 6 

 

1 RF 7 20 12 12 15 7 73 

2 N 5 15 - - - - 20 

3 
LN 

10 15 - - - - 25 

4 
NN 

5 15 - - 10 5 35 

5 
YY 

5 10 9 8 5 - 37 

6 
AM 

12 20 12 7 12 6 69 

7 
EZ 

5 10 - - - 5 20 

 

Keterangan: Skor :  (10 = Buruk; 20 = Sangatkurang; 40 = Kurang; 60 = Cukup; 80 = 

Baik; 100 = Sangatbaik); 

Untuk mengetahui apakah produk secara keseluruhan bernilai baik atau tidak maka 

akan diuji one sampel t tes karena hanya ada satu kelompok data pada tabel tersebut 

yaitu skor. Hipotesis tersebut dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik (uji pihak 

kanan) menurut Sugiyono (2010:102) sebagai berikut: 

H0 : µ0 ≤ 51,67 

Ha : µ0 > 51,67 

Keterangan: 

H0 :  Rerata skor hasil produk kurang dari atau sama dengan 51,67. 

Ha : Rerata skor hasil produk adalah lebih dari 51,67. 

Nilai 51,67 itu adalah rata-rata dari skor 10, 20, 40, 60, 80, dan 100. Kriteria 

pengujian hipotesisnya berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika 
             

 
 < α, 
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maka H0  ditolak dan jika 
             

 
 ≥ α, maka H0  diterima, Uyanto (2006:86). Hasil 

perhitungan diperoleh: 

One-Sample Test 

 Test Value = 51.67                                    

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Total -1.400 6 .211 -11.813 -32.45 8.83 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai sig (2-tailed) 0,211, sehingga nilai 

             

 
  0,105 > 0,05, maka H0 diterima. Artinya Rerata skor hasil produk 

kurang dari atau sama dengan 51,67. Kesimpulannya bahwa secara populasi hasil 

produknya kurang baik. 

 

Tahun ketiga 

Dari produk artikel jurnal yang dihasilkan sebagian besar sudah baik memenuhi 

standar komponen yang harus ada di dalam artikel jurnal seperti 85,71 % artikel  jurnal sudah 

memiliki judul yang baik, kesalahan terjadi karena jumlah kata dalam judul melebihi 10-15 

kata. Beberapa artikel tidak menuliskan nama penulis, hanya 71,42% yang menuliskannya. 

Sebanyak 57,14% para penulis tidak menuliskan alamat lembaga dan alamat korespondensi. 

Sebanyak 71,42% artikel memiliki abstrak, sisanya ada yang tidak ada abstraknya atau 

abstrak kurang dari 150-250 kata atau key words yang digunakan kurang dari 4-6 kata. Untuk 

pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka  100 % semua 

artikel menuliskannya dengan baik. Sementara untuk hasil penelitian sebanyak 85,71 % 

produk artikel jurnal sudah dituliskn dengan baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji statistik dan perhitungan secara langsung pelaksanaan penelitian 

tentang Pengembangan model pelatihan penulisan karya ilmiah untuk peningkatan 

kompetensi guru didapatkan hasil sebagai berikut: 

5.1.1. Tahun ke satu 

• Berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru yang dilakukan pada tahun 1 diperoleh data 

pengetahuan guru-guru dalam membuat karya ilmiah sebesar 20.7%, sikap guru-guru 

dalam menulis karya ilmiah sebesar 15,5%, motivasi guru-guru untuk membuat dan 

mengikuti pelatihan menulis karya ilmiah  sebesar 56%, serta keterampilan guru-guru 

dalam membuat karya ilmiah sebesar 7,8%.  

• Hasil wawncara terhadap guru-guru mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan 

kesulitan guru dalam menulis karya ilmiah diantaranya:Malas mencari sumber 

pustaka, Tidak ada waktu, Kesulitan dalam menentukan judul, kesulitan dalam  

menentukan masalah, Kesulitan dalam menentukaan metode, Kesulitan dalam 

membuat tujuan, Kesulitan dalam membuat pendahuluan, danTidak ada akses 

internet. 

5.1.2. Tahun ke dua 

• Berdasarkan uji statistik rerata kemampuan guru sebelum dan sesudah mengikuti 

pelatihan adalah  sama. Hal itu terjadi karena persentasi motivasi menurun, 

seandainya motivasi dihilangkan maka rerata kemampuan guru sesudah mengikuti 

pelatihan lebih baik daripada rerata guru sebelum mengikuti pelatihan. 

• Meskipun demikian bila melihat perhitungan secara langsung khususnya untuk 

pengetahuan, sikap dan pengalaman masing-masing mengalami peningkatan sebesar 

20 %, 23,1% dan 25 % sedangkan untuk motivasi mengalami penurunan sebesar 17, 

4% 

• Rerata skor  respon guru terhadap pelatihan adalah kurang dari atau sama dengan 

2,50. Artinya kesimpulannya bahwa secara populasi guru memiliki skor cukup baik 

dalam memberikan respon pelatihan karya tulisnya. 

• Rerata skor hasil validasi pemodelan adalah lebih dari 2,50. Kesimpulannya bahwa 

secara populasi guru memiliki skor di atas cukup baik, bisa baik bahkan sangat baik 



39 
 

dalam mempresentasikan karya tulisnya menggunakan model pelatihan yang sudah 

dirancang. 

 

5.1.3. Tahun ke Tiga  

Data analisis terhadap artikel jurnal yang sudah dibuat oleh guru-guru  dilakukan Uji-t 

satu pihak menggunakan uji One-Sample T-Test pada software SPSS versi 17.0 for windows. 

Didapatkan nilai  p-valued = 0,00 < α = 0,05, maka H0ditolak dan Ha diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat sikap positif  guru-guru dalam  membuat  pernyataan 

terhadap pembuatan artikel jurnal. 

 

5.2. Saran 

  Sebaiknya sebelum dilakukan pelatihan penulisan karya ilmiah terlebih dahulu 

dilakukan pelatihan penelitian baik itu penelitian murni atau penelitian tindakan kelas  (PTK) 

sehingga peserta (guru-guru) memiliki bahan tulisan hasil penelitian tersebut untuk 

dituangkan dalam artikel jurnal karena kendala terbesar yang menyebabkan motivasi 

berkurang sampai 17,4% disebabkan oleh tidak adanya bahan tulisan. 

Selain itu kendala lainnya adalah diperlukan waktu dan frekuensi pertemuan yang 

banyak supaya peserta lebih memahami, namun jika pertemuan dilakukan lebih banyak maka 

pendanaan yang diajukan tidak sesuai budget. 

Hal  lain yang diinginkan peserta adalah pendampingan yang intensif guna didapatkan 

karya tulis ilmiah yang lebih baik. 
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LAMPIRAN 1. Foto-Foto Penelitian 
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LAMPIRAN 2. 

 

 

1. SUSUNAN ACARA PELATIHAN PENULISAN KARYA TULIS 

ILMIAH 

Bandung, 8 Mei 2015 

No Waktu Kegiatan Pelaksana 

1 07.30 – 08.30 Pendaftaran ulang Panitia  

2 Seson 1 

08.30 – 09.00 

Acara Pembukaan: 

- Pembacaan ayat suci Alqur’an 

- Doa’ 

- Laporan ketua peneliti 

- Sambutan sekaligus  

pembukaan secara resmi 

kegiatan Pelatihan Karya Tulis 

Ilmiah 

 

- Didin 

- Dr. Maman, S.Ag. 

- Dr. Mia Nurkanti, M.Kes. 

 

- Dekan FKIP 

 

3 Seson 2: 

09.00 – 11.30 

 

Teknik penulisan karya ilmiah 

 
Prof. Dr. Bambang Heru P,. 
M.Si. 

4 11.30 – 13.00 Ishoma   

5 13.00 – 16.00 Workshop Pembuatan karya Tulis 

Ilmiah 

Dr. Aan Listiana, M.Pd. 

6 16.00  Penutupan  Panitia  
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2. SUSUNAN ACARA PELATIHAN PENULISAN KARYA TULIS 

ILMIAH 

Bandung, 29 Mei 2015 

No Waktu Kegiatan Pelaksana 

1 07.30 – 08.30 Pendaftaran ulang Panitia  

2 Seson 1 

08.30 – 09.00 

Acara Pembukaan: 

 

Ketua peneliti 

Dr. Mia Nurkanti, M.Kes. 

 

 

3 Seson 2: 

09.00 – 11.30 

 

Teknik penulisan karya ilmiah 

 
Prof. Dr. Poppy Yaniawati, 
M.Pd. 

4 11.30 – 13.00 Ishoma   

5 13.00 – 16.00 Workshop Pembuatan karya Tulis 

Ilmiah 

Prof. Dr. Poppy Yaniawati, 

M.Pd. 

6 16.00  Penutupan  Panitia  

 

 

 

3. SUSUNAN ACARA PELATIHAN PENULISAN KARYA TULIS 

ILMIAH 

Bandung, 2 Juni 2015 

No Waktu Kegiatan Pelaksana 

1 07.30 – 08.30 Pendaftaran ulang Panitia  

2 Seson 1 

08.30 – 09.00 

Acara Pembukaan: 

 

Dekan  

3 Seson 2: 

09.00 – 11.30 

Pendampingan Pembuatan karya 

Tulis Ilmiah 

Tim peneliti 

4 11.30 – 13.00 Ishoma   

5 13.00 – 16.00 Pendampingan Pembuatan karya 

Tulis Ilmiah 

Tim peneliti 

6 16.00  Pembagian sertifikat dan penutupan Panitia 
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Lampiran 3. 

DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

Kategori Jenis 
Keberadaan  

Ada (%) Tidak Ada (%) Pengadaan 

Peralatan 

Kamera foto  100 Beli 

Handycam  100 Beli 

Flash-disc 70 30  

Printer  30 70 Beli 

Proyektor  100 Beli 

Layar proyektor  100 Beli 

Ruangan  50 30 Sewa  

Kursi meja 50 30 Sewa  

Bahan Habis 

Pakai 

Kertas  100 Beli 

Tinta printer  100 Beli 

CD  100 Beli 

Folder   100 Beli 

Ballpen  100 Beli 

Pensil  100 Beli 

ATK lainnya  100 Beli 

Foto copy bahan  100 Beli 

Penjilidan  100 Beli 

Transportasi 

Lokal 

Kendaraan Pribadi 30 70 Sewa 

Kendaraan Umum   
Ongkos 

menumpang 

Transportasi Luar 

Kota 

Kendaraan Pribadi 30 70 Sewa 

Bis   
Ongkos 

menumpang 
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Pesawat Terbang   Ongkos  

 

Lampiran 4: 

Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas 

No. Nama  
Instansi 

Asal 
Bidang Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

Jam/Minggu 

Uraian Tugas 

1 
Dr. Mia Nurkanti,. M. Kes. 

 

FKIP 

Unpas 

Pendidikan 

Biologi 
20 j ob 

Selaku Ketua Tim: 

 Menentukan topik 

dan arah penelitian 

 Merancang kegiatan 

penelitian 

 Mengkoordinir 

pelaksanaan 

penelitian 

 Melaksanakan 

ketentuan birokrasi 

 Melaksanakan 

proses penelitian 

  

2 Mimi Halimah,S.Pd., M.Si. 
FKIP 

Unpas 

Pendidikan 

Biologi 
15 j ob 

Selaku Bendahara 

merangkap Anggota: 

 Membantu 

memegang dan 

mengendalikan 

pendanaan 

 Turut menentukan 

topik dan arah 

penelitian 

 Melaksanakan 

proses penelitian 
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Lampiran 5. 

BIODATA KETUA PENGUSUL 

 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Mia Nurkanti, M.Kes. 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Lektor kepala/Pembina tk 1 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 196101181986012001 

5 NIDN 0018016102 

6  Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 18 Januari 1961 

7 E-mail mee.nkanti@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/HP 085721399050 

9  Alamat Kantor Jl. Taman sari no 6-8 Bandung 

10 Nomor Telepon/Faks Kantor 02224205317 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1= > 100 orang; S-2= -  orang;  S-3= -    

orang 

12 Mata Kuliah yang Diampu 

Mikrobiologi  

Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia 

Bioteknologi  

Embriologi  

 

 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 
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Nama Perguruan Tinggi IKIP Bandung Universitas 

Padjadjaran 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia 

Bidang Ilmu Pendidikan Biologi Mikrobiologi 

Kedokteran Dasar 

Pendidikan IPA 

Tahun Masuk – Lulus 1979-1983 1991-1995 2007-2011 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Perbedaan tingkat 

perabaan pada 

tunanetra 

Pemeriksaan Makanan 

Jajanan dan Minuman 

Anak SD Di Kecmatan 

Cibeunying Kidul 

Pengembangan 

Program 

Pembelajaran IPA 

Biologi Untuk 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Dan Sikap 

Ilmiah Siswa SMALB 

Tunarungu 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

1.Drs. Soendjoyo, M.Sc. 

2.Dra. Sri Redjeki, M.Pd. 

 

1.Prof.Dr.dr. Imam 

Supardi, M.Kes. 

2.dr. Toto, M.Kes 
3.dra. Atin, M.Kes 

1.Prof.Dr.Nuryani Y. 

Rustaman, M.Pd. 

2. Dr. Zaenal Alimin 

M.Ed. 

3. Prof.Dr. Suroso Adi 

Yudianto, M.Pd. 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 

1 2009 

Pengembangan Program Pembelajaran IPA 

BiologiMelalui Media ”MIVI” Bagi Guru 

Untuk MeningkatkanKemampuan Kognitif 

Siswa SLB-Tunarungu 

 

Dikti (Hibah 

Doktor) 
33,3 

2 2009 

Pengembangan Program Pembelajaran IPA 

BiologiMelalui Media ”MIVI” Bagi Guru 

Untuk MeningkatkanKemampuan Sikap 

Ilmiah Siswa SLB-Tunarungu 

 

Fakultas 2 

3 2010 Pengembangan Program Pembelajaran 

MIVI IPA Biologi Untuk Meningkatkan 
Bpps - 
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Kemampuan Hasil Belajar Siswa Di SMALB-

Tunarungu 

 

4 2011 

Perbandingan Kompetensi Guru Ipa  

Di SMALB Dan Di SMK Bpp Pada 

Pembelajaran  Biologi Mivi 

 

Fakultas 2 

5 2011 
Hubunagn antara pengetahuan 

mikrobiologi dengan karakter hidup 
Fakultas 2 

 

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1 

Pengembangan Program Pembelajaran 

IPA BiologiMelalui Media ”MIVI” Bagi 

Guru Untuk MeningkatkanKemampuan 

Kognitif Siswa SLB-Tunarungu 

 

Jurnal 

Pendidikan IPA, 

Volume  hal 65 

2010 

2 

Keefektifan Program Pembelajaran IPA 

Biologi MIVI sebagai Upaya Meningkatkan 

Salah satu Kompetensi Guru di Sekolah 

Menengah kejuruan (SMK)   

Biosfer 

Vol III Nomor 2, hal 

146-153 

2011 

 

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama pertemuan 

Ilmiah/seminar 
Judul artikel ilmiah Waktu dan  tempat 

1 

Seminar Internasional 

Kerjasama Universitas 

Jakarta, Universitas 

Pendidikan Indonesia 

dengan University 

Kebangsaan Malaysia 

Penggunaan Multimedia 

Interactive Visual Dalam 

Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Siswa 

Sekolah Menengah Atas 

 

30 Januari/2013, Jakarta 

2 Seminar pendidikan 

Nasional Pasca Unesa 

Perbandingan Kompetensi 

Guru IPA SMA dan SMK 
13Desember/2012, 
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Dalam Upaya  

MeningkatkanKemampuan 

Kognitif dan Sikap Ilmiah 

Siswa 

 

Surabaya 

3 

Isu-Isu Terkini Pendidikan 

Khas Malaysia Dan 

Pendidikan Kebutuhan 

Khusus  Indonesia 

Perbandingan 

Kompetensi Guru Ipa Di 

SMALB-B Dan 

di SMK BPP Pada 

Pembelajaran  Biologi 

MIVI 

28 Januari 2012, UKM 

Selangor Malaysia 

 

4 
Jurnal Biosfer FKIP Unpas 

Vol 1 tahun 2011 

Pemanfaatan Monopoli 

Sebagai Sarana 

Pembelajaran Untuk  

MeningkatkanKemampuan 

Kognitif dan Sikap Ilmiah 

Siswa 

 

Januari 2012 

5 

Seminar Nasional Asessment 

Otentik dalam implementasi 

pembelajaran aktif dan 

kreatif 

 

Penggunaan LKSdalam 

meningkatkan kemampuan 

hasil belajar siswa SMALB-

Tunarungu 29 anuari/2011 

6 Seminar nasional PAUD 

Monopoli Sebagai Salah 

Satu Permainan 

Edukasidalam Upaya 

Mewujudkanpendidikan 

Berkarakterpada Siswa 

Tunarungu 

Nopember/2010 

7 Prosiding Ppkn 

Proseding Seminar 

Aktualisasi Pendidikan 

Karakter Bangsa 
15 opember/2010 

8 Proceedings Kebutuhan 

Khusus 

Programmed MIVI to 

improved result ability 

learns science Biology at 

student special needs 

Nopember 2010 

9 

Seminar Nasional MIPA 

Universitas Lampung 

Penggunaan LKS Dalam 

Meningkatkan Kemampuan 

Hasil Belajar Siswa di 

SMALB-Tunarungu 

Desember/2010 
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10 
The 4nd Internasional Seminar 

On Science Education 

proceeding 

In service training study 

program “MIVI” for science 

teacher to improve result 

study at special needs 

30 ktober 2010 

11 

Seminar Nasional FKIP 

Universitas 

Lampung 

Pembekalan pembelajaran 

IPA Biologi melalui media 

MIVI untuk meningkatkan 

kompetensi  guru 

8-9 Desember 2010 

12 

Seminar Seminar Nasional 

FPMIPA Universitas 

Negeri Jogyakarta 

Program Pembelajaran 

IPA Melalui Media MIVI 

Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Hasil 

Belajar Siswa  SLB-

Tunarungu 

Juli/2009 

 

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1.  Pengantar mikrobiologi 2009  FKIP 

2.  Panduan Praktikum mikrobiologi 2009  FKIP 

3.  Pengantar Bioteknologi 2010  FKIP 

4.  Pengantar Anatomi dan Fisiologi 

Tubuh Manusia 

2010  Prisma 

 

Semua data yang 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 sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan Hibah Bersaing. 

 

Bandung,10 April 2013  

Pengusul, 

Dr. Mia Nurkanti. M.Kes 

NIP. 196101181986012001 
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BIODATA ANGGOTA 1 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Mimi Halimah., S.Pd., M.Si. 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 15110533 

5 NIDN 9904004307 

6  Tempat dan Tanggal Lahir Cianjur/06  Oktober 1978 

7 E-mail Mimi_iding@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/HP 08122348563 

9  Alamat Kantor Jl. Taman Sari no. 6-8 Bandung 

10 Nomor Telepon/Faks Kantor 0224205317 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan - 

12 Mata Kuliah yang Diampu 1. Praktikum Mikrobiologi 

2. Praktikum Genetika 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi Universitas 

Pasundan Bandung 

Institut Teknologi 

Bandung (ITB) 

 

Bidang Ilmu Pendidikan Biologi Bioteknologi  

Tahun Masuk – Lulus 1998 - 2003 2006 - 2009  

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi Efektivitas Racun 

Laba-laba Niphella 

sp terhadap larva 

Instar III 

Helicoverpa 

armigera Hubner 

Optimasi Medium 

Pertumbuhan 

Schizophyllum 

Commune  Untuk    

Meningkatkan 

Kadar Beta-

Glukan Dengan 
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Fermentasi 

Bawah 

Permukaan 

Nama Pembimbing/Promotor 1. Drs. Otang 

Hidayat., M.Pd. 

2. Drs. Ahmad 

Mulyadi., M.Pd. 

Dr. Pingkan 

Aditiawati 

 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 

1 

 
2010 

Pengembangan Model Praktikum Fisiologi 

Hewan Dengan Metode Mini-Riset Sebagai 

Aktivitas Sains Terintegrasi Untuk 

Meningkatan Pemahaman Konsep Dan 

Keterampilan Proses Sains Mahasiswa 

LEMLIT 

UNPAS 

2 

2 2011 
Hubungan Antara Pengetahuan 

Mikrobiologi dengan Karakter Hidup Sehat 

LEMLIT 

UNPAS 

2 

3 

 
2012 

Peningkatan dan Pembinaan 

Kepropfesionalan Guru Bersertifikat 

Pendidik Melalui Lesson Study pada satuan 

Pendidikan Dasar Yayasan Pendidikan 

Pasundan di Kota Cimahi 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

40 

4 

 
2013 

Peningkatan dan Pembinaan 

Kepropfesionalan Guru Bersertifikat 

Pendidik Melalui Lesson Study pada satuan 

Pendidikan Dasar Yayasan Pendidikan 

Pasundan di Kota Cimahi (Lanjutan) 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

40 

5 

 
2013 

Perbandingan Teknologi LEISA dan 

Konvensional terhadap Penurunan 

Organisme Penggangu Tanaman (OPT) 

padaTanaman Cabai Merah (Capsicum 

anuum) 
 

KKP3N Hibah 

Penelitian 

Litbang 

Pertanian 

110,510 
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D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 

1 2006 

Sosialisasi Cara Pembuatan Bioplastik 

sebagai Media Pembelajaran Biologi pada 

Guru-Guru SMP dan SMA YPI Bandung. 

Pengabdian Masyarakat tahun 

LEMLIT 

UNPAS 
2 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1 

Isyarat Sentuhan Antena Semut 

Dolichiderus terhadap ephid  embun 

madu 

Biosfera Volume  Nomor 2010 

2 

Identifikasi dan karakterisasi jamur 

Entomopathogen yang Berasosiasi 

dengan Spodoptera litura 

Bionatura Volume  Nomor 2011 

3 

Optimasi jenis sumber karbon pada 

medium pertumbuhan Schizophylum 

commune untuk meningkatkan kadar 

beta glukan dengan fermentasi bawah 

permukaan 

Biosfer Volume 3, Nomor 2 

Tahun 2011 

4 

Uji Toksisitas Ekstrak Akar Tuba (Deris 

eliptica Benth) Terhadap Mortalitas 

Larva Aedes aegypty Linn 

Biosfer Volume 4,  Nomor 1 

Tahun 2012 

 

 

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 Pengantar Mikrobiologi 2008 87 

Prodi Biologi 

FKIP UNPAS 

Bandung 

2 Penuntun Praktikum Mikrobiologi 2009 78 Prodi Biologi 

FKIP UNPAS 
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Bandung 

3 Pengantar Bioteknologi 2010 77 

Prodi Biologi 

FKIP UNPAS 

Bandung 

 
 
Semua data yang 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 sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan Hibah Bersaing 
 
 

Bandung,10 April 2013 
Pengusul,  

 

 

 

 

Mimi Halimah, S.Pd., M.Si. 

NIPY : 15110533 
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Lampiran 6. Kuesioner Analisis Kebutuhan Guru tentang penulisan karya ilmiah 

 

Nama: 
 

……………………………………….. Mengajar mata pelajaran: ……… 
…………………………………. 

NIP: ……………………………………….. Kelas: ………………………….. 

Guru sekolah: ………………………………………. Jenis kelamin:L/P 

Pendidikan 
terakhir  

………………………………………. Program studi:………………….. 
………………………………….. 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Isilah kuesioner ini berdasarkan pendapat pribadi anda dengan sejujurnya 

2. Berikan tanda bulat atau silang pada tempat yang disediakan sesuai dengan 

pendapat  

Anda, boleh lebih dari satu jawaban. 
 

1. Sikap 

2. Apakah  motivasi bapak/ibu membuat karya ilmiah: 

a. Untuk persyaratan naik pangkat 

b. Untuk memperluas cakrawala keilmuan 

c. Menumbuhkan etos ilmiah 

d. wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian 

3. Apakah manfaat membuat karya ilmiah bagi bapak/ibu guru 

a.  menjadi wahana transformasi pengetahuan  

b.   Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. 

c. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif; 

d. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber; 
 

4. Apakah  kegunaan dari membuat karya ilmiah bagi bapak/ibu 

a. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan; 

b. Meningkatkan pengorganisasian fakta/data secara jelas dan sistematis; 

c. Memperoleh kepuasan intelektual; 

d. Sebagai bahan acuan/penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya 

 
2. Motivasi 

5. Apakah bapak/ibu membuat karya ilmiah: 

a. Sekali satahun 

b. Dua kali setahun 

c. Tidak pernah 

d. Belum pernah 

6. Darimana saja bapak/ibu mencari inforamasi tentang karya ilmiah: 

a. Buku 
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b. Internet 

c. Penelitian orang lain 

d. Perpustakaan  

3. keterampilan 

7. Karya ilmiah yang pernah bapak/ibu buat, dalam bentuk: 

a. Artikel 

b. Makalah 

c. Buku  

d. Hand out/lembar kerja 

8. Karya ilmiah yang pernah bapak/ibu buat dipublikasikan pada: 

a. Majalah  

b. Surat kabar 

c. Seminar 

d. Buku  

9. Pernahkan bapak/ibu  mengikuti kegiatan seminar, sebagai: 

a. Pemakalah 

b. Peserta 

c. Panitia 

d. Moderator 

4. Minat 

9. Bapak/ibu pernah mengikuti kegiatan penulisan karya ilmiah: 

a. Tingkat lokal (antar sekolah) 

b. Tingkat regional (antar kota) 

c. Tingkat nasional (antar provinsi) 

d. Tingkat internasional (antar Negara) 

10. Apakah bapak/ibu berminat mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah 

a.  Tingkat lokal (antar sekolah) 

b. Tingkat regional (antar kota) 

c. Tingkat nasional (antar provinsi) 

d. Tingkat internasional (antar Negara) 

 
Jawablah  pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda centang pada kolom ya atau tidak 

sesuai dengan hati nurani bapa/ibu guru. 

 

 

Pertanyaan  Ya  Tidak  

Menurut bapak/ibu  tentang karya ilmiah   

1.  Membuat karya ilmiah itu penting   
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2. Membuat karya ilmiah itu sulit   

3. Bapak/ibu pernah membuat karya ilmiah   

4.  Karya ilmiah itu harus dipublikasikan   

5. Pernahkah Bapak/ibu menulis  karya ilmiah, berbentuk makalah   

6. Pernahkah Bapak/ibu menulis artikel ilmiah yang di muat dalam 

jurnal ber-ISSN? 

  

7. Pernahkah Bapak/ibu menulis artikel ilmiah yang di muat dalam 

jurnal nasional terakreditasi? 

  

8. Pernahkah Bapak/ibu  menulis artikel ilmiah yang di muat dalam 

jurnal internasional? 

  

9. Pernahkah Bapak/ibu  menulis buku dalam bidang pendidikan 
dicetak oleh penerbit yang ber-ISBN dan/atau tidak ber-ISBN? 

  

10. Pernahkah Bapak/ibu mencari informasi dari perpustakaan tentang 

karya ilmiah? 

  

11. Pernahkah Bapak/ibu  menulis modul/diklat pembelajaran per 
semester yang digunakan di tingkat provinsi dengan pengesahan 
dari Dinas Pendidikan Provinsi?  

  

12. Pernahkah Bapak/ibu  menulis modul/diklat pembelajaran per 
semester yang digunakan di tingkat kabupaten/kota dengan 
pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;? 

  

13. Pernahkah Bapak/ibu  menulis modul/diklat pembelajaran per 
semester yang digunakan di tingkat sekolah/madrasah setempat? 

  

14. Pernahkah Bapak/ibu  menulis buku pelajaran per tingkat atau 
buku pendidikan per judul yang lolos penilaian BSNP  

  

15. Pernahkah Bapak/ibu  menulis buku pelajaran per tingkat atau 
buku pendidikan per judul yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN  

  

16. Pernahkah Bapak/ibu  menulis buku pelajaran per tingkat atau 
buku pendidikan per judul yang dicetak oleh penerbit dan belum 
ber-ISBN  

  

17. Bapak/ibu mencari informasi dari skripsi orang lain   

18.Bapak/ibu mencari informasi dari internet   

19.   Apakah Karya ilimiah yang bapak/ibu buat dipublikasikan di jurnal   

20. Apakah Karya ilimiah yang bapak/ibu buat dipublikasikan di majalah   

21. Apakah  Karya ilmiah yang bapak/ibu buat dipublikasikan di surat 

kabar 

  

22. Apakah Bapak/ibu  ikut dalam seminar sebagai peserta   

23. Apakah Bapak/ibu  ikut dalam seminar sebagai pemakalah   

24. Apakah  Bapak/ibu berminat mengikuti pelatihan pembuatan karya   
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ilmiah 

25. Apakah Bapak/ibu membuat karya ilmiah yang baik   

26. Apakah Bapak/ ibu tahu bahwa publikasi ilmiah merupakan 

komponen dari PKB (Pengembangan  keprofesian Berkelanjutan)? 

  

 

 

Motivasi  

Pernyataan  Ya  tidak 

1. apakah bapak/ibu pernah membuat karya ilmiah   

2. Apakah bapak/ibu kesulitan untuk membuat karya ilmiah   

3. Apakah bapak/ibu merasa senang membuat karya ilmiah   

4. Apakah bapak/ibu merasa kesulitan dalam menentukan judul   

5. Apakah bapak/ibu merasa kesulitan dalam menentukan masalah   

6. Apakah bapak/ibu merasa kesulitan dalam membuat pendahuluan   

7. Apakah bapak/ibu merasa kesulitan dalam membuat proposal   

8. Apakah bapak/ibu merasa kesulitan dalam membuat tujuan 

penelitian 

  

9. Apakah bapak/ibu merasa kesulitan dalam menentukan metode   

10. Apakah bapak/ibu merasa kesulitan dalam menentkan instrumen   

 

Terimakasih atas kesediaanya mengisi kuesioner ini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


