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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru

Secara etimologi kata strategi bisa berarti siasat, taktik, kiat-kiat, trik-

trik atau cara secara umum, strategi mempunyai pengertian yaitu suatu garis-garis

besar haluan bertindak dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah

ditentukan. 1 Hal ini berarti bahwa strategi mengandung pengertian sebagai cara

atau pola umum yang digunakan untuk bertindak demi pencapaian tujan tertentu.

Keberhasilan proses interaksi antara guru dan siswa yang terjadi di sekolah atau

yang bisa dikenal dengan istilah pembelajaran, sangat ditentukan oleh beberapa

faktor penting, salah satunya adalah kemampuan guru dalam mensiasati

serangakaian tindakan yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Rangkaian

tindakan yang dilakukan guru dengan berbagai pendekatan yang digunakannya

inilah yang kemudian dikenal dengan istilah strategi guru. 2

1. Strategi Guru

Istilah strategi berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa

Yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata ”stratos”

(militer) dengan ”ago” (memimpin). Sebagai kata kerja, stratego berarti

merencanakan (to plan). memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Secara

1 St Fatimah Kadir ., Strategi Belajar Mengajar, (Kendari:STAIN, 2007), h. 1.
2 Lince Ranak, strategi peningkatan profesionalisme guru dalam menghadapi tantangan

di era digital, UPBIJ UT Buton, 26 November 2016.
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umum strategi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang atau

organisasi untuk sampai pada tujuan.3

Dalam bidang pendidikan istilah strategi disebut juga teknik atau cara

yang sering dipakai secara bergantian. Untuk memahami strategi atau teknik

maka penjelasannya biasanya dikaitkan dengan istilah pendekatan dan metode.

Strategi adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan agar terjadi kesesuaian dengan teknik yang diinginkan

dalam mencapai tujuan.4

Menurut Hamdani secara umum Strategi dapat diartikan sebagai suatu
upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada
tujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi adalah
rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus
(yang diinginkan).5

Strategi dalam kensep pendidikan dapat dimaknai sebagai perencanaan

yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan

pendidikan. Jadi strategi guru adalah pendekatan secara keseluruhan yang

berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah

aktivitas dalam kurun waktu tertentu.6

Guru adalah seorang yang pekerjaannya mengajar orang lain, artinya

menularkan pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain (bersifat kognitif),

melatih keterampilan jasmani kepada orang lain (bersifat psikomotorik) serta

menanamkan nilai dan keyakinan kepada orang lain (bersifat afektif). Guru

adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar, yang ikut

3 Annisatul Mufarokah, Strategi dan Model-model Pembelajaran, Tulungagung STAIN
Tulungagung Pres 2003. 1
4 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar,... 2011. Hal 18
5 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Pustaka Setia, Bandung, 2011. Hal 9.

6 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo, Strategu Belajar Mengajar, Bandung 1997
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berperan dalam usaha pembentukkan sumber daya manusia yang potensial

dibidang pembangunan, oleh karena itu guru merupakan salah satu unsur

kependidikan yang harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannnya

sebagai tenaga profesional.7

Menurut keprofesian formal, guru adalah sebuah jabatan akademik

yang memiliki tugas sebagai pendidik, pendidik merupakan tenaga profesional

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai

hasil pembelajaran, melakukan kepembimbingan dan pelatihan, serta melakukan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guru menjadi faktor kunci untuk

mengembangkan potesi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung

jawab. Jadi guru adalah orang yang sadar dalam mengajar peserta didik untuk

menjadikan manusia yang pembelajar.8

2. Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan

kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran

yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.

Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi

yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan

kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah

orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan

7 Degeng, N.S. Ilmu pembelajaran, jakarta 2010.
8Syaifudin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Professional dan Implementasi

Kurikulum, Ciputat Pers, Jakarta, 2002, hlm. 7.
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sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan

kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan

terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.9

Profesionalitas berakar pada kata profesi yang berarti pekerjaan yang

dilandasi pendidikan keahlian. Profesionalitas itu sendiri dapat berarti mutu,

kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang

profesional. Profesionalitas guru dapat berarti guru yang profesional, yaitu

seorang guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar,

melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses

belajar mengajar dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar

dan informasi lainnya dalam penyempurnaan proses belajar mengajar.10

Untuk menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima

hal, yaitu: a). Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, b).

Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta

cara mengajarnya kepada siswa, c). Guru bertanggung jawab memantau hasil

belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, d). Guru mampu berfikir sistematis

tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, e). Guru

seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan

profesinya.11

9 Kunandar. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.) 2007,
h. 15

10 Ranak Lince,  Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru Dalam Menghadapi
Tantangan Era Digital, Universitas Terbuka Convention Center, 26 November 2016, h.  168

11 Supriadi, Dedi.. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. (Yogyakarta : Adicita Karya
Nusa.)., h
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Selain itu profesionalisme seorang guru perlu juga didukung

kompetensi yang harus dimiliki dan mencakup empat aspek sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir

a.) dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya.

2. Kompetensi Kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir b,

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah

kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa,

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

3. Kompetensi Profesioanal

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir

(c) dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

4. Kompetensi Sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir

(d) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi social adalah
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kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar Dengan

demikian profesionalisme merupakan performance quality dan sekaligus sebagai

tuntutan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya.12 Konsekuensinya

guru sebagai profesional dituntut untuk bisa bekerja dalam koridor

profesionalisme. Pengertian umum profesionalisme menunjukkan kerja keras

secara terlatih tanpa adanya persyaratan tertentu. Pemahaman secara scientific

profesionalisme menunjuk pada ide, aliran, atau pendapat bahwa suatu profesi

harus dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada profesionalisme.13

Guru profesional akan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran

dan penilaian yang menyenangkan bagi siswa dan guru sehingga dapat

mendorong tumbuhnya kreativitas belajar pada siswa.14 Kemampuan pendidik

dalam meningkatkan profesionalnya tidak hanya berguna bagi dirinya, tetapi

mempunyai makna yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan pada

umumnya. Seperti yang dikenal saat ini bahwa, keprofesionalan seorang guru

dibuktikan dengan sertifikat profesi (sertifikasi). Melalui sertifikat tersebut pula,

guru mendapatkan manfaat berupa tunjangan yang ditujukan untuk terus

meningkatkan profesionalismenya. Untuk menanggapi hal tersebut,

12 Mulyasa, E. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya), 2008., h 55

13Wirawan Sarlito. Profesionalisme Guru”, dalam Menggagas Pendidikan Rakyat,
Anshori,(Dadang S, (Ed), Alqaprint, Bandung) 2003, h.121

14 Ratika Sari Dewi dkk, Kemampuan Profesional Guru dan Motivasi Kerja Terhadap
Kinerja Mengajar Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
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diberlakukanlah sejumlah UU dan PP dalam pengaturan profesionalisme seorang

guru dan dosen.15

Guru merupakan elemen terpenting dalam sebuah sistem pendidikan.

Ia merupakan ujung tombak pelaksana pendidikan, proses belajar siswa sangat

dipengaruhi oleh bagaimana siswa memandang guru mereka. 16

3. Karya Ilmiah Guru Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan, dan guru

disini berada pada posisi yang sangat strategis bagi seluruh upaya reformasi

pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kualitas murid dan persekolahan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan dalam

sebuah sistem persekolahan akan menjadi tidak berarti jika tidak disertai oleh

adanya guru yang professional. Dengan demikian, keprofesionalan seorang guru

dapat diukur dari segi aktifitasnya dengan lingkup teknologi informasi yang

merupakan sumber kreativitas dan pengembangan terhadap pendidikan yang

sedang dilangsungkan. Oleh karena itu dalam mengembangkan guru yang

professional, seorang guru tidak hanya dituntut untuk mempertebal kemampuan

secara disipliner, tetapi juga mempunyai kualitas yang interdisipliner.17

Setiap guru wajib melakukan berbagai kegiatan dalam melaksanakan

tugas dan tanggung-jawabnya. Lingkup kegiatan guru tersebut meliputi : (1)

mengikuti pendidikan, (2) menangani proses pembelajaran, (3) melakukan

kegiatan pengembangan profesi dan (4) melakukan kegiatan penunjang. Tujuan

15 Ibid., 169
16 Jamaludin, Pembelajaran Yang Efektif, (Jakarta:Depag. Pusat, 2002), h.36.
17 Surya, M., Aspirasi Peningkatan Kemampuan Professional dan Kesejahteraan Guru.

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. No. 21 Tahun ke 5, Januari.
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kegiatan pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar

guru lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi,

kegiatan tersebut bertujuan untuk memperbanyak guru yang profesional, bukan

untuk mempercepat atau memperlambat kenaikan pangkat/golongan. Selanjutnya

sebagai penghargaan kepada guru yang mampu meningkatkan mutu

profesionalnya, diberikan penghargaan, di antaranya dengan kenaikan

pangkat/golongannya. Pengembangan profesi seperti yang dimaksud dalam

petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya adalah kegiatan guru

dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan

untuk peningkatan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme

tenaga kependidikan lainnya maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang

bermanfaat bagi pendidikan. 18

Pengembangan profesi tenaga pendidik bukan sesuatu yang mudah, hal

ini disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, untuk itu

pencermatan lingkungan dimana pengembangan itu dilakukan menjadi penting,

terutama bila faktor tersebut dapat menghalangi upaya pengembangan tenaga

pendidik. Dalam hubungan ini, faktor birokrasi, khususnya birokrasi pendidikan

sering kurang/tidak mendukung bagi terciptanya suasana yang kondusif untuk

pengembangan profesi tenaga pendidik. Sebenarnya, jika mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, birokrasi harus

memberikan ruang dan mendukung proses pengembangan profesi tenaga

pendidik, namun sistem birokrasi kita yang cenderung minta dilayani telah cukup

18 Wayan Koster, Memperjuangkan Nasib Guru dan Dosen. Jakarta, 2006, hal 106
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berakar, sehingga peran ideal sebagaimana dituntun oleh peraturan perundang-

undangan masih jauh dari terwujud.19

Untuk mewujudkan profesionalisme guru maka setiap guru harus

melaksanakan Pengembangan keperofesian berkelanjutan (PKB) yang diarahkan

untuk memenuhi standar kecukupan minimal yang dipersyaratkan. Salah satu

kemampuan yang harus dimiliki oleh guru adalah kemampuan dalam penulisan

ilmiah, lebih khusus lagi terkait Peniliatan Tindakan Kelas (PTK).

Permasalahannya adalah kurangnya guru melaksanakan penelitian dalam rangka

meningkatkan kualitas pengajarannya. Beberapa permasalahan terkait antara lain :

1) Minat guru untuk melakukan penelitian sangat rendah. Proses pembelajaran

yang dilakukan guru sekian lama hampir tidak tersentuh penelitian. Guru terjebak

dalam proses rutinitas pelaksanaan pembelajaran dan melalaikan komponen lain

dalam siklus pembelajaran itu sendiri. Guru seharusnya melakukan penelitian

(tindakan kelas) untuk mengukur efektifitas pembelajaran, dan melakukan upaya

perbaikan dengan berbasis data temuan. 2). Adanya keharusan melakukan

pengembangan profesi dalam bentuk penulisan karya ilmiah , baik itu dalam

bentuk penilitian tindakan kelas (PTK), maupun karya tulis ilmiah bidang

pendidikan yang lainnya menyebabkan banyak guru yang berhenti

kepangkatannya pada golongan IV/a.

Hal-hal tersebut diatas tidak terlepas dari kondisi di lapangan antara

lain: a). Kegiatan atau program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah

maupun yang dilakukan secara swadana guru selama ini yang menyangkut

19 Irawan, Aguk, MN, Cara Asyik Menjadi Penulis Beken. (Yogyakarta: Arti Bumi
Intaran) 2008, hal, 8
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penulisan ilmiah bagi guru masih sangat kurang. b). Pelatihan-pelatihan KTI bagi

guru yang dilaksanakan sejauh ini masih dominan pada tataran teori atau konsep,

belum banyak yang praktis. c). Hasil-hasil pelatihan umumnya belum berdampak

langsung terhadap kemampuan dan produktifitas guru dalam menulis. d).Pelatihan

yang dilakukan belum sampai pada dihasilkannya tulisan ilmiah. Ada beberapa

penyebab hal ini, antara lain kurangnya waktu yang tersedia dalam pelatihan,

metode pelatihan, faktor guru/ peserta pelatihan, dan lain lain. e). Tidak adanya

tindak lanjut setelah dilakukannya pelatihan sehingga pengetahuan, konsep yang

diperoleh, yang ditransfer oleh narasumber/ instruktur mengendap dan tumpul

karena tidak diimplementasikan.20

B. Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Upaya

Peningkatan Kemampuan Menulis Karya Tulis Ilmiah

Berpijak dari harapan dan kenyataan seputar kemampuan guru dalam

penulisan Karya Tulis Ilmiah, diperlukan strategi untuk meningkatkan

kemampuan mereka dalam penulisan tersebut sebagai wujud pengembangan

profesional diri. Beberapa strategi meningkatkan kemampuan menulis karya tulis

ilmiah sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari kepentingan pengembangan diri guru dalam

menghadapi perubahan dari konvensional ke penulisan Karya Tulis Ilmiah dan

teori Manajemen perubahan, strategi yang dapat dilakukan meliputi: (a) tingkatan

awareness, guru harus menyadari bahwa regulasi yang ada sangat dibutuhkan

20 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
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untuk pengembangan diri, menulis Karya Tulis Ilmiah juga sudah menjadi

kebutuhan dan makanan sehari-hari berkaitan dengan tugas, bertindak proaktif,

tidak perlu reaktif, karena semua itu demi kebaikan dan perbaikan atas kondisi

yang ada, ada atau tidak ada aturan tersebut, guru hendak meyadari jika ia

lakukan dapat menjadi contoh juga bagi peserta didik. (b) menumbuhkan desire,

jika sudah menyadari pentingnya guru menulis Karya Tulis Ilmiah, seharusnya

timbul hasrat atau keinginan yang tinggi untuk melakukan pengembangan diri

tersebut.21

Kedua, berpijak pada regulasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral

Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan

beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru, strategi yang

dapat digunakan untuk mengembangkan keprofesionalan guru, terutama

penulisan Karya Tulis Ilmiah, guru dapat melakukan aktivitas secara rutin dan

konsisten berupa Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, berpartisipasi

dalam pertemuan ilmiah (seperti kegiatan yang sedang dilakukan sekarang ini),

melakukan penelitian (Khususnya Penelitian Tindakan Kelas), selalu Mengikuti

berita aktual dari media pemberitaan secara selektif yang terkait dengan bidang

yang ditekuni guru akan dapat membantu proses peningkatan profesionalisme

guru, Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi, dan menggalang

21 Achmad Supriyanto, Harapan, Kenyataan dan Strategi Peningkatan Kemampuan Guru
dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah, AP FIP UM. Di akses pada tanggal 29 April 2019
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kerjasama dengan teman sejawat, dalam melakukan penelitian tindakan kelas,

berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, dan kegiatan-kegiatan profesional lainnya.22

Ketiga, guru dapat melakukan pembiasaan dalam menulis Karya Tulis

Ilmiah baik untuk keperluan kenaikan pangkat atau untuk pemenuhan kebutuhan

pengembangan keprofesian guru yang dilakukan sehari-hari. Gunakan waktu

luang untuk focus pada penulisan, buat target setiap hari harus menghasilkan satu

sampai dengan lima halaman penulisan karya ilmiah dan lakukan kegiatan

manajemen file Karya Tulis Ilmiah secara baik, dan didukung dengan penguasaan

penulisan berbasis computerized. Melalui cara seperti ini dan dilakukan secara

konsisten akan dihasilkan banyak karya dari setiap guru setiap semester, akhir

tahun, maupun menjelang kenaikan jabatan. 23

Keempat, perlunya diadakan lomba penulisan Karya Tulis Ilmiah

untuk semua guru mulai dari level satuan pendidikan, regional, nasional, dan

internasional. Lomba perlu diadakan secara periodik, setiap peserta diberi

penghargaan, bagi yang menjadi juara terbaik, dipromosikan pada level lomba

yang lebih tinggi. Melalui lomba inilah, mereka termotivasi untuk selalu

mengembangkan diri secara profesional dalam jangka panjang.24

1. Karya ilmiah

Karya  tulis  ilmiah  adalah  suatu  produk  dari  kegiatan  ilmiah.

Mem-bicarakan produk    ilmiah,    pasti    kita    membayangkan    kegiatan

yang    dilakukan    untuk menghasilkan  temuan  baru  yang  bersifat  ilmiah,

22 Supriyanto Achmad, Kenyataan dan Strategi Peningkatan Kemampuan Guru, Di akses
pada tanggal 29 April 2019 hal 6

23 Supriyanto Achmad...6
24 Achmad Supriyanto...h, 7
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yaitu  penelitian. Memang temuan ilmiah  dilakukan  melalu  penelitian,  namun

tidak  hanya  penelitian  merupakan  satu-satunya karya tulis ilmiah. Karya tulis

ilmiah adalah suatu tulisan  yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan

itu  dilakukan  berdasarkan  penyelidikan,  pengamatan,  pengumpulan data yang

diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini

menggunakan  metode  ilmiah  yang  sistematis  untuk  memperoleh  jawaban

secara ilmiah  terhadap  permasalahan  yang  diteliti.  Untuk  memperjelas

jawaban   ilmiah berdasarkan  penelitian,  penulisan  karya  tulis  ilmiah  hanya

dapat  dilakukan  sesudah timbul suatu masalah, yang kemudian dibahas melalui

penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut.25

Menurut Kosasih karya Ilmiah adalah karangan atau tulisan yang disusun
dengan metode ilmiah yakni metode yang didasarkan cara berfikir yang
sistematis dan logis, masalah-mkasalah yang objektif dan aktual.26

Eko Susilo M menjelaskan karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun
karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari
dari berbagai hasil pengaatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang
ilmu tertentu yang disusun menggunakan metode tertentu dengan
memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat
dipertanggungjawabkan keilmiahannya.27

Heri Firman menjelaskan bahwa karya ilmiah merupakan laporan berupa
tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan mrlalui hasil penelitian
ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penuisan
memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku dimasyarakat
keilmuan. 28

Karya ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia

pendidikan. Begitupula dalam ranah penelitian. Bagian dari hasil karya ilmiah

25 Wasmana, penulisan karya ilmiah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Sekolah
Tinggi  dan Ilmu Pendidikan Siliwang 2018.

26 Zuhrufi dan Nur, Analisis Prokdutivitas Karya Ilmiah Pustakawan, Universitas
Diponegoro 2012

27Ana Rosmiati , Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah, (surakarta, ISI Pres 2017) hal. 83
28Ana Rosmiati , Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah.....hal. 84
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merupakan hasil dari penelitian maupun pengabdian kepda masyarakat.

Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam

riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian yang ataupun lembaga pendidikan. 29

Adapun, yang dimaksud dengan kaidah-kaidah keilmuan adalah bahwa

karya ilmiah menggunakan metode ilmiah didalam membahas permasalahan,

menyajikan kajiannya menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain seperti:

bersifat objektif, logis, empiris (berdasarkan fakta), sistematis, lugas, jelas dan

konsisten. Pada mulanya, karya tulis ilmiah adlah tulisan yang didasarkan atas

suatu penelitian ilmiah. 30

Tidak semua karya tulis merupakan  karya ilmiah, sebuah cerita

pendek, sebuah puisi, sebuah berita disurat kabar merupakan karya tulis tetapi

bukan karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang memenuhi

syarat paling tidak (a) isi kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah, (b)

langkah pengerjaannya mengguanakan metode (cara berfikir) ilmiah, dan (c)

sosok tampilannya memenuhi persyaratan sebagai suatu tulisan keilmuan.

Karya ilmiah adalah suatu karya ilmiah yang memuat dan mengkaji

suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Adapun

yang dimaksud dengan kaidah-kaidah keilmuan adalah bahwa karya ilmiah

menggunakan metode ilmiah didalam membahas permasalahan, menyajikan

kajiannya menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah seperti menggunakan

29Fifit Firmadani, Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru. FKIP, Universitas Tidar
Indonesia, Tahun 2017,

30 Fifit Firmadani...
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prinsip-prinsip keilmuan yang lain, seperti : bersifat objektiflogis, empiris

(berdasarkan fakta), sistematis, lugas, jelas dan konsisten.31

Memahami pengertian umum tentang karya ilmiah, diperlukan juga

pengetahuan tentang derajad keilmiah suatu karya ilmiah. Bauer dalam kaitan ini

menyatakan bahwa karya ilmiah itu lebih tinggi dari pada pengetahuan yang

didasarkan atas kepercayaan dan cerita-cerita rakyat. Bauer termasuk yang setuju

bahwa karya ilmiah adalah karya yang bersumber dari penelitian.

Tahap berikutnya adalah ketika karya ilmiah  tersebut sudah menjadi

textbook dan kebenarannya menjadi seakan absolute sehingga menjadi sejenis

materi pengajaran dogmatis maka karya ilmiah akan naik ke jenjang ketiga.

Karya ilmiah sering juga disebut dengan istilah karangan ilmiah atau

tulisan ilmiah. Karya ilmiah meruapakan suatu karya ilmiah atas dasar

pengetahuan, sikap dan cara berfikir ilmiah yang selanjutnya dituangkan dalam

bentuk tulisan dengan cara ilmiah pula. 32. Dari pengertian itu dapat dikatakan

bahwa karya ilmiah terbentuk dari tiga kopmponen, yaitu pengetahuan ilmiah,

sikap ilmiah dan berfikir ilmiah. Hasil dari proses ketiga komponen itu

selanjutnya dikomunikasikan secara tertulis kepada kelompok sasaran.

Komponen pertama, yaitu pengetahuan ilmiah yang merupakan suatu

pengetahuan yang keberadaannya atau proses penemuan dan atau

pengembangannya melalui metode ilmiah.33 Karya ilmiah yang dimaksud adalah

perwujudan dari bangunan cara berfikir deduktif (teoritik) dan induktif (empirik),

31 Arikunto., Prosedur Penelitian. (Jakarta:Rineka Cipta),. 2002, hal 67
32 Ulfiatin, Nurul. 1999. Penulisan Karya Ilmiah, Malang : Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Malang. h 26
33 Ulfiatin, penulisan karya ilmiah....h 28
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sebagai representasi proses yang sistematik dalam menemukan/mengembangkan

pngetahuan alimiah iniah yang diklasifikasikan sebagai komponen kedua, yaitu

cara berpikir ilmiah. Proses berfikir ilmiah ini secara umum ditandai adanya : (1)

pengajuan masalah, (2) pengajuan hipotesis, (3) verifikasi data empirik, dan (4)

penarikan kesimpulan. Komponen karya ilmiah yang ketiga adalah adanya

penerapan sikap ilmiah. Sebuah karya tulis disebut Ilmiah apabila didalamnya

terdapat ide pokok (thesis statement) yang bisa diterima secara nalar dan ada

dukungan/bukti untuk memperkuat ide pokok tersebut, ide pokok itu bersifat

opini bukan fakta. 34

2. Jenis-jenis karya ilmiah

Widjono menjelaskan ragam bahasa ilmiah adalah sasaran verba yang

digunakan untuk mengkomunikasikan proses kegiatan dan hasil penalaran ilmiah,

dalam penulisan: Penulisan laporan yang berbentuk, surat artikel, maupun

berbentuk naskah ; laporan hasil penelitian, makalah, skripsi, tesis, dan disertai

laporan pekerjaan yang berbentuk surat, artikel, maupun naskah laporan

pertanggung jawaban, laporan kegiatan, laporan keuangan. 35

Sedangkan ciri ragam bahasa ilmiah sebagai berikut:

a. Jelas struktur kalimat dan maknanya.

b. Singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara

lengkap.

34 Latie, Mohammad Adnan. 1999, penulisan karya tulis ilmiah, Jurnal Gentengkali.
Edisi I Tahun 1999

35Widjono, HS.2005. Bahasa Indonesia. Matakuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi, (Jakarta, PT Gramedia Widisarana Indonesia) hal. 21
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c. Cermat dalam memilih istilah/kata, ejaan, bentuk kata, kalimat.

Paragraf dan penalaran.

d. Memproduksi konsep atau temuan yang sudah ada dan

mengembangkan dengan temuan baru atau konsep yang belum pernah

ada.

e. Objektif dapat diukur kebenarannya  secara terbuka oleh umum,

menghindar bentuk persona dan ungkapan subjektif.

f. Menggunakan unsur baku kosakata/istilah, bentuk kata, kalimat dan

penalarannya.

g. Konsisten dalam menggunakan penalaran, istilah, sudut pandang,

pengendalian variabel topik, permasalahan, sampai dengan kesimpulan

dan saran.36

Kriteria atau karekteristik dari jenis-jenis suatu karya tulis akan

diuraikan dibawah ini. Makalah (paper) dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Makalah kerja yaitu tulisan yang mengkaji suatu permasalahan secara

sistematis, jelas dan logis.

b. Makalah tugas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat menyelesaikan

suatu mata kuliah.

2. Sebagai laporan apa yang sudah diketahui tentang mata kuliah

tertentu.

36 Ana Rosmiati , Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah .... h 88
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3. Merupakan pembahasan suatu masalah walaupun tidak terlalu

mendalam. Paper jenis ini biasanya didasarkan atas library reserch.

c. Makalah penelitian yaitu suatu tulisan yang berisi hasil penelitian

lapangan.

1. Bentuk-bentuk karya ilmiah

a. Makalah

Tanjung dan Ardial mengemukakan bahwa makalah adalah karya tulis

yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara

sistematis  dan disertai analisis yang logis dan objektif sedangkan menurut

Surakhman  makalah adalah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan

secara tertulis baik sebagai hasil pembahasan buku maupun  sebagai hasil

karangan tentang suatu pokok permasalahan. Makalah dapat berupa hasil

pembahasan buku atau hasil suatu pengamatan. Kertas kerja adalah karangan

yang berisi prasaran, usulan, atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan

suatu pokok persoalan,  untuk dibacakan dalam rapat kerja, seminar, simposium

dan sebagainya.

b. Laporan

Hampir setiap orang tidak pernah lepas dari yang namanya membuat

laporan baik laporan kegiatan, laporan kerja, laporan penelitian, laporan keungan

dan sebagainya. Adapun jenis laporan sebagai berikut:

1. Laporan ilmiah

Laporan ilmiah adalah laporan yang disusun melalui tahapan

berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode ilmiah yang sudah
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disepakati oleh ilmuan (E. Zaenal Arifin). Dan menurut Nafron Hasyim dan

Amran Tasai kebenaran secara  objektif karena didukung oleh data yang benar

dan disajikan dengan penalaran serta analisis yang berdasarkan metode ilmia.

2. Laporan tesis

Laporan tentang hal teknis penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau

instansi. Laporan teknisi mengndung data objektif tentang suatu, data objektif

dalam laporan teknis itu juga mengandung sifat ilmiah, tetapi segi kepribadiannya

lebih menonjol.

Ciri-ciri laporan menurut Gugun Gunadi

a. Ringkas, dalam laporan yang ditulis hanya mengemukakan hal-hal

pokok secara ringkas yang berhunumgan dengan tugasnya sehingga

penerima laporan segera mengetahui permasalahnnya.

b. Lengkap,  laporan dapat semakin sempurna jika dilengkapi dengan

bibiografi atau sumber kepustakaan.

c. Logis, laporan dianggap logis jika keterangan yang dikemukakan dapat

ditelusuri alasan-alasan  yang masuk akal.

d. Sistematis, laporan dianggap logis jika keterangan yang ditulisnya

disusun dalam satuan-satuan yang berurutan dan saling berhubungan.37

3. Skripsi

Skripsi adalah istilah yang digunakan diindonesia untuk

mengilustrasikan  suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian

37Gugun Gunandi, Pengertian, Tujuan dan ciri laporan, 2003.
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sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan/ fenomena dalam bidang ilmu

tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.

4. Tesis

Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang

dikemukakan dalam karya  tulis ilmiah, untuk mendapatkan gelar keserjanaanya

pada perguruan tinggi. Tesis juga dapat berarti sebuah karya tulis resmi akhir

seorang mahasiswa. Tesis diharapkan mempunyai tingkat pembahasan lebih

dalam dari pada skripsi. Pernyataan-pernyataan dan teori dalam tesis didukung

oleh argumen-argumen yang lebih kuat, jika dibandingkan dengan skripsi.

5. Disertasi

Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa

dalam menyelesaikan program S3 ilmu pendidikan. Disertasi merupakan bukti

kemampuan yang bersangkutan dengan melakukan penilaian yang berhubungan

dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. Disertasi ialah

karangan yang diajukan untuk mencapai gelar doktor, yaitu gelar tertinggi yang

diberikan oleh suatu universitas.

6. Resensi

Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya, karya yang

dimaksud disini adalah berupa buku dan karya seni film dan drama.  Menulis

resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan dan informasi yang diperoleh dari buku

dan disampaikan kepada masyarakat.38

38 Ana  Rosmiati , Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah....hal. 96
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7. Esai

Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara

sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisannya. Esai sebagai suatu bentuk

karangan dapat bersifat subjektif.

8. Artikel Ilmiah

Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal

atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti

pedoman yang telah disepakati atau ditetapkan. Bisa ditulis secara khusus, bisa

pula ditulis berdasarkan hasil penelitian semisal skripsi, tesis, disertasi atau

penelitiannya dalam bentuk lebih praktis.39

2. Manfaat Penulisan Karya Ilmiah

Penyusunan karya Ilmiah memberikan banyak manfaat baik bagi

penulis atau bagi masyarakat. Sekurang-kurangnya ada enam manfaat yang

diperoleh dari menulis karya ilmiah, sebagai berikut: Penulis akan terlatih

mengebangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis

karya ilmiah, ia mesti membaca terlebih dahulu kepustakaan yang ada

relevansinya dengan topik yang akan dibuat. Penulis akan terlatih

menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber, mengambil sarinya, dan

mengebangkannya ketingkat pemikiran yang lebih matang. Penulis akan

berkenalan dengan kegiatan kepustakaan, seperti mencatat bahan bacaan dalam

katalog pengarang atau katalog judul buku. Penulis akan dapat meningkatkan

keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan

39Ana  Rosmiati , Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah.....hal.96
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sistematis. Penulis akan mendapatkan kepuasan intelektual. Penulis turut

memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat.40

C. Kajian Relevan

Penelitian yang rekevan digunakan sebagai perbandingan yang

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah yang dan menguatkan

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang lain.

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh:

1. Achmad Supriyanto dengan judul penelitian:” Peningkatan kemampuan

Guru dalam menulis Karya Ilmiah melalui pelatihan  penelitian Tindakan

Kelas AP FIP UM. 41. Penelitian ini terfokus pada penelitian Tindakan

Kelas sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Stategi

Guru Dalam Meningkat Kemampuan Guru Dalam Menulis Karya Ilmiah

baik itu Penelitian Tindakan Kelas maupun Penelitian Eksperimen.

2. Aritsya Imswatama DKK dengan judul penelitian:”Meningkatkan

Kompetensi Profesional Guru SMP Negeri 7 Kota Sukabumi Melalui

Pendampingan Penyusunan Karya Ilmiah”. Penelitian ini terfokus pada

Meningkatkan kompetensi Profesional Guru melalui pendampingan

penyusan karya Ilmiah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

terfokus pada Strategi masing-masing Guru dalam meningkatkan

40 Zaenal Arifin , Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta, Grasindo  hal. 4
41 Achmad Supriyanto, peningkatan kemampuan Guru dalam menulis Karya Ilmiah

melalui Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas, AP FIP UM, Di akses pada tanggal 29 April 2019
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kemampuan menulis karya ilmiah sebagai pengembangan profesionalisme

guru. 42

3. Raden Bambang Sudarsono dengan judul penelitian “Pengembangan

Profesi Tenaga Pendidik Melalui Karya Ilmiah Dalam Rangka Menuju

Pendidikan yang Bermutu”. Penelitian ini terfokus pada Pengembangan

Profesi Tenaga Pendidik untuk pendidikan yang bermutu sedangkan

penelitian yang dilakukan peneliti adalah Strategi Pengembangan

Profesionalisme Guru melalui Karya tulis ilmiah.43

4. Lukhy Ardinata dengan judul penelitian” Upaya peningkatan kemampuan

guru dalam menulis karya ilmiah di SMA Negeri 1 Mojolaban” penelitian

ini terfokus pada upaya guru dalam meningkatkan kemampuan menulis

karya ilmiah saja, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti strategi

pengembangan profesionalisme melalui upaya peningkatan kemampuan

menulis karya ilmiah.44

5. Amat Jaedun dengan judul penelitian” Pengembangan profesionalisme

guru melalui penulisan karya tulis ilmiah” penelitian ini terfokus pada

pengembangan profesionalisme guru, sedangkan penelitian yang

42 Aritsya Imswatama dkk, Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru SMP Negeri 7
Kota Sukabumi Melalui Pendampingan Penyusunan Karya Ilmiah, UNIVERSITAS
Muhammadiyah Sukabumi 2108

43 Sumarsono Bambang Raden, Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik Melalui Karya
Ilmiah Dalam Rangka Menuju Pendidikan yang Bermutu, administrasi pendidikan FIP UM di
akses 10 Juni 2019

44Lukhy Ardinata, Upaya Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Menulis Karya Ilmiah
Di SMA Negeri 1 Mojolaban. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016
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dilakukan peneliti terfokus pada strategi guru dan upaya yang dilakukan

guru dalam menulis karya ilmiah. 45

45 Amat Jaedun, Pengembangan profesionalisme guru melalui penulisan karya tulis ilmiah.
Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
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