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C. C. MAKNA KARYA BAGI SEORANG MAKNA KARYA BAGI SEORANG 
GURUGURU

1. Makna Bagi Pengembangan Profesi
Anda adalah seorang guru. Karya ilmiah Anda sangatlah 

bermakna bagi pengembangan profesi Anda. Baik karya ilmiah 
yang berupa artikel, makalah, maupun laporan penelitian 
tindakan kelas. Tidak hanya sebagai persyaratan portofolio 
sertifi kasi dan kenaikan pangkat, namun, karya Anda bisa 
diikutkan dalam ajang/kompetisi guru tingkat lokal, regional, 
dan nasional.

Setiap tahun, cukup banyak lomba atau kompetisi guru 
yang diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun 
independent. Sebagai contoh, ada Lomba Keberhasilan Guru 
dalam Pembelajaran yang setiap tahun biasa diselenggarakan 
Diknas Pusat. Ataupun, lomba-lomba yang lain. Anda dapat 
mempelajari di halaman lampiran buku ini!

Saat karya Anda diikutkan dalam lomba/kompetisi guru, 
ada dua kemungkinan yang akan Anda terima. Menang 
lomba atau kalah. Bila karya Anda menang atau kalah, akan 
menambah poin portofolio sertifi kasi Anda. Di samping itu, 
karya ilmiah Anda sendiri juga telah mmenuhi poin tersendiri 
pula.

Mari kita pelajari Rubrik-Rubrik Penilain Portofolio 
Sertifi kasi di bawah ini!
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Dalam karya ilmiah Anda, terdapat RPP Kreatif. 
Maka, RPP tersebut dapat Anda gunakan untuk memenuhi 
berkas portofolio sertifi kasi Komponen 4 (Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembelajaran). Dengan demikian, Anda akan 
mendapatkan poin 40.

Sekarang, bagaimana dengan makna karya ilmiah Anda? 
Karya ilmiah tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi 
Komponen 7 (Karya Pengembangan Profesi) dalam portofolio 
sertifi kasi.

Bila karya Anda  meraih juara pada lomba tingkat 
nasional,  Anda akan mendapat piagam penghargaan. Maka, 
piagam tersebut dapat digunakan untuk memenuhi komponen 
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6 (Prestasi Akademik) pada portofolio sertifi kasi. Anda akan 
mendapat poin 40.

Namun, bila karya Anda tidak  mendapatkan juara 
bukan berarti, kekalahan Anda akan sia-sia. Anda akan tetap 
mendapatkan piagam sebagai peserta lomba. Maka, piagam 
tersebut dapat digunakan untuk memenuhi komponen 10 
(Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan). Anda 
akan mendapat poin 20.

Dengan demikian, begitu bermakna karya ilmiah Anda 
untuk portofolio sertifi kasi Anda. Akan banyak poin yang 
bisa Anda kumpulkan pada saat Anda menang ataupun kalah 
dalam lomba. Akhirnya, tidak akan ada yang mubazir dalam 
karya Anda.

Karya ilmiah Anda pun akan bermakna sebagai 
pemenuhan syarat kenaikan pangkat.  Dalam Permenpan 
No. 16 tahun 2009, lampiran 1 tentang Rincian Kegiatan 
Guru dan Angka Kreditnya, disebutkan dalam Kolom Unsur 
(Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) dan Kolom Sub 
Unsur (Melaksanakan Publikasi Ilmiah), disediakan angka 
kredit antara 0.2 sampai 4. Contoh, Anda telah membuat karya 
tulis berupa Laporan Hasil Penelitian/PTK, diseminarkan, 
dan disimpan di perpusatakaan sekolah, maka, Anda akan 
mendapat poin 4.


