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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan ke depan (forward linkage) dan 

kaitan ke belakang (backward linkage). Forward linkage berupa pendidikan yang 

bermutu, merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang 

maju, modern, makmur dan sejahtera. Backward linkage berupa pendidikan yang 

bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, guru mempunyai fungsi, peran, dan 

kedudukan yang sangat strategis. Guru yang bermutu merupakan syarat mutlak 

hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di 

dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru 

yang berkualitas. 

Di Indonesia, seperti tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa 

pendidik (guru) merupakan tenaga profesional. Profesional seperti yang 

diungkapkan Greta G. Morine-Dershimer: 

 “A profesional is a person who possesses some specialized knowledge and 
skills, can weigh alternative and select from among a number of 

potentially productive actions one that is particularly appropriate in a 
given situation“ (Cooper,1990, hlm. 26).  

Orang disebut profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan khusus yang dapat menimbang dan memilih salah satu alternatif 

yang sangat tepat dalam situasi tertentu dari sejumlah tindakan yang mungkin 

dilakukan. 

Menurut UU No 14 Tahun 2005 pasal (1) ayat (4) profesional adalah 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 
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penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi.  

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional merupakan bagian 

dari pembaharuan sistem pendidikan nasional. Guru sebagai profesi terikat pada 

etika, moral dan nilai yang berlaku pada profesinya. Suatu profesi adalah suatu 

pekerjaan yang dilakukan oleh orang terdidik khusus untuk pekerjaan tersebut, 

meniti kariernya pada pekerjaan tersebut, dan melakukan tugas sesuai dengan 

etika yang berlaku (Hasan, 2008, hlm. 10). Suatu profesi selain dibutuhkan oleh 

masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan. Sehingga 

masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap efek yang 

ditimbulkannya dari pekerjaan profesinya itu (Sanjaya, 2008, hlm. 15). 

Sebagai tenaga profesional sesuai dengan pasal 39 dan pasal 40 UU No 20 

Tahun 2003, ayat (2), guru berkewajiban mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan guru wajib memiliki 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional sesuai UU No 14 Tahun 2005 pasal (10). 

Kompetensi dipahami sebagai kemampuan. Baik kemampuaan yang 

tampak maupun yang tidak tampak. Kemampuan yang tampak disebut 

performance (penampilan). Performance itu tampil dalam bentuk tingkah laku 

yang dapat didemonstrasikan, sehingga dapat diamati, dapat dilihat dan dapat 

dirasakan. Kemampuan yang tidak tampak disebut kompetensi rasional, yang 

dikenal dalam taksonomi Bloom sebagai kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Kedua kompetensi itu saling terkait. Kemampuan (performance) 

akan meningkat apabila kompetensi rasional berkembang. 

Secara umum kompetensi  merupakan pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpik ir dan bertindak. 

Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus 
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memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. 

Begitu pentingnya guru yang kompeten sehingga mampu menunjang 

kualitas pendidikan juga dikarenakan guru memiliki beberapa peran yaitu guru 

sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru 

sebagai demonstrator, guru sebagai motivator, dan guru sebagai evaluator 

(Sanjaya, 2009, hlm. 21-31). 

Peran guru sebagai sumber belajar dalam arti pengetahuan yang dimiliki 

guru merupakan sumber pengetahuan bagi siswa, dalam hal ini seorang guru harus 

benar-benar menguasai segala materi pelajaran yang diampunya seka ligus 

pengetahuan lain yang berguna dalam menunjang siswa belajar. Guru sebagai 

fasilitator, memberikan pelayanan bagi terselenggaranya proses belajar mengajar, 

mampu berinteraksi dengan komunikasi yang baik dengan siswa, mengelola 

berbagai sumber dan media belajar yang dapat membantu siswa dalam belajar.  

Guru juga sebagai pengelola (learning manager) dimana guru harus 

mengkondisikan iklim belajar yang nyaman bagi siswa, guru membuat rencana 

pembelajaran, mengorganisasikan berbagai sumber belajar, memimpin kelas, 

mengawasi kelas agar tujuan pembelajaran atau tujuan siswa belajar dapat 

tercapai. Berperan sebagai demonstrator, guru merupakan seorang teladan. Guru 

sebagai model bagi siswa baik dalam sikap, perilaku dan kemampuan memberikan 

peragaan dalam kelas terutama untuk  meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran. Setiap siswa memiliki keunikan, tidak ada siswa yang benar-

benar sama dalam segala hal, masing-masing membutuhkan perlakuan yang 

berbeda-beda, hal ini dibutuhkan peran guru sebagai seorang pembimbing. 

Membimbing siswa dalam mengembangkan potensinya serta membimbing 

perilakunya dalam mencapai tujuan hidupnya. Guru sangat berperan dalam 

membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya 

secara optimal (Mulyasa, 2006, hlm. 35). 

Kesempatannya berdiri di depan kelas, bagi seorang guru dapat 

memberikan motivasi terhadap siswa. Siswa yang termotivasi akan lebih mudah 
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dalam mencapai tujuan belajarnya. A motive is a set predisposes the indevidual of 

certain activities and for seeking certain goal (Woodwort dalam Sanjaya 2008, 

hlm. 250). Hal lain seperti diungkapkan Arden dalam Sanjaya (2008, hlm. 250). 

“motives as internal condition arouse sustain, direct and determine the intensity 

of learning effort, and also define the set satisfying or unsatisfying consequences 

of goal”. Motivasi ada di diri seseorang yang dapat menyebabkan seseorang 

melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan.  Menurut Sanjaya (2009, hlm. 

21), dalam menjalankan perannya sebagai seorang motivator, guru dapat 

melakukan hal-hal sebagi berikut; memperjelas tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, membangkitkan minat siswa, menciptakan suasana yang menyenangkan 

dalam belajar, memberikan pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa, 

memberikan nilai, memberikan komentar terhadap hasil pujian siswa, 

menciptakan persaingan dan kerjasama antar siswa. Selain cara tersebut, dalam 

hal-hal tertentu siswa dapat pula dibangkitkan motivasinya dengan memberikan 

tugas berat, hukuman, teguran dan beberapa cara tindakan negatif lainnya. 

Peran yang terakhir bagi guru adalah sebagai seorang evaluator. Guru 

berperan mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya sebagai 

evaluator. Pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 

yang telah ditentukan atau  menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap 

materi pelajaran. Kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Sebagai kegiatan yang 

bertujuan untuk menilai keberhasilan siswa, evaluasi memegang peranan yang 

sangat penting. Sebab melalui evaluasi, guru dapat menentukan apakah siswa 

yang diajarnya sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga 

mereka layak diberikan program pembelajaran baru atau malah sebaliknya siswa 

belum dapat mencapai standar minimal, sehingga mereka perlu diberikan program 

remedial. Kelemahan yang sering terjadi sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi 

adalah guru dalam menentukan keberhasilan siswa terbatas pada hasil tes yang 

biasanya dilakukan secara tertulis, akibatnya sasaran pembelajaran hanya terbatas 
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pada kemampuan siswa untuk mengisi soal-soal yang biasa keluar dalam tes. 

Perlu juga dilakukan evalusi pada proses belajar siswa untuk menyempurnakan 

hasil evaluasi hasil belajar siswa. Evaluasi, selain mengukur keberhasilan siswa 

dapat juga digunakan untuk mengukur kinerja guru. Evaluasi ini dimaksudkan 

untuk melihat sejauh mana keberhasilan guru dalam mengiplementasikan 

perencanaannya. 

Peran-peran guru di atas sering tidak optimal karena pekerjaan guru yang 

dilaksanakan di ruang kelas yang terisolir membawa konsekwensi guru 

kekurangan kolega yang dapat membantu mengamati pekerjaannya dan untuk 

diajak dialog berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan (Zamroni, 2000, hlm. 40). 

Pekerjaan guru juga merupakan soft profession (Zamroni, 2000, hlm. 62). 

Pekerjaan kategori soft profession memerlukan kadar seni dalam melaksanakan 

pekerjaan dan tidak dapat dijabarkan secara detail dan pasti, sebab langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang harus diambil sangat ditentukan oleh kondisi 

dan situasi pekerjaan itu dilakukan. Implikasi dari pekerjaan soft profession ini 

tidak menuntut pendidikan khusus tetapi hanya menuntut kemampuan minimal. 

Tetapi kemampuan awal ini harus setiap saat ditingkatkan untuk mengikuti 

perkembangan. Untuk itulah guru-guru perlu mendapat pendidikan dan pelatihan 

(diklat) secara rutin selama menjalankan tugasnya (inservice training). Rebore 

dalam Danim (2002, hlm. 33) menyatakan secara prinsip mengemukakan bahwa 

kegiatan pendidikan dan pelatihan guru merupakan upaya membantu 

mengembangkan sense of aspiration atas diferensiasi kultural antarguru, kepala 

sekolah, dan staf, serta mengembangkan strategi pengelolaan bidang kesiswaan 

yang dikaitkan dengan dimensi kultural yang ada. 

Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan kegiatan utama dalam 

pengembangan guru. Hal itu didukung dengan pasal 40 UU No 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas ayat (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak 

memperolehpembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, dan 

juga ayat (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mempunyai 

komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan 
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dan pelatihan menurut hasil penelitan Punakelar dalam Danim (2002, hlm. 42) 

bermanfaat positif untuk memperbaiki status dan mengatasi krisis yang dialami. 

Guru mengalami krisis kemampuan berhubungan dengan perubahan tuntutan akan 

mutu pendidikan dan kemudahan akses informasi dimana peserta didik atau siswa 

dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber.  

Kebutuhan diklat untuk guru juga diperkuat dengan data sebagai berikut. 

Data kelayakan guru secara nasional untuk mengajar terlihat begitu 

memprihatinkan terutama untuk guru Sekolah Dasar (SD), hampir setengahnya 

(49,3 %) tidak layak untuk mengajar. Secara lebih rinci data mengenai kelayakan 

guru mengajar secara nasional dapat dilihat dari tabel berikut  ini; 

Tabel 1.1 

Guru dan Kepala Sekolah 
Menurut Kelayakan Mengajar Tahun 2002/2003 

No. Kelayakan Negeri % Swasta % Jumlah % 

1 
SD 1,143,070 92.6 91,857 7.4 1,234,927 100.0 

a. Layak 584,395 47.3 41,315 3.3 625,710 50.7 

b.Tidak Layak 558,675 45.2 50,542 4.1 609,217 49.3 

2 
SMP 311,531 66.7 155,21

7 

33.3 466,748 100.0 

a. Layak 202,720 43.4 96,385 20.7 299,105 64.1 

b.Tidak Layak 108,811 23.3 58,832 12.6 167,643 35.9 

3 
SMA 122,803 53.4 107,31

1 

46.6 230,114 100.0 

a. Layak 87,379 38.0 67,051 29.1 154,430 67.1 

b.Tidak Layak 35,424 15.4 40,260 17.5 75,684 32.9 

4 
SMK 48,645 33.0 98,914 67.0 147,559 100.0 

a. Layak 27,967 19.0 55,631 37.7 83,598 56.7 

b.Tidak Layak 20,678 14.0 43,283 29.3 63,961 43.3 
 Sumber: Renstra Depdiknas 2008 

Data di atas merupakan data tingkat nasional, walaupun tidak merupakan 

pembanding yang sepadan, untuk skala provinsi, data sepuluh tahun kemudian 

atau tahun 2012, hasil uji kompetensi guru di Provinsi Banten tahun 2012, 

memperlihatkan bahwa kualitas guru sepertinya tidak berubah atau tetap bermutu 

rendah. Dari 11.691 orang (jumlah guru SD=51.930 orang) guru SD di Provinsi 

Banten yang mengikuti uji kompetensi guru, ternyata kalau yang dilihat adalah 

nilai rerata maka 100% tidak lulus untuk kompetensi pedagogik dan kompetensi 
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profesional dengan nilai patokan 7. Data tersebut merupakan indikator yang jelas 

bagi pengambil keputusan untuk membenahi mutu guru. 

Data hasil uji kompetensi guru sekolah dasar tingkat Provinsi Banten 

terlihat di bawah ini: 

Tabel 1.2 
Hasil Uji Kompetensi Guru Sekolah Dasar (SD) Tahun 2012 

No Kompetensi Rerata SDev Max Min 

I Profesional     

 1. Bahasa Indonesia 5.65 0.06 8.75 0.80 

 2. Matematika 4.46 0.06 9.00 0.00 

 3. IPS 5.16 0.05 9.60 0.00 

 4. IPA 4.74 0.06 8.80 0.40 

 5. PKn 4.33 0.03 8.40 0.00 

II Pedagogik 4.71 0.03 8.00 0.50 
Sumber: UKG 2012 PSI LPMP Provinsi Banten 

Dengan terbitnya Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi dan Kompetensi Guru, peningkatan mutu guru terutama melalui 

pelaksanaan diklat memiliki panduan yang jelas. Persyaratan kompetensi guru 

yang menjadi tujuan akhir diklat telah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah 

menyusun kurikulum untuk pelaksanaan agar kegiatan diklat tertata dengan baik. 

Karena salah satu indikasi diklat tertata dengan baik adalah adanya kurikulum 

diklat yang dijadikan pedoman bersama baik pemerintah pusat maupun daerah 

dalam perencanaan diklat guru. 

Diklat guru sudah sering dilakukan, baik dengan biaya APBN, APBD atau 

bahkan dana swadaya guru. Lokasi diklat ada di hotel mewah, LPMP, P4TK, 

KKG dan lain- lain. Banyak catatan yang menunjukan hasil dari diklat-diklat 

tersebut kurang berpengaruh positif. Penyebabnya antara lain; (1) masing-masing 

penyelenggara memegang kurikulum diklat sendiri-sendiri. Sehingga sering 

terjadi pengulangan materi diklat untuk peserta yang sama. Pengulangan materi 

dapat membuat peserta merasa bosan dan tidak serius mengikuti diklat. Informasi 

dari Agus, SPd, guru SD Muara Ciujung Barat I, Rangkasbitung, Lebak, Banten, 

menyatakan “Saya pernah mengikuti diklat yang diselenggarakan di LPMP dan di 

Dinas Pendidikan, dengan konten yang sama”, (2) kurikulum diklat yang ada 
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berupa penggalan-penggalan atau parsial dari kompetensi-kompetansi yang harus 

dikuasasi guru. Sehingga pemahaman guru terhadap kompetensi-kompetensi yang 

harus dikuasai juga tidak menyeluruh. Pemahaman guru yang sepotong-sepotong, 

dalam implementasinya di kelas, guru sering mengalami kesulitan. Sebagai 

contoh, diklat metode pembelajaran IPS, seharusnya sebagai kemampuan prasarat 

(entry behavior) bagi peserta diklat adalah memahami „karakter istik peserta 

diklat‟ dan „menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, 

dan keterampilan IPS‟. Untuk itu dalam penyelenggaraan diklat, peserta yang 

mengikuti diklat‟ metode pembelajaran‟ syarat awalnya adalah memiliki sertifikat 

diklat „karakteristik peserta didik‟ dan sertifikat „menguasai materi keilmuan 

yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS‟. Menguasai 

metode pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi pedagogik dan 

menguasai materi keilmuan IPS merupakan bagian dari kompetensi profesional. 

Dalam proses pembelajaran, guru yang memiliki kompetensi pedagogis “mampu 

memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki”, guru tersebut harus kompeten dalam kompetensi 

sosial “mampu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif 

karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi”. Ada hubungan yang tidak terpisahkan antara 

kompetensi satu dan lainnya sehingga dalam pengembangannya juga harus 

komprehensif. (3) dalam penyelenggaraannya diklat yang ada sekarang sering 

berlangsung sampai malam sehingga peserta terlalu capai dan tidak ada waktu 

untuk mengulang kembali materi yang telah diterima, (4) proses pembelajaran 

hanya ceramah dan tidak melibatkan peserta dalam kegiatan diklat, (5) evaluasi 

kelulusan bagi peserta dianggap mudah, karena biasanya setiap peserta diklat 

secara otomatis akan memperoleh sertifikat kelulusan diklat diakhir pelaksanaan 

diklat. 

Banyak hal yang harus ditata dalam penyelenggaraan diklat.  Penataan 

diklat guru meliputi banyak komponen. Sudjana dalam Kamil (2012, hlm. 20) 

menyatakan bahwa diklat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa 
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komponen. Komponen-komponen diklat tersebut terdiri atas; instrumental input, 

raw input, environtmental input, process, output dan impact. 

Masukan sarana (instrumental input), merupakan keseluruhan sumber dan 

fasilitas yang menunjang kegiatan belajar. Masukan sarana dalam diklat 

mencakup kurikulum, tujuan diklat, sumber belajar, fasilitas belajar, biaya yang 

dibutuhkan dan pengelola pelatihan. Masukan mentah (raw input), yaitu peserta 

diklat yang dalam hal ini adalah guru yang memiliki karakteristik seperti 

pengetahuan, keterampilan, jenis kelamin, dan kebiasaan belajar. Masukan 

lingkungan (environtmental input), yaitu faktor lingkungan yang menunjang 

pelaksanaan diklat, seperti lokasi diklat. Proses (process), merupakan kegiatan 

interaksi edukatif yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan diklat antara sumber 

belajar dengan warga belajar. Keluaran (output) yaitu lulusan yang telah 

mengikuti diklat. Dan  yang terakhir adalah pengaruh (impact) perubahan positif 

dari mutu guru menjadi lebih baik. 

Komponen diklat yang dijadikan sasaran penelitian adalah komponen 

input yang berupa kurikulum. Ruang lingkup kajian kurikulum sangat luas, 

meliputi kurikulum teori dan kurikulum praktis (Sukmadinata, 2012, hlm. 45). 

Kurikulum teori terdiri dari teori desain dan rekayasa kurikulum, teori belajar, 

teori pengajaran-pembelajaran, dan teori evaluasi kurikulum. Kurikulum praktis 

terdiri dari kurikulum sebagai rencana dan kurikulum sebagai sistem. Dengan 

mempertimbangkan permasalahan, bahwa antar komponen kurikulum yang saling 

mengait maka penelitian ini mengambil kurikulum sebagai sebuah sistem. 

Kurikulum sebagai sistem memiliki bagian seperti penyusunan kurikulum, 

implementasi kurikulum dan evaluasi kurikulum. Penyusunan kurikulum meliputi 

penyusunan desain kurikulum, penyusunan desain pengajaran-pembelajaran, 

penyusunan desain pemanfaatan sumber belajar, penyusunan desain evaluasi dan 

penyusunan desain pengelolaan kurikulum. Untuk implementasi kurikulum terdiri 

dari implementasi pengajaran-pembelajaran, implementasi pemanfaatan sumber 

belajar, implementasi pengelolaan kurikulum, dan implementasi evaluasi hasil 
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belajar. Evaluasi kurikulum terdiri dari evaluasi pembelajaran, evaluasi 

pemanfaatan sumber belajar dan evaluasi pengelolaan kurikulum. 

Penelitian ini akan fokus pada penyusunan disain kurikulum, terutama 

kurikulum diklat guru, hasil penelititan berupa dokumen kurikulum diklat 

sehingga sulit untuk diujicobakan (uji terbatas maupun uji luas). Untuk 

memvalidasi rumusan kurikulum, peneliti menggunakan jastifikasi dari para ahli 

melalui teknik delphi. 

Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berisikan sejumlah materi 

atau bahan ajar yang harus dikuasai. Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan 

sebagai pegangan guna mencapai tujuan (Nasution, 2003, hlm. 8). Kurikulum 

merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem 

pendidikan (dan pelatihan) sebab dalam kurikulum bukan hanya berisi tujuan 

tetapi juga memberikan pengalaman belajar bagi peserta (Sanjaya, 2008, hlm. 31). 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.  

Pentingnya penelitian mengenai kurikulum dikarenakan beberapa alasan 

antara lain; (1) kurikulum merupakan „pedoman‟ dari proses  pendidikan dan 

pelatihan. Kurikulum merupakan rambu-rambu untuk mengatur pembelajaran 

sehingga peserta diklat dapat mencapai tujuan diklat (Sudjana, 2007, hlm. 266). 

Kedudukan kurikulum sangat sentris, tidak mungkin diklat dapat berjalan dengan 

baik bila tidak tersedia kurikulum. (2) belum ada kurikulum diklat yang 

menyeluruh dalam pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial di Provinsi Banten, 

seperti informasi dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 

Provinsi Banten, Drs Muhammad Nur, M.Pd., bahwa “Belum ada dokumen 

kurikulum diklat pengembangan profesi guru yang komprehensif,  meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan 
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kompetensi sosial sesuai dengan pasal 10 UU No 14 Tahun 2005 di LPMP 

Provinsi Banten.” (3) dengan adanya kurikulum dik lat tersebut dimungkinkan ada 

efisiensi dana penyelenggaraan diklat. Kurikulum itu dapat digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan diklat guru dengan biaya APBN (LPMP) dan APBD 

(dinas pendidikan kota/kabupaten atau dinas pendidikan provinsi). Sehingga dapat 

dihindari pelaksanaan diklat yang sama dilakukan berulang dengan peserta yang 

sama dengan sumber pembiayaan yang berbeda. Seperti disampaikan oleh Kepala 

LPMP Provinsi Banten bahwa “Kurikulum ini penting dan dapat digunakan 

bersama antar penyelenggara diklat guru agar dalam peningkatan kompetensi guru 

di Propinsi Banten dapat dilakukan secara sinergi antara LPMP, dinas pendidikan 

kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. Tidak perlu terjadi lagi seorang 

guru menerima materi diklat yang sama dari dua penyelenggara diklat. 

Pemborosan uang negara.” (4) efektifitas penyelenggaraan diklat. Efektifitas 

penyelenggaraan diklat diperoleh karena adanya pedoman bersama yang berupa 

kurikulum diklat pengembangan profesi guru, pelaksanaan diklat dapat dilakukan 

di LPMP, dinas pendidikan kota/kabupaten, dinas pendidikan provinsi dan juga di 

masing-masing Kelompok Kerja Guru (KKG). 

Kurikulum diklat guru profesional SD kelas awal yang komprehensif 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian 

dan kompetensi sosial belum ada maka perlu dikembangkan. Pengembangan 

kurikulum adalah suatu proses yang berkelanjutan, merupakan siklus dalam 

perumusan komponen tujuan, isi, kegiatan dan evaluasi. Seller dan Miller (1985, 

hlm. 246-247) menyatakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan terus menerus. Pengembangan kurikulum 

merupakan konsep yang komprehensif meliputi  perencanaan, implementasi dan 

evaluasi (Oliva,1992, hlm. 26). Pengembangan kurikulum dapat berupa 

penyusunan awal kurikulum (curriculum construction) atau membenahi dari 

kurikulum yang sudah ada. Penelitian ini diarahkan pada pembenahan kurikulum 

yang sudah ada yaitu dengan menyatukan berbagai kurikulum yang masih parsial 

disatukan dan disempurnakan menjadi kurikulum diklat guru profesional SD kelas 



12 
 

Surjono, 2015  
PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) GURU PROFESIONAL SD 
KELAS AWAL DI PROPINSI BANTEN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

awal yang komprehensif meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 

Pengembangan kurikulum tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit 

untuk itu dalam penelitian ini difokuskan pada pengembangan kurikulum diklat 

guru profesional Sekolah Dasar (SD) kelas awal. Dimulai dari pengembangan 

kurikulum diklat kelas awal dikarenakan guru yang mengajar di jenjang SD kelas 

awal atau kelas 1, 2 dan 3 SD memiliki karakteristik peserta didik yang „spesial‟. 

Masa kelas 1,2 dan 3 SD(usia 6-9 tahun)  merupakan masa-masa yang sangat 

kritis bagi perkembangan IQ dan EQ peserta didik. Kenangan pada masa ini akan 

dibawa dan dijadikan dasar pada perilaku peserta did ik selanjutnya. Periode kritis 

dalam dorongan untuk berprestasi dimasa anak membentuk kebiasaan untuk 

mencapai sukses, tidak sukses atau sangat sukses. Kebiasaan untuk bekerja di 

bawah kemampuan atau di atas kemampuan akan cenderung menetap sampai 

dewasa atau terbawa sampai dewasa. Perilaku berprestasi pada masa ini akan 

berkorelasi yang tinggi dengan perilaku berprestasi pada masa dewasa. Apabila 

anak di usia ini membiasakan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan atau di 

bawah kemampuannya, kebiasaan ini akan menetap dan cenderung dilakukan 

pada semua bidang kehidupan, tidak hanya dalam bidang akademik. Kebiasaan 

berprestasi rendah akan menetap apabila memberi kepuasaan pada pelaku, dalam 

hal ini anak didik. Periode usia ini juga merupakan usia bermain, kegiatan 

pembelajaran di kelas harus dapat mengakomodasi kebutuhan ini. Metode belajar 

dan media belajar yang digunakan guru dapat mendukung terpenuhi kebutuhan 

bermain anak sekaligus melakukan transfer ilmu. 

Pengembangan kurikulum diklat guru profesional SD kelas awal yang 

komprehensif didasarkan atas analisis kebutuhan yang memadai yaitu melalui 

survei kebutuhan diklat guru dengan responden guru kelas awal se-Provinsi 

Banten dengan teknik proportional random sampling. Hasil survei merupakan 

bahan untuk melakukan perumusan kurikulum. Perumusan kurikulum meliputi 

penentuan tujuan, bahan/struktur program, strategi dan evaluasi diklat melalui 

pendekatan kualitatif, yaitu peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 
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widyaiswara LPMP Provinsi Banten. Dari penelitian ini diharapkan dapat 

diperoleh dokumen kurikulum diklat guru profesional SD kelas awal yang 

komprehensif meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial untuk guru SD kelas awal, sebagai 

salah satu alternatif dalam peningkatan mutu guru melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guru tidak dapat dilakukan secara 

sepotong-sepotong (parsial), tetapi harus holistik atau secara utuh keseluruhan 

sesuai dengan kebutuhan guru untuk memenuhi kompetensinya agar dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik. Standar kompetensi guru dikembangkan 

secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial 

(Permendiknas No 16 Tahun 2007). 

Agar dapat terlaksana kegiatan diklat kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, perlu dikembangkan 

sebuah kurikulum diklat sebagai pedoman. Kurikulum bukan satu-satunya faktor 

penentu keberhasilan suata pelatihan, tetapi dengan adanya kurikulum dapat 

terukur kegagalan suatu pelatihan.  

Pengembangan kurikulum perlu melibatkan banyak pihak, dalam 

pengembangan kurikulum diklat ini pihak yang dijadikan sumber informasi 

adalah guru sebagai calon peserta diklat  dan guru pernah menjadi instruktur 

diklat serta widyaiswara sebagai ahli pendidikan dan kurikulum. Pengembangan 

kurikulum harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip dan prosedur 

yang ada. Sehingga kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan 

dan dapat diterapkan. 

Pengembangan kurikulum ini diawali dengan permintaan informasi 

kebutuhan diklat guru melalui langkah need assessment. Langkah penting berupa 

need assessment dalam pengembangan kurikulum merupakan saran dari ahli-ahli 
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kurikulum seperti Zais, Taba, Skillbeck, Oliva dan Print. Dari langkah ini 

diperoleh jenis kompetensi yang perlu dikembangkan melalui diklat guru 

profesional SD kelas awal. Kemudian dilanjutkan perumusan tujuan, struktur 

program diklat, strategi pembelajaran dan evaluasi. 

Berdasarkan atas latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini  “Bagaimana dokumen kurikulum diklat guru profesional SD kelas awal yang 

komprehensif meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial di Provinsi Banten?” 

 

C.  Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada dokumen kurikulum pendidikan dan pelatihan 

untuk guru SD kelas awal. Komponen kurikulum yang dihasilkan meliputi; 

kompetensi yang dikembangkan, tujuan diklat, struktur mata diklat, strategi 

pembelajaran dan cara mengevaluasinya. Pembatasan lain yang dilakukan peneliti 

adalah produk kurikulum pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan dalam 

penelitian ini tidak diuji dengan praktek langsung ke lapangan tetapi melalui 

proses validasi produk oleh para ahli (Sugiyono, 2010, hlm. 414): 

Validasi produk dapat dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar 

atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru 
yang dirancang. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, 

sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatan. 

 

Paradigma penelitian menjelaskan bahwa dokumen kurikulum merupakan 

variabel terikat sebagai hasil dari proses perumusan kurikulum melalui training 

need assessment (penaksiran kebutuhan diklat) guru dengan sumber informasi dari 

peraturan perundangan, guru dan widyaiswara. Skematis paradigma penelitian 

merupakan modifikasi dari paradigma pengembangan kurikulum pelatihan 

(Sudjana,  2007, hlm. 128), sebagai berikut: 
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Bagan 1.1 Paradigma Penelitian Pengembangan Kurikulum 

Permasalahan utama penelitian ini adalah, bagaimana dokumen kurikulum 

diklat guru profesional SD kelas awal yang komprehensif meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial di Provinsi Banten. Berdasarkan permasalahan utama penelitian, maka agar 

pelaksanaan penelitian terarah, secara rinci dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi kurikulum diklat yang ada saat ini di LPMP Provinsi 

Banten? 

2. Bagaimana dokumen kurikulum diklat guru profesional SD kelas awal 

yang komprehensif meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial di Provinsi 

Banten? 
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D. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan dokumen 

kurikulum diklat guru profesional SD kelas awal yang komprehensif meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial di Provinsi Banten. 

 

2.   Tujuan Khusus  

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a.  Mengetahui kondisi kurikulum diklat saat ini yang ada di LPMP Provinsi 

Banten. 

b.  Menghasilkan dokumen kurikulum diklat guru profesional SD kelas awal 

yang komprehensif meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial di Provinsi 

Banten. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan 

berupa prinsip, dalil untuk mengembangkan kurikulum diklat guru profesional SD 

kelas awal atau menyempurnakan dari yang sudah ada.  Hasil penelitian juga dapat 

digunakan sebagai referensi awal untuk pengembangan diklat guru jenjang 

pendidikan menengah. 

 

2. Manfaat praktis 
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a.  Bagi Guru 

Peningkatan kompetensi guru secara komprehensif jika penyelenggara 

diklat menggunakan temuan penelitian yang berupa dokumen kurikulum 

komprehensif yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi guru pada 

dasarnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Peningkatan kompetensi guru yang 

komprehensif akan meningkatnya profesionalisme dan memberikan pelayanan 

yang lebih baik pada peserta didik. Guru merupakan faktor utama dalam kegiatan 

pembelajaran, peningkatan mutu guru bermuara pada peningkatan mutu 

pendidikan. 

 

b.  Bagi Kepala LPMP Banten 

Dokumen kurikulum diklat yang komprehensif dapat dijadikan sebagai 

pedoman bersama para penyelenggara diklat guru SD di Provinsi Banten agar 

keseluruhan kompetensi guru dapat ditingkatkan dengan waktu yang lebih singkat 

dan biaya yang lebih murah karena dapat saling berbagi kuota guru yang harus 

dikembangkan kompetensinya secara terstandar. 


