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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan hasil analisis data yang diperoleh dari kegiatan 

studi pendahuluan, need assessment dengan survei, perumusan kurikulum dengan 

pendekatan kualitatif dan validasi dengan teknik delphi dapat ditarik beberapa 

simpulan sebagai hasil akhir dari penelititan ini. 

 

1. Kondisi Objektif Kurikulum Diklat 

Hasil studi pendahuluan menunjukan bahwa dari berbagai kurikulum 

diklat yang ada di LPMP Banten, hanya ada dua kurikulum diklat yang bertujuan 

peningkatan kompetensi guru secara lebih luas yaitu kurikulum diklat pembekalan 

guru bantu sekolah dan kurikulum diklat berjenjang MIPA. Keluasan kompetensi 

kurikulum yang dikembangkan terlihat dari struktur kurikulum diklatnya yang 

meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.  Untuk peningkatan 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, tidak tersedia dokumen 

kurikulumnya.  

Kompetensi kepribadian tidak menjadi perhatian untuk diperbaiki atau 

ditingkatkan karena ada dua pendapat mengenai kepribadian yaitu: 1) kepribadian 

adalah sesuatu yang tidak dapat berubah atau bawaan lahir yang menjadi karakter 

sesorang sampai mati, 2) kepribadian sebagai suatu organisasi (berbagai aspek 

psikis dan fisik) yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses, kepribadian 

merupakan sesuatu yang dapat berubah, kepribadian secara teratur tumbuh dan 

mengalami perubahan. Pendapat kedua yang meyakini bahwa kepribadian dapat 

dirubah, menjadi acuan peneliti untuk menyusun diklat kompetensi kepribadian. 
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Sedangkan kompetensi sosial juga terabaikan untuk dilakukan diklatnya 

karena guru berada dalam lingkungan akademisi dan memiliki latar belakang 

pendidikan keguruan. Stigma itu sebenarnya tidak menjamin bahwa guru benar-

benar memiliki kompetensi sosial yang baik. 

Pada dasarnya keempat kompetensi yang dipersyaratkan untuk guru 

merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan yang dapat menjadi ciri 

bagi profesi guru dibanding dengan profesi yang lain, untuk itulah perlu 

dikembangkan secara simultan untuk semua kompetensi. 

 

2. Dokumen Kurikulum Diklat Hasil Penelitian 

Kurikulum diklat dikembangkan melalui kegiatan training need 

assessment, perumusan kurikulum dan validasi dokumen kurikulum. Kegiatan 

training need assessment dimaksudkan untuk menentukan kompetensi-

kompetensi yang dibutuhkan guru untuk ditingkatkan melalui diklat. Kegiatan 

training need assessmnet dilakukan melalui survei terhadap sampel (stratified 

random sampling) sebanyak 342 orang guru SD kelas awal baik sekolah negeri 

maupun swasta di Provinsi Banten. Dari hasil analisa data survei menunjukan 

bahwa keseluruhan sampel menginginkan semua kompetensi dikembangkan 

melalui diklat. 

Langkah selanjutnya setelah hasil survei diperoleh adalah perumusan 

kurikulum. Perumusan kurikulum yang dilakukan peneliti menggunakan model 

Tyler. Kurikulum merupakan rangkain yang tidak terputus dari tujuan, materi 

(mata diklat), strategi dan evaluasi. Keempat komponen kurikulum tersebut 

dikembangakan melalui wawancara dan diskusi dengan widyaiswara di LPMP 

Banten, proses perumusan kurikulum ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. 

Disebut pendekatan kualitatif karena masing-masing responden sebagai subjek 

penelitian memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap apa yang dipertanyakan 

peneliti. Setelah melalui proses diskusi yang panjang maka terbentuklah rumusan 

kurikulum diklat. 
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Sebagai langkah akhir dari proses penelitian adalah dengan memvalidasi 

rumusan kurikulum. Validasi empirik kurikulum dengan mengujicobakan 

terhadap guru SD kelas awal sebagai sasaran perumusan kurikulum, baik uji 

terbatas maupun uji luas tidak dapat dilakukan karena keterbatasan perijinan, 

biaya dan waktu, maka validasi dilakukan dengan menggunakan validasi ahli. 

Validasi ahli dilakukan dengan teknik delphi. Teknik delphi adalah proses iterasi 

terhadap pendapat beberapa ahli mengenai suatu persolan. Proses iterasi 

(putaran/round) dianggap selesai apabila tercapai konsesus atau pendapat yang 

sama. Dalam pelaksanaan tahap validasi dilakukan dengan dua kali putaran delphi 

dengan hasil akhir dokumen kurikulum diklat komprehensif sebagai berikut: 

 

a. Dokumen Kurikulum Diklat Kompetensi Pedagogik 

1) Komponen Tujuan 

Tujuan umum diklat kompetensi pedagogik adalah meningkatkan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran yang mencakup 

merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil 

pembelajaran, sesuai dengan perkembangan peserta didik kelas awal. 

2) Komponen Struktur Kurikulum 

Tabel 5.1 
Struktur Kurikulum Diklat Kompetensi Pedagogik 

NO MATA DIKLAT 
ALOKASI WAKTU 

DASAR LANJUT 
1 Karakteristik Peserta Didik 2 0 

2 Perkembangan Peserta Didik 2 0 

3 Pengembangan Potensi Peserta Didik 2 0 
4 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran 2 0 

5 Belajar dan Pembelajaran 2 0 
6 Standar Proses 2 0 

7 Diagnostik Kesulitan Belajar Dan 
Remedial  

8 8 

8 KTSP/K13 4 8 

9 Analisis Standar Isi 4 8 
10 Penyusunan Silabus dan RPP 12 20 

11 Model-model Pembelajaran Inovatif 6 20 
12 Media Pembelajaran Berbasis TIK 6 12 

13 Penilaian Autentik/Penilaian Berbasis 
Kelas 

12 20 
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14 Pendidikan Multikultural 4 6 
15 Peer Teaching 0 20 

Total 68 122 

 

Deskripsi diklat kompetensi pedagogik: diklat terdiri dari muatan 

keilmuan mengenai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

sosial, kultural, emosional, dan intelektual, teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, teknologi 

informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, pengembangan 

potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimiliki, penilaian p roses  dan has il belajar dan tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

3) Komponen Strategi 

Strategi pembelajaran yang digunakan pada diklat kompetensi 

pedagogik adalah: 1) Strategi pembelajaran kognitif dalam penyajian dan 

penjelasan materi pelatihan, dan 2) Strategi pembelajaran terhadap 

kenyataan sesungguhnya melalui bermain peran, drama, sekenario, dan 

simulasi. Metode yang digunakan diskusi, simulasi dan peer teaching, 

kerja kelompok, presentasi, kunjung karya, karya kunjung, ceramah dan 

case study . 

4) Komponen Evaluasi 

Evaluasi diklat yang diterapkan pada diklat kompetensi pedagogik 

adalah model kirkpatrick dengan tambahan tes tulis untuk mengukur 

penyerapan substansi dan pengamatan untuk mengukur perubahan perilaku 

serta penilaian praktek mengajar. 

 

b. Dokumen Kurikulum Diklat Kompetensi Profesional 

1) Komponen Tujuan 

Tujuan diklat kompetensi profesional adalah meningkatan 

kemampuan guru dalam penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola 
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pikir keilmuan lima mata pelajaran secara luas dan mendalam serta mampu 

merefleksi diri melalui kegiatan PTK.  

 

2) Komponen Struktur Kurikulum 

Tabel 5.2 
Struktur Kurikulum Diklat Kompetensi Profesional 

NO MATA DIKLAT 
ALOKASI WAKTU 

DASAR LANJUT 
1 Struktur Keilmuan dan Konsep IPA 8 8 
2 Struktur Keilmuan dan Konsep IPS  8 8 
3 Struktur Keilmuan dan Konsep 

B.Indonesia  
8 8 

4 Struktur Keilmuan dan Konsep 
Matematika  

10 10 

5 Struktur Keilmuan dan Konsep PPKn 8 4 
6 PAKEM dalam Pembelajaran 6 12 
7 Model-model Pembelajaran 10 10 

8 Penyusunan LKS 12 20 
9 Pembelajaran Praktek (Praktikum) 

IPA, IPS, B.Indonesia, Matematika dan 
PPKn 

13 50 

10 Ketrampilan Proses IPA, IPS, 
B.Indonesia, Matemtika dan PPKn 

5 10 

11 Penilaian dalam pembelajaran IPA, 
IPS, B.Indonesia, Matematika dan 
PPKn 

10 50 

12 Penelitian Tindakan Kelas 10 10 

13 TIK dalam Pembelajaran 4 6 

Total 112 206 

 

Deskripsi diklat kompetensi profesional: diklat terdiri dari muatan 

keilmuan mengenai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan 

Kewarganegaraan, Standar Isi, pengembangan materi pembelajaran yang 

diampu secara kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

3) Komponen Strategi 
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Strategi yang digunakan dalam diklat kompetensi profesional adalah 

strategi pembelajaran kognitif dalam penyajian dan penjelasan materi 

pelatihan. Metode yang digunakan adalah diskusi, FGD, ceramah, diskusi, 

kerja kelompok, praktikum, demonstrasi, presentasi, kunjung karya, dan 

karya kunjung. 

4) Komponen Evaluasi 

Evaluasi yang digunakan untuk diklat kompetensi profesional adalah 

model kirkpatrick dengan tambahan tes tulis untuk substansi dan 

pengamatan untuk perilaku, penilaian produk, penilaian proposal untuk 

karya tulis ilmiah dan penelitian tindakan kelas. 

 

c. Dokumen Kurikulum Diklat Kompetensi Kepribadian 

1) Komponen Tujuan 

Tujuan umum diklat kompetensi kepribadian adalah meningkatkan 

perilaku guru (attitude,value, dan behaviour) sehingga menjadi pribadi 

yang kuat, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi 

peserta didik. 

2) Komponen Struktur Kurikulum 

Tabel 5.3 
Struktur Kurikulum Diklat Kompetensi Kepribadian 

NO MATA DIKLAT 
ALOKASI 

WAKTU 

1 ESQ 2 
2 Kode Etik Profesi Guru 8 

3 Etos Kerja Profesi Guru 8 
4 Konsep Diri 10 

5 Psikologi Kepribadian  
 a. Psikoanalitik  10 

 b. Kognitif  10 

 c. Behavioristik 10 
6 Pengembangan Diri 10 

Total 68 

 

Deskripsi diklat kompetensi kepribadian: muatan diklat berfokus pada 

cara bertindak/berperilaku sesuai dengan norma agama, hukum, sosial. 
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Peserta diklat diharapkan dapat menampilkan diri sebagai pribadi yang 

jujur, berahlak mulia, mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa 

sehingga menjadi teladan. Peserta juga dapat menunjukan etos kerja, 

tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya 

diri, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

3) Komponen Strategi 

Strategi diklat kompetensi kepribadian: 1) strategi pembelajaran 

dinamika kelompok untuk pengembangan sikap, hubungan kemanusiaan 

dan kerja tim, strategi pembelajaran model mental untuk pemecahan  

masalah dan pengambilan keputusan, dan 2) strategi pembelajaran 

terhadap kenyataan sesungguhnya melalui bermain peran, drama, 

sekenario, dan simulasi. Metode yang digunakan yaitu diskusi, problem 

solving, bermain peran, sosio drama, presentasi, brainstorming dan role 

playing. 

4) Komponen Evaluasi 

Evaluasi diklat kompetensi kepribadian adalah model kirkpatrick 

dengan tambahan kuisoner, sosiometri dan pengamatan. 

 

d. Dokumen Kurikulum Diklat Kompetensi Sosial 

1) Komponen Tujuan 

Tujuan umum diklat peningkatan kompetensi sosial adalah 

meningkatkan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi 

yang efektif dengan siswa, rekan sejawat, kepala sekolah, komite sekolah, 

dan masyarakat sekitar. 

2) Komponen Struktur Kurikulum 

Tabel 5.4 

Struktur Kurikulum Diklat Kompetensi Sosial 

NO MATA DIKLAT 
ALOKASI  

WAKTU 

1 Manajemen Emosi 10 

2 Dinamika Kelompok  

 (Team Work,Team building 20 
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dll) 

3 Komunikasi Efektif 8 

4 Sekolah Ramah Anak 4 
Total 42 

 

Deskripsi diklat kompetensi sosial, diklat terdiri dari muatan keilmuan 

mengenai cara bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak 

diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 

latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan  santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua, dan masyarakat, beradaptasi di tempat bertugas, berkomunikasi 

dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau 

bentuk lain. 

3) Komponen Strategi 

Strategi diklat kompetensi sosial adalah strategi pembelajaran 

dinamika kelompok untuk pengembangan sikap, hubungan kemanusiaan 

dan kerja tim, strategi pembelajaran model mental untuk pemecahan  

masalah dan pengambilan keputusan dan strategi pembelajaran terhadap 

kenyataan sesungguhnya melalui bermain peran, drama, sekenario, dan 

simulasi. Metode yang digunakan yaitu diskusi, problem solving, bermain 

peran, sosio drama, presentasi dan role playing. 

4) Komponen Evaluasi 

Evaluasi diklat kompetensi sosial adalah model kirkpatrick dengan 

tambahan kuisoner, penilaian teman sejawat/peserta lain dan pengamatan. 

 

B.   Implikasi 

 Temuan yang diperoleh dalam simpulan memberikan beberapa implikasi 

sebagai berikut: 
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1. Dari data hasil uji kompetensi guru dan  data  hasil training need 

assessment menunjukan bahwa guru perlu dan ingin diberikan pendidikan 

dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.  

2. Karena keempat  kompetensi guru saling terkait dan saling mempengaruhi 

maka kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial  juga perlu dilakukan 

pelatihan.  

3. Semua diklat untuk guru SD kelas awal yang akan dilaksanakan di LPMP 

Banten, menggunakan acuan dokumen kurikulum diklat yang komprehensif 

untuk semua kompetensi guru baik kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 

 

C.  Rekomendasi 

Temuan dalam penelitian ini adalah dokumen kurikulum diklat guru 

profesional SD komprehensif yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Temuan penelitian 

dapat menjadi masukan pada peneliti selanjutnya, Kepala LPMP, Kepala Dinas 

Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta guru. 

 

a. Peneliti Selanjutnya. 

Dalam perumusan kurikulum diklat yang dilakukan peneliti ada beberapa 

kekurangan. Peneliti tidak dapat menguji secara empirik hasil penelitian. Uji 

empirik secara terbatas maupun luas yang akan menuntut perijinan bagi guru 

untuk mengikuti diklat, biaya yang harus disediakan dan waktu yang cukup lama. 

Untuk peneliti yang berikutnya ada kelanjutan dari hasil penelitian ini yang bisa 

jadi bahan penelitian yaitu dalam pengembangan silabus, rencana pembelajaran 

dan materi diklat yang merupakan kombinasi dari keempat kompetensi guru. Atau 

penelitian ulang untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan peneliti karena 

tidak ada yang produk yang sempurna. 

 

b. Kepala LPMP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota. 
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Profesi guru masuk dalam kategori soft profesion, sehingga kemampuan 

guru harus selalu dibina, karena tuntutan pada profesi guru selalu berkembang. 

Dengan adanya kurikulum komprehensif hasil penelititan ini, dapat dijadikan 

salah satu acuan untuk melakukan perencanaan diklat guru secara menyeluruh, 

dalam kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian 

dan komptensi sosial.  

c. Guru 

Guru memiliki peran yang penting dalam proses pendidikan. 

Kesempurnaan guru dalam menguasai keempat kompetensi yang dipersyaratkan 

merupakan modal  sebagai guru yang profesional. Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan referensi dalam merefleksi diri, menambah wawasan dan bahan 

untuk melatih diri sendiri bila pelatihan secara masal belum dapat dilaksanakan.  

 


