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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dalam menumbuhkembangkan 

sumber daya manusia guna menyiapkannya menghadapi pembangunan. 

Pesatnya laju pembangunan selalu senada dengan perkembangan zaman yang 

terus berubah. Perubahan perkembangan zaman inilah yang kerapkali menjadi 

masalah sekaligus tantangan bagi sektor pendidikan untuk terus berkembang 

meningkatkan kualitasnya. Bagi Indonesia tantangan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan terlihat dari Human Development Index tahun 2011 yang 

menunjukan peringkat pendidikan pada urutan 119 dari 187 negara. Hal ini 

menyiratkan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan khususnya 

kualitas guru. 

Guru dipandang sebagai satu profesi yang menjadi faktor penggerak 

jalannya proses pendidikan. Guru menjadi tumpuan harapan untuk 

mewujudkan agenda-agenda pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, 

pemerataan dan perluasan kesempatan, serta peningkatan efisiensi 

pendidikan. Sudut pandang sistem pendidikan nasional, atau lebih khusus lagi 

pada sistem persekolahan, akan melihat guru sebagai sentral dari segala upaya 

pendidikan dan agen dalam pembaruan pendidikan tingkat tataran sekolah.    

Sudut pandang birokrasi juga melihat guru sebagai bagian dari mesin 

birokrasi pendidikan di tingkat sekolah. Guru dipandang sebagai kepanjangan 

tangan birokrasi, karena itu segala kompetensinya sudah diatur dan 

ditentukan oleh pemerintah. 

Ditempatkan pada perspektif kompetensi yang harus dimilikinya, guru 

di Indonesia menjadi sangat beragam. Keberagamannya mulai dari guru yang 

tersertifikasi profesional, profesional namun belum tersertifikasi, sampai pada 

guru yang masih belum memenuhi secara keseluruhan kompetensi yang 
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seharusnya dimiliki. Guru berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pada Bab IV pasal 10 ayat 1,  dan dijelaskan dalam 

Permendiknas No. 16 tahun 2007 setidaknya harus memiliki empat 

kompetensi; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional. Keempat bidang kompetensi tersebut 

tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi 

satu sama lain.  

Salah satu kompetensi yang menjadi dasar dalam profesi guru adalah 

kompetensi profesional. Kompetensi profesional dalam Permendiknas No. 16 

tahun 2007 menyiratkan isi bahwa setiap guru dituntut untuk memiliki 

kemampuan dalam; (1) menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. (2) menguasi 

standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. (3) 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. (4) 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk bentuk mengembangkan diri. Kelima kompetensi inti guru pada 

kompetensi profesional tersebut, menunjukan bahwa guru harus dapat 

melakukan perencanaan serta pengelolaan pembelajaran secara profesional.  

Pada kegiatan perencanaan dan pengelolan pembelajaran secara 

terperinci harus jelas kemana peserta didik akan dibawa (tujuan), apa yang 

harus dipelajari (isi bahan pelajaran), bagaimana cara mempelajarinya 

(metode) dan bagaimana guru mengetahui bahwa peserta didik telah 

mencapainya (penilaian). Kegiatan pengelolaan pembelajaran secara 

profesional jelas memperlihatkan bahwa guru harus memiliki kecakapan 

dalam menata dan mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Hal 

ini mencerminkan bahwa guru dituntut untuk dapat menyusun materi yang 

disusun sebagai bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran. 
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Kegiatan pembelajaran yang efektif tentunya akan mempengaruhi 

kualitas hasil belajar peserta didik. Hilda Taba dalam Mudlofir (2012:81) 

mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran dipengaruhi oleh; (1) 

karakteristik guru dan peserta didik. (2) bahan pelajaran. (3) aspek lain yang 

berkenaan dengan aspek pembelajaran. Ketiga hal tersebut memperlihatkan 

bahwa makin tinggi penguasaan guru terhadap bahan ajar yang akan 

dikembangkannya, makin tinggi pula hasil belajar peserta didik. Penelitian 

dalam bidang pendidikan di Indonesia (Mudlofir, 2012:81) menunjukan 

bahwa 26,17% dari hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh penguasaan 

guru dalam hal mengembangkan materi yang akan diajarkannya. Hal ini 

menunjukan betapa pentingnya guru memiliki kemampuan dalam mengelola 

materi dan mengembangkan bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran.  

Kemampuan pengembangan bahan ajar sebagai bagian integral dari 

proses pembelajaran hendaknya tidak lagi dianggap sebagai pelengkap bagi 

profesi guru. Guru yang profesional mutlak harus mampu mengembangkan 

bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar yang 

dapat dikembangkan oleh guru untuk kegiatan pembelajaran cukup banyak 

jenisnya, salah satunya adalah modul. Modul pembelajaran merupakan salah 

satu sumber belajar yang efektif karena di dalamnya memiliki cakupan 

kompetensi beragam yang harus dikuasi peserta didik. Modul juga merupakan  

suatu cara pengorganisasian materi pelajaran dan memiliki karakteristik 

sebagai bahan ajar untuk pembelajaran mandiri. Strategi pengorganisasian 

materi pembelajaran mengandung squencing yang mengacu pada pembuatan 

urutan penyajian materi pelajaran, dan synthesizing yang mengacu pada 

upaya untuk menunjukkan kepada peserta didik keterkaitan antara fakta, 

konsep, prosedur dan prinsip yang terkandung dalam materi pembelajaran 

secara mandiri. Pembelajaran mandiri ini mampu menciptakan peserta didik 

secara aktif untuk menggali pemahaman dari modul tersebut.  
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Permasalahan yang terjadi saat ini dan terlihat pada survey awal yang 

dilakukan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri di Kabupaten Sumedang 

yaitu masih banyaknya guru yang belum memiliki kemampuan untuk 

membuat modul pembelajaran yang baik sesuai dengan perencanaan 

pembelajarannya. Hasil analisis pada survey awal ditemukan data bahwa 63% 

(lebih dari setengahnya) guru di lingkungan MTs Negeri se-Kabupaten 

Sumedang mengalami kesulitan dalam mengembangkan bahan ajar sesuai 

dengan kebutuhan pembelajarannya. Hal ini terjadi karena banyaknya “bahan 

ajar praktis” yang sudah jadi dan siap pakai. Sementara bahan ajar tersebut 

belum tentu cocok dan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. 

Ketidakcocokan penggunaan bahan ajar bagi peserta didik akan berakibat 

pada rendahnya minat belajar yang akhirnya bersentuhan langsung dengan 

minimnya kemampuan penguasaan materi pembelajaran. Pada lingkungan 

MTs Negeri Kabupaten Sumedang sendiri terlihat bahwa belum adanya 

pemilihan bahan ajar secara baik oleh guru untuk peserta didiknya dalam 

melaksanakan pembelajaran, dimana lebih banyak menggunakan buku 

pegangan guru saja. Peserta didik dijejali materi dari buku pegangan guru dan 

seolah dipaksa untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai urutan dan target 

waktu yang diberikan guru. Hal ini tentu tidak sesuai dengan psikologi 

perkembangan peserta didik, dimana dalam satu kelas tersebut tidak 

semuanya merupakan peserta didik pandai, namun juga perlu disadari adanya 

peserta didik yang lamban dalam mengusai materi terlebih dengan sistem 

belajar seperti itu. Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan 

penangkapan materi yang cepat tentu akan dapat menguasai dengan baik, 

namun bagi peserta didik yang lamban akan merasakan pembelajaran seperti 

itu sebagai beban yang berat.  

Tidak hanya pada sistem pembelajarannya saja, namun juga pada sistem 

penilaian yang juga berjalan tanpa memberikan dorongan bagi perbaikan 

secara berkesinambungan. Disadari oleh guru-guru pada MTs Negeri 
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Kabupaten Sumedang bahwa sistem penilaian yang dilakukan selama ini 

kurang memungkinan untuk guru memberikan bimbingan secara terus-

menerus berdasarkan umpan balik yang diperoleh melalui program evaluasi 

yang menyeluruh oleh peserta didiknya. Sebagai contoh pada evaluasi ujian 

tengah semester, dari hasil yang diperoleh memperlihatkan sejumlah peserta 

didik memperoleh nilai kurang baik, namun pada hari berikutnya materi 

dilanjutkan tanpa menghiraukan bahwa peserta didik tersebut sebenarnya 

belum menguasai pelajaran.  

Cara pembelajaran dan sistem penilaian seperti ini membawa akibat 

yang fatal bagi peserta didik karena dikhawatirkan akan menimbulkan peserta 

didik yang kurang memiliki kemampuan penguasaan pada materi 

pembelajarannya hingga perlu adanya tindakan yang kongkrit dalam 

menangani permasalahan tersebut. Sistem pembelajaran mengunakan modul 

dirasa dapat membantu dalam memecahkan permasalah pada sistem 

pembelajaran di lingkungan MTs Negeri Kabupaten Sumedang. Bahan ajar 

modul dengan segala karakteristiknya memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya dalam 

menangkap materi pembelajaran. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai 

pembelajaran tuntas (mastery learning) dimana peserta didik dapat 

melanjutkan mengikuti materi pelajaran selanjutnya setelah benar-benar dapat 

menguasai materi sebelumnya. Penguasaan materi dapat dilihat dari umpan 

balik hasil evaluasi pada materi tersebut yang juga dapat ditemukan dalam 

sistem pembelajaran modul. Terlebih sebagian besar MTs di Kabupaten 

Sumedang didampingi oleh pondok pesantren dengan sistem asrama, 

sehingga peserta didiknya dapat belajar dengan lebih mandiri dengan bahan 

ajar modul. Melihat permasalahan sistem pembelajaran pada MTs Negeri 

Kabupaten Sumedang saat ini, maka tawaran untuk menggunakan sistem 

pembelajaran modul merupakan jawaban yang cocok untuk digunakan oleh 

guru dan peserta didiknya. Modul yang baik disusun dan dikembangkan oleh 
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guru sesuai dengan karakteristik dan kompetensi peserta didiknya. Guru 

dituntut untuk memiliki kemampuan tersebut, terlebih pada kurikulum 2013 

mendatang bahwa strategi pengembangan pendidikan yang dicanangkan 

pemerintah salah satunya adalah pembelajaran peserta didik aktif berbasis 

kompetensi. Guru diharapkan dapat membidik kompetensi peserta didik 

secara baik salah satunya adalah dengan menyiapkan bahan ajar yang cocok 

dengan peserta didiknya.  

Guru-guru di lingkungan MTs Negeri Kabupaten Sumedang sendiri 

belum memiliki kemampuan secara baik dalam mengembangkan bahan ajar 

khususnya modul. Oleh karena itu perlu adanya tindakan untuk membekali 

atau meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar 

modul, salah satunya adalah dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan 

kompetensi penyusunan bahan ajar modul. Pelatihan bagi para guru ini perlu 

dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihannya agar tercipta 

sebuah pelatihan yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Rancangan 

pelatihan tersebut dapat terlihat pada desain kurikulum pelatihannya. Desain 

kurikulum pada kegiatan pelatihan akan menunjukan pola atau model 

pelatihan tersebut. Hal ini karena pada desain kurikulum pelatihan tergambar 

keseluruhan komponen pelatihan mulai dari tujuan, materi, strategi dan jenis 

penilaian yang akan digunakan. Desain kurikulum pada kegiatan pelatihan 

juga memiliki peranan dalam mengarahkan keterlaksanaan proses pelatihan 

yang pada akhirnya menjadi pedoman untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Dengan demikian perlu dikembangkan desain kurikulum 

pelatihan yang baik dalam meningkatkan kompetensi penyusunan bahan ajar 

modul bagi guru di lingkungan MTs Negeri se-Kabupaten Sumedang.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil survey awal sebagai bentuk kegiatan pendahuluan 

penelitian melalui analisis kebutuhan pelatihan, dapat diidentifikasi 
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permasalahan dalam proses pembelajaran di MTs Negeri se-Kabupaten 

Sumedang. Salah satunya adalah belum terkuasainya kompetensi profesional 

secara utuh oleh para guru. Data hasil survey awal menunjukan masih 

banyaknya guru yang belum memenuhi kompetensi profesional berdasarkan 

PP No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru. Permasalahan yang terlihat terutama pada kemampuan guru dalam 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif yang 

tertuang dalam kemampuan menyusun bahan ajar sesuai dengan kebutuhan 

peserta didiknya. Data hasil survey menunjukan 63% (lebih dari setengahnya) 

guru belum memiliki kemampuan dalam menyusun bahan ajar.  

Sesuai dengan uraian pada latar belakang masalah terlihat bahwa guru 

di lingkungan MTs Negeri Kabupaten Sumedang perlu memiliki kemampuan 

dalam mengembangkan bahan ajar khususnya modul pembelajaran. Hal ini 

menunjukan bahwa perlu diselenggarakan pelatihan bagi para guru di 

lingkungan MTs Negeri se-Kabupaten Sumedang untuk membekali dan 

meningkatkan kompetensi dalam menyusun bahan ajar modul. Pelatihan yang 

baik memerlukan kurikulum yang baik dan sesuai dengan kebutuhan 

pesertanya. Sehingga perlu dikembangkan desain kurikulum pelatihan yang 

baik bagi para guru di lingkungan MTs Negeri se-Kabupaten Sumedang 

dalam hal menyusun bahan ajar modul. Namun penelitian ini hanya 

mengembangkan produk berupa desain kurikulum pelatihan secara teortis 

saja, tidak sampai pada uji coba empirik. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Desain kurikulum pelatihan seperti apakah yang dapat 

meningkatkan kompetensi penyusunan bahan ajar modul bagi guru di 

lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri se-Kabupaten Sumedang?”  

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu 

fokus masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimana analisis kebutuhan pelatihan kompetensi penyusunan bahan 

ajar modul bagi guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri se-Kabupaten 

Sumedang? 

2. Struktur kurikulum pelatihan seperti apakah yang baik untuk 

meningkatkan kompetensi penyusunan bahan ajar modul bagi guru 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri se-Kabupaten Sumedang? 

3. Silabus pelatihan seperti apakah yang baik untuk meningkatkan 

kompetensi penyusunan bahan ajar modul bagi guru Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Negeri se-Kabupaten Sumedang? 

4. Satuan Acara Pelatihan (SAP) seperti apakah yang baik untuk 

meningkatkan kompetensi penyusunan bahan ajar modul bagi guru 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri se-Kabupaten Sumedang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk dapat mengembangkan 

desain kurikulum pelatihan yang cocok untuk kegiatan pelatihan bahan ajar 

bagi guru di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri se-Kabupaten 

Sumedang yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyusun 

modul. Secara rinci tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Memperoleh informasi mengenai kebutuhan guru Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Negeri se-Kabupaten Sumedang dalam pengembangan bahan ajar 

modul.  

2. Mengembangkan struktur kurikulum pelatihan yang baik untuk 

meningkatkan kompetensi penyusunan bahan ajar modul bagi guru 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri se-Kabupaten Sumedang. 

3. Mengembangkan silabus pelatihan yang baik untuk meningkatkan 

kompetensi penyusunan bahan ajar modul bagi guru Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Negeri se-Kabupaten Sumedang. 
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4. Mengembangkan Satuan Acara Pelatihan (SAP) yang baik untuk 

meningkatkan kompetensi penyusunan bahan ajar modul bagi guru 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri se-Kabupaten Sumedang. 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap pengembangan kurikulum pelatihan, khususnya untuk pelatihan 

bahan ajar modul. Penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini akan memperlihatkan gambaran bagaimana 

kompetensi guru di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 

Kabupaten Sumedang. Setelah diketahui bagaimana kompetensi guru 

maka akan dilakukan pengembangan desain kurikulum pelatihan yang 

tepat untuk memberikan peningkatan kompetensinya. Desain kurikulum 

pelatihan dikembangkan secara teoritis dengan cara yang sesuai dengan 

kaidah pengembangan kurikulum pelatihan dan metodologi yang 

prosedural sehingga hasilnya diharapkan akan meningkatkan kompetensi 

para guru di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten 

Sumedang.      

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi kepala madrasah, penelitian ini dapat dijadikan bekal awal dalam 

mengetahui kebutuhan kompetensi guru MTs Negeri se-Kabupaten 

Sumedang sehingga dapat disikapi dengan pembekalan dan 

pengembangan kompetensinya.  

b. Bagi Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sumedang, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 
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mengembangkan kurikulum pelatihan bahan ajar modul yang relevan 

dengan kebutuhan guru di MTs Negeri Kabupaten Sumedang.   

c. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan bekal awal dalam 

melakukan penelitian sejenis yang lebih lanjut.  

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional disusun agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini. Definisi 

operasional sesuai judul penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Desain Kurikulum Pelatihan 

Desain kurikulum merupakan rancangan, pola atau model dari 

komponen kurikulum. Sukmadinata (2006:34) menyatakan bahwa “Desain 

kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi serta proses 

belajar yang akan diikuti peserta didik pada berbagai tahap perkembangan 

pendidikan”. Sedangkan kurikulum pelatihan menururt Webster 

Dictionary (dalam Baksir, 2010) adalah “Sejumlah mata pelajaran yang 

harus ditempuh peserta pelatihan guna mencapai ijazah atau tingkat 

kemampuan tertentu.” 

Desain kurikulum pelatihan dalam penelitian ini dimaksudkan 

sebagai sebuah pedoman yang mencakup komponen kurikulum untuk 

melaksanakan proses pelatihan penyusunan bahan ajar modul bagi guru di 

lingkungan MTs Negeri se-Kabupaten Sumedang.     

2. Kompetensi Menyusun Bahan Ajar Modul 

Kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan. Musfah (2011:28) 

mengartikan kompetensi sebagai “Kemampuan mewujudkan sesuatu 

sesuai dengan tugas yang diberikan kepada sesorang”.  

Bahan ajar modul merupakan bahan ajar untuk kegiatan 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa menjadi satu kesatuan 
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program yang dapat mengukur tujuan pembelajaran. Menurut Wijaya 

(1992:96) “Modul adalah paket program yang disusun dalam bentuk 

satuan tertentu guna keperluan belajar”. 

Berdasarkan definisi tersebut yang dimaksud dengan kompetensi 

menyusun bahan ajar modul pada penelitian ini adalah kemampuan guru 

dalam mengembangkan (mengidentifikasi kompetensi, menyusun materi 

dan evaluasi, serta validasi) bahan ajar modul untuk keperluan 

pembelajaran yang berdampak pada optimalisasi penguasaan materi 

sebagai pengalaman belajar peserta didik.  


