
1 
 

Nani Triani, 2020 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU KELAS DALAM PELAKSANAAN PEMBALAJARAN BERNUANSA 
BIMBINGAN DI SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI COMPETENCY BASED TRAINING 
Universitas Pendidikan Indonesia     repository.upi.edu     perpustakaan.upi.edu 

BAB  I 

P E N D A H U L U A N 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) atau Anak Penyandang 

Disabilitas  memiliki kebutuhan dasar, mempunyai kesamaan hak untuk tumbuh 

dan berkembang sebagaimana anak-anak lain sesuai dengan potensinya. Setiap 

anak sesungguhnya memiliki banyak kecerdasan (multiple intelegence). Bahkan 

Armstrong (2006) menegaskan bahwa semua anak adalah berbakat. Dalam 

pandangan  Al-Quran, seorang insan diciptakan  dalam wujud yang sempurna 

(QS.At-Tiin: 4-6). Semua potensi PDBK hendaknya dapat dikembangkan.  Untuk 

mengembangkan potensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) secara 

holistik, layanan pembelajaran melalui pendekatan instruksional atau 

pembelajaran di kelas belumlah cukup, namun memerlukan pembelajaran yang 

bernuansa bimbingan. 

Kebutuhan akan bimbingan  dipengaruhi oleh banyak faktor.  Juntika 

Nurikhsan (2016: 111) menyebutkan, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebutuhan akan bimbingan adalah faktor filosofis, psikologis, sosial budaya, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, demokratisasi dalam pendidikan dan perluasan 

program pendidikan. Paradigma yang terjadi pada  Pendidikan Khusus dan 

Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) yang semula berbasis  filosofi fatalistik 

menjadi filosofis perspektif. Hal ini berdampak pada eksistensi PDBK  memiliki 

perspektif masa depan yang  lebih bagus.  Oleh karena itu diperlukan pendidikan 

yang seimbang, tidak hanya mengembangkan aspek akademis saja melainkan 

juga pendidikan yang dapat mengembangkan diri yang sehat,  produktif  dan 

memandirikan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Dengan demikian jika 

PDBK memperoleh layanan pendidikan  yang berkualitas dengan memperhatikan 

segala potensi dan hambatan yang dimiliki maka potensi anak akan berkembang 

secara optimal.  Pembelajaran bernuansa bimbingan menjadi hal yang utama 

dalam mengembangkan potensi anak secara optimal. 

Hakikat pendidikan dalam Uman Suherman  (2007: 7), adalah  “usaha  

sadar  memanusiakan manusia oleh manusia agar menjadi manusia  yang 
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dilakukan  secara normatif  dan manusiawi”.  Lingkungan sekolah  sesungguhnya 

merupakan tempat PDBK  mempelajari tentang banyak hal. Bimbingan 

Konseling sebagai bagian yang integral dari pendidikan seharusnya mampu  

membantu PDBK dalam memahami diri dan lingkungannya jika guru SLB 

memiliki kompetensi dalam melaksanakan Bimbingan dan Konseling.  Penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya dalam Soendari T, (2011: 3), antara lain: 

Hernawati (2000), Soendari (2002), Liando (2003) dan Mahmud (2004) 

menyimpulkan bahwa “pelaksanaan layanan BK bagi ABK di sekolah belum 

optimal, karena tidak adanya konselor  bagi ABK, belum tersedianya program 

secara khusus, belum adanya kerjasama yang optimal antara pihak sekolah 

dengan orangtua PDBK dalam melaksanakan BK di sekolah” 

Sunardi (2005) mengemukakan bahwa secara umum layanan  bimbingan 

di SLB belum mempunyai tenaga ahli khusus dalam bidang bimbingan dan 

konseling. Dengan demikian dalam implementasinya menjadi tanggung jawab 

guru dan dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

 Layanan Bimbingan dan Konseling hendaknya dilakukan oleh ahli BK 

karena merupakan layanan profesional yang menghendaki sejumlah persyaratan 

dan kompetensi khusus. Namun demikian, pada satuan pendidikan di SLB 

dimana belum terdapat guru BK, sementara proses pelaksanaan Bimbingan dan 

Konseling bagi peserta didik harus dilaksanakan maka  proses pembelajaran yang 

bernuansa bimbingan yang dilaksanakan oleh guru kelas ataupun guru mata 

pelajaran di SLB menjadi alternatif pemecahan masalahnya, karena  PDBK juga 

berhak untuk dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dirinya.  

Pembelajaran bermakna dapat terwujud jika dilakukan oleh pendidik 

yang profesional.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005  tentang 

Standar Nasional Pendidikan pada Bab VI pasal 28 ayat 1,  menyebutkan bahwa 

“Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kompetensi  yang dimaksud adalah 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, ompetensi sosial dan 

komptetensi profesional sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. 
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Kualitas guru  kelas sampai saat ini tetap menjadi permasalahan yang 

penting dan krusial. Hal ini terjadi pula pada guru-guru yang bertugas  di SLB.  

Guru SLB sebagai guru kelas memiliki kewajiban melaksanakan Bimbingan dan 

Konseling seperti disebutkan dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun  2010 

tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.  

Namun demikian, pada umumnya para guru SLB tidak memiliki latar belakang 

pendidikan BK. Saat menyelesaikan pendidikan di jenjang S1/ Sarjana PLB di 

Perguruan Tinggi, para guru hanya mendapatkan 2 (dua) SKS mata kuliah 

Pengantar BK. Dengan demikian Para guru SLB menyelesaikan masalah-masalah 

yang terjadi dikelas atau mengembangkan potensi peserta didik dengan caranya  

masing-masing.  Belum ada prosedur operasional  yang standar  yang harus 

dilakukan oleh guru ketika akan melaksanakan Bimbingan dan Konseling.  

Dibagian lain,   Undang-undang   Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen  

mengamanatkan bahwa  guru adalah  pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik  pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  

Amanat Permendiknas Nomor 35 Tahun  2010 tersebut, belum dapat 

dilaksanakan dengan baik mengingat kewenangan untuk melaksanakan BK 

hendaknya dilakukan oleh  seorang ahli yang disebut dengan konselor. Dengan 

demikian guru SLB tidak memiliki kewenangan untuk melakukan BK pada 

PDBK.  Walau demikian  Undang-undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Guru 

dan Dosen, melalui tugas utamanya membimbing, nampaknya memiliki peluang 

bagi para guru kelas dapat membantu PDBK dalam pembelajaran.   Oleh karena 

itu sudah menjadi keharusan  bagi guru SLB untuk meningkatkan kompetensinya 

dalam melakukan pembimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung 

jawabnya. Kompetensi menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

menjelaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh  guru dan dosen 

dalam melaksanakan  tugas keprofesionalan”. 

Untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna, diperlukan guru yang 

dapat melaksanaan pembelajaran dengan baik. Dengan demikian diperlukan 
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sosok guru yang dapat berperan sebagai pembimbing yang memiliki komitmen 

terhadap PDBK,  memahami bagaimana cara menjadi guru yang efektif bagi 

PDBKnya.  Rochman Natawidaja (1988:7), menjelaskan bahwa guru memiliki 

peran yang penting dalam  melaksanakan program layanan bimbingan di sekolah. 

Dia mempunyai keleluasaan waktu untuk berinteraksi dengan siswa sehingga 

sangat mungkin dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada para siswanya.  

Dengan pembelajaran yang dilakukan dan peran sebagai guru kelas, 

tentunya sebuah peluang besar bagi guru SLB untuk dapat melakukan bimbingan 

yang sebenar-benarnya sesuai dengan hakikat bimbingan. Guru berinteraksi 

dengan baik sehingga mendapatkan informasi yang cukup tentang peserta dididk 

yang menjadi tanggung jawabnya, baik didalam maupun diluar kelas. Kondisi ini 

memberikan kesempatan bagi guru dan PDBK untuk dapat menjalin hubungan 

yang lebih dekat, percaya, terbuka dan nyaman yang  pada akhirnya dapat 

mengembangkan kemampuan  anak sesuai dengan perkembangan dan 

potensinya. 

Williams (dalam Molefe: 2010) mensejajarkan istilah kompetensi 

dengan performance. Kompetensi dapat dipandang sebagai perilaku nampak dan 

nyata yang memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan segenap 

kemampuannya. Oleh sebab itu, secara sederhana kompetensi dapat mengganti 

dimensi-dimensi kinerja akan tetapi lebih berorientasi pada berbagai perilaku 

yang mengarah pada tingkatan kinerja. Terkait dengan kinerja, Robin (dalam 

Molefe: 2010) menjelaskan adanya tujuh dimensi dari suatu kinerja, yakni: 

(1) Pengetahuan tentang mata pelajaran (subject knowledge), guru yang 

mendasari dirinya  dengan pengetahuan mata pelajaran yang akan diberikan 

merupakan hal yang fundamental dalam menciptakan dan meningkatkan 

kesempatan peserta didik sehingga dapat belajar dengan  baik. 

(2) Prosedur tes dan pengukuran (testing/ assessment procedure), dimensi ini 

terdiri dari mendesain,  mengembangkan dan mengimplementasikan alat dan 

prosedur untuk mengukur hasil  belajar peserta didik.  

(3) Hubungan antara guru dan peserta didik (student teacher relations), dimensi 

ini terkait dengan penciptaan dan pemeliharaan lingkungan yang berorientasi 

pada siswa dimana guru dapat mengembangkan hubungan baik sehingga  
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dapat meningkatkan keterikatan peserta didik dan selanjutnya dapat 

meningkatkan  pembelajaran. 

(4) Keterampilan mengorganisasi (organizational skill). Kemampuan organisasi 

adalah   dimensi yang mempengaruhi pengalaman peserta didik secara 

keseluruhan. Hal ini juga berhubungan dengan  melaksanakan dan mengatur 

pelajaran,  pemeringkatan waktu, mengatur dan  mengkoordinir guru, 

mengatur fasilitas dan sumber-sumber yang diperlukan. 

(5) Keterampilan komunikasi (communication skill). Komunikasi adalah  

keterampilan interaksi manusia dengan ciri memfasilitasi komunikasi secara 

jelas tentang suatu informasi serta mempromosikan  pembelajaran melalui 

penciptaan lingkungan belajar yang tepat. 

(6) Kesesuaian dengan  pelajaran (subject relevancy). Hal ini berkenaan dengan 

ketepatan isi atau content dan  mempresentasikan  pelajaran kepada peserta 

didik. Relevansi juga berkaitan dengan  pemberian pertanyaan-pertanyaan 

yang tepat yang disesuaikan dengan  teknik yang digunakan saat 

pembelajaran berlangsung.        

(7) Manfaat penugasan (utility of assignment). Penugasan yang diberikan kepada 

peserta didik adalah sesuatu yang bermakna dan meningkatkan  kualitas 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan  peserta didik. 

Kompetensi dinilai sebagai gambaran profesional tidaknya seseorang 

dalam profesi yang ditekuninya.  Kompetensi pendidik memiliki peran yang 

sangat penting karena dapat  berpengaruh pada  keberhasilan peserta didik.  W. 

Robert Houston dalam Roestiyah (1986: 4), mendefinisikan bahwa  “competence 

ordinarily  is defined as  adequacy for a task possession of require knowledge, 

skills and abilities”. Kompetensi  dapat dimaknai sebagai tugas yang memadai  

dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan 

seseorang.  Pengertian ini memaknai bahwa pada diri individu terdapat suatu 

profesi tertentu yang dapat berkembang dan menjadi motivator menuju 

profesional.  

Guru profesional adalah guru yang mampu menunjukkan 

keprofesionalan yang ditandai dengan penguasaan kompetensi akademik 

kependidikan dan kompetensi penguasaan substansi dan/atau bidang studi sesuai 
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bidang ilmunya dalam melaksanakan tugas profesi kependidikannya (M.Furqon, 

2009). Guru yang profesional adalah guru yang memiliki  kompetensi untuk  

menciptakan  proses dan suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini tentunya 

disebabkan pula oleh guru yang memiliki kemampuan memahami PDBK yang 

kemudian terdorong untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. 

Untuk  mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan Sumber  

Daya Manusia (SDM) yaitu para guru yang berkualitas pula.  Oleh karena itu  

diperlukan   guru-guru profesional yang  memiliki kemampuan yang memadai 

dan terstandar dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Guru sebagai tenaga 

profesional, harus  memenuhi standar kualifikasi akademik dan mempunyai 

kompetensi akademik sebagai agen pembelajaran, sertifikat pendidik serta sehat 

jasmani dan rohani, seperti yang ditekankan  Undang-undang Guru dan Dosen  

Nomor 14 Tahun 2005. 

Kualitas akademik berkaitan dengan tingkat pendidikan minimal, yaitu 

memiliki ijazah D4/ S1 kependidikan. Sedangkan kompetensi akademik sebagai 

agen pembelajaran, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, 

kompetensi  sosial dan kompetensi profesional. Hal ini telah ditetapkan  dalam  

Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi guru. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru 

Pendidikan Khusus, pasal 1 menyebutkan bahwa guru pendidikan khusus adalah 

tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat 

pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan 

pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan/atau satuan pendidikan 

kejuruan. 

Berkenaan dengan tugas utama guru dalam melakukan pembimbingan, 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Permenagpan RB)  Nomor 16 Tahun 2009, bab 7 pasal 13 ayat (1) 

tentang rincian tugas  guru kelas sebagai berikut: 
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Amatkan regulasi tentang rincian tugas guru tersebut, nampaknya tidak 

mudah dilakukan oleh guru kelas di SLB. Penelitian  yang dilakukan  Hernawati 

(2000), Soendari (2002), Liando (2003) dan Mahmud (2004) yang menyimpulkan 

bahwa  pelaksanaan pelayanan BK bagi ABK di sekolah belum optimal, karena 

tidak tersedianya konselor bagi ABK di sekolah, belum tersedianya program BK 

secara khusus, belum adanya kerjasama yang optimal antara pihak sekolah dengan 

orang tua ABK dalam melaksanakan BK di sekolah. Dengan demikian 

keberadaan guru  PLB yang dapat melaksanakan tugas Bimbingan dan Konseling 

tentunya menjadi sangat penting.  

Kenyataan dilapangan  berdasarkan hasil visitasi peneliti saat menjadi 

asesor pada akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB)  tahun 2016 dan 2019 

dibeberapa kabupaten/ kota di Jawa Barat,  pada  21 sekolah yang diakreditasi  

menunjukkan belum adanya program BK yang  disusun  di sekolah-sekolah 

tersebut.  Beberapa masalah  yang ada baru dituangkan dalam bentuk catatan  

anekdot.  Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada PDBK. 

Guru Pendidikan Luar Biasa dengan  profesi lainnya harus dapat 

berkolaborasi, beritegrasi, saling terkait,  saling mengisi dan saling 
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menyempurnakan. Dengan demikian  optimalisasi potensi peserta didik akan 

dapat tercapai. Kartadinata, S. (2003: 31), mengemukakan bahwa kegiatan 

pendidikan sesungguhnya lebih terfokus secara sengaja dan terencana melibatkan 

berbagai profesi pendidik termasuk konselor. Kegiatan belajar mengajar dan 

pelayanan bimbingan dan konseling merupakan dua modus dasar interaksi dengan 

peserta didik yang bersifat kolaboratif dan komplementer.  

Hasil penelitian Rochman Natawidjaja (1984) terhadap guru-guru SPG di 

Jawa Barat terkait dengan penerapan bimbingan dalam proses belajar mengajar 

dikaitkan dengan kepedulian guru dan sikap siswa terhadap bimbingan 

menemukan bahwa salah satu kendala guru SPG dalam penerapan layanan 

bimbingan yaitu: terbatasnya pengetahuan guru tentang bimbingan pada 

umumnya dan secara khusus pada pelaksanaan bimbingan dalam proses 

pembelajaran, tidak memadainya kemampuan teknis, kurang menunjangnya sikap 

guru dan lingkungan kerja, kurangnya motivasi guru serta kurang pedulinya 

terhadap pelaksanaan bimbingan. 

Sedangkan hasil penelitian Nani M. Sugandhi (2000) terkait dengan 

keterpaduan antara tugas mengajar dan  membimbing dalam proses belajar 

mengajar di Sekolah Dasar Negeri Merdeka V Kotamadya Bandung menemukan 

bahwa: Pertama, pandangan guru tentang posisi dan fungsi bimbingan di Sekolah 

Dasar cenderung belum terealisasi secara optimal. Orientasi guru terhadap proses 

dan hasil belajar siswa masih terfokus pada  perkembangan aspek intelektual, 

belum berorientasi pada perkembangan siswa secara utuh. Kedua, perumusan 

persiapan pengajaran lebih berorientasi pada tujuan instruksional. Ketiga,  kinerja 

guru dalam pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan penuturan para 

guru pada umumnya mereka merasa sudah menampilkan peran dan tugasnya 

sebagai pengajar dan pembimbing dalam proses belajar mengajar, namun belum 

koheren dengan makna bimbingan secara konseptual. 

Yolanda D. J (2009: 5) menjelaskan bahwa “rumitnya persoalan yang 

dialami oleh siswa saat ini, membutuhkan kualitas guru bimbingan dan konseling 

yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional”.  

Begitu juga dengan pembelajaran yang berlansung di Sekolah Luar Biasa (SLB).  

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)   dengan segala kekhususannya 
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sebagai subjek pendidikan, memiliki masalah yang sangat kompleks. Oleh karena 

itu diperlukan guru-guru SLB yang memahami tugas dan fungsinya. Salah satu 

diantaranya adalah  melaksanakan  bimbingan dikelas yang menjadi tanggung 

jawabnya.  

Menurut Dean dan Meadow (1992) dalam  Journal  of Couneling & 

Development, vol. 74 (2),  hlm 137 – 142, bahwa perlu  pengembangan 

profesional  dari seorang konselor untuk mengatasi beberapa masalah utama yang 

dihadapinya selama ini dengan menyarankan agar seorang konselor selalu 

meningkatkan wawasannya untuk mendukung pengembangan karir dan 

kepribadiannya, serta untuk menanggulangi berbagai persoalan yang rumit, yang 

didukung para pakar lainnya agar seorang konselor perlu mengupayakan 

pengembangan karirnya. 

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada guru-guru  SLB  pada 

tanggal  13 Agustus 2017  di gugus 38 Kabupaten Bandung, diperoleh informasi 

bahwa para guru  SLB  kurang  memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep BK. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahardja  tahun  2010 tentang  “Penerapan 

Konsep-konsep BK dalam Pembelajaran dan Layanan Bimbingan Bagi Siswa 

Tunanetra di Sekolah Penyelenggara Perintis Pendidikan Inklusif”, menyimpulkan 

bahwa: ... (3) layanan BK yang diberikan oleh konselor secara substansial belum 

menyentuh aspek  ketunanetraannya, (4) siswa tunanetra menginginkan materi, 

layanan dan aksesibilitas BK yang  sesuai  dengan kebutuhan mereka, (5) …” 

Hasil penelitian Umi Aisyah (2014) tentang strategi layanan bimbingan 

dan konseling bagi siswa tunanetra M.Ts Yaketunis Yogyakarta, menyimpulkan 

bahwa “Terdapat kekhasan dalam layanan BK bagi siswa tunanetra, yakni pada 

komunikasi verbal dan non verbal dan penggunaan media”. Pelaksanaan 

Bimbingan dan Konseling di PLB menurut Sunardi (2005), menyebutkan bahwa: 

... Pelaksanaan bimbingan dan konseling cenderung sepintas, insidental 

atau temporal, lebih bersifat responsif, kurang representatif, kurang 

variatif dan berkesinambungan, kurang berdasarkan pada teori-teori, 

namun lebih berdasarkan atas keyakinan, pengalaman, pendapat, kira-kira 

atau coba-coba serta tidak diadministrasikan dengan baik. Permasalahan 

ini muncul karena kurangnya pemahaman guru terhadap fungsi BK. ... 

 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Helawati tahun 2015 terhadap 

guru SDLB Tunarungu Cicendo yang memperoleh tugas`tambahan sebagai guru 
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BK adalah “guru-guru masih sangat tidak kompeten dalam bidang pelayanan 

bimbingan dan konseling, baik pada kompetensi pedagogik  maupun pada 

kompetensi profesional”. Selain itu, studi  pendahuluan terhadap pelaksanaan 

layanan BK dibeberapa SDLB di kota Bandung yang dilakukan Helawati pada 

tahun 2011 (Helawati: 2015: 12), terhadap guru SDLB yang mendapat tugas 

tambahan sebagai guru BK menunjukkan  bahwa “kompetensi profesional  

memberikan kontribusi sebesar 24,2% terhadap kinerja guru SDLB, sedangkan 

kekuatan hubungan  kompetensi profesional dengan kinerja guru  SDLB memiliki 

nilai 0,492  dan kekuatan  hubungan kompetensi guru tersebut adalah sedang”. 

Beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan diatas menunjukkan belum 

bekualitasnya guru SLB yang mendapatkan tugas tambahan sebagai guru BK, 

masih perlu adanya  beberapa penyesuaian pelaksanaan Bimbingan Konseling 

bagi PDBK jenis kekhususan tertentu. 

Layanan Bimbingan dan Konseling idealnya dilakukan oleh ahli BK  

yaitu konselor.  BK adalah  suatu layanan profesional yang memuat serangkaian  

persyaratan dan kompetensi tertentu. Lalu, jika di SLB atau sekolah formal 

lainnya seperti di TK dan SD yang belum memiliki guru BK akan dibiarkan  anak 

melalui proses perkembangannya tanpa pendampingan  hanya karena  belum 

terdapatnya guru BK di jenjang dan satuan pendidikan tersebut?  Sementara anak 

memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan potensinya, termasuk PDBK. Oleh 

karena itu menjadi suatu alternatif jika para guru kelas atau mata pelajaran  

melakukan bimbingan yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Hal tersebut 

tentunya sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen, disebutkan  bahwa  guru adalah  pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik ada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Berkenaan dengan  peran guru mata pelajaran dalam Bimbingan dan 

Konseling, Sofyan S. Willis (2003: 27), mengemukakan bahwa guru berperan  

sebagai pembimbing yaitu melaksanakan aktivitas membimbing, yakni membantu 

mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan dalam berbagai aspek (belajar, 



11 
 

Nani Triani, 2020 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU KELAS DALAM PELAKSANAAN PEMBALAJARAN BERNUANSA 
BIMBINGAN DI SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI COMPETENCY BASED TRAINING 
Universitas Pendidikan Indonesia     repository.upi.edu     perpustakaan.upi.edu 

pribadi, sosial),  mengembangkan potensi siswa melalui berbagai kegiatan kreatif 

di berbagai bidang   (ilmu, olahraga, seni dan budaya).            

Untuk mengupayakan peningkatan kualitas guru dalam menjalankan  

tugas dan fungsinya maka dapat dilakukan dengan pelatihan atau              

kegiatan-kegiatan pengembangan.  Para guru diwajibkan untuk melakukan  

kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).  Permenagpan RB 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang  jabatan fungsional guru dan angka kreditnya hal 

2, menyebutkan bahwa: 

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dikembangkan 

berdasarkan profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil penilaian 

kinerja guru, didukung oleh hasil evaluasi diri. Jika hasil penilaian 

kinerja guru masih  berada di bawah standar kompetensi yang di 

persyaratkan, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program 

pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diorientasikan  sebagai 

pembinaan dalam pencapaian standard kompetensi guru. Sementara itu, 

guru yang hasil penilaian kinerjanya sudah mencapai standar kompetensi 

yang dipersyaratkan, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan 

diarahkan kepada pengembangan kompetensi untuk memenuhi layanan 

pembelajaran  berkualitas dan peningkatan karir guru. 

 

Teori yang digunakan untuk mengupas  kompetensi merujuk pada teori 

yang dikemukakan Spencer & Spencer. Spencer, L.M &  Spencer, S.M (1993: 

9) mengemukakan, “A competency is an underlying characteristic of an 

individual that is causally related to criterion-referenced affective and/ or 

superior performance in a job or situation.” Jadi kompetensi adalah 

karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja berkriteria efektif 

dan atau unggul dalam suatu pekejaan dan situasi  tertentu.  Selanjutnya 

Spencer & Spencer menjelaskan, kompetensi dikatakan underlying 

characteristic  karena karakteristik merupakan bagian yang mendalam dan 

melekat pada kepribadian seseorang dan dapat  memprediksi berbagai situasi 

dan jenis  pekerjaan.  Dikatakan causally related,  karena kompetensi 

menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Dikatakan   criterion-

referenced, karena kompetensi itu benar-benar memprediksi siapa-siapa saja 

yang  kinerjanya baik atau buruk berdasarkan kriteria atau standar tertentu.  

Karakteristik yang mendasari bahwa kompetensi adalah suatu  bagian 

kepribadian seseorang yang dalam dan tahan lama serta dapat memprediksi 
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tingkahlaku dalam keberagaman  situasi yang cukup luas  dan tugas-tugas 

pekerjaan. Berhubungan dengan sebab akibat berarti bahwa suatu kompetensi 

menyebakan atau memprediksi siapa yang melakukan sesuatu dengan baik atau 

sebaliknya, sebagaimana diukur berdasarkan standar atau kriteria yang spesifik.  

Kompetensi guru harus selalu dikembangkan agar dapat sejalan dengan 

peradaban zaman. Kompetensi guru dapat dikembangkan diantaranya melalui 

pelatihan. Pelatihan dijelaskan oleh Goad (1982: 9-11) sebagai “ … closed loop 

process system  yaitu proses yang bersifat berkelanjutan dan merupakan system 

total, dimana setiap komponen secara sistematis saling berhubungan satu sama 

lainnya”.  Sebagai satu satuan kegiatan, pelatihan mencakup input, proses, 

output dan dampak pelatihan.  Andrew E. Sikula dalam O. Hamalik (2007: 56), 

menjelaskan bahwa “training is short term educational process utilizing a 

systematic and  oeganized by which non managerial personal term tenical 

knowledge and skill for definite purpose”.  Batasan tersebut, menjelaskan   

bahwa pelatihan merupakan proses yang sistematis dan terorganisir untuk 

memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja 

tertentu dalam  waktu yang relatif singkat untuk mencapai suatu tujuan, 

efektivitas, efisiensi dan produktivitas. 

Secara aksiologi, pelatihan ditinjau dari kegunaannya bagi individu, 

lembaga atau  organisasi dan masyarakat. Kegunaan bagi individu atau peserta 

pelatihan adalah terjadinya peningkatan berbagai kemampuan (competencies)  

melalui perolehan keterampilan,  pengetahuan, sikap dan nilai-nilai baru  setelah 

mengikuti pelatihan, yang ditampilkan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan 

serta kehidupan mandiri.  Kegunaan bagi lembaga atau organisasi adalah 

tercapainya tujuan-tujuan kelembagaan sebagaimana telah direncanakan.             

Sejalan dengan itu,  pelatihan dapat memberikan    nilai-nilai ilmiah berupa        

konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang inovatif  berdasarkan asas-asas       ilmiah 

yaitu objektif, dapat diobservasi, dapat diukur dan bernilai guna sesuai dengan      

fungsi-fungsi ilmiah yaitu untuk memahami, menggambarkan, menjelaskan, 

memprediksi dan mengendalikan sebagai upaya bagi kemajuan masyarakat, 

bangsa dan tata kehidupan global. 
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Salah satu dari tujuan dilaksanakannya pelatihan adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan, skap dan keterampilan guru kelas. Ada dua hal 

penting gagalnya pelatihan (dalam Helawati, 2015: 13), adalah (1) Pelatihan tidak 

berorientasi pada persoalan yang terjadi dilapangan. Materi pelatihan 

diseragamkan bagi seluruh peserta pelatihan, (2) hasil pelatihan hanya terfokus 

pada perubahan pengetahuan, tidak diimplementasikan pada pelayanan di kelas. 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta pelatihan tersebut tetap memberikan layanan 

dikelas seperti sebelum mengikuti platihan. Hal lain adalah disebabkan pula oleh 

kurangnya kesempatan desiminasi atau sharing diantara para guru atau kepala 

sekolah. Untuk meminimalisir kelemahan tersebut, ada satu model Pelatihan 

Berbasis Kompetensi (Competency Based Training) dari Michael D Tovey   yang 

lebih memberdayakan guru sesuai dengan kemampuannya, sehingga proses 

pengembangan keprofesionalan guru dapat dilakukan dengan efektif dan efesien, 

dengan menggunakan pola  in-on-in (dimulai dengan in-service learning, on the 

job training dan diakhiri dengan in-service learning kembali). Pada tahap in-

service learning, para guru mendapatkan materi-materi atau kosep-konsep. Pada 

on the job training,  para guru mempraktikan ilmu yang diperoleh pada tempat 

para guru bertugas. Selanjutnya pada in-service learning  berikutnya, para guru 

mempresentasikan pengalaman saat melakukan on the job training. 

Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)  

dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan 

PK-PLK di Jawa Barat,  sampai saat ini belum pernah melakukan pelatihan 

tentang Pelaksanaan Pembelajaran Bernuansa Bimbingan di SLB.  Berdasarkan 

fakta tersebut, peneliti bermaksud  mengembangkan kompetensi  guru kelas  

dalam melaksanakan  Pembelajaran Bernuasa Bimbingan di SLB. Hal tersebut 

dilakukan sebagai upaya agar pelaksanaan pembelajaran di SLB berjalan secara  

berkualitas.  

 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian    
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Berdasarkan uraian pada latar belakang, berbagai permasalahan dalam 

penelitian ini dapat di identifikasi sebagai berikut: 

1. Paradigma yang terjadi pada  Pendidikan Khusus dan Pendidika Layanan 

Khusus (PKPLK) yang semula berbasis   filosofi fatalistik menjadi filosofis 

perspektif. 

2. Amanat Permendiknas Nomor 35 Tahun  2010, belum dapat dilaksanakan 

dengan baik mengingat kewenangan untuk melaksanakan BK hendaknya 

dilakukan oleh  ahli (konselor). Dengan demikian guru PKPLK tidak 

memiliki kewenangan untuk melakukan BK pada PDBK.   

3. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam Soendari T, (2011: 3), 

antara lain: Hernawati (2000), Soendari (2002), Liando (2003) dan Mahmud 

(2004) menyimpulkan bahwa “pelaksanaan layanan BK bagi ABK di sekolah 

belum optimal, karena tidak adanya konselor  bagi ABK, belum tersedianya 

program secara khusus, belum adanya kerjasama yang optimal antara pihak 

sekolah    dengan orangtua PDBK dalam melaksanakan BK di sekolah” 

4. Kompetensi dinilai sebagai gambaran profesional tidaknya seseorang dalam 

profesi yang ditekuninya.  Kompetensi pendidik memiliki peran yang sangat 

penting karena dapat  berpengaruh pada  keberhasilan peserta didik. W. 

Robert Houston dalam Roestiyah (1986: 4), mendefinisikan bahwa  

“competence ordinarily  is defined as  adequacy for a task possession of 

require knowledge, skills and abilities”. 

5. Guru SLB sebagai guru kelas memiliki kewajiban melaksanakan Bimbingan 

dan Konseling seperti disebutkan dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun  

2010 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya. 

6. Kenyataan dilapangan  berdasarkan hasil visitasi peneliti saat menjadi asesor 

pada akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB)  tahun 2016 dan 2018 dibeberapa 

kabupaten/ kota di Jawa Barat,  pada  21 sekolah yang diakreditasi  

menunjukkan belum adanya program BK yang  disusun  di sekolah-sekolah 

tersebut.  Beberapa masalah  yang ada baru dituangkan dalam bentuk catatan  

anekdot. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan perlu adanya upaya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada PDBK. 
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7. Lemahnya kemampuan guru SLB di lingkungan  gugus 38 Kabupaten 

Bandung dalam pelaksanakan  pembelajaran bernuansa bimbingan. 

8. Belum pernah  dilakukan pelatihan tentang pelaksanakan  pembelajaran 

bernuansa bimbingan bagi guru SLB di lingkungan  gugus 38 Kabupaten 

Bandung  baik yang diselenggarakan oleh Bidang PKPLK Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

9. Kompleksnya masalah yang dihadapi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

(PDBK) pada setiap jenis kekhususan menuntut guru yang memiliki 

kompetensi handal   saat  pelaksanakan  pembelajaran pada kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

 

 

C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian maka 

perumusan masalah difokuskan pada: “Bagaimana mengembangkan kompetensi 

guru  kelas dalam  melaksanakan  pembelajaran bernuansa bimbingan  pada 

Sekolah Luar Biasa melalui Competency Based Training di gugus 38 Kabupaten 

Bandung? Secara operasional rumusan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah profil kompetensi guru kelas  dalam melaksanakan  

pembelajaran pada Sekolah Luar Biasa  di gugus 38 Kabupaten Bandung? 

2. Bagaimanakah rumusan program Competency Based Training untuk 

mengembangkan kompetensi guru  kelas dalam  melaksanakan  pembelajaran 

bernuansa bimbingan  pada Sekolah Luar Biasa di gugus 38 Kabupaten 

Bandung? 

3. Bagaimanakah efektivitas program Competency Based Training untuk 

mengembangkan kompetensi guru  kelas dalam  melaksanakan  pembelajaran 

bernuansa bimbingan  pada Sekolah Luar Biasa di gugus 38 Kabupaten 

Bandung? 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 
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Tujuan akhir penelitian adalah tersusunnya  rumusan program 

Competency Based Training untuk pengembangan  kompetensi guru kelas dalam  

pelaksanaan pembelajaran bernuansa bimbingan  pada Sekolah Luar Biasa  di 

gugus 38 Kabupaten Bandung yang teruji efektif secara empirik.  Untuk 

mencapai tujuan tersebut perlu disusun tujuan penelitian  secara spesifik dan 

terukur yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengungkapkan profil kompetensi guru  kelas dalam melaksanakan 

pembelajaran pada Sekolah Luar Biasa  di gugus 38 Kabupaten Bandung.  

2. Menyusun  program Competency Based Training untuk pengembangan 

kompetensi guru  kelas dalam  melaksanakan  pembelajaran bernuansa 

bimbingan  pada Sekolah Luar Biasa di gugus 38 Kabupaten Bandung. 

3. Memgimplementasikan program Competency Based Training yang telah 

teruji efektivitasnya untuk mengembangkan kompetensi guru  kelas dalam  

melaksanakan  pembelajaran bernuansa bimbingan  pada Sekolah Luar Biasa 

di gugus 38 Kabupaten Bandung  

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian  diharapkan dapat berkontribusi secara positif baik 

secara teoretis maupun praksis. 

 1.   Manfaat Teoretis  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan konseptual tentang program 

pengembangan kompetensi guru SLB dalam  pembelajaran bernuansa 

bimbingan   yang telah teruji efektif secara empiris. 

  2.   Manfaat Praktis 

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi: 

a. Guru PLB 

Memahami  posisi bimbingan dalam pembelajaran,  memahami fungsi 

bimbingan dalam pembelajaran serta memiliki kompetensi pelaksanaan  

pembelajaran yang bernuansa bimbingan di SLB  

 

b.  Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
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Hasil penelitian secara praktis dapat dijadikan bahan masukan tentang  

kompetensi guru SLB dalam  pembelajaran bernuansa bimbingan   

serta  tersusunnya  program pengembangan kompetensi guru SLB 

dalam  pembelajaran bernuansa bimbingan.  

c.    Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan data dan 

informasi untuk penelitian lebih lanjut tentang program pengembangan 

kompetensi guru SLB dalam  pembelajaran bernuansa bimbingan  .  

 

 

F. Asumsi Penelitian 

Asumsi dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagaimana berikut ini. 

1. Bimbingan dan Konseling merupakan suatu layanan yang terintegrasi dengan 

aktivitas pembelajaran. Semua siswa tanpa terkecuali berhak memperoleh 

layanan bimbingan dan konseling oleh karenanya peran guru menjadi sangat 

penting dalam menerapkan program bimbingan di sekolah. Guru memiliki 

banyak keleluasaan waktu untuk berinterkasi dengan siswa. Oleh sebab  itu, 

sangat memungkinkan baginya untuk dapat memberikan bimbingan dan 

arahan  kepada siswa (Rochman Natawidjaja, 1988: 7). 

2. Keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan dalam interkasi pembelajaran  

sangat dipengaruhi oleh sejauh mana guru memahami hakikat bimbingan 

serta sejauh mana ia memiliki kemampuan dalam merealisasikannya. 

Keefektivan proses bimbingan akan sangat ditentukan oleh pemahaman dan 

keterampilan guru terkait dengan  bimbingan dan yang tidak kalah penting 

adalah kepribadian guru itu sendiri (Moh. Surya, 1985: 133). 

3. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan pada individu agar 

tercapainya perkembangan optimal  (Sunaryo Kartadinata, 1998: 3). 

 

G. Struktur Organisasi Disertasi 

Disertasi ini diorganisasikan menjadi lima bab yaitu : Bab I pendahuluan, 

membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, fokus 

dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi penelitian 
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dan struktur organisasi disertasi. Bab II  kerangka konseptual pengembangan 

kompetensi guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran bernuansa bimbingan di 

SLB, membahas tentang  hakikat Peserta Dididk Berkebutuhan Khusus (PDBK), 

Sekolah Luar Biasa (SLB), kompetensi guru kelas  dalam pelaksanaan  

pembelajaran  bernuansa bimbingan di SLB dan kerangka berpikir penelitian. Bab 

III metode penelitian, membahas  tentang lokasi dan subjek penelitian, pendekatan 

dan desain penelitian, variabel penelitian dan operasional variabel, teknik 

pengumpulan data dan pengembangan instrumen, teknik analisa data,  langkah-

langkah penelitian serta  pengolahan dan analisis data. Bab IV hasil penelitian dan 

pembahasan, membahas tentang hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, 

keefektifan program dan keterbatasan penelitian. Sedangkan Bab V membahas 

tentang simpulan dan rekomendasi daftar pustaka dan lampiran. 


