
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Perkembangan ilmu pengetaliuan dan teknologi telah mepengaruhi dan

mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia, tidak kecuali pada sistem pendidikan

dan pelatihan. Pada satu sisi, pendidikandan pelatilian dapat memberikonstribusi pada

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan di sisi lain, ilmu

pengetaliuan dan teknologi dapat mempengaruhi efektivitas dan efesiensi pendidikan

dan pelatihan. Hal ini sangat beralasan, dari perspektif sosiologi pendidikan dan

pelatihan merupakan pranata sosial, sekaligus sebagai sub sistem sistem sosial, maka

sangat wajar apabila pendidikan dan pelatihan disatu pihak, ilmu pengetahuan dan

teknologi dipihak lain memiliki korelasi yang signifikan. Selain itu kedua hal tersebut

dapat memberi konstribusi yang sangat berarti terhadap perubahan-perubahan yang

terjadi di masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu juga, pendidikan dan

pelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan dalam mengatasi

permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh pendidikan dan pelatihan di Indonesia,

adalah sudah sejauhmana sistem pendidikan dan pelatihan telah memberikan

sumbangan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan

kebutuhan atau harapan masyarakat pengguna. Fenomena meningkatnya pendirian

berbagai asosiasi pendidikan dan pelatihan, baik yang didirikan pemerintah dan

swasta belum cukup dapat memberikan peningkatan kualitas performan sumber daya

manusia. Paramneter keberhasilan sistem pendidikan dan pelatihan bukan ditentukan

 



Sedangkan tujuan dari suatu pendidikan dan pelatihan menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 1994 pasal 2 yakni:

a. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintali
Republik Indonesia.

b. Menanamkan kesamaan pola fikir yang dinamis dan bernalar agar
memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas
umum pemerintali dan pembangunan

c. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat.

d. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan /atau keterampilan serta
pembentukan sedinimungkin kepribadian Pegawai Negeri Sipil.

Mencermati tujuan pendidikan dan pelatihan tersebut di atas pada esensinya

bahwa akuntabihtas unit pendidikan dan pelatihan yang ada di bawah otoritas instansi

pemerintah (departemen) bukan hanya dituntut mempertanggungjawabkan kuantitas

dana yang dikeluarkan untuk membiayai operasional pendidikan dan pelatihan, tetapi

juga akuntabihtas kualitas produk yang dihasilkan. Dalam arti, pertanggungjawaban

fungsional yang lebih menekankan kualitas outcomes, sebagaimana tujuan pendidikan

dan pelatihan yang di rumuskan dalam Peraturan Pemerintah di atas. Jika unit

pendidikan dan pelatihan diminta pertanggungjawabannya yang berkaitan tentang

masalah kualitas outcomes, maka banyak unit pendidikan dan pelatihan yang tidak

mampu mempertanggungjawabkannya secara objektif.

Berbagai variabel yang dapat mempengaruhi kondisi unit-unit pendidikan dan

pelatihan di atas, salah satunya adalah variabel kurikulum. Kurikulum sebagai sub

sistem pendidikan dan pelatihan memiliki peranan penting dalam menciptakan

efektivitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.

Secara substansial anatomi kurikulum pendidikan dan pelatihan tidak ada perbedaan

dengan kurikulum pendidikan umum. Karena tidakada perbedaan yang tegas tersebut,

maka kurikulum yang ada pada unit-unit pendidikan dan pelatihan diidentikan oleh

 



pengelola pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum pendidikan umum. Hal ini

merupakan suatu kekeliruan mendasar yang harus disadari oleh suatu sistem dan

pengelola pendidikan dan pelatihan. Kurikulum Pendidikan dan pelatihan memiliki

karekateristik yang berbeda dengan kurikulum pendidikan umum. Menurut

Subandijah (1996 : 228), karakteristik kurikulum pendidikan dan pelatihan adalah :

Orientasi; Justifikasi; Fokus; Standar Keberhasilan di sekolah; Standar
keberhasilan di luar sekolah; Hubungan sekolah dengan masyarakat;
keterlibatan di luar sekolah; keterlibatan pemerintah daerah; responsif,
Logistik dan Dana.

Menurut Subandijah, bahwa kurikulum pendidikan pelatihan memiliki

karakteristik orientasi yaitu product atau lulusan. Artinya keberhasilan pendidikan dan

pelatihan tidak melulu diukur dari prestasi peserta didik di dalam kelas tetapi melalui

hasil dan prestasiyang ditampilkan oleh peserta didik dalam duniakerja. Selanjutnya,

karakteristik kurikulum pendidikan dan pelatihan adalah justifikasi, artinya memiliki

dasar pertimbangan kebutuhan pekerjaan (occupation). Kebutuhan itu harusdijabarkan

secara jelas. Dengan demikian, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan

kemanfaatan untuk peserta didik dalam melaksanakan pekerjaannnya.. Karakteristik

Fokus, artinya fokus pengembangankurikulum pendidikan dan pelatihan tidak terbatas

pada pengembangan pengetahuan tentang suatubidang tertentu, tetapi secaralangsung

membantu peserta didik untuk mengembangkan lebih luas lagi tentang pengetahuan,

keterampilan sikap dan nilai. Lingkungan belajar harus dipersiapkan sehingga peserta

didik mengembangkan pengetahuan, keterampilan manipulatif, sikap dan nilai sebaik-

baiknya untukmengintregitaskan bidan tersebut dengan aplikasinya untuk merangsang

dalam melakukan kerja yang sesuangguhnya.

Di samping itu, kurikulum pendidikan dan pelatihan memiliki karakteristik

standar keberhasilan daiam sekolah. Karakteristik keberhasilan dalam sekolah

 



berhubungan erat dengan penampilan yang diharapkan dari peserta didik dengan suatu

pekerjaan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pengajar atau instruktur. Yang

sering digunakan untuk standar pekerjaan. Peserta didik dapat melengkapi penampilan

tugas-tugas dan fungsi tertentu dalam waktu yang diberikan dengan prosedur yang

telah dijelaskan dan standar kemampuan ini harus disesuaikan dengan permintaan

dalam dunia kerja.

Karkateristik lain kurikulum pendidikan dan pelatihan adalah standar

keberhasilan di luar sekolah. Parameter lain yang dapat menentukan keberhasilan

lembaga pendidikan dan pelatihan adalah keberhasilan peserta didik di luar sekolah.

Yaitu peserta didik yang telah lulus harus dinilai dari keberhasilan dan prestasi dalam

dunia pekerjaan. Kemudian kurikulum Pendidikan dan pelatihan harus memiliki

hubungan dengan masyarakat. Hubungan ini bukan sebatas hubungan karena sekolah

ada di lingkungan masyarakat tetapi lebih dari itu hubungan dengan masyakat dunia

kerja. Sehingga pendidikan dan pelatihan dapat memenuhi akan kebutuhan tenaga

kerja yang diperlukan oleh dunia kerja.

Selanjutnya kurikulum pendidikan dan pelatihan memiliki karakteristik adanya

keterlibatan pemerintahan daerah. Artinya pemerintahan daerah dapat menyediakan

fasilitas pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. Kurikulum pendidikan dan

pelatilian juga harus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di

masyarakat, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika hal ini

dicemati oleh unit pendidikan dan pelatihan maka akan berdampak pada efektivitas

dan efisiensi pencapai tujuan. Dan karakteristik yang terahkir adalah adanya logistik

dan dana. Penyediaan sarana dan prasarana, fasiltas sumber pengajaran yang terlibat

dalam penerapan kurikulum perlu diatur sedemikian rupa, termasuk di dalamnya

pemeliharaan fasilitas yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Biaya atau

 



berhubungan erat dengan penampilan yang diharapkan dari peserta didik dengan suatu

pekerjaan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pengajar atau instruktur. Yang

sering digunakan untuk standar pekerjaan. Peserta didik dapat melengkapi penampilan

tugas-tugas dan fungsi tertentu dalam waktu yang diberikan dengan prosedur yang

telah dijelaskan dan standar kemampuan ini harus disesuaikan dengan permintaan
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Karkateristik lain kurikulum pendidikan dan pelatihan adalah standar

keberhasilan di luar sekolah. Parameter lain yang dapat menentukan keberhasilan

lembaga pendidikan dan pelatihan adalah keberhasilan peserta didik di luar sekolah.

Yaitu peserta didik yang telah lulus harus dinilai dari keberhasilan dan prestasi dalam

dunia pekerjaan. Kemudian kurikulum Pendidikan dan pelatilian harus memiliki

hubungan dengan masyarakat. Hubungan ini bukan sebatas hubungan karena sekolah

ada di lingkungan masyarakat tetapi lebih dari itu hubungan dengan masyakat dunia

kerja. Sehingga pendidikan dan pelatihan dapat memenuhi akan kebutuhan tenaga

kerja yang diperlukan oleh dunia kerja.

Selanjutnya kurikulum pendidikan dan pelatihan memiliki karakteristik adanya

keterlibatan pemerintahan daerah. Artinya pemerintahan daerah dapat menyediakan

fasilitas pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. Kurikulum pendidikan dan

pelatilian juga harus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di

masyarakat, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika hal ini

dicemati oleh unit pendidikan dan pelatihan maka akan berdampak pada efektivitas

dan efisiensi pencapai tujuan. Dan karakteristik yang terahkir adalah adanya logistik

dan dana. Penyediaan sarana dan prasarana, fasiltas sumber pengajaran yangterlibat

dalam penerapan kurikulum perlu diatur sedemikian rupa, termasuk di dalamnya

pemeliharaan fasilitas yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Biaya atau

 



dana, dalam arti penggunaan biaya ini harus seefektif dan efisien mungkin. Biaya

dimaksud adalah biaya bidang pengajaran khusus yang ditekankan. Umumnya biaya

untuk opersional keseluharan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Jika

karaktaristik kurikulum ini dipahami oleh pengelola pendidikan dan pelatihan maka,

harapam masyarakat pengguna terhadap pendidikan dan pelatihanakan terwujud.

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung sebagai

unit pelaksana teknis pengembangan sumber daya manusia Departemen Sosial, yang

tugas pokok dan fungsinya menyelengarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai

di lingkungan Departemen Sosial. Selama kiprahnya dalam menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan, BBPPKS Bandung telah menyelengarakan berbagai jenis

diklat. Salah satu jenis diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Fungsional

Pekerja Sosial. Diklat ini diselenggarakan atas pertimbangan tuntutan pelayanan sosial

yang lebih efektif dan efisien. Salah satu unsur yang memiliki tugas dan fungsi

pelayanan soaial ini adalah Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II. Pejabat

Fungsional Pekerja Sosial sebagai ujung tombak pembangunan kesejahteraan sosial,

sudah seyogianya memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melaksanakan tugas

dan fungsinya. Oleh karena itu diadakan atau diselenggarakan Pendidikan dan

Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II.

Harapan yang diinginkan dari Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Fungsional

Pekerja Sosial ini adalah terciptanya pekerja sosial yang profesional. Sebagai salah

satu profesi yang masih relatif baru dan barangkali belum dikenal oleh masyarakat

luas, tentunya pekerja sosial fungsional ini dapat disejajarkan dan diakui oleh

masyarakat sebagai unsur penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk

diakui sebagai profesi yang profesional pekerja sosial fungsional ini harus memiliki

karakteristik profesional, sebagaimana menurut Leabermen (1956) yang dikutip oleh

 



Abin, SM. (1996 : 105), baliwa suatu pekerjaan atau profesi dapat disebut profesional

apabila memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. Unique, definitive, and essential service;
2. An emphasis upon intellectual techniques in performing its service;
3. A long period of specialiazes training;
4. A broad range of autonomy for both the individual practitioners and

accupational group as a whole;
5. An acceptance practitional of broad personal responsibility for

judgment made acts perfonned within the scope of professional
autonomy;

6. An emphasis upon the service to be rendered, rather than the
economic gain to the practitioners as the basic for the organization
and performance of the social service delegated to the occupational
group;

7. A comprehensive self governing organization of practitioners;
8. A code ethics which has been clarified and interpreted an ambiguous

and doubtful point by concrete cases.

Imphkasi dengan pekerja sosial, khususnya pejabat fungsional pekerja sosial,

belum sampai tarap sebagai profesional mapan. Karena pejabat fungsional pekerja

sosial belum memenuhi karakteristik-karakteristik di atas.. Namun embrio ke arah itu

sudah tampak. Salah satunya adalah memiliki kerangka keilmuan yang menjadi

landasan penting dalam praktik pekerjaan sosial.

Untuk mewujudkan profesional mapan dalam bidang pekerjaan sosial, maka

harus dilakukan upaya-upaya konkrit, dalah satunya dengan pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu metode untuk meningkatkan

kompetensi pekerja sosial fungsional. Oleh karena itu kurikulum pendidikan dan

pelatihan pejabat fungsional pekerja sosial tingkat II harus dirancang sedemikian rupa

sehingga merefleksikan standar kompetensi pekerjaan sosial.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap kinerja alumni

pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional pekerja sosial, maka hasil kerja alumni

pendidikan dan pelatihan belum memuaskan. Kondisi ini tentunya menarik untuk

dikaji. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui kondisi kinerja alumni dilihat

 



diikutinya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan S<Jteia|

Asumsinya adalah dengan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan nral^j^Sl^a ^
V^^fST^*' //

kinerja pekerja sosial fungsional meningkat. ~*

Mencermati beberapa pandangan dari alumni bahwa kurikulum pendidikan dan

pelatihan pejabat fungsional pekerja sosial tingkat II dapat disimpulkan bahwa

kurikulum diklat dimaksud kurang relevan dengan praktik pekerjaan sosial, sehingga

apa yang telah diperoleh tidak memberi dampak positif terhadap kinerja alumni.

Selajutnya peneliti melakukan studi terhadap kurikulum Diklat Pejabat Fungsional

Pekerja Sosial. Dari ke 5 (lima) kali penyenggaraan diklat, di ketahuai isi/materi

kurikulum yang diajarkan, seperti dalam tabel 1 (satu) pada halaman berikut ini.

Deskripsi isi/materi kurikulum Diklat Pejabat Fungsional Pekerja Sosial

Tingkat II di atas, maka secara jelas isi/materinya tidak relevan dengan praktik

pekerjaan sosial, sedangkan menurut Central Council For Education and Training for

Social Worker (1975 : 27), isi/materi pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial

mencakup unsur-unsur pekerjaan, sebagai, berikut:

1. Observation and Collecting Infonnation.
2. Assessing Client needs and resources with a view to intervention
3. Formulating objectives and planning intervention
4. Creating a structure for intervention.
5. Intervention.

6. Recording, reporting, and disseminating material.
7. Monitoring and evaluating outcome of intervention.

dari perspektif latar belakang diklat Pejabat Fungsional Pekerja SosiEJU

 



TABEL 1: DAFTAR ISI/MATERI KURIKULUM DIKLAT PEJABAT

FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL TINGKAT II.

No MATERIPELAJARAN JAMLAT

l Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesejahteraan
Sosial

6

2 Kebijakan dan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial 6

3 Sistem dan Mekanisme Pelayanan Kesejahteraan Sosial 6
4 Masyarakat dan Tingkah Laku Manusia 6

5 Pekerjaan Sosial dengan Individu 10

6 Pekerjaan Sosial dengan Kelompok 10

7 Pekerjaan Sosial dengan Masyarakat 10

8 Teknik Assesmen 8

9 Teknik Pecatatan dan Pelaporan 8

10 Teknik Konsultasi 8

11 Teknik Pembardayaan Individu dan kelompok 8

12 Teknik Penggalian dan Pendayagunaan Sumber 8
13 Teknik Wawancara dan observasi 8

14 Teknik Penyembuhan Sosial 10

15 Teknik Motivasi 8

16 Teknik supervisi dan evaluasi 8

17 Moral dan Etos Kerja 8

18 Pengembangan Potensi Diri 8 i
19 Jabatan Pekerja Sosial 8 !
20 Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Angka Kredit 6 !
21 Kiat-kiat Pengumpulan Angka Kredit 8

22 Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah 8

23 Bina Wira Usaha 8 1
24 Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif 8

25 Teknologi Tepat Guna 10

26 Dinamika Kelompok 8 I
27 Motivasi Berprestasi 8 |
28 Pembinaan mental, fisik dan disiplin 20

29 Praktik Kerja Lapangan 180 1

Sumber : BBPPKS Bandung

Perbandingan antara isi/materi kurikulum Diklat Pejabat Fungasional Pekerja

Sosial Tingkat II BBPPKS Bandung dengan isi/materi kurikulum Central Council For

Education and Training In Sosial Worker, maka isi/materi kurikulum yang pertama

disebut tidak mencerminkan kebutuhan standar kompetensi pekerjaansosial. Imphkasi

 



dengan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kompetensf

fungsional. "\ 10% *we * •<

Dicermati dari proses pengembangan kurikulum yang dilaksanakan ^^B$)m /,'

Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung maka para pengembang

kurikulum tidak memiliki pengetahuan dan kerampilan tentang prinsip-prinsip, dan

teori dan praktik pengembangan kurikulum. Atas dasar itu, isi/materi kurikulum Diklat

Pejabat Fungsional Pekerjaan Sosial dilakukan secara apriori. Bahkan, kalau

mencermati isi/materi kurikulum Diklat di atas, maka secara esensial sumber bahan

isi/materi kuriklum tidak bersumber dari kerangka ilmu dan praktik pekerjaan sosial.

Konsep isi/materi adalah harus menjabarkan ketiga unsur, yaitu pengetahuan,

keterampilan, proses dan nilai suatu pekerjaan, sebagaimana konsep isi/materi

kurikulum, sebagai berikut:

Knowledge (i.e, facts, explanations, principles, definitions), skill, and
processes (i.e, reading, writing, calculating, dancing, critical, thinking,
decision, communicating), and values (i.e, the belief about matters
conserted with good and bad, right and wrong, beautiful and ugly).
(Hyman, 1973 :4)

Dalam proses penyusunannya isi/materi kurikulum harus memperhatikan

kriteria-kriteria tertentu, begitu juga dengan isi/materi kurikulum Diklat Pejabat

Fungsional Pekerja Sosial. Menurut Zais, R (1976 : 343-346) mengemukakan empat

kriteria isi/materi kurikulum, yaitu "1) Significance; 2) Unility; 3) Interest; 4) Human

Development". Kriteria-kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam

pengembangan kurikulum, khususnya dalam pengembangan isi/materi kurikulum

Diklat Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II.

Berkenaan dengan uraian di atas mendorong minat penulis untuk melakukan

penehtian proses penngembangan kurikulum Diklat Pejabat Fungasional Pekerja

Sosial Tingkat II. Kenyataan ini menjadi pertimbangan pokok penulis untuk
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menelusuri kondisi objektif, serta melakukan studi kualitatif isi/materi kurikulum

dikalat di maksud. Fokus penehtian yang menjadi perhatian penulis, yakni

"Pengembangan Kurikulum berdasarkan Kompetensi pada Diklat Pejabat Fungsional

Pekerja Sosial Tingkat II". Penehtian ini ingin mengungkapkan masalah yang

berkaitan antara isi/materi kurikulum Diklat Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat

II dengan kompetensi pekerjaan sosial.. Masalah dimaksud diartikan sebagai

kesenjangan antara isi/materi kurikulum dengan kompetensi-kompetensi pekerjaan

sosial. Masalah tersebut digolongkan kedalam tiga katagori, pertama diskripsi

kompetensi pekerjaan sosial, kedua unsur yang melandasi pengembangan isi/materi

kurikulum Diklat PFPS Tingkat II, ketiga langkah-langkah pengembanagan isi/materi

kurikulum, keempat faktor-faktor yang menghambat pengembangan isi/materi

kurikulum.

B. Pembatasan Masalah Penehtian

Pengembangan kurikulum merupakan konsep yang luas, yaitu proses

perencanaan seluruh komponen kurikulum. Kurikulum itu sendiri memliki empat

dimensi antara lain:

1. Kurikulum sebagai ide atau konsepsi,
2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis,
3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan,
4. Kurikulum sebagai hasil belajar,

( Hasan, S. H, 1988 : 28)

Mengacu pada empat dimensi kurikulum di atas, maka peneliti akan membatasi

masala penehtian, yaitu pengembangan pada dimensi kurikulum sebagai rencana

tertulis. Karena dimensi kurikulum sebagai rencana tertulis cukup luas juga mencakup

berbagai komponen kurikulum, maka lebih fokusnya lagi masalah penehtian ini

diarahkan kepada pengembangankomponen isi/materi kurikulum.
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Alasan pembatasan ini adalah isi/materi kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II merupakan isi/materi kurikulum yang

unik, artinya isi/mareti kurikulum bukan berasal dari kajian teoritis, tetapi lebih

bersumber dari para praktisi pekerjaan sosial, ahli pekerjaan sosial. Hal ini sangat

jelas, bahwa isi/materi kurikulum pendidikan dan Pelatihan PejabatFungsional Pekerja

Sosial Tingkat II memiliki karakteristik yang berbeda dengan isi/materi kurikulum

jenis pendidikan dan pelatihan lainnya.

C. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Berkenaan dengan batasan masalah penelitian di atas, yaitu membatasi masalah

penelitian pengertian kurikulum sebagai rencana tertulis, maka peneliti merumuskan

masalah peneltian sebagai berikut:

"Bagaimana pengembangan isi/materi kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pejabat

Fungsional Pekerja SosialTingkat II berdasarkan kompetensipekerjaan sosial di Balai

Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung ?"

Imphkasi dengan rumusan masalah penelitian tesebut, maka disusun

pertanyaan-pertanyaan penelitian, antara lain :

1. Apa deskripsi kompetensi-kompetensi Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat

II?

2. Apa unsur-unsur yang melandasi pengembangan kurikulum Pendidikan dan

Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II ?

3. Bagaimana langkah-langkah pengembangan isi/materi kurikulum berdasarkan

kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat

II ?
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4. Faktor-faktor apa yang mengliambat pengembangan isi/materi kurikulum

Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II ?

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik-karakteristik

nyata atau yang dapat diamati dari apa yang didefinisikan. Tuckman (1978:79)

menyatakan, bahwa definisi opersional "An operational definition is adefinition

based on the observable characteristics ofthat which is being defined". Selanjutnya

Tuckman menggunakan tiga pendekatan untuk membuat definisi operasional yaitu

tipe A, tipe B, dan tipe C. Berkenaan dengan hal tersebut, dan untuk mengkaji

masalah penelitian yang telah dirumuskan serta berdasarkan pembatasan penelitian

maka definisi operasional yang dirumuskan bertolak pada tipe Byaitu " operational

definition can be constructed in terms ofhow the particular object or thing being

defined operates, that is, what it does or what constitutes its dynamic properties"

(Tukman, 1978:81) yaitu definisi operasional yang dapat dibuat dalam kaitan dengan

bagaunana hal atau objek tertentu yang didefinisikan beroperasi. Alasan menggunakan

Definisi type Bini tampaknya tepat dalam kontek pendidikan untuk menggambarkan

tipe khusus dari objek yang diteliti berkaitan dengan perilaku konkrit orang.

Bertolak dari pengertian definisi operasional di atas, maka dalam penelitian ini

perlu membatasi atau mendefinisikan variable-variabel penelitian, ada pun variabel

yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah : (1) Kompetensi-kompetensi pejabat

fungsional pekerja sosial tingkat II, (2) Unsur-unsur yang melandasi pengembangan

kurikulum Diklat pejabat fungsional pekerja sosial tingkat II, (3) Langkah-langkah

pengembangan isi/materi kurikulum berdasarkan kompetensi Diklat Pejabat

 



fungsional pekerja sosial tingkat II, (4) Faktor-faktor penghambat, yaitu sebagai

berikut :

1. Kompetensi-kompetenti Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II adalah

seperangkat pengetahun, keterampilan, dan dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam

kebiasaan berfikir dan bertindak dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang

dilakukan secara terus menerus sebagai pejabat fungsional pekerja sosial. Data yang

diperoleh dari hasil studi dokumentasi, observasi dan wawancara secara mendalam

dilaksanakan di Panti Sosial. Kompetensi-kompetensi dalam jabatan Fungsional

Pekerja Sosial Tingkat II mencakup Hakekat jabatan fungsional Pekerjaan Sosial

tingkat II, Kewajiban-kewajiban, Tugas-tugas, serta Kompetensi-kompetensi yang

harus dikuasai oleh pejabat fungsional keperja sosial tingkat II, Prinsip-prinsip

pekerjaan sosial, Metoda-metoda pekerjaan sosial serta teknik-teknik yang

digunakan oleh pejabat Fungsional pekerja sosial tingkat II.

2 Unsur-unsur yang melandasi pengembangan kurikulum diklat Pejabat

Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II adalah semua elemen atau unsur-unsur

yang melatar belakangi dilakukannya pengembangan kurikulum diklat pejabat

fungsional tingkat II. Latar belakang ini meliputi unsur-unsur Peningkatan kualitas

kinerja pejabat fungsional pekerja sosial tingkat II, peningkatan kualitas

penyelenggaran, hasil evaluasi penyelenggaraan diklat. dan aspek-aspek standar

minimal kompetensi yang harus dikuasai Pejabat fungsional pekerja sosial tingkat

II.

3 Langkah-Langkah pengembangan Isi/Materi kurikulum Diklat Pejabat

Fungsional Tingkat II adalah tahapan dalam mengembangkan kuikulum yang

meluputi perumusan tujuan diklat, identifikasi job atau pekerjaan, analisis job atau
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pekerjaan, dan penyusunan struktur isi/materi kurikulum Diklat Pejabat Fungsional

Tingkat II.

4 Faktor-faktor penghambat, yaitu segala sesuatu yang mengakibatkan

pengembangan kurikulum Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II

tidak sesuai dengan proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Data

yang diperoleh untuk mengukur variabel ini bersumber dari para pakar kurikulum

dengan menggunakan teknik wawancara. Faktor-faktor penghambat ini mencakup

Hambatan kualitas sumber daya manusia, hambatan birokrasi, dan alokasi dana

(biaya).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan suatu halyang ingin dicapai dalam suatu kegiatan, begitu

juga dengankegiatan penelitian. Olehkarena itu, tujuanpenelitian ini dilakukan,

antara lain:

1. Mengidentifikasi kompetensi-kompetensi dalam praktik pekerjaan sosial sebagai

landasan pengembangan isi/materi kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pejabat

Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II di BBPPKS Bandung.

2. Menghasilkan isi/materi kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Fungsional

Pekerja SosialTingkat II berlandaskanstandar kompetensi pekerjaan sosial.

3. Mengemukakan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pengembangan

kurikulum berbasis kompetensi pada diklat pejabat fungsional pekerja sosial

tingkat II.

15

 



F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentunya memiliki manfaat atau kegunaan,

sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, maka

manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Sebagai landasan praktis pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pada

Pelatihan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II di Balai Besar Pendidikan

dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung

2. Sebagai landasan penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan Pejabat

Fungsional Pekerja Sosial Iainnya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan

Kesejahteraan Sosial Bandung.

3. Untuk meningkatkan mutu atau kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pejabat

Fungsional Tingkat II di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan

Sosial Bandung.

G. Paradigma Penelitian

Penelitian kualitatif memerlukan pedoman yang disebut paradigma penelitian.

Convey dan Stephen, (1989 : 23) merijelaskan, bahwa paradigma adalah cara

"melihat" dunia, bukan tindakan melihat, sedangkan makna secara harfiah yaitu

dengan mempersepsikan, mengerti, menafsirkan. Lincoln dan Guba (1985 : 15)

mengartikan paradigma, adalah:

Paradigms represent a distillation of what we think about the world (but
cannot prove). Our actions in the world, including antion that we take
inguirers, cannot occur without reference to those paradigm. "As we
think, so do we act".

Pernyatakan dapat diartikan baliwa paradigma merupakan distilasi atau

penyaringan dari apa yang kita pikirkan tentang dunia. Tindakan di dunia ini, seperti

tindakan kami mencari taliu, tindak akan terjadi tanpa melalui referensi paradigma
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tersebut. Begitu kami memikirkan, begitu juga kami dapat melakukan tindakan

tersebut.

Lincoln dan Guba yang mengutip pendapat Patton juga menyatakan, bahwa

paradigma itu memberikan informasi apa yang penting., yang sah, dan yang menjadi

masalah. Paradigma juga bersifat normatif, meberikan kepada praktisi apa yang harus

dikerjakan tanpa harus mengetahui secara rinci eksistensi atau epistimologinya.

Selanjutnya Bogdan dan Binklen, (1982 : 30) menjelaskan bahwa"A paradigm

is a loose colection of logically held-together assumtions, concepts, or propositions

that orient thingking and research". Paradima adalah alat bantu bagi peneliti dalam

dalam merumuskan segala sesuatu yang dipelajari, persoalan apa yang harus dijawab,

bagaimana menjawabnya serta aturan apa yang harus diikuti dalam

menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Sedangkan Nasution, S. (1992 : 31-

32) menyatakan bahwaparadigma adalah seperangkat keyakinan, asumsi, konsep, atau

preposisi, nilai atau pola pandangan mendasar tentang sesuatu pokok permasalahan

yang akan mengarahkan penelitian.

Beberapa pengertian tersebut di atas menjelaskan bahwa paradigma adalah

seperangkat pandangan, nilai-nilai, kepercayaan, tentang dunia sekitarnya yang dapat

digunakan sebagai alat bantu bagi keilmuan dalam merumuskan sesuatu yang harus

dipelajari, permasalahan yang harus diatasi, bagaimana cara mengkajinya, serta aturan

yang harus, serta aturan yang harus diikuti dalam meninterpretasikan apa yang telah

diperoleh. Dengan demikian paradigma merupakan panduan bagi peneliti dalam

menyelesaikan tugasnya.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, maka fokus penelitian

adalah isi/materi kurikulum kaitannya dengan variabel kompetensi pekerjaan sosial.

Diyakini bahwa isi/materi kurikulum pendidikan dan pelatihan secara substansial
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sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dalam

penyelesaiannya memerlukan kecakapan atau kompetensi. Oleh karena itu,

sejauhmana isi/materi kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja

Sosial Tingkat II dapat mengakomodasi kompetensi yang ada dalam praktik pekerjaan

sosial dan menjadi sumber infonnasi isi/materi kurikulum. Untuk itu diperlukan suatu

pengkajian yang mendalam tentang kompetensi pekerjaan sosial. Selanjutnya

kompetensi tersebut dijadikan isi/materi kurikulum.

 



Gambar 1: Paradigma Penelitian.
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