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Kata Pengantar
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan
bimbingan-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penerbitan prosiding
ini. Penerbitan Prosiding ini didorong keinginan menghimpun dan menyebarluaskan
hasil pemikiran para ahli pendidikan yang telah disajikan dalam seminar nasional
pendidikan yang dilaksanakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia yang
diselenggarakan pada tanggal 5- 7 Desember 2015, di Hotel Utami Sidoarjo, Jawa Timur.
Penyelenggaraan pendidikan pada saat ini banyak yang tidak sejalan dengan
pemaknaan pedagogi secara utuh dan benar atas makna yang terkandung dalam arahan
pasal dan ayat undang-undang. Kebijakan dan regulasi pendidikan yang harus
dilaksanakan guru lebih merupakan instrumen birokrasi dan tidak menjadi instrumen
profesi.
Kondisi yang digambarkan membuat guru hanya berperan sebagai “tukang
ngajar” dan tidak berperan sebagai pendidik. Guru tidak Farhan esensi tujuan
pendidikan yang ada pada undang-undang sisdiknas, sehingga proses pembelajaran yang
dilaksanakan tidak secara sadar dikaitkan dengan pencapaian TUPN. Inilah yang
menyebabkan proses pendidikan di Indonesia tidak menyentuh esensi substansi
pendidikan yang sesungguhnya. Dengan menggaungkan gerakan mengajar, dianggap
seolah-olah sudah memperbaiki mutu pendidikan.
Pemaknaan pedagogis atas arahan pasal ayat dalam UU Sisdiknas tidak
dilakukan secara utuh dalam kerangka pikir ilmu pendidikan(pedagogi). Ilmu Pendidikan
tidak menjadi nilai moral bagi para guru, karena kebijakan dan regulasi yang digariskan
memang tidak menumbuhkan kekuatan moral semacam itu. Arahan pasal 3 UU
Sisdiknas, misalnya, menyiratkan pendidikan nasional berfungsi untuk membawa
manusia Indonesia menjaga martabat bangsa, membangun kecerdasan sebagai
kekuatan kolektif bangsa, dan mengembangkan potensi diri secara terdiversifikasi,
sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Amanat ini sah lahir sebelas tahun
yang lalu, namun diversifikasi program pendidikan berbasis potensi baru muncul dalam
kurikulum 2013 dalam kemasan peminatan. Ini sebuah bukti bahwa selama ini amanat
undang-undang tidak dimaknai utuh secara pedagogis.

ii

Indikator keberhasilan pendidikan terlampaui banyak diukur oleh ketercapaian
target kuantitatif dan daya serap anggaran, tapi tidak mengukur mutu proses yang
membangun pengalaman belajar dan internalisasi nilai dan perilaku peserta didik. Audit
di bidang pendidikan pun tidak menukik sampai pada mutu proses. Mengapa hal
demikian itu terjadi? Karena penyelenggaraan pendidikan tidak pernah menggunakan
ilmu pendidikan, lain halnya dengan bidang ekonomi, kesehatan, dan keuangan dikelola
dengan menggunakan ilmunya. Pendidikan dianggap sebagai sebuah layanan publik
yang bisa dimenej oleh siapapun, tanpa harus menguasai ilmu khusus di bidang
pendidikan.
Penyelenggaraan kelas akselerasi bagi anak berbakat yang pada akhirnya ditutup
oleh pemerintah, sesungguhnya merupakan kabar baik bagi pedagogi (ilmu pendidikan).
Pendidikan anak berbakat tidak perlu eksklusif, apalagi dieksploitasi untuk
diperlombakan dan menjadi sebuah hobi bagi para penyelenggara pendidikan.
Pendidikan anak berbakat janganlah tercerabut dari habitatnya. Akselerasi bukanlah
eksklusif melainkan strategi pembelajaran yang membuat peserta didik mampu belajar
lebih cepat tentang sesuatu. Akselerasi semestinya diformat sebagai proses
memfasilitasi anak berbakat untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Siswa SMA yang
berbakat matematika didorong belajar di universitas pada bidang matematika, dan jika
dia nanti masuk rodi matematika maka eks yang sudah diperolehnya langsung diakui
sebagai bagian dari penyelesaian studinya. Cara ini sesungguhnya lebih sesuai dengan
amanat

undang-undang

Sisdiknas,

yang

menganut

sistem

terbuka

dan

berkesinambungan.
Jati diri dan otonomi guru. Guru pemegang peran kunci dalam upaya
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mendidik yang relevan
dengan pencapaian TUPN (Tujuan Umum Pendidikan Nasional). Guru harus menyadari
betul esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam TUPN dan mampu menterjemahkan
ke dalam proses pembelajaran. Untuk itu guru perlu memahami filsafat pendidikan,
pemahaman peserta didik secara mendalam, strategi pembelajaran dan penguasaan
bahan ajar, dan dengan mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, kerja keras, kejujuran,
tanggung jawab dan menghargai keragaman. Hal yang digambarkan harus
terinternalisasi dalam diri guru dan merupakan keutuhan jati diri guru. Jati diri guru
merupakan spirit profesional yang akan mengarahkan guru untuk selalu bekerja atas
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dasar kesadaran untuk membawa peserta didik dari kondisi apa adanya kepada kondisi
bagaimana seharusnya, sebagaimana terkandung dalam jiwa TUPN.
Jati diri guru dibentuk melalui pendidikan profesional guru di LPTK dan
pembinaan guru di Lapangan. Dua modus pengembangan dan penguatan jati diri guru
ini harus bersinambung menjadi sebuah siklus kehidupan guru. Siklus kehidupan guru
dimulai sejak rekrutmen dan seleksi mahasiswa calon guru sampai kepada memasuki
masa pensiun. Keputusan politik pemerintah membagi Kemendikbud menjadi dua
kementrian membawa dampak mendasar bagi pendidikan guru. Pemisahan Dikdasmen
dan Dikti ke dalam kementrian yang berbeda bisa menimbulkan ketidaksinambungan
siklus kehidupan guru, jelasnya pendidikan guru dan pembinaan guru. Perlu ada langkah
afirmasi dari pemerintah untuk mengantisipasi munculnya masalah ini.
Adalah hal paradoks ketika jati diri dan otonomi guru menjadi spirit profesional
tetapi kultur kerja dan regulasi membuat guru menjadi sebatas”tukang ngajar”. Ada
kebutuhan lapangan untuk mengubah kultur kerja pendidikan. Perubahan ini harus
diawali dari perubahan kultur manajemen dan kepemimpinan yang mengedepankan
kepemimpinan pedagogi (pedagogical leadership). Kepemimpinan pedagogik harus
tumbuh sebagai Mid set mulai dari menteri sampai kepada guru di dalam kelas, dan
menjadi garis komando nasional di dalam mengawal proses alih generasi dan
membangun generasi bangsa ke depan.
Generasi masa depan adalah Generali global. Guru harus menyadari dan
berwawasan akan peran baru pendidikan. Pendidikan harus membangun kesadaran
kultural, jati diri kultural dan menyiapkan peserta didik menjadi warga global yang
mampu bersaing dengan daya kreasi dan inovasi yang berbasis kepada budaya lokal dan
nasional. Saat ini adalah titik kritis dan sekaligus menjadi momentum yang tepat untuk
menata pendidikan nasional secara menyeluruh. Jika tidak, pendidikan di Indonesia bisa
semakin terpuruk.
Sudah saatnya pemerintah mengurus pendidikan masuk ke dalam hal-hal yang
lebih substansi dengan mengindahkan kaidah-kaidah pedagogi dan tidak lagi
mengedepankan muatan dan kepentingan politik. Kita mendidik, bukan hanya mengajar.
Kita mengajar dengan mewujudkan pembelajaran yang mendidik. Saatnya bangsa
Indonesia membangun politik pendidikan yang bermartabat.
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Dalam konteks inilah peran LPTK sebagai penghasil guru dan Asosiasi Profesi
Pendidikan menjadi amat penting. Mengingat pentingnya peran Asosiasi perlu dilakukan
penataan dan penguatan kembali peran Asosiasi dalam berkontribusi terhadap
pengembangan pendidikan guru ke depan. Untuk itulah Munas VII ISPI sekaligus seminar
nasional pendidikan dengan tema” Reorientasi Pendidikan Nasional dan Pendidikan
Guru Masa Depan” menjadi amat strategis untuk menghasilkan rekomendasi penetaan
guru ke depan.
Kami berharap prosiding ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan bagi
para pemangku kebijakan dan semua fihak dalam rangka penataan, penguatan dan
pengembangan pendidikan guru ke depan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
mutu pendidikan di Indonesia.
Kepada Rektor Universitas Negeri Surabaya, Rektor Universitas Negeri Malang,
Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Dekan FIP Unesa, Segenap Panitia Munas
VII dan Panitia Seminar Nasional Pendidikan, Para narasumber dan editor yang telah
membantu memberi masukan penulisan prosiding ini, disampaikan

terima kasih.

Proseding ini juga merupakan kado bagi ulang tahun Universitas Negeri Surabaya pada
bulan Desember 2014.

Surabaya, Desember 2014
Ketua Panitia

Dr. Tamsil Muis, M.Pd.
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REORIENTASI INOVASI PENDIDIKAN DI INDONESIA MENUJU SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL YANG BERMUTU
Suharjo
Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
FIP Universitas Negeri Malang
Email: suharjofipum@yahoo.com
Abstract
There are three education problems in Indonesia: education quality, inequality,
and management and governance. The problems are found at all levels of education
institution. To overcome the problems the Government of Indonesia has implemented
a number of education innovations, such as new curriculum, school based
management, new teaching approaches (e.g. active joyful and effective learning,
scientific approach, integrated theme- based teaching, contextual teaching and
learning), and teacher certification. However, the innovations of education in
Indonesia haven’t contributed significantly in improving the quality of education.
The quality has not improved dramatically. It is due to the borrowing policy of the
education innovations from other countries. Based on the condition, it is important
to make reorientation of education innovations policy to improve education quality
in Indonesia based our own values, and cultures.
Key words: education, innovation, borrowing, quality.
@ Published by Unesa University Press

Pendahuluan
Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi permasalahanpermasalahan yang sangat mendasar, seperti masalah mutu pendidikan, pemerataan
dan akses, serta manajemen dan tata kelola pendidikan. Dalam hal mutu misalnya,
mutu input pendidikan di Indonesia masih belum memadai. Mutu input
pendidikan itu dapat dilihat dari segi standar sarana prasarana, standar isi, standar
pendidik dan tenaga kependidikan (Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005) dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
(Permendiknas No 15 Tahun 2010). Sebagai contoh, dilihat dari segi kondisi sarana
dan prasarana pendidikan, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Jawa Timur
pada tahun 2009 menunjukkan bahwa ruang kelas dalam kondisi baik sebesar
41,31%, kondisi rusak ringan 31,08%, dan rusak berat 21,93%. Selanjutnya dilihat
1
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dari segi mutu guru, Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
mensyaratkan guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-4 dan bersertifikat pendidik. Namun sampai saat ini belum semua guru di
Jawa Timur memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat
pendidik.
Selanjutnya, dilihat dari mutu proses, pendidikan di Indonesia juga masih
belum memadai. Indikator rendahnya mutu proses ini antara lain dapat dilihat dari
angka mengulang kelas (AMK) yang masih tinggi, khususnya untuk jenjang
pendidikan sekolah dasar. Di Jawa Timur misalnya, angka mengulang kelas
(AMK) SD/MI pada tahun 2010 mencapai 2,56 % atau sebanyak 103.883 siswa
(Dinas Pendidikan Jatim, 2009). Sementara itu pemerintah telah menetapkan
besarnya angka mengulang kelas SD maksimal 1%. Dengan demikian angka
mengulang kelas di Jawa Timur masih di atas standar yang ditetapkan
nasional.
Akhirnya, mutu output pendidikan di Indonesia juga masih belum memadai.
Hal ini dapat dilihat dari rendahnya prestasi pendidikan Indonesia dalam
kancah internasional seperti TIMSS (Trend in International Mathematics and
Science Study) dan PISA (Programme for International Student Assessment).
Berdasarkan hasil TIMSS 2007 untuk kelas 8 menunjukkan bahwa Indonesia
mendapatkan skor matematika sebesar 397, dan sains 427. Skor tersebut masih di
bawah rarata skor TIMSS secara internasional, yaitu 500. Selanjutnya, berdasarkan
PISA 2009 menunjukkan bahwa kemampuan reading, math, dan science literacy
siswa berusia 15 tahun masih rendah. Ranking Indonesia dari hasil PISA 2009
cenderung menurun khususnya pada matematika dengan skor 371 berada pada
posisi 61 dari 65 negara, sedangkan reading dengan skor 402 berada pada posisi
57 dari 65 dan sains dengan skor 383 berada pada posisi 60 dari 65 negara (TIMSS,
2007; PISA, 2009).
Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia,
termasuk masalah mutu pendidikan telah dilakukan, misalnya: perbaikan kurikulum
sekolah (KBK, KTSP, Kurikulum 2013), penggunaan berbagai pendekatan baru
dalam pembelajaran (PAKEM, MBS, pembelajaran tematik, pendekatan saintifik,
pendekatan contextual teaching and learning), pengadaan sarana dan prasarana
sekolah dan lain sebagainya. Namun demikian, berbagai upaya inovasi
pendidikan yang telah diterapkan itu belum membuahkan hasil terhadap
peningkatan mutu pendidikan secara signifikan. Oleh karena itu diperlukan
reorientasi inovasi pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai, sosio-budaya, dan
kondisi negara bangsa, agar dapat meningkatkan mutu sistem pendidikan nasional.
2
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Pembahasan
Mengapa inovasi pendidikan di indonesia belum berhasil dengan baik?. Pada
umumnya kebijakan dan praktik inovasi pendidikan di Indonesia adalah meminjang
(borrowing) inovasi pendidikan dari negara lain. Sebagai contoh, inovasi
pembelajaran dengan pendekatan CBSA telah diadopsi dari praktik-praktik CBSA
dari Inggris.
Kebijakan borrowing inovasi pendidikan sampai sekarang masih tetap terjadi,
demikian juga di negara-negara lain, karena dipicu oleh beberapa faktor.
Pertama, dorongan-dorongan dari dalam negara kita terhadap ketidakpuasan
pendidikan di Indonesia. Secara internal negara kita sedang menghadapi berbagai
macam krisis dan juga perubahan sosial politik. Misalnya sistem pendidikan kita
sedang menghadapi berbagai permasalahan mendasar, ekonomi kita belum stabil,
terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi
(otonomi daerah), perkembangan penduduk yang pesat, dan tuntutan pendidikan
yang mengacu kepada delapan Standar Nasional Pendidikan.
Kedua, dorongan dari eksternal yaitu adanya “cross national attraction”
dalam pendidikan. Yang termasuk faktor ini adalah mulai dari filsafat dan
ideologi (guiding philosophy or idiology), ambisi-ambisi, tujuan, strategi, sampai
pada masalah teknis. Sebagai contoh, dari faktor kedua ini misalnya, ideologi atau
filsafat pendidikan dari negara lain (misal: konstruktivisme, behaviorisme), budaya
negara lain, teknologi, politik, kompetisi, dan sebagainya.
Ketiga, negara sedang berkembang, termasuk Indonesia tidak bisa lepas
dari pengaruh lembaga-lembaga internasional, seperti UNESCO, UNICEF, Bank
Dunia, ADB, UNDP, dan lembaga donor dari NGO asing seperti AUSAID,
USAID, GTZ, JICA, British Council, dan sebagainya.
Ketiga faktor itu telah menumbuh suburkan praktik-praktik borrowing di
Indonesia dan negara-negara lain. Inggris misalnya, juga menerima praktik
borrowing. Arnold dipandang sebagai pioner pendidikan di Inggris, karena dia
mencoba mencari model pendidikan dari luar Inggris. Menurut dia sistem
pendidikan di Inggris tidak maju dan sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu dia
meminjam sistem pendidikan di Perancis. Dia tidak meminjam sistem pendidikan
di
AS
karena
menurutnya
sistem
di
AS
terlalu
vulgar.
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Kebijakan borrowing di Inggris dilakukan melalui empat proses
utama,
yaitu:
cross national attraction, keputusan, pelaksanaan, dan
internalisasi (Orchs & Phillips, 2002a, 2002b).
Contoh lain dari kebijakan borrowing ini adalah di Amerika Serikat.
Perguruan Tinggi AS telah meminjam sistem research universitas secara utuh
dari Jerman. Banyak ide-ide pendidikan dari Jerman yang mereka pinjam pada
abad 19, misalnya pendidikan Pestalozy, Frobel, Spranger, Ruseau, juga mereka
pinjam. Karena kebijakan borrowing ini, sampai-sampai AS disebut sebagai jajahan
pendidikan Jerman.
Bagimana dengan kebijakan borrowing di Indonesia?
Di Indonesia praktik borrowing ini telah dilaksanakan selama beberapa
dekade. Pada tahun 1970-an Indonesia telah menerapkan sistem pembelajaran
dengan modul yang diadopsi dari sistem pembelajaran modul dari Amerika Serikat.
Pada tahun 1980-an Indonesia meminjam strategi pembelajaran dari Inggris: CBSA
(Cara Belajar Siswa Aktif) yang diterapkan di SD. Pada level perguruan tinggi, kita
pinjam sistem SKS yang diberlakukan di seluruh perguruan tinggi. Kemudian pada
tahun 1990-an diterapkan PGBK (Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi),
guru-guru SD harus berpendidikan minimal D2 PGSD. Untuk menyiapkan
pendidikan guru itu, ratusan dosen dan tenaga kependidikan dikirim ke AS, Inggris,
Australia untuk “kulakan” (mencari ilmu) untuk selanjutnya ilmu dari negara lain
itu dipinjam untuk diimplementasikan di Indonesia. Pada era tahun 2000-an sejalan
dengan diterapkan otonomi daerah dalam bidang pendidikan, kita pinjam MBS
(Manajemen Berbasis Sekolah) dan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah untuk
diterapkan di Indonesia.
Kebijakan borrowing inivasi pendidikan dari negara lain untuk
diterapkan di Indonesia sudah barang tentu telah memberi manfaat dan nilai
tambah bagi upaya perbaikan mutu pendidikan. Namun demikian, dalam
realitasnya keberhasilan dan keberlanjutan inovasi itu masih menjadikan
permasalahan tersendiri. Dengan kata lain, setelah suatu proyek inovasi pendidikan
selesai, maka inovasi pendidikan itu tidak lagi diterapkan oleh para stakeholder
pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reorientasi kebijakan inovasi
pendidikan di Indonesia
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Kebijakan borrowing inovasi pendidikan itu akan membawa dampak
positif terhadap sistem pendidikan di Indonesia asalkan memperhatikan tiga hal,
yaitu: lihatlah teori di balik praktik yang bagus itu, bagaimana kondisi teori itu
dilaksanakan, dan apakah kondisi kita sama dengan kondisi di tempat teori itu
berkembang.
1. Lihatlah teori di balik praktik yang bagus itu.
Dari contoh di atas disebutkan bahwa pada tahun 1980-an, Indonesia
pinjam CBSA dari Inggris untuk diterapkan di SD. Praktik pembelajaran
semacam ini didasarkan pada teori konstruktivisme yang dipelopori oleh
Jean Piaget. Pada awal uji coba di kabupaten Ciancur, CBSA itu dinilai
berhasil. Tetapi setelah didiseminasikan ke daerah-daerah lain, ternyata
hasilnya tidak menggembirakan. Mengapa hal ini bisa terjadi?. Karena
teori yang digunakan tidak kita lihat sebelumnya. Teori di balik keberhasilan
CBSA di Inggris tidak kita lihat dulu. Pada era tahun 1975-1990, guru-guru di
Indonesia lebih familiar dengan teori behaviorisme. Contohnya kurikulum
pada waktu itu (Kurikulum SD 1975) menggunakan pendekatan yang
berorientasi pada tujuan dan syarat dengan teori behavioristik, guru lebih
dominan dalam pengajaran. Sehingga pada saat CBSA diperkenalkan banyak
guru yang menolak. Akibatnya CBSA tidak berhasil didiseminasikan dengan
baik. Kegagalan itu karena guru belum tahu teori yang melandasi
CBSA.
2. Bagaimana kondisi teori itu dilaksanakan.
Dalam kasus CBSA di atas, maka kondisi teori ketika teori itu dilaksankan
adalah masih didominasi oleh teori behaviorisme. Oleh karena itu para guru
SD masih mengalami kesulitan dalam menerapkan CBSA. Berbeda dengan
di Inggris, di mana teori Piaget muncul dan diterapkan di Inggris sudah
berabad-abad. Namun demikian sejalan dengan perkembangan paradigma
dalam pengajaran, saat ini guru-guru SD sudah banyak yang dilatih
menggunakan
metode
pembelajaran
dengan
pendekatan/teori
konstruktivisme.
Pada tahun 2000-an UNESCO dan UNICEF memperkenalkan pendekatan
serupa
CBSA yang disebut PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan
Menyenangkan) di bebeapa propinsi, misalnya: Jawa Timur, Jawa Tengah,
NTB. Ternyata hasilnya lebih baik dari CBSA. Banyak SD yang telah
mengadopsi PAKEM. Hal ini karena kondisi teori konstruktivisme sudah
dipahami oleh guru-guru dan kondisi negara kita mendukung
diterapkannya teori itu, karena adanya otonomi daerah dalam bidang
pendidikan. Guru-guru dan sekolah-sekolah dapat mengembangkan dan
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menerapkan inovasi pendidikan secara bebas di daerahnya tanpa menunggu
instruksi dari pusat.

3. Apakah kondisi kita sama dengan kondisi di tempat teori itu berkembang
Keberhasilan borrowing juga ditentukan oleh kondisi negara yang meminjam
dan dipinjam. Jika kondisi negara yang meminjam relatif sama dengan yang
dipinjam sistem pendidikannya, maka akan berdampak positif bagi negara
peminjam. Dengan demikian teori-teori pendidikan yang dipinjam akan bisa
berkembang di negara yang meminjam.
Berhasilkah Indonesia dengan kebijakan borrowing inovasi pendidikan
tersebut?. Menurut pendapat saya kebijakan borrowing dalam pendidikan
di Indonesia berlum berhasil dengan baik. Dari contoh-contoh borrowing
selama beberapa dekade, mulai dari borrowing matematika modern, CBSA,
KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), KTSP, MBS, Dewan Pendidikan,
sertifikasi guru, dan sampai dengan pendidikan karakter, semuanya belum
dapat memperbaiki mutu pendidikan dan mutu negara bangsa secara
signifikan. Banyak orang yang meragukan peranan sekolah. Mutu lulusan
sekolah semakin merosot karena sekolah hanya mementingkan kognitif, dan
mengabaikan pendidikan moral. Banyak orang pinter di negeri ini, tapi
moralnya belum semuanya baik, misalnya: kasus korupsi, dan penipuan
merajalela. Ada fenomena berkembangnya elitisme, materialistik, dan
individualistis pada masyarakat kita.
Mengapa borrowing itu kurang berhasil?. Hal ini disebabkan oleh beberapa
hal. Pertama, permasalahan pendidikan di Indonesia sangat komplek.
Masing-masing daerah punya permasalahan pendidikan yang tidak bisa
dipecahkan dengan cara yang sama secara nasional. Apa yang kita pinjam
dari negara lain belum tentu cocok dengan negara kita. Seperti disebutkan di
atas ada 3 syarat bahwa borrowing itu cocok bagi negara yang meminjam.
Kedua, banyak kebijakan borrowing inovasi pendidikan dilakukan karena
untuk kepentingan proyek, yaitu melalui pinjaman dana ke lembaga
keuangan asing. Sehingga, setelah proyek selesai, inovasi pendidikan tidak
berlanjut lagi.
Ketiga, ide-ide inovasi yang dipinjam dari negara lain, pada umumnya
datangnya dari pusat yang merupakan hasil pemikiran para konsultan baik
dalam maupun luar negeri. Sehingga keterlibatan pengguna (adopter) inovasi
dalam pengambilan keputusan inovasi sangat kurang. Akibatnya, berbagai
inovasi pendidikan di Indonesia tidak bisa berhasil dengan baik.
Keempat, akar permasalahan pendidikan yang akan dipecahkan belum
ditemukan secara pasti. Permasalahan yang diidentifikasi pada umumnya
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tidak tepat. Akibatnya borrowing yang dimaksudkan untuk menjawab
masalah pendidikan menjadi tidak sesuai lagi.
Kelima, dengan adanya borrowing sistem pendidikan yang didanai dari
lembaga donor atau lembaga keuangan asing, maka negara kita menjadi
sangat tergantung pada pemberi dana. Pemerintah tidak punya kebebasan
untuk menyesuaikan borrowing dengan situasi kondisi Indonesia, dan situasi
kondisi di masing-masing daerah.
Bertolak dari kondisi tersebut, maka kebijakan borrowing dalam bidang
pendidikan harus dilakukan reorientasi. Kita harus memulai perbaikan
pendidikan di negara Indonesia dengan mencari akar permasalahan
pendidikan terlebih dulu. Jadi core permasalahan pendidikan harus
ditemukan dulu. Setelah itu dicarikan solusi dengan menggali nilai-nilai
pendidikan nasional yang telah dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan
nasional kita, seperti Ki Hajar Dewantara, Kyai Achmad Dahlan, dan
sebagainya. Dengan kata lain pemecahan masalah pendidikan harus
berdasarkan pada akar budaya bangsa Indonesia, dan harus dilakukan
revitalisasi nilai-nilai budaya bangsa. Sistem pendidikan seperti di pondok
pesantren, merupakan contoh pendidikan asli Indonesia yang perlu
dilestarikan yang tidak memerlukan borrowing dari luar negeri.
Selain itu, untuk memecahkan masalah pendidikan di Indonesia, berilah
kebebasan kepada masing-masing daerah atau sekolah untuk memecahkan
masalah pendidikan di daerahnya. Jangan diberikan solusi yang seragam
secara nasional. Masalah pendidikan di Jawa tidak sama dengan masalah
pendidikan di Maluku, Papua, dan Kalimantan.
Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan mengenai kebijakan inovasi pendidikan
tersebut, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.
1. Dalam rangka memecahkan masalah pendidikan di Indonesia,
pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan meminjam
(borrowing) inovasi pendidikan dari negara lain.
2. Kebijakan borrowing inovasi pendidikan itu mempunyai dampak positif dan
dampak negatif terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Kebijakan
borrowing akan berdampak positif bagi pendidikan di Indonesia asalkan
memperhatikan tiga hal, yaitu: lihatlah teori di balik praktik yang bagus itu,
bagaimana kondisi teori itu dilaksanakan, dan apakah kondisi kita sama
dengan kondisi di tempat teori itu berkembang.
3. Kebijakan meminjam (borrowing) inovasi pendidikan dari negara lain harus
dilakukan reorientasi. Perbaikan pendidikan di Indonesia harus dimulai
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dengan mencari akar permasalahan pendidikan terlebih dulu. Setelah itu
dicarikan solusi dengan menggali nilai-nilai pendidikan nasional yang telah
dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan nasional. Selain itu, untuk
memecahkan masalah pendidikan di Indonesia, berilah kebebasan kepada
masing-masing daerah atau sekolah untuk memecahkan masalah
pendidikan di daerahnya.
Daftar Referensi
BSNP. (2006). Panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan
jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jakarta: Badan Standar
Nasional Pendididkan.
Depdiknas. (2002). Kurikulum berbasis kompetensi. Jakarta: Pusat Kurikulum,
Balitbang Depdiknas.
Dinas Pendidikan Jawa Timur. (2009). Rencana strategis pendidikan provinsi
Jawa Timur tahun 2009-2013. Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timur.
Kemdiknas. (2010). Rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
Kemendikbud. (2013). Materi pelatihan guru: Implementasi kurikulum 2013.
Jakarta: Kemendikbud.
Kemendikbud. (2013). Materi pelatihan guru: Implementasi kurikulum 2013:
SD Kelas I.Jakarta: Kemendikbud.
Kemendikbud. (2014). Materi pelatihan guru: Implementasi kurikulum 2013:
SMA - Matematika. Jakarta: Kemendikbud.
Kemendikbud. (2014). Materi pelatihan guru: Implementasi kurikulum 2013:
SMP/MTS – Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Kemendikbud.
Kemendikbud. (2014). Materi pelatihan guru: Implementasi kurikulum 2013:
SD Kelas II. Jakarta: Kemendikbud.
Kepmen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Ochs, K., & Phillips, D. (2002a). Comparative studies and “cross-national
attraction” in education: A typology for the analysis of English interest
in educational policy and provision in Germany. Educational Studies,
28, 325-339.
Ochs, K., & Phillips, D. (2002b). Towards a structural typology of crossnational attraction in education. Lisbon: Educa.
Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur
Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

8
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan.
Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar proses untuk satuan
pendidikan dasar dan menengah. Jakarta: BSNP.
Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
PISA. (2009). Programme for International Student Assessment.
RPJMN. (2010). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
TIMSS. (2007). Trend in International Mthematics and Science Study.
Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.
UNESCO. (2002). Creating learning communities for children : Improving
primary schools through school based management and community
participant. Jakarta: A Joint Program by UNESCO – UNICEF –
DEPDIKNAS.

9
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

MODEL PEMBINAAN PENDIDIK PROFESIONAL
(Suatu Penelitian dengan Pendekatan Lesson Study pada Guru-Guru Sekolah
Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo)
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Abstract
This study aims at describing 1) problems with improving the teachers’
professional of Sukoharjo Muhammadiyah schools through lesson study; 2)
effective implementation to improve the teachers’ professional. The study used a
qualitative-phenomenological approach. The paradigm referred to a social
definition with micro analysis. The subject of the study included the heads of
National Education, principals, teachers, and members of the Regional House of
Representatives. The techniques of gathering data were observation,
documentation, and interview. The data analysis used a first order understanding
and second order understanding. It could be concluded that 1) there were four
problems with improving the teachers’ professional, including internal, external,
and commitment and willingness of the teachers. 2) The effective implementation
of lesson study was a class action research-based with plan-do-see stages,
coordinated by the principals’ work association, and a course teacher
association-based.
Keywords: lesson study, K3S, KKG, first order, second order, understanding,
@ Published by Unesa University Press

Pendahuluan
Kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan jika dibandingkan
dengan kualitas pendidikan Negara lain, Balitbang (2003) mencatat bahwa dari
146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan
dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di
Indonesia ternyata juga hanya 8 yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori
The Middle Years Program (MYP), dan dari 8.036 SMA ternyata hanya 7 sekolah
saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).
Khusus kualitas guru (2002-2003) data guru yang layak mengajar, untuk SD
hanya 21,07 % (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12 % (negeri) dan
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60,09 % (swasta), untu SMA 65,29 % (negeri) dan 64, 73 % (swasta), serta untuk
SMK 55,49% (negeri) dan 58,26 % (swasta). (Subadi, 2009)
Data rendahnya mutu pendidikan tersebut menunjukkan ada masalah dalam
sistem pendidikan di Indonesia. Pertama; masalah mendasar adalah kesalahan
paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem
pendidikan. Kedua; masalah yang berkaitan dengan model pembinaan guru dan
strategi pembelajaran. Ketiga; masalah lain yang berkaitan dengan aspek praktis
penyelenggaraan pendidikan, antara lain; biaya, sarana dan prasarana,
kesejahteraan guru.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain;
pemerintah telah menetapkan UU RI, Nomor 14 Tahun 2005 tantang Guru dan
Dosen. UU ini menuntut penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan
guru atau dosen, agar guru atau dosen menjadi profesional. Pada satu pihak,
pekerjaan sebagai guru atau dosen akan memperoleh penghargaan yang lebih
tinggi, tetapi pada pihak lain pengakuan tersebut mengharuskan guru atau dosen
memenuhi sejumlah persyaratan standar minimal sebagai seorang professional
yaitu kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, dan kompetensi.
Kualifikasi akademik harus diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1
atau D4. Sertifikat pendidik harus diperoleh melalui pendidikan profesi.
Sedangkan jenis kompetensi yang dimaksud pada UU tersebut meliputi,
Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi sosial, dan
Kompetensi professional.
Selain perangkat UU, lesson study yang dikembangkan di Jepang tersebut
bisa dijadikan sebagai anternatif model pembinaan guru di Indonesia. Lesson
study dalam penelitian ini dimaksudkan suatu proses pelatihan guru yang
bersiklus, diawali dengan guru berkolaborasi dengan guru lain melakukan
kegiatan pembelajaran bersiklus melalui tiga tahap; plan-do-see.
Permasalahannya; 1) Bagaimana mengidentifikasi permasalahan
peningkatan profesional guru-guru sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo
melalui lesson study, 2) Bagaimana langkah-langkah lesson study yang efektif
untuk meningkatkan profesionalitas guru tersebut.
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan; 1) identifikasi permasalahan
peningkatan profesional guru-guru sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo
melalui lesson study, 2) langkah-langkah lesson study yang efektif untuk
meningkatkan profesionalitas guru tersebut.
Peningkatan profesionalitas pendidik dimaksudkan peningkatan kualitas
tugas guru utamanya pembelajaran, dalam arti usaha untuk menjadikan
pembelajaran lebih baik sesuai dengan keadaan yang diinginkan, kriterianya
bersifat normatif yaitu hasil tindakan yang lebih baik dibandingkan dengan
keadaan sebelumnya. Peningkatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
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peningkatan kualitas pembelajaran yang berpengaruh positif kepada prestasi
akademik siswa. Pembelajaran seperti ini pada hakikatnya adalah proses interaksi
antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku yang
lebih baik (Mulyasa, 2002: 100). Dalam upaya guru meningkatkan
profesionalisme dalam proses pembelajaran menurut Harta (2009: 9-14) seorang
guru memiliki perang sebagai sumber belajar, fasilitator, organisator,
demonstrator, canselor, motivator dan evaluator.
Untuk menjadi guru professional diperlukan pembinaan secara intensif,
model pembinaan guru yang telah berhasil adalah lesson study. Lesson Study
merupakan model pembinaan guru profesional yang dikembangkan di Jepang
sejak tahun 1900-an, Di Jepang lesson study bisa dilaksanakan oleh kelompk
guru-guru di suatu distrik atau diselenggarakan oleh kelompok guru sebidang
pelajaran sejenis, seperti MGMP (di Indonesia). Kelompok guru dari beberapa
sekolah berkumpul untuk melaksanakan lesson study. Lesson Study yang sangat
populer di Jepang adalah yang diselenggarakan oleh suatu Sekolah dan dikenal
sebagai konaikenshu. Konaikenshu juga dibentuk oleh dua kata yaitu konai yang
berarti di sekolah dan kata kenshu yang berarti tranning. Jadi istilah konaikenshu
berarti school-based in-service training atau in service education within the
school atau in house workshop.
Pada tahun 1970-an pemerintah Jepang merasakan manfaat dari
konaikenshu dan sejak itu pemerintah Jepang mendorong sekolah-sekolah untuk
melaksanakan konaikenshu dengan menyediakan dukungan biaya dan insentif
bagi sekolah yang melaksanakan. Kebanyakan sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama di Jepang melaksanakan konaikenshu. Walaupun pemerintah
Jepang telah menyediakan dukungan biaya bagi sekolah untuk melaksanakan
konaikenshu tetapi kebanyakan sekolah melaksanakan secara sukarela karena
sekolah merasakan manfaatnya. Lesson study di Indonesia. Lesson study
berkembang di Indonesia melalui IMSTEP (Indonesia Mathematics and Science
Teacher Education Project) yang diimplemantasikan sejak Oktober tahun 1998 di
tiga IKIP yaitu IKIP Bandung (sekarang bernama Universitas Pendidikan
Indonesia/UPI), IKIP Yogjakarta (sekarang bernama Universitas Negeri
Yogyakarta/UNY) dan IKIP Malang (sekarang bernama Universitas Negeri
Malang /UNM) bekerja-sama dengan JICA (Japan International Cooperation
Agency). Tujuan Umum dari IMSTEP adalah untuk meningkatkan mutu
pendidikan matematika dan IPA di Indonesia, sementara tujuan khususnya dalah
untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika dan IPA ditiga IKIP yaitu IKIP
Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang. Pada permulaan implementasi
IMSTEP, UPI, UNY, dan UM, dulu bernama IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta,
dan IKIP Malang. .(Tim LS UPI, 2007: 20-21).
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Lesson study dalam perkebangan ilmu dan teknologi di Indonesia terutama
dalam hal research oleh para peneliti digunakan sebagai desain penelitian lesson
study berbasis PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang dapat dilaksanakan dalam
beberapa macam. Mengacu pendapat Kemmis dan McTaggart (1997) ada tiga
macam lesson study berbasis PTK, yakni (1) lesson study berbasis PTK yang
dilakukan secara individual (2) lesson study berbasis PTK yang dilakukan secara
kolaboratif, dan (3) lesson study berbasis PTK yang dilakukan secara
kelembagaan.
Lesson study berbasis PTK yang dilakukan secara individual dimaksudkan
seorang guru yang melakukan PTK berkedudukan sebagai peneliti sekaligus
sebagai praktisi. Sebagai peneliti, guru harus mampu bekerja pada jalur
penelitiannya, yakni jalur menuju perbaikan dengan langkah-langkah yang dapat
dipertanggung jawabkan dalam arti guru yang bersangkutan harus menjamin
kesahihan data yang dihimpun sehingga mendukung objektivitas penelitian yang
dilakukan serta ketepatan dalam menginterpretasi dan menarik kesimpulan hasil
penelitian.
Lesson Study berbasis PTK yang dilakukan secara kolaboratif, melibatkan
sekelompok guru sehingga ada guru sebagai peneliti dan ada guru sebagai
praktisi, dapat pula dilakukan kolaborasi antara guru dengan dosen. Dalam
kolaborasi antara guru dan dosen, permasalahan digali bersama di lapangan, dosen
dapat sebagai inisiator untuk menawarkan pemecahan atas dasar topik area yang
dipilih. Dalam hal ini validitas penelitian lebih terjamin karena ada posisi sebagai
peneliti dan posisi sebagai praktisi.
Lesson Study berbasis PTK yang dilakukan secara kelembagaan, dilakukan
dalam bentuk PTK individual ataupun dalam bentuk kolaboratif dan memiliki
skop terbatas atau berfokus pada topik area yag sempit, misalnya; penelitian
hanya berfokus pada hubungan antara proses pembelajaran dan hasil yang ingin
dicapai. PTK yang dilakukan secara kelembagaan memiliki skop penelitian yang
lebih luas dan ditujukan untuk perbaikan lembaga. Dengan demikian dalam satu
penelitian dapat ditetapkan beberapa topik area. Dalam PTK yang dilakukan
secara kelembagaan melibatkan kolaborasi secara luas melibatkan banyak pihak
yang terkait, sisalnya melibatkan siswa, guru, karyawan, orang tua, kepala
sekolah, dinas, dan dosen perguruan tinggi, dan stakeholder ataupun yang
lainnya.
Tujuan utama PTK yang dilakukan secara kelembagaan adalah untuk
memajukan lembaga. Oleh karena itu, dapat dibuat kelompok-kelompok peneliti
menurut topik-topik area yang relevan dengan kelompok yang bersangkutan.
Menurut Kemmis dan McTaggart (1997) dalam PTK bentuk ini kelompokkelompok kecil yang ada di dalamnya dapat melakukan kegiatan eksperimen
untuk menguji beberapa inovasi untuk permasalahan yang ada.
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Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis,
paradigmanya definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro. Tempat penelitian
di Sekolah-Sekolah Muhammadiyah Kapupaten Sukoharjo. Waktu penelitian
Maret-November 2014. Subjek penelitiannya Kepala Dinas pendidikan, Kepala
Sekolah, guru, siswa. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi,
dan wawancara, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teori fisrt order
understanding dan second order understanding (Subadi 2013). Analisis data
menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:1521).
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Anggit seorang guru Matematika di SMK Muhammadiyah Sukoharjo
menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru Sekolah
Muhammadiyah Sukolarjao antara lain; permasalahan internal, permasalahan ini
berasal dari guru, misalnya; kemampuan guru dalam pengembangan kurikulum
menjadi pembelajaran berkualitas, kemampuan guru dalam pengembangan
instrumen penilaian hasil pembelajaran berkualitas, kemampuan guru dalam
penguasaan micro teaching sebagai in service training dan pre service training
bagi guru, kemampuan guru dalam penguasaan konsep keilmuan dan langkahlangkah pelaksanaan pembelajaran inovatif, dan kemampuan guru dalam
penguasaan lesson study sebagai model untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran. Sedangkan permasalah ekternal, permasalah ini berasal dari siswa,
kepala sekolah, pengawas, lingkungan, kurikulum, sarana dan prasarana,
misalnya; kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan guru, materi, media, dan
sesama teman dan pola pengembangannya, kemampuan siswa dalam penguasaan
kompetensi yang diajarkan guru, rendahnya frekuensi supervisi dari kepala
sekolah/pengawas, potensi alam sekitar yang kurang mendukung kegiatan
pembelajaran, sosialisasi pengembangan kurikulum yang kurang merata,
terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah.
Menurut Sukirman, dosen pendamping pengembangan lesson study FKIPUMS dan pakar lesson study UNY menjelaskan bahwa; banyak permasalahan
peningkatan profesional guru dengan pendekatan LS, antara lain: Komitmen guru
dalam melaksanakannya, melaksanakannya secara konsisten/ajeg, kebanyakan
guru kurang ada kebiasaan membaca, kebanyakan guru hanya menyampaikan
materi ajar, padahal kurikulumnya KBK. Selanjutnya Sukirman menekankan
bahwa kunci kesuksesan lesson study, selain dipengaruhi oleh guru, juga
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dipengaruhi oleh Kepala Sekolah, Pengawas, yang didukung dana dari Dinas
Pendidikan.
Menurut Trikuat, Ketua Majlis Pendidikan Dasar dan Menegah PDM
Kabupaten Sukoharja menjelaskan; Permasalahan pelatihan untuk peningkatan
kualitas pendidik adalah (1) kemauan guru/semangat guru, jika guru tidak
meranga butuh berarti tidak akan muncul kemauan yang keras pada diri guru itu
sendiri, maka maupun Dikdasmen mengadakan pelatihan kepada guru yang tidak
memiliki kemauan yang keras maka hasil dari petihan tersebut tidak akan berhasil
(2) implementasi setelah pelatihan, jika guru yang sudah mengikuti pelatihan tidak
diikuti implentasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka pelatihan itu agan
mengamali kegagalas.
Menurut Tulus Sutoyo, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Sukoharjo
bahwa: Permasalah peningkatan kualitas pendidik di Sukoharjo itu tidak bisa
lepas dengan K3S dan Pejabat Pendidikan (Kepala Dinas), karena model
pembinaan guru dengan lesson study ini sifatnya alternatif bukan merupakan
kebijakan dari atas yang wajib atau harus dilakukan.
Hasil angket yang peneliti berikan kepada beberapa guru-guru SLA
Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo bahwa permasalahan yang dihadapi guru
SLA untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui lesson study adalah
sebagai berikut; 1) kemampuan guru dalam pengembangan kurikulum menjadi
pembelajaran berkualitas, 2) sumber belajar yang dimiliki dan pemanfaatannya, 3)
interaksi pembelajaran dan pola pengembangannya, 4) pola pemanfaatan potensi
alam sekitar untuk mendukung kegiatan pembelajaran, 5) pengembangan
instrumen penilaian hasil pembelajaran berkualitas, 6) kemampuan siswa dalam
penguasaan kompetensi yang diajarkan guru, 7) konsep-konsep keilmuan dan
langkah-langkah inovasi pembelajaran, 8) penguasaan lesson study sebagai model
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan
yang dihadapi oleh guru-guru Muhammadiyah di Kabupate Sukoharjo dalam
pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui lesson study, terdapat 2 faktor
yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Permasalaha Internal, permasalahan ini berasal dari guru, antara lain; (1)
kemampuan guru dalam pengembangan kurikulum menjadi pembelajaran
berkualitas, (2) kemampuan guru dalam pengembangan instrumen penilaian hasil
pembelajaran berkualitas, (3) kemampuan guru dalam penguasaan konsep
keilmuan dan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inovatif, dan (4)
kemampuan guru dalam penguasaan lesson study sebagai model untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.
Permasalahan Eksternal, permasalahan ini berasal dari siswa, kepala
sekolah, pengawas, lingkungan, kurikulum, sarana dan prasarana, misalnya; (1)
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kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan guru, materi, media, dan sesama
teman dan pola pengembangannya (2) kemampuan siswa dalam penguasaan
kompetensi yang diajarkan guru (3) rendahnya frekuensi supervisi dari kepala
sekolah/pengawas (4) potensi alam sekitar yang kurang mendukung kegiatan
pembelajaran (5) sosialisasi pengembangan kurikulum yang kurang merata (5)
terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah.
Berdasarkan hasil angket dapat paparkan bahwa tingkat kesulitan guru-guru
Muhammadiyah Sukoharjo dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan
memalui lesson study sepeti tabel di bawah ini:
Tabel: Tingkat Kesulitan Guru dalam Pengembangan Model
Skor

Pertanyaan Noer
Jml
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

2

10

2

12

13

14

7

3

5

64

A

4

4

2

8

7

5

5

B

11

11

8

8

8

10

12

6

6

7

6

7

8

2

110

C

9

10

10

9

9

8

8

13

16

6

12

11

10

5

125

D

5

2

4

5

5

6

3

10

4

4

7

4

5

4

68

Skor

0

10

Jumlah

378

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahhwa tingkat kesulitan sebagai
berikut: Sangat banyak mengalami kesulitan, (62:378)x100% = 16,4%. Cukup
banyak mengalami kesulitan,(108:378)x100%= 28,57%. Sedikit mengalami
kesulitan, (125:378)x100% = 33,06%. Merasa sangat mudah, (68:378)x100% =
17,98%.
Pelaksanaan Lesson Study Yang Efektif di Sekolah-Sekolah
Muhammadiyah berbasis PTK (Penelitian Tindakan Kelas), dengan langkahlangkah sebagai berikut: 1) Tahap Plan (planning)/perencanaan. 2) Tahap Do
(melaksanakan) atau implementasi (action) pembelajaran dan observasi. 3) Tahap
refleksi (reflection) dan evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi
pembelajaran tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti
terlihat pada lampiran 1 foto siklus 1 dan 2.
Pespon siswa terhadap pembelajaran berbasis lesson study dari hasil angket
dan wawancara kepada siswa peserta open lesson diperoleh keterangan sebagai
berikut: sebelum pelaksanaan lesson study terdapat perbedaan yang signifikan
dengan setelah pelaksanaan lesson study yaitu; untuk SMA 15 % dan 55% ,
SMK 20% dan 60%, seperti terlihat pada lampiran 2 Tabel 1.
Sedangkan menurut beberapa guru bahwa pelakasanaan lesson study di
Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo sangat baik sebagai pembinaan
pendidik profesional dan menyatakan setuju dengan program lesson study kerena
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“terjadi peningkatan cukup signifikan pada kompetensi guru”, indikatornya; 1)
perangkat pembelajaran menjadi lebih lengkap dan siap, 2) penguasaan IT lebih
meningkat, 3) metode dan strategi pembelajaran meningkat, hal ini dapat dilihat
pada lampiran 3 Tabel 2.
Pada Tabel 2 itu terlihat bahwa pelaksaan lesson study di SMA dan SMK
Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo masing-masing mencapai kategori standar
55 (positif) dan 59 (positif) dari kategori standar 60 (sangat positif), hal ini
membuktikan bahwa lesson study sebagai model pembinaan guru untuk
meningkatkan keprofesionalan sangat tepat dan perlu berkelanjutan.
Selain peningkatan kompetensi guru, secara umum pelaksanaan lesson study
juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan
perbaikan mutu guru, secara khusus kontribusi tersebut adalah kontribusi
peningkatan persiapan pembelajaran; Kontribusi menumbuhkan kerja kolaborasi;
Kontribusi pengembangan strategi pembelajaran; Kontribusi kolegialitas;
Kontribusi kesiapan belajar siswa; Kontribusi perbaikan proses pembelajaran
berdasarkan hasil refleksi; konstribusi pengembangan media pembelajaran;
konstribusi pengembangan perangkat penilaian.
Oleh karena itu, implementasi program lesson study sebagai model
pembinaan guru perlu dimonitor dan dievaluasi sehingga akan diketahui
bagaimana keefektifan, keefesienan dan perolehan pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya.
Pembahasan
Permasalahan peningkatan profesionalitas pendidik dengan pendekatan
lesson study pada guru-guru Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo
antara lain: Pertama, Permasalahan internal, permasalahan ini berasal dari guru,
misalnya; kemampuan guru dalam pengembangan kurikulum menjadi
pembelajaran berkualitas, kemampuan guru dalam pengembangan instrumen
penilaian hasil pembelajaran berkualitas, kemampuan guru dalam penguasaan
konsep keilmuan dan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inovatif, dan
kemampuan guru dalam penguasaan lesson study sebagai model untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kedua, Permasalah ekternal, permasalah ini berasal dari siswa, kepala
sekolah, pengawas, lingkungan, kurikulum, sarana dan prasarana, misalnya;
kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan guru, materi, media, dan sesama
teman dan pola pengembangannya, kemampuan siswa dalam penguasaan
kompetensi yang diajarkan guru, rendahnya frekuensi supervisi dari kepala
sekolah/pengawas, potensi alam sekitar yang kurang mendukung kegiatan
pembelajaran, sosialisasi pengembangan kurikulum yang kurang merata,
terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah.
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Ketiga, Komitmen guru dalam melaksanakannya, melaksanakannya secara
konsisten/ajeg, kebanyakan guru kurang ada kebiasaan membaca, kebanyakan
guru hanya menyampaikan materi ajar, padahal kurikulumnya KBK. Selanjutnya
Sukirman menekankan bahwa kunci kesuksesannya LS, selain guru, adalah
Kepala Sekolah, Pengawas, yang didukung dana dari Dinas Pendidikan.
Keempat, Kemauan guru/semangat guru, jika guru tidak meranga butuh
berarti tidak akan muncul kemauan yang keras pada diri guru itu sendiri, maka
maupun Dikdasmen mengadakan pelatihan kepada guru yang tidak memiliki
kemauan yang keras maka hasil dari petihan tersebut tidak akan berhasil,
Implementasi setelah pelatihan, jika guru yang sudah mengikuti pelatihan tidak
diikuti implentasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka pelatihan itu agan
mengamali kegagalan.
Pembahasan permasalahan yang dihadapi guru dalam mengembangkan
model peningkatan kualitasnya tidak jauh berbeda dengan penelitian Chokshi
(2005) dalam Subadi (2009) yang judul: Reaping the Systemic Benefits of Lesson
Study, berkesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran perlu adanya motivator
dan visi yang jelas maka, permasalahan yang bersumber dari siswa yaitu
kurangnya motivasi untuk belajar harus segera dicarikan solusinya agar tercipta
pembelajaran yang menyenangkan. Permasalahan eksternal yang berbunyi
terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sejalan dengan hasil
penelitiannya Chokshi (2004) yang berjudul: Challenges to Importing Japanese
Lesson Study, bahwa pembelajaran dengan metode praktek lebih cepat bisa
mendukung pemahaman anak terhadap suatu pelajaran, karena didukung dengan
sarana dan prasarana. Oleh karena itu permasalahan sarana dan prasarana harus
segera dicari solusinya.
Saran dari Thompson (2007) dalam Subadi (2009) dalam penelitian yang
berjudul: Inquiry in the Life Sciences: The Plant-in-a-Jar as a Catalyst for
Learning berkesimpulan bahwa: (1) Adanya usaha guru untuk mengubah pola
pembelajaran, ini berarti guru dituntut lebih kreatif dan inovatif. (2) Guru mencari
terobosan untuk menyampaikan materi pelajaran pada KD tertentu agar
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. (3) Usaha guru membuat modul
pembelajaran untuk referensi siswa. Lebih lanjut Thompson menyarankan bahwa
pentingnya pengembangan profesional para pendidik yang lebih kreatif dan
inovatif yang dapat mempengaruhi pembelajaran sehingga menjadi pembelajaran
yang menyenangkan dan demokratis.
Apabila pembahasan tentang permasalahan yang dihadapi guru dalam
mengembangkan model peningkatan kualitasnya dihubungkan dengan penelitian
Stewart (2005), dalam Subadi (2009) dengan judul : A Model for Teacher
Collaboration, maka saling melengkapi dan ada kesesuaian. Hasil penelitian
Stewart menunjukkan bahwa cara yang terbaik untuk menyempurnakan perbaikan
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yang sifatnya positif di setiap tingkatan kelas pada suatu sekolah adalah dengan
mengadopsi suatu model.
Robinson (2006) dalam penelitiannya yang berjudul: Prospective Teachers’
Perspectives On Microteaching Lesson Study) berkesimpulan bahwa
pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan micro-teaching yang
melibatkan beberapa guru mendukung hubungan pembelajaran yang berupa teori
dan praktik sejalan dengan pembahasan hasil penelitian tersebut di atas.
Selain itu penelitian lesson study ini sesuai hasil penelitian William Cerbin
and Bryan Kopp (2006) dosen University of Wisconsin-L Crosse yang berjudul:
Lesson Study as a Model for Building Paedagogical Knowledge and Improving
Teaching, salah satu bahasannya bahwa model lesson study guru dapat
mengadakan kolaborasi memecahkan kesulitan untuk mencapai tujuan
pembelajaran antara mengajar dan belajar siswa yang bermutu. Marsigit (2007)
dalam “Mathematics Teachers’ Professional Development Through Lesson Study
in Indonesia” pada bahasan penelitiannya menuliskan bahwa model lesson study
memberikan kesempatan kepada guru dan para siswa untuk membangun inisiatif
baru.
Langkah lesson study yang efektif berbasis MGMP (Musyawarah Guru
Mata Pelajaran) dengan tahapan-tahapan: plan (planning/perencanaan), do
(tindakan dan observasi), see (refleksi dan evaluasi). Agar lebih efektif lesson
study sebagai model pembinaan guru-guru disarankan melelui K3S (Kelompok
Kerja Kepala Sekolah), MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), dan
implementasi (program) melalui kegiatan (KKG) Kelompok Kerja Guru,
implementasi (plaksanaan) lesson study di sekolah masing-masing oleh guru
model, dilakukan monevin secara rutin, didukung dengan dana, tim wark,
motivasi implementasi oleh guru di lapangan.
Dampak dari efektivitas lesson study, 1) sebelum pelaksanaan lesson study
terdapat perbedaan yang signifikan dengan setelah pelaksanaan lesson study
yaitu; 15 % dan 50% untuk siklus I, 20% dan 50% untuk siklus II, 2) terjadi
peningkatan cukup signifikan pada kompetensi guru”, indikatornya; perangkat
pembelajaran menjadi lebih lengkap dan siap, penguasaan IT lebih meningkat,
metode dan strategi pembelajaran meningkat, perlu adanya keberlanjutan program
lesson study, 3) kontribusi kualitas pembelajaran, antara lain; Kontribusi
peningkatan persiapan pembelajaran. Kontribusi menumbuhkan kerja kolaborasi.
Kontribusi pengembangan strategi pembelajaran. Kontribusi kolegialitas.
Kontribusi kesiapan belajar siswa. Kontribusi perbaikan proses pembelajaran
berdasarkan hasil refleksi.Kontribusi pengembangan media pembelajaran.
Kontribusi pengembangan perangkat penilaian.
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Simpulan dan Rekomendasi
Simpulan
1. Terdapat empat masalah dalam upaya meningkatkan profesionalitas pendidik
yaitu: permasalahan internal, eksternal, komitmen dan kemauan guru
2. Langkah-langkah lesson study yang efektif adalah lesson study berbasis
research PTK (Penelitian Tindakan Kelas); dengan tahapan paln-do-see;
dioordinasikan melelui MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah),
implentasi lesson study berbasis MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
3. Dampag dari efektivitas lesson study, 1) sebelum pelaksanaan lesson study
terdapat perbedaan yang signifikan dengan setelah pelaksanaan lesson study
yaitu; 15 % dan 50% untuk siklus I, 20% dan 50% untuk siklus II, 2) terjadi
peningkatan cukup signifikan pada kompetensi guru
Rekomendasi
1. Kepada Pemerintah, hendaknya lesson study di jadikan model pembinaan guru
professional.
2. Kepada Kepala Sekolah, kendaknya melakukan pembinaan guru berbasis
lesson study secara terus menerus dan berkesinambungan.
3. Kepada Legeslatif, hendaknya memberikan pos anggaran pembinaan guru
professional berbasis lesson study.
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Abstract:
The research is to describe the role of principlas as supervisor, and techniques of
instructional supervision by principals. This study used qualitative approach by
multisite design. Data were collected through indepth interview, observation and
documentation, and analyzed by individual case analysis and cross-case
analysis. It found that principals role as supervisor are increasing overall
instructional program by means of helping teachers solve instructional
problems; techniques of instructional supervision by principals include
classroom visitation, individual meeting, routine meeting, school visitation,
meeting in working group, training and upgrading.
Keywords: principal role, supervision technique
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Pendahuluan
Kemampuan kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu
faktor penentu utama dalam pemberdayaan guru dan peningkatan mutu proses
dan produk pembelajaran. Kepala sekolah adalah orang yang paling bertanggung
jawab apakah guru dan staf sekolah dapat bekerja secara optimal. Kultur sekolah
dan kultur pembelajaran juga dibangun oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah
dalam berinteraksi dengan komunitasnya (Danim, 2005). Besarnya tanggung
jawab kepala sekolah digambarkan oleh Sergiovanni (1987) yaitu
mengkoordinasi, mengarahkan dan mendukung aktivitas yang berkaitan dengan
tugas pokoknya yang sangat kompleks.
Guru sebagai tenaga pelaksana pembelajaran di sekolah harus memiliki
kemampuan professional sehingga pembinaan profesionalisme guru secara terus
menerus mutlak diperlukan. Salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan
profesional guru adalah supervisi pembelajaran. Menurut Sergiovanni
(1987) supervisi merupakan usaha sadar untuk menstimulasi, mengkoordinasi
dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru di sekolah baik secara
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individual maupun kelompok agar lebih mengerti dan efektif dalam mewujudkan
seluruh fungsi pembelajaran. Selanjutnya Depdikbud (1994) menyatakan bahwa
pembinaan profesional guru adalah pemberian bantuan kepada guru terutama
bantuan yang berwujud bimbingan profesional yang dilakukan oleh kepala
sekolah, pengawas, guru atau pembina lainnya untuk meningkatkan proses dan
hasil belajar mengajar.
Kegiatan supervisi pendidikan saat ini harus sejalan dengan desentralisasi
pendidikan. Sistem sentralisasi yang telah lama diterapkan diasumsikan kurang
memberikan kesempatan guru untuk leluasa dalam merencanakan, menemukan
dan mengembangkan pembelajaran. Bila ditinjau dari model pendekatan
supervisi yang ada, akan lebih tepat apabila mengacu kepada pendekatan
supervisi diferensial (differentiated supervision). Sedangkan pengembangan
pembinaan guru dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu: pengembangan
intensif
(intensive development), pengembangan kooperatif (cooperative
development), dan pengembangan diri sendiri (self directed development)
(Wiyono, 2004).
Metode
Penelitian ini memfokuskan pada pembinaan profesionalisme guru yang
dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN
Patokan
1 dan SDN Maron Wetan 1 Kabupaten Probolinggo. Untuk mengungkap dan
mendeskripsikan fokus tersebut diperlukan pengamatan mendalam pada situasi
alamiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Bogdan & Biklen, 1998;
Denzin
& Lincoln, 1994; Lincoln & Guba,
1985).
Penelitian ini dirancang dengan menggunakan desain studi multisitus
(multisite study). Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data
(Lincoln & Guba, 1985; Bogdan & Biklen, 1998). Kehadiran dan keterlibatan
peneliti dalam latar penelitian mengambil dua posisi (Spradley, 1980), yaitu
pengamatan nonpartisipasi dan pengamatan partisipasi pasif.
Penentuan “sampel” dilakukan dengan teknik purposive sampling (Bogdan
& Biklen, 1998) dan teknik snowball sampling (Patton, 1980). Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi (Bogdan & Biklen, 1998; Yin, 1994; Denzin & Lincoln, 1994;
Marshall & Rossman, 1989). Sedangkan analisis data menggunakan: analisis data
kasus individu dan analisis data lintas kasus. Pengecekan keabsahan data
dilakukan melalui uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data
(Lincoln & Guba, 1985; Moleong, 2002).

24
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

Hasil
Paparan Data Penelitian Kasus 1: SDN Patokan 1 Kraksaan
Kepala sekolah mendukung praktik pembelajaran guru dengan cara
memberi kebebasan kepada guru melaksanakan inovasi pembelajaran di dalam
kelas (misal, pembelajaran
individualisasi,
metode
belajar
tuntas,
pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan belajar, pusat sumber belajar,
pembelajaran tim, studi bebas, pembelajaran sebaya, metode pembelajaran
langsung, modifikasi perilaku, metode pemecahan masalah, mengevaluasi
belajar, pembelajaran kooperatif) dan kegiatan lain yang mendukung
pengembangan profesionalnya (misal, seminar, workshop, pelatihan dan
sebagainya).
Kepala sekolah bertanggung jawab meningkatkan keberhasilan program
pembelajaran sekolah dan kemajuan guru dan siswa, melalui program
pembelajaran unggul, mendiagnosis program pembelajaran berkelanjutan, diskusi
program pembelajaran dan membantu guru memecahkan masalah
pembelajaran di kelas. Upaya kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dengan mengalokasikan
dana
kegiatan
pembelajaran,
memfasilitasi
guru
melakukan penelitian tindakan kelas, mengundang
narasumber dari luar sekolah.
Sebagai supervisor, kepala sekolah mencari topik pembelajaran dan saling
berbagi dengan guru yang dilakukan melalui kegiatan mencari berbagai bahan
dari literatur dan hasil pelatihan untuk menciptakan metode, materi dan evaluasi
pembelajaran terbaru; mendiskusikan topik pembelajaran dalam pertemuan
informal membangun perpustakaan bahan pembelajaran profesional dan
mendorong penggunaannya bagi guru dan staf lainnya; membeli berbagai kaset
dan VCD untuk memudahkan anak memahami pembelajaran yang diberikan
guru; dan mendorong guru saling kunjung antar kelas.
Untuk memotivasi guru melaksanakan tugas dengan baik, kepala sekolah
menjalin komunikasi diantara personel sekolah, memberi dukungan dan
kepedulian serta kepercayaan pada pekerjaan guru, menghormati pekerjaan guru,
menciptakan keterpaduan antara program pembelajaran sekolah dengan praktik
pembelajaran guru di kelas, dan menciptakan pembaharuan praktik pembelajaran
guru.
Peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan kepala sekolah melalui
berbagai teknik pembinaan profesionalisme guru atau supervisi. Teknik supervisi
tersebut bersifat individual dan kelompok, yang meliputi: kunjungan kelas,
pertemuan pribadi, rapat rutin, kunjungan antar sekolah, pertemuan dalam
kelompok kerja, serta pelatihan dan penataran.
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Paparan Data Penelitian Kasus 2: SDN Maron Wetan 1
Kepala sekolah sebagai supervisor melakukan aktivitas peningkatan
kualitas pembelajaran, yaitu menetapkan pencapaian tujuan, berpartisipasi dalam
program pembelajaran, mengontrol pelaksanaan kurikulum dan program sekolah.
Pencapaian tujuan dilakukan melalui penetapan target, meliputi: manajemen
sekolah yang transparan; peningkatan kerjasama dengan komite sekolah,
paguyuban kelas, tokoh masyarakat, dan wali siswa; peningkatan disiplin dan
tanggung jawab guru; optimalisasi kegiatan belajar mengajar berciri PAKEM;
serta optimalisasi otonomi sekolah dan kelas.
Peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan melalui: pemberian
kesempatan guru membuat inovasi dan pembelajaran yang unggul, bersama
guru dan komite sekolah meningkatkan kuantitas dan kualitas buku
perpustakaan sekolah dan kelas, program pembelajaran yang unggul,
mendiagnosis program pembelajaran secara berkelanjutan, diskusi dengan
guru, dan membantu guru memecahkan persoalan pembelajaran di kelas.
Praktik pembelajaran yang telah dilakukan: pembelajaran individualisasi,
pembelajaran kooperatif, metode belajar tuntas, pusat sumber belajar,
pengelompokan siswa berdasarkan pada prestasi, pembelajaran tim, studi bebas,
pembelajaran teman sebaya, metode pembelajaran langsung, metode pemecahan
masalah, mengevaluasi belajar, dan penggunaan narasumber yang profesional.
Penciptaan kepuasan kerja guru dan iklim kerja yang kondusif bagi
proses pembelajaran dilakukan melalui komunikasi yang terbuka dan jujur
diantara personel sekolah, memberikan dukungan dan kepercayaan kepada
pekerjaan guru, memadukan program sekolah dengan pembelajaran yang
dilakukan guru di kelas.
Sedangkan pembinaan profesionalisme guru dilakukan dengan beberapa
teknik supervisi. Teknik supervisi yang dilakukan kepala sekolah meliputi:
kunjungan kelas, pertemuan pribadi, rapat rutin, kunjungan antar sekolah,
pertemuan dalam kelompok kerja, serta pelatihan dan penataran.
Pembahasan
Kepala sekolah sebagai seorang supervisor seharusnya memiliki
pengetahuan dan wawasan pembelajaran yang luas. Pemahaman kepala sekolah
pada praktik pembelajaran di kelas dapat meningkatkan tanggung jawabnya
sebagai supervisor dimana guru mengharapkan kepala sekolah memberikan
bantuan pembelajaran yang dilakukannya di kelas. Seseorang dapat menjadi
supervisor pembelajaran dengan memperoleh pengetahuan dan berbagi dengan
guru dan orang lain yang terlibat dengan pembelajaran siswa (DeRoche,
1985). Smith dan Andrews (1989) menyatakan kepala sekolah dapat
melakukan beberapa kegiatan yang meliputi: mendemonstrasikan kemampuan
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evaluasi dan menguatkan strategi pembelajaran yang tepat dan efisien;
mensupervisi staf, menggunakan strategi yang memfokuskan pada perbaikan
pembelajaran; menggunakan informasi lulusan siswa yang secara langsung
berkaitan dengan masalah pembelajaran; dan mendemonstrasikan keberhasilan
melaksanakan kebijakan evaluasi personel.
Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran bertanggung jawab
terhadap keberhasilan program pembelajaran secara keseluruhan. Peningkatan
keberhasilan program pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah melalui
diskusi atau berbagi pengalaman dengan guru, mendiagnosis program
pembelajaran secara berkelanjutan dan membantu guru memecahkan masalah
pembelajaran di kelas.
Sebagai supervisor, kepala sekolah seharusnya dapat memberikan pilihan
topik pembelajaran bagi guru. Beberapa topik pembelajaran dapat diperoleh
melalui bahan pustaka dan hasil pelatihan, pertemuan secara informal dengan
guru untuk mendiskusikan masalah pembelajaran, membangun perpustakaan
profesional, dan memajang hasil karya guru dan siswa di dalam dan di luar kelas
(DeRoche, 1985).
Pekerjaan kepala sekolah digambarkan seperti praktik memecahkan
masalah. Pengetahuan perlu diberikan kepala sekolah, karena aktivitas
profesional tidak secara rutin ditanamkan dalam budaya organisasi. Berpikir
setiap hari atau berpikir praktis adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan proses mental yang dilakukan seperti seorang pemimpin
memecahkan masalah (Leithwood, 2002). Penggunaan pengetahuan masa lalu
pemimpin dapat dipertimbangkan dalam berpikir praktis untuk memecahkan
masalah dalam kelas dan sekolah (Scribner, 1984). Pengetahuan pemecahan
masalah membutuhkan keahlian dan partisipasi orang lain. Kontribusi partisipasi
aktif dari orang lain dan pengetahuan pemecahan masalah secara substansial
meningkatkan pengembangan individual seorang pemimpin (Leithwood dan
Steinbach, 1995).
Dorongan guru untuk melakukan tugasnya dengan baik didorong oleh
kepuasan kerja guru dan iklim kerja yang kondusif dapat dilakukan melalui
penciptaan komunikasi yang terbuka dan harmonis diantara personel sekolah,
menghormati kepada pekerjaan guru, memadukan program pembelajaran sekolah
dengan praktik pembelajaran guru di kelas. Kepuasan kerja guru dan iklim kerja
yang kondusif dapat mendorong guru melaksanakan tugasnya dengan baik (Hoy
& Miskel, 1987).
Komunikasi yang dilakukan kepala sekolah secara terbuka menciptakan
rasa kebersamaan diantara personel sekolah. Sebagai komunikator, kepala
sekolah melakukan enam kegiatan (Smith & Andrews, 1989), yaitu:
mendemonstrasikan kemampuan dalam mengevaluasi dan berhubungan dengan
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orang lain secara efektif; berbicara dan menulis secara jelas dan terang;
menggunakan keterampilan dan strategi manajemen konflik yang memuaskan;
memfasilitasi kelompok dalam menyeleksi masalah tindakan melalui teknik
pemecahan masalah; mendemonstrasikan kemampuan menggunakan beragam
keterampilan proses kelompok dalam interaksi dengan staf, orang tua dan siswa;
dan mendemonstrasikan keterampilan dalam bekerja sebagai anggota tim.
Penghargaan kepada guru yang memiliki komitmen dalam menjalankan
kewajibannya dan memiliki prestasi dalam memimpin pembelajaran di kelas
dapat meningkatkan kepuasan kerja dan semangat kerja guru. Hal ini dilakukan
oleh kepala sekolah untuk memberikan motivasi kepada guru supaya
memberikan layanan yang terbaik pada siswa (Maslow, 1987). Menurut Davis
dan Thomas (1989) ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan kinerja
guru meliputi komitmen, usaha dan kepuasan kerja guru.
Sedangkan mengenai teknik supervisi yang dilakukan oleh kedua
kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru meliputi kunjungan
kelas, pertemuan pribadi, rapat rutin, kunjungan antar sekolah, pertemuan dalam
kelompok kerja, serta pelatihan dan penataran. Salah satu karakteristik supervisor
yang kuat adalah kunjungan kelas dimana tujuan kegiatan tersebut untuk
memperbaiki pembelajaran secara suportif dan konstruktif bagi guru sehingga
dapat memperbaiki pembelajaran dan mengevaluasi guru (Ubben & Hughes,
1992; Sergiovanni, 1987).
Peningkatan profesionalisme guru juga dapat dilakukan melalui dua
program, yaitu program pengembangan kompetensi guru dan kualifikasi tenaga
guru. Program pengembangan kompetensi guru dilakukan dengan
mengikutsertakan guru untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan
ilmiah, misalnya seminar, pelatihan, lokakarya. Menurut Hallinger dan Murphy
(1987) seorang kepala sekolah dapat merencanakan dan memantau kesempatan
pengembangan inservice guru serta memperoleh masukan dari guru pada materi
pelatihan. Kepala sekolah secara aktif dan suportif membantu guru belajar
menggunakan pendekatan pembelajaran yang baru, dan menetapkan harapan
kualitas kurikulum melalui penggunaan standar dan petunjuk.

Simpulan Dan Saran
Simpulan
Kepala sekolah memiliki tugas untuk meningkatkan keberhasilan
keseluruhan program pembelajaran sekolah dan kemajuan guru dan siswa. Hal ini
dilakukan oleh kepala sekolah melalui penekanan program pembelajaran yang
unggul, mendiagnosis program pembelajaran berkelanjutan, berdiskusi mengenai
program pembelajaran dengan guru, dan membantu guru memecahkan
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masalah pembelajaran di kelas. Kepala sekolah selalu bersedia membantu guru
dalam mengidentifikasi tujuan pembelajaran serta berbagi gagasan dan
pengalaman dengan guru tentang kurikulum dan masalah pembelajaran yang lain.
Kepala sekolah memberikan pembinaan profesional guru dengan berbagai
teknik. Tujuan utama pembinaan tersebut adalah membantu guru memperbaiki
performansi mengajarnya, yang pada akhirnya akan dapat memperbaiki
pembelajaran pada siswa. Teknik supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah
bersifat individual dan bersifat kelompok. Teknik supervisi tersebut
meliputi: kunjungan kelas, pertemuan pribadi, rapat rutin, kunjungan antar
sekolah, pertemuan dalam kelompok kerja, serta pelatihan dan penataran.
Saran
Berdasarkan penelitian ini, disarankan kepada: Dinas Pendidikan
Kabupaten Probolinggo agar sekolah dasar mendapatkan perhatian serius
terutama pembinaan kepala sekolah dan guru yang professional; para kepala SD
yang menjadi subyek penelitian agar selalu terus menerus meningkatkan proses
pembelajaran dengan mengadakan pembinaan terhadap guru-guru; dan guru
untuk selalu memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan oleh kepala sekolah.
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Abstract
The study aims to find the academic guidance strategy to assist university
students in assisting self-direction skill development in order to endure
learning and lecturing effectively. Thus, the universities can produce
qualified graduates who continue to develop themselves in accordance with
the demands of the profession, society changes, and dynamic of life. To
make the self-direction development skill can be carried out effectively; it is
identified competencies that need to be performed by academic supervisors
in giving their academic service. The research procedures include: (1)
conducting need assessment of the university students’ self-direction skill
development, (2) formulating a model of self-direction skill development, (3)
identifying the competencies that have to be possessed by academic
supervisors in developing self-direction skill of the university students.
Key words: self-direction skill development, academic guidance
@ Published by Unesa University Press

Pendahuluan
Salah satu tujuan layanan bimbingan dan konseling adalah memfasilitasi
mahasiswa untuk mengembangkan diri, memiliki kemandirian, dan tanggung
jawab dalam mengambil keputusan, sehingga mereka dapat menghadapi masa
depan secara terarah. Mahasiswa diharapkan memiliki kepribadian yang efektif,
kreatif, dan produktif, serta mampu berinteraksi, menyesuaikan diri, dan
mengelola serta mengolah lingkungan sebagai lingkungan perkembangan yang
kondusif.
Kemandirian dan tanggung jawab merupakan kekuatan internal untuk
mengembangkan inisiatif dan kemampuan memilih tindakan yang fasilitatif dalam
mencapai tujuan. Dewasa ini kemandirian dan tanggung jawab dalam menentukan
pilihadirasakan semakin penting untuk menghadapi kondisi kehidupan yang
bertambah kompleks. Dalam berbagai dimensi, kompleksitas tersebut menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses kehidupan. Selain itu,
ketersediaan informasi yang serba cepat, meluas, dan padat, menuntut individu
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untuk terlibat dalam proses belajar, penyesuaian diri, dan pengarahan diri
sepanjang hayat.
Kartadinata (2009:27) menegaskan bahwa lingkungan akan selalu
berubah, sehingga menuntut setiap individu untuk senantiasa menyesuaikan,
memperbaiki, mengubah, dan mening-katkan mutu perilaku agar dapat
memfungsikan diri secara efektif dalam lingkungan kehidupannya.
Mahasiswa yang mampu mengarahkan diri akan memiliki kepekaan dalam
melihat peluang, kekuatan dalam menghindari hambatan, kejelian dalam
menghadapi tantangan, dan ketepatan serta konsistensi dalam melakukan
tindakan. Dalam melakukan aktivitasnya, mahasiswa memiliki selektivitas dan
motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Dengan demikian, pengarahan diri
merupakan fasilitas bagi pencapaian perkembangan optimal.
Demikian pula, kompleksitas masalah, serta kehidupan yang penuh
tantangan, tekanan, dan persaingan, sangat mungkin dirasakan oleh mahasiswa.
Bahkan, kompleksitas tersebut cenderung dipertajam oleh tuntutan dalam
pemenuhan kebutuhan perkembangan pada periode transisi masa remaja.
Dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, layanan bimbingan dan
konseling seyogianya memfasilitasi mahasiswa agar memiliki kemampuan dan
kemandirian dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan secara tepat,
positif, dan efektif, yang dilandasi oleh keyakinan, nilai-nilai, dan keimanan pada
Allah SWT. Layanan bimbingan dan konseling hendaknya berupaya untuk
menciptakan kondisi agar mahasiswa mampu membimbing, mengatur, dan
mengarahkan dirinya dalam mencapai tujuan.
Dalam perkembangan mencapai kedewasaan, mahasiswa seyogianya
memiliki ketangguhan dan kemampuan antisipatif menghadapi berbagai kendala
kehidupan serta responsif dalam menghadapi berbagai peluang yang muncul
untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang mereka miliki.
Pemerolehan kecakapan memilih dan menentukan keputusan perlu
dilakukan terus-menerus dalam berbagai aspek kehidupan melalui proses
pembelajaran sepanjang hayat. Dengan dimilikinya kecakapan pengarahan diri,
mahasiswa diharapkan dapat menjalani kehidupan secara terfokus, bertujuan,
fungsional, dan dapat mengoptimalisasi perkembangan dirinya secara efisien.
Hasil studi pendahuluan tahun 2013 terhadap 72 orang mahasiswa FIP
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), menunjukkan bahwa kecakapan
pengarahan diri mahasiswa belum memadai. Belum memadainya kecakapan
pengarahan diri mahasiswa, dapat dilihat dari menggejalanya masalah : (a)
kekurangmampuan dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas
kampus (85%), (b) ketergantungan pada orang lain dalam menemukan jati diri
(82%), (c) mengabaikan tugas-tugas yang diberikan dosen (79%), (d) terbiasa
melakukan kegiatan yang tidak relevan dengan tugas kampus (76%), (e)

32
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

melakukan kegiatan tanpa rencana (70%), dan (f) ketidakpercayaan terhadap
upaya yang dilakukan sendiri (68%).
Melihat fenomena-fenomena di atas, layanan bimbingan dan konseling di
perguruan tinggi dituntut dapat mengembangkan model untuk menumbuhkan
kecakapan pengarahan diri, sehingga mahasiswa mampu menghadapi berbagai
tantangan, serta dapat memanfaatkan setiap peluang dan fasilitas yang tersedia
untuk mencapai perkembangan optimal.
Kecakapan pengarahan diri perlu dikembangkan untuk membantu
mahasiswa mengantisipasi peranannya dalam kehidupan di masa yang akan
datang. Pengarahan diri berkaitan dengan upaya mengoptimalkan pemanfaatan
sumber dan fasilitas yang terdapat dalam diri dan lingkungan agar berkontribusi
secara maksimal bagi pencapaian tugas-tugas perkembangan.
Pemilikan kecakapan pengarahan diri diperlukan untuk mengembangkan
proses belajar efektif, mengelola diri dalam belajar, menumbuhkan kreativitas
dalam belajar, membangun interaksi dengan teman, dengan anggota keluarga,
mengontrol dorongan-dorongan dan respons-respons emosi, menerima hal-hal
yang tidak dapat dihindari, diubah, dan dielakkan, serta dapat mengendalikan
frustrasi, ambiguitas, dan permusuhan. Dapat disimpulkan bahwa pengarahan diri
meliputi : inisiatif, otonomi, fleksibilitas, dan tanggung jawab.
Dalam memfasilitasi mahasiswa mengembangkan kecakapan pengarahan
diri, diperlukan model bimbingan yang efektif untuk menumbuhkan kemampuan,
serta mengembangkan kekuatan dan potensi diri, sehingga memiliki ketangguhan
dalam menghadapi masa depan yang sarat dengan peluang, pilihan, dan
persaingan.
Metode Penelitian
Sesuai dengan fokus, permasalahan, dan tujuan penelitian, pendekatan
penelitian menggunakan rancangan penelitian dan pengembangan (research and
developmet). Hal ini dimaksudkan sebagai a process used to develop and validate
educational product (Borg dan Gall, 1989). Produk penelitian dimaksud adalah
model bimbingan akademik yang efektif untuk mengembangkan kecakapan
pengarahan diri mahasiswa. Dengan demikian, target penelitian ini adalah
menghasilkan model bimbingan akademik untuk memfasilitasi mahasiswa
mengembangkan kecakapan pengarahan diri. Kerangka isi dan komponen model
disusun berdasarkan kajian konsep pengarahan diri, kajian konsep bimbingan
perkembangan, kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan analisis
kebutuhan kecakapan pengarahan diri.
Adapun tahap-tahap penelitian, meliputi: (1) survey lapangan dan need
assessment untuk memperoleh informasi kondisi objektif mahasiswa tentang
kebutuhan pengembangan kecakapan pengarahan diri, (2) merumuskan Model
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Pengembangan Kecakapan Pengarahan Diri bagi Mahasiswa, (3) mengidentifikasi
kompetensi dosen pembimbing akademik yang diperlukan dalam
mengembangkan kecakapan pengarahan diri.
Subjek penelitian ini, adalah mahasiswa semester 2 angkatan 2012.
Adapun alasan pengambilan subjek penelitian, karena mahasiswa semester 2
memerlukan informasi untuk mengembangkan pribadi, orientasi masa depan,
pematangan rencana akademik, dan pilihan karir. Mahasiswa semester 2 sedang
dihadapkan pada berbagai pilihan dan pengambilan keputusan yang memerlukan
kecakapan pengarahan diri.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Model Bimbingan Pengembangan Kecakapan Pengarahan Diri Mahasiswa
Setelah melalui analisis teoretik dan identifikasi hasil studi lapangan,
secara hipotetik tersusun Model Pengembangan Kecakapan Pengarahan Diri,
untuk diterapkan sebagai model layanan bimbingan dan konseling dalam
mengembangkan kecakapan pengarahan diri mahasiswa.
Model Pengembangan Kecakapan Pengarahan Diri meliputi
pengembangan :
a. kecakapan inisiatif, mencakup : 1) membuat rencana; 2) menjalin kerjasama;
dan 3) mengendalikan kegiatan,
b. kecakapan otonomi, mencakup : 1) memiliki tujuan; 2) memiliki misi pribadi;
dan 3) menilai diri secara positif,
c. kecakapan fleksibilitas, mencakup : 1) kesadaran diri, 2) imajinasi, dan 3) kata
hati,
d. tanggung jawab, mencakup : 1) mengambil keputusan; 2) keberanian
mengambil resiko; 3) orientasi nilai; dan 4) komitmen.
Ada pun prosedur bimbingan dan konseling perkembangan untuk
menumbuhkan kecakapan pengarahan diri menggunakan strategi bimbingan dan
konseling kelompok, meliputi empat tahap kegiatan, yaitu tahap permulaan, tahap
transisi, tahap inti kegiatan, dan tahap akhir.
Peranan Dosen Pembimbing Akademik dalam penerapan Model
Bimbingan Pengembangan Kecakapan Pengarahan diri adalah sebagai berikut.
Pertama, pada tahap permulaan, Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
mempersiapkan terbentuknya kelompok, menumbuhkan minat mahasiswa, dan
menjelaskan tujuan dan manfaat pengembangan kecakapan pengarahan diri.
Kedua, pada tahap transisi, DPA berupaya membangun minat dan komitmen
kerjasama antara mahasiswa dengan DPA. Ketiga, pada tahap inti kegiatan, DPA
menyampaikan materi pengembangan kecakapan pengarahan diri (inisiatif,
otonomi, fleksibilitas, dan tanggung jawab), memandu diskusi, merespon
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pertanyaan mahasiswa, serta menumbuhkan dan mengembangkan dinamika dalam
kelompok. Keempat, pada tahap akhir, DPA memberikan orientasi, merefleksi
proses bimbingan, dan melakukan evaluasi serta menindaklanjuti proses dan hasil
bimbingan dan konseling.
2. Kompetensi Dosen Pembimbing Akademik yang Diperlukan dalam
Pengembangan Kecakapan Pengarahan Diri
Kompetensi dosen pembimbing akademik yang diperlukan untuk
memfasilitasi pengembangan kecakapan pengarahan diri mahasiswa
merupakan hasil analisis konseptual-teoretik, dan analisis data lapangan yang
diperoleh dari mahasiswa dan dosen pembimbing akademik, adalah sebagai
berikut.
a. Mengembangkan materi bimbingan pengarahan diri. Aspek ini terdiri dari :
menyampaikan materi bimbingan pengarahan diri, merencanakan materi
bimbingan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dan menguasai materi
bimbingan pengarahan diri.
b. Mengembangkan sikap positif dan terbuka. Aspek ini terdiri dari : bersikap
terbuka terhadap pendapat mahasiswa, bergairah dan menerima mahasiswa
apa adanya, dan ramah penuh pengertian.
c. Menumbuhkan kepercayaann mahasiswa. Aspek ini terdiri dari : bersikap
sabar, peka terhadap pikiran, perasaan, dan kesulitan mahasiswa, dan
mengembangkan kerja sama.
d. Berkomunikasi empatik dengan mahasiswa. Aspek ini terdiri dari : bersahabat
dan ramah, memahami ekspresi lisan, tulisan, dan tindakan mahasiswa, dan
menunjukkan perhatian kepada seluruh mahasiswa.
e. Memberikan dorongan. Aspek ini terdiri dari : menyemangati untuk mencoba
melakukan, memberi kepercayaan kepada mahasiswa, dan memberikan
penghargaan atas hasil yang dicapai mahasiswa.
Simpulan dan Rekomendasi
1. Simpulan
Pengarahan diri diperlukan untuk menumbuhkan kekuatan psikologis
mahasiswa agar dapat bertanggung jawab terhadap konsekuensi atas pilihan dan
keputusan yang diambilnya. Makin mampu individu mengarahkan diri, makin
mungkin dapat menjalani kehidupan secara efektif dan terhindar dari situasi yang
mengganggu dalam mencapai tujuan yang ingin diraih.
Pengembangan kecakapan pengarahan diri mahasiswa, meliputi
pengembangan inisiatif, kemandirian, fleksibilitas, dan tanggungjawab.
Kompetensi dosen pembimbing akademik (DPA) yang perlu dimiliki
dalam mengembangkan kecakapan pengarahan diri mahasiswa meliputi : (a)
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mengelola materi pengarahan diri, (b) menumbuhkan kepercayaan diri
mahasiswa, (c) mampu berkomunikasi secara empatik dengan mahasiswa, (d)
memberikan dorongan, (e) mengembangkan sikap positif dan terbuka.
2. Rekomendasi
a. Rekomendasi bagi Pengembangan Konsep dan Teori Bimbingan dan Konseling
Dewasa ini, kebutuhan untuk menjalani kehidupan secara efektif
merupakan masalah yang sangat mendasar bagi mahasiswa. Untuk menumbuhkan
kekuatan psikologis (psychological strength) mahasiswa dalam berinteraksi
dengan beragam lingkungan yang memberikan kesempatan, peluang, dan pilihan,
serta dalam menghadapi kondisi yang menghambat dan kegundahan yang dialami
mahasiswa. Kondisi demikian memerlukan pemilikan kecakapan pengarahan diri.
Kecenderungan orientasi disiplin ilmu bimbingan dan konseling dewasa
ini berpandangan bahwa mahasiswa merupakan individu unik yang sedang
berkembang dengan kebutuhan yang bervariasi. Hal ini memerlukan kajian
intensif tentang perekayasaan lingkungan perkembangan yang kondusif, sistemik,
sistematis, terencana dan tertata. Seyogianya konsep bimbingan dan konseling
dikembangkan lebih komprehensif dengan memandang individu secara utuh.
Pengkajian struktur lingkungan sebagai sistem peluang, sistem pendukung, dan
sistem penghargaan bagi perkembangan mahasiswa seyogianya dapat lebih
diintensifkan. Demikian pula pengkajian karakteristik dan kebutuhan
perkembangan mahasiswa sebagai dimensi yang esensial dan signifikan, perlu
dikaji lebih mendalam dan meluas dalam lingkungan budaya yang beragam.
Prinsip guidance for all dalam layanan bimbingan dan konseling
merekomendasikan bahwa layanan bimbingan dan konseling hendaknya melayani
kebutuhan semua mahasiswa secara meluas, merata, dan bermutu. Hal ini
hendaknya menjadi dasar dalam mengembangkan program bimbingan dan
konseling di perguruan tinggi. Pengembangan kecakapan pengarahan diri dalam
layanan bimbingan dan konseling hendaknya dapat menjangkau semua mahasiswa
dengan layanan yang bervariasi dan berkualitas.
2. Rekomendasi bagi Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi
Dalam mengembangkan layanan bimbingan akademik yang lebih
berkualitas, hasil penelitian ini merekomendasikan hal-hal berikut.
(a) Layanan bimbingan dan konseling seyogianya dapat menata dan menstimulasi
lingkungan belajar sebagai lingkungan perkembangan yang kondusif bagi
mahasiswa. Untuk itu, layanan pengembangan kecakapan pengarahan diri di
perguruan tinggi perlu memperhatikan dan merancang layanannya melalui
program dengan pilihan beragam yang dapat dilaksanakan dalam bimbingan
dan konseling individual dan kelompok.
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(b) Dosen Pembimbing Akademik (PA) seyogianya membantu mengembangkan
kecakapan pengarahan diri mahasiswa dengan memberikan tantangan belajar,
berpikir, dan pengalaman baru yang bermakna.
(c) Untuk memfasilitasi pengembangan kecakapan pengarahan diri, program
bimbingan dan konseling seyogianya memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk dapat membuat pilihan secara tepat, mampu mengendalikan
diri, dan dapat mengeksplorasi setiap kesempatan yang diberikan dalam
kegiatan pembelajaran dan perkuliahan.
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Abstract
The objectives of this research were to find out Team Games Tournament
(TGT) cooperative learning in improving geography learning activities and
achievements of grade XI students of Social Science in Islamic School of
Nahdlatul Ulama (MANU) in Tanjungkarang. This was a class action research in
3 cycles. TGT cooperative learning contained of 5 stages; class presentation,
learning in groups, game, tournament, and group rewarding. Subjects were 34
students of 22 males and 12 females. In this action class research, there was one
partner, Mr. Sugeng Widodo. Collected data were results of test, questionnaire,
and observation.
The research results showed that by applying TGT cooperative learning with
word square game, students’ average learning activities were 59% in cycle I, they
increased 13.7% into 72.7% I cycle II and they increased 12.6% into 85.3% in
cycle III. Students’ learning achievements in geography increased from 56% into
63% in cycle I, they increased 7.6% in cycle II, and they increased 27.6% into
91.2% in cycle III. The conclusion is that application of TG cooperative learning
is able to improve students’ learning activities and achievements in geography
subject in Islamic School of Nahdlatul Ulama (MANU) in Tanjungkarang, Bandar
Lampung.
Keywords

: TGT cooperative learning, activities, achievements
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Pendahuluan
Pembelajaran geografi di SMA/MA termasuk salah satu pembelajaran
yang pada kegiatan belajarnya banyak menghafalkan materi, karena termasuk
dalam rumpun pembelajaran IPS. Bagi sebagian besar siswa kegiatan untuk
menghapalkan materi merupakan permasalahan, sehingga siswa merasa bosan,
kurang berminat, dan malas dalam belajar. Selain hal tersebut diduga kurang
berminatnya siswa pada pembelajaran geografi karena disajikan kurang menarik,
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siswa kurang diberi kesempatan dalam aktivitas belajar, hal ini karena guru lebih
mendominasi pembelajaran. Dari distribusi nilai perolehan belajar geografi
tersebar antara 5 samapi 8, rerata nilainya adalah 6,6 dari ketuntasan belajar yaitu
70. Kondisi tersebut mendorong penulis untuk melakukan perbaikan pengelolaan
melalui PTK dari mulai perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
Banyak ragam pembelajaran aktif yang telah ditawarkan oleh berbagai ahli
pembelajaran, semuanya berorientasikan pada pembelajaran siswa aktif dengan
paradigma kontruktivistik (Solihatin, 2009). Karena beragamnya model, metode,
dan pendekatan yang bisa dipilih sesuai karakteristik pembelajaran, maka guru
dituntut mampu memilih ragam tersebut untuk diterapkan, sehingga menghasilkan
pembelajaran yang optimal.
Berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Dierick dalam Hamalik
(2001:82), yang disesuaikan dengan kondisi pembelajaran geografi yaitu siswa
kurang bertanya, kurang menanggapi pertanyaan, kurang bekerja sama dengan
teman dalam kelompok, dan kurang bertukar pendapat dengan yang lain. Sebagian
besar dari siswa cenderung pasif dan tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran
yang diberikan. Rendahnya aktivitas yang dilakukan siswa mempengaruhi prestasi
yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang tepat untuk
meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dengan diterapkannya model yang tepat
diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami tiap materi pembelajaran
yang diberikan oleh guru.
Salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif
pembelajaran adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif
(Tanireja,2011). Model pembelajaran kooperatif selalu melibatkan siswa bekerja
secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama (Eggen dan Kauchak dalam
Trianto, 2009:58). Model pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe antara
lain Team Games Tournament atau TGT (Slavin 2010: 11 ). Tipe TGT selalu
melibatkan seluruh aktivitas belajar siswa tanpa memperhatikan perbedaan
kemampuan individual. Selain itu, dalam pembelajaran ini mereka dapat belajar
dengan teman sebayanya sehingga akan mempermudah dalam pembelajaran.
Siswa yang memiliki kemampuan tinggi diharapkan mampu untuk memberikan
bantuan kepada siswa yang memiliki kemampuan rendah.
Pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan tipe pembelajaran dengan
menggunakan turnamen akademik, kuis, dan sistem skor kemajuan individu, para
siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain (Lie, 2010: 6).
Dengan adanya berbagai aktivitas tersebut, maka diharapkan akan mampu
meningkatkan aktivitas belajar geografi dan tiap siswa akan mampu memahami
materi-materi yang sedang dipelajari.
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Tipe TGT menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan
sistem skor kemajuan individu, siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota
tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka (Slavin, 2011). Lima
komponen utama dalam model pembelajaran kooperatif TGT yaitu;

(1) penyajian kelas/class presentation, (2) kelompok /teams, (3)
permainan/ games, (4) kompetisi/turnamen/turnaments, (5) pengakuan
lelompok/teams recognition
Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah PTK yang merupakan
kegiatan untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran dengan tujuan
meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar geografi. Penelitian tindakan kelas ini
dilakukan di MANU Tanjungkarang Karang Bandarlampung. Subyek penelitian
yaitu siswa kelas XI IPS MANU Tanjungkarang yang berjumlah 34 siswa terdiri
dari 22 putra dan 12 putri. Obyek penelitian dalam penelitian ini model
pembelajaran kooperatif tipe TGT, aktivitas belajar, dan prestasi belajar geografi.
Definisi Operasional Tindakan
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
Penggunaan model pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
penggunaan model belajar dimana siswa belajar dalam sebuah kelompokkelompok kecil. Setiap kelompok belajar akan memperoleh satu pokok bahasan
untuk didiskusikan secara bersama. Setelah itu setiap siswa akan memperoleh
nomor masing-masing yang berisi soal dan latihan yang harus dijawab. Dengan
adanya interaksi belajar tersebut maka diharapkan keaktifan belajar siswa akan
meningkat.
Aktivitas Belajar
Aktivitas belajar siswa diukur melalui observasi. Setiap siswa diamati
aktivitasnya dalam setiap pertemuan dengan memberi tanda “ √ “ pada lembar
observasi apabila aktivitas yang dilakukan sesuai dengan indikator yang telah
ditentukan.
Prestasi Belajar
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT diambil dari persentase ketuntasan belajar
siswa setelah diadakan tes pada setiap akhir siklus. Siswa dikatakan tuntas jika
mendapatkan nilai 70 atau lebih.
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Prosedur Penelitian
ALUR PELAKSANAAN TINDAKAN DALAM PTK
Rencana
Tindakan
Analisis &
Refleksi
Observasi

Siklus 1

Pelaksanaan
Tindakan

Perbaikan Rencana
Tindakan

Analisis &
Refleksi
Siklus 2
Observasi

Pelaksanaan
Tindakan
DST

1. Perencanaan
a. Menentukan kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang akan
disampaikan untuk kegiatan penelitian yaitu tentang pemanfaatan dan
pelestarian lingkungan hidup.
b. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu pada Standar
Kompetensi menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup,
pada kompetensi dasar mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan hidup dalam
kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan Menganalisis pelestarian
lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.
c. Mempersiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan catatan lapangan.
d. Mempersiapkan tes akhir pada tiap siklus yang berupa soal yang diberikan
kepada seluruh siswa.
2. Pelaksanaan Tindakan
Pada kegiatan ini diterapkan semua kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang telah ditetapkan
pada tahap perencanaan. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut:
a) Penyajian materi
Materi yang disajikan hanya garis besar atau pokok-pokok bahasan yang lebih
lanjut akan dibahas secara berkelompok. Ketika penyajian kelas berlangsung
mereka sudah berada dalam kelompoknya.
b) Belajar dalam kelompok
Setelah penyajian materi maka dilakukan pembagian kelompok-kelompok
kecil yang terdiri dari lima orang yang telah ditentukan. Setiap kelompok tersebut
mendapat satu materi yang harus didiskusikan terlebih daluhu.
c) Permainan (Games)
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Dalam permainan ini disusun pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah
disajikan untuk menguji pengetahuan yang diperoleh mewakili masing-masing
kelompok. Dalam tahap ini akan digunakan permainan scrable (permainan kata).
d) Kompetisi/Turnamen (Turnaments)
Kompetisi dilakukan pada akhir minggu atau akhir siklus setelah materi yang
disajikan sudah selesai. Setelah diadakan kompetisi maka hasilnya dapat
digunakan untuk menentukan tim terbaik.
e) Pengakuan Kelompok (Teams Recognition)
Setelah akhir kompetisi maka dilakukan penghitungan terhadap skor tiap
kelompok. Kelompok yang dapat mengumpulkan poin terbanyak maka berhak
mendapatkan penghargaan.
3. Observasi
Observasi dilaksanaan selama pembelajaran berlangsung untuk melihat
aktivitas belajar siswa. Kegiatan ini dilakukan sepanjang pembelajaran
berlangsung sehingga akan terlihat keaktifan pada tiap diri siswa sehingga akan
mudah untuk melalukan evaluasi
4. Refleksi
Refleksi dilakukan setelah siklus I selesai dengan menganalisis hasil
observasi yang digunakan untuk menentukan perkembangan dan kelemahan serta
kekurangan sebagai dasar untuk memperbaiki siklus berikutnya.
3. Teknik dan instrument pengumpul data
Teknik Observasi
Observasi adalah suatu aktivitas dalam rangka mengumpulkan data yang
berhubungan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di
lapangan. Dalam kegiatan ini observasi dilakukan dari awal pembelajaran sampai
akhir pembelajaran
Teknik Tes
Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data berupa hasil belajar siswa
dengan memberikan tes yang berupa soal setelah pelaksanaan siklus. Tes sebagai
salah satu alat pengumpulan data memegang peranan penting. Dengan tes akan
diperoleh informasi tentang keberhasilan siswa dalam menyerap pembelajaran
yang telah dilakukan. Tes dilakukan pada akhir siklus setelah proses pembelajaran
selesai.
4. Analisis Data
Setelah selesai observasi maka dilakukan penghitungan untuk mengetahui
jumlah aktivitas yang dilakukan msiswa yang dinyatakan dalam bentuk persen
dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
Na
% Ai 
x100%
(Sudjana, N2002:69)
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%Ai
Na

Ket.
= Persentase aktivitas peserta didik
= Banyaknya aktivitas yang terkategori aktif
N
= Banyaknya aktivitas yang diamati
Siswa dapat dikatakan aktif bila menapacapai 70%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Siklus I
Tahap Perencanaan
Mendiskusikan dan menetapkan perangkat pembelajaran, misalnya
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menerapkan pembelajaran
kooperatif tipe TGT bersama mitra (Sugeng Widodo)
Tahap Pelaksanaan
Dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 April 2012 pukul 13.00 WIB, di ruang
kelas XI IPS MANU.
Aktivitas siswa yang didapat sebagai berikut;
a) Memerhatikan apa yang disampaikan guru
 Pandangan siswa terfokus kepada guru pada saat menjelaskan materi.
 Tidak mengobrol dengan siswa yang lain pada saat guru menjelaskan
materi.
b) Diskusi antara siswa dan guru
 Bertanya kepada guru
 Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru
 Menanggapi penjelasan yang diberikan oleh guru
c) Diskusi antar siswa dalam kelompok
 Bertanya kepada teman dalam kelompok.
 Menjawab pertanyaan teman dalam kelompok.
 Menanggapi penjelasan dari teman dalam kelompok.
d) Bertanya/ menanggapi pertanyaan dalam diskusi
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
 Siswa menjawab pertanyaan teman dari kelompok lain.
 Siswa menanggapi penjelasan teman dari kelompok lain.
e) Mengerjakan latihan yang diberikan
 Menulis dan mengerjakan soal-soal yang diberikan
Aktivitas siswa siklus pertama
N
Kriteria
Jumlah
Persentase (%)
No.
1
Siswa aktif
20
59
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2

Siswa tidak aktif

Jumlah siswa

14

41

34

Berdasarkan hasil pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siklus I diperoleh hasil bahwa aktivitas
belajar siswa masih rendah yakni 59% disebut aktif bila mencapai 70%, (Sudjana,
2002). Hal ini terlihat belum adanya respon yang baik terhadap kegiatan
pembelajaran yang berlangsung. Selain itu, kebanyakan dari siswa masih banyak
yang melakukan aktivitas di luar belajar seperti mengobrol dan belum adanya
respon positif terhadap pelajaran yang sudah diterapkan.
Prestasi Belajar Siswa pembelajaran geografi siklus pertama
No
Kriteria
Ju
Persentase
mlah
(%)
1
Siswa tuntas
19
56
2
Siswa tidak tuntas
15
44
Jumlah siswa
34
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketuntasan siswa
yaitu sebanyak 56%. Hal ini belum memenuhi kriteria ketuntasan kelas yang telah
ditentukan yaitu sebanyak 70% . Belum tercapainya ketuntasan belajar yang
diperoleh siswa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum memahami
materi yang telah disamapikan oleh guru, kurangnya diskusi dan tidak beraninya
siswa mengungkapkan pendapat.
Selain itu, pada saat pelaksanaan turnamen individu siswa belum terbiasa
dengan hal tersebut. Peraturan yang diterapkan pada saat turnamen juga
menjadikan siswa bingung dan terkadang kehilangan konsentrasi karena kelas
menjadi gaduh apabila tim-tim dalam kelompok lain sedang membacakan soal
dengan nada suara yang cukup keras.
Refleksi
Refleksi pada siklus I ditujukan untuk memperbaiki perangkat dan
memperjelas langkah-langkah TGT yang akan digunakan pada siklus berikutnya,
peneliti dan mitra sama-sama memberi masukan agar lebih baik. Refleksi
dilakukan untuk mendiskusikan proses pembelajaran yang telah berlangsung guna
peningkatan kualitas untuk siklus berikutnya
Siklus II
Tahap Perencanaan
Peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) berdasarkan hasil siklus pertama, mempersiapkan lembar
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kerja kelompok dan lembar turnamen yang akan digunakan pada saat
pembelajaran berlangsung. Lembar kerja kelompok disusun dengan menggunakan
permainan berupa scrabble.
Tahap Pelaksaaan
Dilaksanakan pada hari Sabtu, 04 Mei 2012 pukul 13.00 WIB, di ruang
kelas XI IPS MANU.

No

Aktivitas siswa yang didapat sebagai berikut;
Kriteria
Jumlah Persentase (%)
1

Siswa aktif

2

72,7

9

27,3

4
2

Siswa tidak aktif

3

Jumlah siswa hadir
3
Jumlah siswa tidak hadir

1

Berdasarkan hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus II di atas,
aktivitas belajar yang dialami siswa mengalami peningkatan. Siswa yang sudah
aktif mengikuti kegiatan pembelajaran tingkat keaktifannya sudah mencapai
72,7%. Hal ini dikarenakan siswa merasa lebih nyaman dan lebih berani untuk
mengungkapkan pendapatnya sehingga diskusi yang terjadi di kelas lebih efektif
dan lebih aktif. Pada siklus II ini diskusi antara siswa dan guru juga berjalan lebih
efektif dan siswa lebih memiliki keberanian untuk bertanya atapun menjawab
pertanyaan dari guru. Siswa yang belum aktif yaitu 27,3%, hal ini karena belum
memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapat ataupun belum berani
berdiskusi baik dengan guru ataupun dengan rekan sekelompoknya dengan baik.
Prestasi belajar siswa siklus II
N
Kriteria
Jumlah
Persentas
No.
e (%)
1
Siswa tuntas
21
63,6
2
Siswa tidak tuntas
12
36,4
Jumlah siswa yang hadir
33
Jumlah siswa tidak hadir
1
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketuntasan siswa
yaitu sebanyak 63,6%. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan dari siklus
sebelumnya (56) dikarenakan siswa sudah memahami LS dan langkah-langkah

47
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

pembe-lajaran (TGT). Adapun persentse siswa yang belum mencapai ketuntasan
sebanyak 36,4%. Oleh karena itu, hal ini harus diperbaiki pada siklus berikutnya.
Refleksi
Refleksi yang dilakukan pada siklus II ditujukan untuk memperbaiki RPP
yang akan digunakan pada siklus berikutnya, peneliti maupun mitra sama-sama
memberi masukan agar lebih baik. Refleksi dilakukan untuk mendiskusikan
proses pembelajaran yang telah berlangsung dan mengupayakan peningkatan
kualitas untuk siklus berikutnya.
SIKLUS III
Perencanaan
Peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil pada siklus
kedua, maksudnya kekurangan pada siklus kedua diperbaiki pada siklus ketiga,
antara lain menambahkan memperbaiki scrambel.
Pelaksanaan
Dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Mei 2012 pukul 13.00 WIB, di ruang
kelas XI IPS MANU.
Hasil observasi aktivitas belajar siswa siklus III
N
Kriteria
J
Persenta
o
umlah
se (%)
1
Siswa aktif
2
85,3
9
2
Siswa tidak aktif
5
14,7
Jumlah siswa yang hadir
3
4
Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 12,6. Hal ini
karena keaktifan siswa dalam diskusi juga tinggi. Selain itu, siswa juga sudah
berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Dalam memberikan tanggapan
diskusi, siswa sudah mampu menemukan konsep-konsep sehingga dapat
mendeskripsikan tiap materi pembelajaran geografi
Prestasi belajar siswa siklus III
No.
Kriteria
1
Siswa tuntas
2
Siswa tidak tuntas
Jumlah siswa yang hadir

Jumlah
31
3
34

Persentase (%)
91,2
7,8
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketuntasan siswa
yaitu sebanyak 91,2% yang berarti bahwa pada siklus III ini pembelajaran yang
dilakukan sangat baik sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa juga sangat
baik. Dibandingkan dengan siklus I dan II sebelumnya, prestasi yang diperoleh
mengalami peningkatan. Adanya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan
membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari.
Kejenuhan dan kebosanan yang biasa terjadi di kelas mulai hilang dan siswa
benar-benar menikmati proses belajarnya. Masih terdapat tiga siswa yang belum
tuntas, hal ini di duga karena faktor dari dalam diri siswa tersebut (Sanjaya, 2011).
Tabel peningkatan aktivitas dan prestasi belajar geografi.

100
Aktivitas Belajar

50

Prestasi Belajar
0
Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian tentang pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk
meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar khususnya pada pembelajaran
geografi maka disimpulkan dapat meningkatkan aktivitas belajar geografi karena
dalam pembelajaran tersebut melibatkan aktivitas siswa. Disarankan dalam
kegiatan pembelajaran geografi dapat menggunakan tipe TGT sebagai salah satu
alternatif dalam meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa
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REVITALISASI ORGANISASI PROFESI PENDIDIKAN
DALAM PERLINDUNGAN PROFESI ANGGOTANYA
Ach. Rasyad
Dosen PLS FIP Universitas Negeri Malang

Dari berbagai kajian, dibuktikan bahwa pendidik itu sebuah profesi, antara
lain jabatan pendidik itu (seharusnya) bersifat tertutup. Artinya bahwa hanya
orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik
saja yang diijinkan untuk bekerja sebagai pendidik. Meski dalam tahap
perkembangan awal di negeri kita siapa saja boleh menjadi pendidik karena
memang kebutuhan untuk menjadi pendidik sangat mendesak, namun secara
pelahan pemerintah sudah mengatur bahwa jabatan pendidik harus dilaksanakan
oleh mereka yang telah memiliki pendidikan yang relevan dengan bidang ilmu
yang diajarkan dan sertifikat pendidik. Meski belum semua pendidik memiliki
sertifikat pendidik; namun usaha pemerintah merupakan langkah awal dalam
meningkatkan jabatan pendidik sebagai suatu profesi.
Untuk bisa diakui sebagai suatu jabatan sebagai profesi, ada beberapa
syarat. Selain yang sudah dipaparkan di atas, yaitu sebagai jabatan tertutup; ada
beberapa syarat lain, antara lain adanya pengembangan diri secara berkelanjutan,
diakuinya jabatan itu oleh masyarakat dengan perlindungan dan penghargaan yang
terstandar dan adanya organisasi profesi yang kuat.
Syarat tersebut relatif sudah ada dalam jabatan pendidik sebagai suatu
profesi. Syarat agar pendidik sebagai seorang yang selalu mengembangkan diri
secara berkelanjutan sudah diberikan layanan oleh pemerintah, lembaga
pendidikan pemerintah dan nonpemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dulu) sudah
melakukan pelatihan untuk pendidik melalui pendidikan dan pelatihan dalam
jabatan. Lembaga pendidikan baik pemerintah maupun non pemerintah seperti
Universitas yang memiliki fakultas pendidikan (LPTK) terutama Universitas
Terbuka yang memiliki peluang akses yang tinggi bagi pendidik-pendidik di
pelosok seluruh tanah air juga telah menyediakan layanan pendidikan bagi
pendidik-pendidik untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya melalui
pendidikan dan perkuliahan. Demikian juga lembaga-lembaga swadaya
masyarakat seperti Muslimat NU, Aisyiyah, Dharma Wanita dan sebagainya telah
melakukan kegiatan pelatihan dalam berbagai tingkat dan bidang kependidikan.
Organisasi profesi seperti P2PAUDNI, IKAPENFI, PGRI, IGTKI, Himpaudi dan
sebagainya juga telah menyediakan layanan pelatihan, seminar, workshop dan
sebagainya untuk peningkatan kompetensi pendidik-pendidik. Sambutan
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pendidikpun sangat positif. Sebagian besar pendidik-pendidik yang belum S1 atau
D4, sesuai dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pendidikan
Nasional beramai-ramai untuk kuliah meningkatkan kualifikasinya menjadi
sarjana pendidikan. Demikian pula seminar, workshop, pelatihan tentang
pendidikan pengikutnya selalu penuh dari pendidik-pendidik. Secara kuantitas itu
telah menunjukkan hal yang sangat luar biasa sebagai usaha pendidik untuk
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka.
Dalam upaya harlindung (penghargaan dan perlidungan) pendidik sebagai
suatu profesi, yang berjalan hanya dalam penghargaan, itupun dalam pengakuan
martabat pendidik dalam sistem sosial, penghargaan finansialnya belum memenhi
standar. Pengakuan pendidik sebagai jabatan profesi oleh masyarakat dalam tata
nilai masyarakat sudah tinggi. Hampir seluruh masyarakat di Indonesia
menjunjung tinggi dan menghargai pendidik sebagai pendidik. Hanya
penghargaan dalam arti finansial yang belum diperoleh pendidik secara layak dan
terstandar. Hal ini bukan karena masyarakat Indonesia meremehkan pendidik,
melainkan semata oleh karena keterbatasan kemampuan finansial dari satuan
pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan yang beragam. Ada yang
sudah mampu memberikan penghargaan finansial yang layak, bahkan di atas
layak; namun sebagian terbesar pendidik belum menikmati penghargaan finansial
yang layak. Usaha pemerintah pusat maupun daerah memberikan insentif bagi
pendidik merupakan usaha nyata meningkatkan penghargaan finansial, meskipun
jumlahnya nominalnya belum memadai dan jumlah pendidik yang menerima juga
belum keseluruhan. Upaya pemerintah sekarang untuk menstandarkan honorarium
pendidik merupakan langkah yang perlu dihargai, meskipun kalau nanti
dibebankan pada lembaga penyelenggara dan satuan pendidikan tanpa dibantu
oleh negara juga merupakan permasalahan sendiri.
Perlindungan tenaga pendidik ketika menjalankan profesinya masih sangat
memprihatinkan. Banyak pendidik yang berhadapan dengan hukum ketika
menjalankan profesinya mendidik, namun tanpa memperoleh perlindungan hukum
dalam menjalankan pekerjaan profesinya. Sebagai contoh seorang pendidik dalam
mendidik anaknya, terpaksa memberikan punishment atau hukuman pada anak
didiknya, langsung ditangkap polisi dan diajukan ke pengadilan tanpa
perlindungan dalam profesinya sebagai pendidik oleh organisasi profesinya.
Salah satu fungsi organisasi profesi adalah menjamin harlindung
(penghargaan dan perlindungan) pada anggotanya saat menjalankan profesinya.
Kita bisa mencontoh organisasi profesi yang sudah mapan dan berfungsi dengan
baik, yaitu IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ketika seorang dokter menjalankan
profesinya sebagai dokter dan kemudian menghadapi masalah kecelakaan,
pasiennya menjadi semakin parah atau meinggal, maka IDI melalui divisi kode
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etik kedokteran akan bersidang, apakah tindakan medis sebagai suatu tindakan
profesi dokter tadi menyalahi kode etik kedokteran atau menyalahi prosedur
operasional standar (SOP: Standard Operational Procedure) medis penanganan
kasus tersebut. Apabila tindakan medis yang dilakukan dokter tersebut tidak
sesuai dengan SOP maka organisasi profesi memberikan kewenangan pada
penegak hukum untuk mengadilinya. Namun apabila tidak diketemukan
pelanggaran SOP maka meskipun pasiennya meninggal, IDI sebagai organisasi
akan melindungi anggotanya di pengadilan untuk menjelaskan tindakan yang
dilakukan dokter tersebut sudah dilakukan secara profesional dan kalau itu
menyebabkan pasien lebih parah atau kematian, itu faktor di luar kekuasaan
dokter yang menangani. Demikian pula bila ada pihak yang mengajukan tuntutan
pelanggaran kode etik oleh seorang dokter, maka komisi kode etik atau majelsi
kehormatan akan bersidang untuk menentukan apakah dokter yang bersangkutan
melanggar kode etik atau tidak. Bila tidak bisa dibuktikan bahwa dokter yan
bersangkutan melanggar kode etik maka organisasi profesi kedokteran akan
membelanya. Sebaliknya bila bisa dibuktikan bahwa memang terjadi pelanggaran
kode etik kedokteran, maka dokter tersebut bisa dicabut ijinnya sebagai dokter
dan tidak bisa menjalankan profesi kedokterannya lagi meskipun yang
bersangkutan berkualifikasi pendidikan dokter. Kalau pelanggaran kode etik itu
menyertakan pula tindakan pelanggaran hukum, maka organisasi profesi
kedokteran akan menyerahkan perkara tersebut ke pihak penegak hukum.
Pertanyaannya, sudahkah organisasi profesi di bidang pendidikan sudah
melakukan fungsinya dalam perlindungan anggotanya ketika menjalankan
profesinya sebagai pendidik?
Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis mengajak sejawat
Sarjana Pendidikan untuk berpikir bersama bagaimana merevitalisasi fungsi
organisasi profesi kependidikan; khususnya dalam melindungi anggota pada
waktu menjalankan pekerjaan profesinya sebagai pendidik.
Kembali ke contoh kasus yang telah dipaparkan, ketika seorang pendidik
memberikan hukuman pada anak didiknya dan kemudian dituntut di muka hukum
oleh orangtua/masyarakat/LSM apakah yang telah dilakukan oleh organisasi
profesi dimana pendidik terebut menjadi anggotanya? Sepanjang berita yang ada
di media massa, belum pernah ada satupun organisasi profesi pendidik, apakah itu
ISPI, PGRI, IGTKI dan sebagainya yang memberikan pembelaan profesi pada
pendidik-pendidik yang berhadapan dengan hukum tersebut. Kalau begitu, apa
manfaatya pendidik mengikuti berbagai organisasi “profesi” pendidik?
Berangkat dari temuan dan pemikiran tersebut, penulis mengajukan
gagasan untuk merevitalisasi organisasi pendidik dalam perlindungan profesi
anggotanya. Penulis menyadari kesulitan yang lebih tinggi yang dihadapi
organisasi pendidikan dalam melindungi anggotanya dalam melindungi

53
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

anggotanya ketika menjalankan tindakan profesinya mendidik. Berbeda dengan
ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu eksakta yang lain yang batang keilmuannya
memang bisa dikaji sepenuhnya secara prosedural, maka ilmu pendidikan
merupakan ilmu yang memiliki berbagai aliran filosofi yang akan bermuara
tindakan mendidik yang berbeda.
Dalam ilmu kedokteran, sudah tertata rapi SOP berbagai tindakan medis,
mulai tindakan medis berskala kecil seperti pengobatan luka, sampai pada
tindakan medis yang rumit seperti pembedahan syaraf, pembedahan otak dan
sebagainya. Secara fisik, semua manusia sama, bentuk, fungsi dan respon organorgannya sama, sehingga tindakan medis untuk mengatasi masalahnya lebih
mudah disusun. Karena itu dalam ilmu secara profesi, kedokteran merupakan ilmu
yang sudah stablish. Demikian pula berbagai profesi yang berkaitan dengan
keteknikan, seperti pilot pesawat, mekanik, komputer dan sebagainya yang
pelaksanaannya murni mekanistis prosedural maka SOPnya akan mudah
dirumuskan.
Hal ini berbeda dengan profesi pendidikan yang berbasis ilmu pendidikan
yang berbasis humaniora. Dalam definisi ilmu pendidikan saja ada 2 kata kunci
yang mennyulitkan penstandaran tindakan profesi pendidik, yaitu “ilmu dan seni”.
Mengapa definisi pendidikan mencantumkan kata “ilmu dan seni”?
Pendidikan sebagai suatu ilmu adalah karena pendidikan itu bisa dikaji
secara ilmiah, terutama dari kajian psikologi pendidikan; syarat-syarat obyek
formal dan material juga memenuhi syarat. Pembelajaran yang berbasis ilmu
pendidikan akan lebih efektif daripada pembelajaran yang “trial and error”.
Karena itu ketika mendidik seorang pendidik yang profesional harus berbasis ilmu
pendidikan. Namun berbeda dengan ilmu-ilmu yang mekanistik, yang cenderung
sama dilihat dari sisi manapun; ilmu pendidikan adalah ilmu yang termasuk
kelompok humaniora. Para pengembang ilmu pendidikan mengembangkan ilmu
pendidikan berdasarkan filosofi yang mereka yakini benar; dan dalam hal ini
memang kita tidak bisa memaksa aliran yang lain untuk menerima aliran yang
lainnya lagi karena masing-masing memiliki landasan filosofi yang berbeda.
Aliran behavioristik memiliki praksis langkah-langkah pembelajaran yang
berbeda dengan aliran kognitivistik; dan berbeda pula dengan aliran
hunanistik/konstruktivistik.
Disini kesulitan yang dihadapi ketika menentukan langkah-langkah SOP
tindakan mendidik secara profesional. Menghukum anak, apapun bentuknya akan
tidak benar menurut aliran humanistik/konstruktivistik, bahkan sampai ada
adagium: “Don’t say NO to the kids”, sementara aliran behavioristik
menghalalkan adanya pemberian hukuman pada anak. Contoh sederhana ketika
seorang pendidik menghadapi seorang anak didik di kelasnya yang tidak
memperhatikan pembelajaran yang diberikan, malah membuat gaduh dan
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mengganggu teman-temannya, tindakan mendidik profesional apa yang harus
dilakukan oleh pendidik tersebut? Tentu jawabannya akan berbeda oleh para
pakar pendidikan yang masing-masing menganut ketiga filosofi yang berbeda
tadi.
Ilmu pendidikan selaian sebagai ilmu juga sebagai seni karena obyek
material dan formal ilmu pendidikan adalah manusia. Berbeda dengan kedokteran,
meski obyek materialnya manusia sementara obyek formalnya adalah tubuh
manusia secara biologis yang seperti penulis paparkan sebelumnya relatif sama
bentuk, fungsi dan responnya; pendidikan obyek formalnya tidak hanya manusia
secara fisik biologis, namun juga mahluk yang memiliki jiwa, emosi dan
kehendak. Sehingga mendidik manusia tidak hanya berbasis ilmu semata namun
sangat tergantung pada karakteristik peserta didik, kondisi fisik, sosial, psikologis
dan emosionalnya. Diperlukan kiat-kiat tertentu yang berbeda-beda antara peserta
didik yang satu dengan yang lainnya. Karena itu dalam pendidikan tidak hanya
diperlukan pendidikan berbasis ilmu yang ketat dan prosedural, namun juga
diperlukan pendidik yang memiliki kiat-kiat tertentu dalam menerapkan ilmu
pendidikan itu pada situasi sosial yang berbeda dan kepada karakteristik
individual yang berbeda.
Apa yang diperlukan oleh organisasi profesi pendidikan untuk merivalitasi
dirinya dalam melindungi anggotanya ketika menjalankan pekerjaan profesinya
yaitu mendidik?
Langkah pertama adalah perlunya persamaan persepsi tentang pendidikan
yang ada dalam konteks Indonesia. Berbagai praktek dan standar pendidikan dari
negara lain tidak bisa secara langsung diterapkan di Indonesia, seperti pendidikan
behavioristik murni di negara-negara komunis konvensional sebelum hancurnya
Uni Sovyet dan negara-negara komunis pada tahun 1990an; atau pendidikan
humanistik murni berbasis individualism di negara-negara kapitalis-liberal seperti
Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Kita harus punya rentang toleransi; dari
kutub behavioristik, sampai sejauh mana pemaksaan dan hukuman boleh
diberikan; dan dari kutub humanisme-konstruktivisme, sampai sejauh mana
kebebasan individu itu boleh dilakukan. Para sarjana pendidikan hendaknya tidak
“keukeuh” pada aliran yang diikutinya; namun marilah bersinergi mencoba
memahami keberbedaan dalam merumuskan ilmu pendidikan yang berbasis
Indonesia – dan dalam hal ini ISPI bisa memainkan peran yang vital.
Langkah kedua setelah adanya kesepahaman tentang pendidikan ala
Indonesia yang telah tercapai dalam langkah pertama adalah merumuskan SOP
Pendidikan Indonesia. Meskipun Standar Nasional Proses Pendidikan telah
ditetapkan namun belum sampai ke rincian operasional tindakan profesi mendidik
di Indonesia. Ini merupakan langkah panjang dan memerlukan waktu, namun
apabila tidak kita mulai saat ini, kapan pendidikan di Indonesia berjalan secara
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profesional? Hendaknya SOP Pendidikan ini dirumuskan oleh berbagai organisasi
profesi pendidikan seperti ISPI, IGTKI, PGRI, Himpaudi, Asosiasi Dosen dan
sebagainya dan organisasi profesi pendukung pendidikan, seperti asosiasi
konselor, teknologi pendidikan dan sebagainya.
Langkah ketiga adalah membentuk divisi legal dalam seluruh organisasi
profesi pendidikan. Apabila dalam struktur organisasi sudah terdapat divisi yang
berperan memberikan bantuan hukum pada anggota, maka mari kita revitalisasi
karena dari fakta di lapangan divisi ini belum berjalan sebagaimana mestinya.
Divisi legal ini harus berkerjasama dengan majelis kehormatan atau dewan kode
etik atau apapun nama divisinya yang berperan menjaga seluruh anggota
organisasi menjalankan kode etik organisasi. Pendidik di Indonesia yang memiliki
kompetensi legal sebagai sarjana hukum juga banyak, marilah kita manfaatkan
potensi yang ada dalam organisasi ditambah potensi yang ada dari luar organisasi.
Marilah kita adakan diklat-diklat untuk tenaga di divisi legal ini dengan
bekerjasama dengan organisasi profesi di bidang hukum seperti advokat, jaksa,
hakim dan sebagainya.
Langkah keempat adalah sosialisasi yang masif, terstruktur dan sistematis
tentang perlindungan profesi oleh organisasi-organisasi profesi pendidikan di
Indonesia tidak saja ke semua pendidik di Indonesia melainkan juga ke jejaring
pemangku kepentingan (stake holders) yang lain seperti aparat penegak hukum
mulai dari polisi, advokat, kejaksaan dan kehakiman; aparat birokrasi seperti
pemerintah pusat sampai ke daerah, dinas pendidikan dari propinsi sampai ke
kecamatan; baik melalui seminar, workshop, pendidikan dan latihan serta melalui
media massa. Pelaksanaan perlindungan pendidik tidak bisa hanya ditangani oleh
single fighter yaitu organisasi profesi pendidikan, melainkan memerlukan
kerjasama dengan jejaring sosial dan birokrasi yang lain.
Langkah kelima adalah membuka layanan bantuan perlindungan profesi
secara cepat, mudah, murah dan terbuka dalam 24 jam. Perkembangan IT sangat
mendukung untuk membuka layanan secara online. Pendidik yang memiliki
masalah berhadapan dengan hukum dalam menjalankan profesinya, para
penasehat hukum dan aparat penegak hukum lainnya dengan mudah bisa
mengakses layanan ini sehingga bisa mencegah kesalahtafsiran secara profesional
tindakan-tindakan profesi mendidik oleh para pendidik untuk membedakan mana
yang malpraktek pendidikan dan mana yang sudah sesuai dengan keilmuan dan
etika profesi pendidik.
Nah kalau kelima langkah itu sudah dilakukan, pendidik bisa bangga
menjadi anggota suatu organisasi profesi pendidikan. Kapan itu terjadi ...???
Semua terserah kita semua, para anggota dan organisasi profesi pendidikan.
Sekarang ...??? Atau tidak pernah sama sekali ...???
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PENINGKATAN PERAN KONSELOR /GURU BK
DALAM KEGIATAN PEMINATAN SISWA DI SEKOLAH MENENGAH
Oleh: Mochamad Nursalim
Dosen FIP Universitas Negeri Surabaya
Mochamad_nursalim@yahoo.com
Abstrak
Peningkatan peran konselor/ guru bimbingan dan konseling di sekolah
akhir-akhir ini dirasakan semakin mendesak. Hal ini dapat dikaitkan dengan
diberlakuannya sistem peminatan bagi siswa sekolah menengah. Pemerintah
telah menerbitkan Permendikbud No. 64 tahun 2014 yang memuat tentang
peminatan pada pendidikan menengah. Di dalam permendikbud tersebut terdapat
perubahan yang mendasar terkait dengan posisi dan peran bimbingan dan
konseling dibandingkan dengan program penjurusan pada kurikulum sebelumnya.
Kata kunci: peran, konselor, peminatan, siswa
@ Published by Unesa University Press

Pendahuluan
Saat ini ada berbagai peran yang ditanggung atau disandang seorang
konselor. Kondisi ini dapat berakibat konstruktif atau sebaliknya negatif.
Berakibat negatif jika peran yang seharusnya dilakukan oleh konselor dipandang
sebagai beban, sehingga justru menurunkan kinerja dan penghargaan dari pihak
lain. Bermakna konstruktif apabila konselor dapat melaksanakan peran-peran
tersebut secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan konteks tugasnya sehingga
menjadikan kinerjanya semakin efektif baik dalam arti prestasi sesuai keinginan
(artinya antara keinginan awal dengan hasil yang diperoleh sesuai) ataupun dalam
persepsi pihak lain atau sesuai dengan kebutuhan dari para pemangku kepentingan
(stakeholder). Dari perspektif ini berarti kemampuan konselor untuk mengatur
perannya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan mengatur diri
dalam konteks menjalankan tugas profesi sangat diperlukan.
Peminatan peserta didik merupakan sebagian dari program profesi
bimbingan dan konseling berupa
program perencanaan individual yaitu
membantu peserta didik merencanakan peminatan belajar sesuai dengan potensi
diri dan kesempatan yang ada serta peserta didik bertanggung jawab atas realisasi
aktivitas belajar sesuai dengan pilihannya dalam upaya mencapai cita-cita dan
karier di masa depan. Guru Bimbingan dan konseling secara bersama-sama
dengan guru mata pelajaran berperan aktif sesuai dengan bidang keahliannya
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untuk membantu tercapainya perkembangan optimal dan kesuksesan peserta
didik di masa kini dan masa yang akan datang.
Program peminatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
implementasi kurikulum 2013. Program peminatan ini merupakan pengganti
program penjurusan yang dilaksanakan pada kelas X semester awal. Adanya
berbagai perubahan yang mendasar tersebut akan memunculkan pertanyaan
diantaranya adalah apa peran konselor/ guru BK dan bagaimana mengoptimalkan
peran konselor/ guru BK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
dalam kegiatan peminatan pada pendidikan menengah.
B. PEMBAHASAN
1. Peran Konselor
Pembahasan tentang peran (role) konselor di dalam literatur konseling,
kerap kali ditemukan bergandengan dengan pembahasan fungsi (function)
konselor. Bahkan, tidak jarang kedua istilah tersebut dipergunakan untuk
menjelaskan maksud dan pengertian yang sama. Dalam pemikiran Wrenn (1973),
peran dengan fungsi itu berbeda. Peran, dikonseptualisasikan ke dalam suatu
tujuan, sedangkan fungsi berarti proses. Konsep peran lebih ditekankan pada
suatu bagian akhir yang dituju; sedangkan fungsi, menegaskan kegiatan atau
aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan. Bagi Wrenn, peran didefinisikan
sebagai harapan-harapan (expectations) dan perilaku yang dikaitkan dengan suatu
posisi; sedangkan fungsi diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan untuk suatu
peran. Dengan kata lain, peran berkaitan dengan suatu posisi; sementara itu
rincian perbuatan dalam menjalankan posisi berarti fungsi.
Peran sering kali ditunjukkan melalui perilaku individu di dalam
penampilan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan suatu posisi (Hornby, et al.,
1969). Ketika seorang konselor sekolah, menempati posisi kepala sekolah; maka
penampilan tugas kekepalasekolahanlah yang dominan, dibanding sebagai
seorang konselor sekolah.
Peran utama konselor di sekolah adalah memberikan layanan konseling,
konsultasi, dan koordinasi (Shertzer & Stone, 1981). Sementara itu, Barruth dan
Robinson (1987); Gibson & Mitchell (1995) mengemukakan beberapa peran
utama konselor di sekolah, yakni sebagai konselor, konsultan, sebagai
koordinator, sebagai agen perubahan, sebagai asesor, sebagai pengembang karir,
dan agen pencegahan.
Berikut adalah deskrisi singkat dari masing-masing peran tersebut.
a. Konselor sebagai seorang konselor
Kategori yang pertama ini dapat disebut konselor atau sebagai terapis (“the
counselor as therapist” or ” the counselor as an interviewer”). Artinya
melalui suatu proses wawancara konseling usaha membantu (menyembuhkan)
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orang lain dilakukan konselor. Inilah mengapa ada sementara orang yang
menyatakan bahwa konseling merupakan jantung dari bimbingan, sehingga
ketidakmampuan konselor melakukan proses konseling akan menghilangkan
ciri khas atau keunggulan dari profesi bimbingan konseling.
Oleh karena itu, pemaknaan konseling sebagai suatu layanan bagi siapapun
juga yang mencari bantuan dari seseorang yang terlatih secara professional
(konselor-guru pembimbing), dan layanan yang diberikan bisa secara individu
atau kelompok dengan cara mengarahkan konseli untuk memahami dan
menghadapi situasi kehidupan nyata sehingga bisa membuat suatu keputusan
berdasarkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya adalah peranan
kunci bagi konselor profesional di semua seting layanan. Dalam seting sekolah
maka kemampuan guru pembimbing untuk melaksanakan kegiatan konseling
secara profesional tidak dapat ditawar-tawar. Kompetensi untuk melaksanakan
konseling secara singkat namun efektif sangat diperlukan (Lines, 2006: 57).
Fokus konseling dalam pengertian tradisional ini bermakna membantu individu
atau sekelompok individu untuk (a) mencapai tujuan-tujuan intrapersonal dan
interpersonal, (b) mengatasi kekurangan-kekurangan pribadi dan kesulitan
kesulitan perkembangan, (c) membuat keputusan, dan membuat perencanaan
untuk perubahan dan perkembangan, (d) meningkatkan kesehatan fisik maupun
mental dan kebahagian mencapai kebahagiaan secara kolektif. Peran tersebut
mengimplikasikan perlunya keahlian konselor dalam memahami pertumbuhan
dan perkembangan manusia, penguasaan ketrampilan interpersonal,
penguasaan ketrampilan pembuatan keputusan dan pemecahaman masalah,
penguasaan intervensi krisis dari berbagai orientasi teoritis.
b. Konselor sebagai seorang konsultan
Peran yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang konselor/guru
pembimbing adalah sebagai konsultan. Untuk dapat dipercaya sebagai seorang
konsultan yang baik tidaklah mudah, hal itu karena tidak sembarang orang
akan mampu melakukannya, serta oleh karenanya tidak sembarang orang boleh
melaksanakan tugas dan peran konselor sebagai konsultan ini. Menurut
Dinkmeyer dan Calrson (2006: 24), ada beberapa karakteristik dan kompetensi
yang harus dikuasai oleh seorang konsultan. yaitu: 1) Bersikap empatik dan
memahami bagaimana oranglain merasa dan mengalami dunianya, 2) Mampu
berhubungan dengan siswa dan guru (orang dewasa lainnya) dalam suatu
hubungan yang bertujuan/bermakna, 3) Sensitif terhadap kebutuhan oranglain,
4) Menyadari tentang adanya dinamika psikologis, motivasi, tujuan dari
tingkah laku manusia, 5) Memahami dinamika kelompok dan kebermaknaanya
bagi pelaksanaan pendidikan, 6) Mampu membangun hubungan yang ditandai
dengan saling mempercayai dan saling menghormati, 7) Mampu
mempertanggungjawabkan atas masalah-masalah yang penting, 8) Mampu
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menetapkan penting tidaknya dan persyaratan bagi suatu hubungan yang
menolong,
9) Mampu memberikan inspirasi bagi sejumlah tingkat
kepemimpinan.
Kenyataan ini berimplikasi bukan hanya ketrampilan sebagai konselor semata
yang diperlukan melainkan juga keahlian dalam proses konsultasi (consulting
process). Elemen consulting (Dougherty dalam Sciarra, 2004: 55) ada tiga: 1)
Consulting is tripartite.2) The goal of consulting is to solve problem.3) Another
goal of consulting is to improve the consultee’s work with the client and, in
turn, improve the welfare of client.
Konsultasi melibatkan tiga pihak yaitu konselor sebagai konsultan, guru atau
orangtua sebagai konsultee dan konseli yang memiliki masalah. Tujuan utama
konsultasi adalah untuk memecahkan masalah konseli. Hal yang senada
disampaikan oleh Brown, Pryzwansky, dan Schulte (2001: 5-6): konsultasi
adalah suatu proses pemecahan masalah secara sukarela yang dapat dimulai
atau diakhiri oleh consultant maupun consultee. Hal itu terjadi dengan tujuan
membantu consultee mengembangkan sikap dan ketrampilan yang
memungkinkan consultee berfungsi lebih efektif dengan konseli, yang dapat
secara individual, kelompok, atau organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.
Jadi, tujuan dari proses ini memiliki beberapa sisi: pertama, meningkatkan
pelayanan kepada konseli; kedua, memperbaiki pelayanan pada pihak ketiga
(guru atau orangtua); ketiga, memfasiliitasi consultee sehingga dapat
meningkatkan kemampuan consultee untuk melakukan tugasnya dalam
hubungan dengan konseli. Fungsi yang perlu dilakukan konselor atau guru
pembimbing antara lain melakukan evaluasi, fasilitasi, informasi, negosiasi,
alih tangan, dan hubungan masyarakat.
c. Konselor sebagai agen perubahan
Peran yang hampir serupa dengan peran sebagai konsultan adalah peran
sebagai agen perubahan. Peran sebagai agen perbahan bermakna bahwa
keseluruhan lingkungan dari konseli harus dapat berfungsi sehingga dapat
mempengaruhi kesehatan mental menjadi lebih baik, dan konselor dapat
mempengunakan lingkungan tersebut untuk memperkuat atau mempertinggi
berfungsinya konseli. Dalam hubungan ini maka perlu keahlian pemahaman
tentang sistem lingkungan dan sosial, dan mengembangkan ketrampilan
tersebut untuk merencanakan dan menerapkan perubahan dalam lembaga,
masyarakat, atau sistem.
Untuk dapat melaksanakan peran sebagai agen perubahan guru pembimbing
harus menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan guru, orangtua,
kepala sekolah, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Bentuk kerja sama
tersebut adalah dialog yang serius untuk menciptakan sistem pendidikan yang
efektif sebelum merancang program bimbingan dan konseling yang dapat

61
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

merubah keadaan (Taylor dan Adelman, 2000). Berbekal dengan jalinan kerja
sama dengan berbagai pihak memungkinkan guru pembimbing merancang
program kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Keterlibatan berbagai pihak
dalam suatu kegiatan akan memungkinkan terjadinya suatu kesepahaman akan
suatu keadaan yang memerlukan intervensi secara integral dari berbagai pihak.
Kesediaan semua pihak untuk terlibat dalam suatu proses kegiatan
memungkinkan untuk menterjadikan kondisi perubahan yang didukung oleh
banyak pihak. Fungsi yang berkaitan dengan peran ini antara lain analisis
sistem, testing dan evaluasi, perencaaan program, perlindungan klien (client
advocacy), pengembangan jaringan kerja sama (networking).
d. Konselor sebagai seorang agen pencegahan utama (a primary prevention
agent)
Sebagai agen pencegah yang utama, peranan guru pembimbing yang
ditekankan di sini adalah sebagai agen untuk mencegah perkembangan yang
salah dan atau mencegah terjadinya masalah. Peranan sebagai agen pencegah
ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan program yang bersifat antisipatif,
minimal usaha-usaha yang bersifat preventif, misalnya layanan informasi,
penempatan dan penyaluran. Oleh karena itu, ketrampilan mengembangkan
program yang dapat memfasilitasi perkembangan dan kebutuhan siswa sangat
diperlukan. Penekanan dilakukan terutama dengan memberikan strategi dan
pelatihan pendidikan sebagai cara untuk memperoleh atau meningkatkan
ketrampilan interpersonal. Untuk itu guru pembimbing perlu antara lain
pemahaman dan keahlian tentang dinamika kelompok, normal human
development, psikologi belajar, teknologi pembelajaran dan sebagainya.
e. Konselor sebagai Koordinator
Konselor selalu memiliki sisi peran selaku koordinator. Sehubungan dengan itu
konselor harus sanggup menangani berbagai segi program pelayanan yang
memiliki ragam variasi pengharapan dan peran yang beragam seperti telah
dikemukakan di atas. Untuk itu konselor perlu memiliki keahlian dalam
perencanaan program, penilaian kebutuhan, strategi evaluasi program,
penetapan tujuan, pembiayaan, dan pembuatan keputusan. Oleh karena itu
beberapa fungsi konselor yang terkait dengan hal tersebut adalah
menjadwalkan kegiatan, melakukan testing, penelitian, melakukan penilaian
kebutuhan, sampai dengan menata file data.
Para konselor sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan
berbagai macam kegiatan bimbingan dengan kegiatan-kegiatan sekolah
lainnya. Para konselor sekolah di sekolah juga diperlukan untuk
mengkoordinasikan kontribusi dari para profesional lain yang terlibat dalam
pengelolaan pendidikan seperti psikologi, pekerja sosial, dan sebagainya.
f. Konselor sebagai Agen orientasi.
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Para konselor sekolah juga memiliki peran sebagai agen orientasi. Sebagai
fasilitator perkembangan manusia, para konselor di sekolah perlu mengakui
pentingnya orientasi anak didik tentang (terhadap) tujuan sekolah dan
lingkungan sekolahnya. Adalah penting bahwa pengalaman pendidikan awal
anak merupakan (menjadi) suatu pengalaman yang positif bagi anak.
Berkenaan dengan ini para konselor sekolah dapat merencanakan suatu
kegiatan berkonsultasi dengan para guru untuk belajar dan mempraktekkan
berbagai keterampilan interpersonal dan interaksional di sekolah.
g. Konselor sebagai Asesor.
Para konselor sekolah juga memiliki peran sebagai asesor, yakni melakukan
asesmen kepada peserta didik berdasarkan data hasil tes maupun non tes. Data
hasil pengukuran tersebut perlu untuk diinterpreastikan dalam rangka
memperoleh pemahaman yang akurat tentang siswa beserta dengan potensipotensinya, dampak budaya pada perkembangan siswa, dan pengaruh faktorfaktor lingkungan lain pada perilaku siswa.
h. Konselor sebagai Pengembang karir.
Peran lainnnya yang tak kalah pentingnya bagai para konselor di sekolah
adalah sebagai pengembang karir. Pentingnya pendidikan di sekolah sebagai
landasan bagi pengambilan keputusan di kemudian hari oleh anak menegaskan
(menggarisbawahi) pentingnya memberikan perhatian pada perkembangan
karir anak. Konselor dapat membuat kontribusi penting sebagai koordinator
dan konsultan dalam mengembangkan program pendidikan karir yang
terintegrasi, berkesinambunghan, dan terus-menerus.
2. Sistem Peminatan dalam Kurikulum 2013
a. Pengertian Peminatan Peserta Didik
Berdasarkan Permendikbud nomor 64 tahun 2014, dinyatakan
bahwa Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk
mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik
dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau pendalaman mata
pelajaran dan/atau muatan kejuruan.
Layanan peminatan peserta didik dalam penyelenggaraan
pendidikan tidak sebatas pemilihan dan penetapan saja, namun juga
termasuk kegiatan pendampingan, pengembangan, penyaluran, evaluasi
dan tindak lanjut. Pendampingan dilakukan melalui proses pembelajaran
yang mendidik dan terciptanya suatu kondisi lingkungan pembelajaran
yang kondusif. Penciptaan yang dimaksud paling tidak dilakukan oleh
guru mata pelajaran bersama guru bimbingan dan konseling serta
kebijakan kepala sekolah dan layanan administrasi akademik yang
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mendukung. Pengembangan dalam arti bahwa adanya upaya yang
dilakukan untuk penyaluran dan pengembangan potensi peserta didik
melalui magang, untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara sekolah
dengan pihak lain terkait.
b. Peminatan Peserta Didik di SMA/MA dam SMK/ MAK
Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di SMA/ MA dan SMK/
MAK, diantaranya adalah peminatan akademik, peminatan kejuruan, lintas
minat, dan pendalaman minat. Di bawah ini dijelaskan istilah-istilah
tersebut. Peminatan Akademik adalah program kurikuler yang
disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau
kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasan kelompok
mata pelajaran keilmuan. Peminatan Kejuruan adalah program kurikuler
yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau
kemampuan vokasional peserta didik dengan orientasi penguasan
kelompok mata pelajaran kejuruan. Lintas Minat adalah program
kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi perluasan pilihan minat,
bakat dan/atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi
penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minat.
Pendalaman Minat adalah program kurikuler yang disediakan untuk
mengakomodasi pendalaman pilihan minat akademik peserta didik dengan
orientasi pendalaman kelompok mata pelajaran keilmuan dalam lingkup
pilihan minat.
c. Tujuan Peminatan Peserta Didik
a. Tujuan Umum
Membantu peserta didik memahami dan mengembangkan minat
belajar, arah pilihan karir dan pilihan studi lanjutan sesuai dengan
potensi dirinya.
b. Tujuan Khusus
Secara khusus tujuan pelayanan peminatan peserta didik di SMA/ MA
dan SMK/ MAK adalah :
 Peminatan pada SMA/MA memiliki tujuan untuk memberikan
kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi
sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan
peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan
akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan.
 Peminatan pada SMK/MAK memiliki tujuan untuk memberikan
kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi
sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan
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peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan
dalam bidang Kejuruan, program Kejuruan, dan paket Kejuruan.

3. Peningkatan peran konselor dalam Peminatan Peserta Didik
Munculnya peran konselor dalam peminatan siswa di kurikulum 2013
bukan berarti peran yang lain ditiadakan, justru semakin menguat dan mendukung
pelaksanaan peminatan siswa diantaranya adalah peran konselor sebagai orang
yang memberikan konseling, sebagai konsultan, sebagai agen pencegahan,
sebagai koordinator, dan sebagai asesor.
Peran melaksanakan konseling akan semakin dibutuhkan siswa, bila pada
kurikulum sebelumnya tugas konselor/ guru BK memberikan konseling pada
siswa yang memiliki masalah pribadi, sosial, belajar dan karir, maka dengan
diberlakukan kurikulum 2003, tugas konselor bertambah yaitu memberi konseling
pada siswa yang tidak mampu menentukan pilihan arah peminatan kelompok
mata pelajaran secara tepat. Peran konselor sebagai konsultan juga semakin
dibutuhkan, guru, wali kelas atau orang tua yang ingin membantu memecahkan
masalah peminatan yang dialami siswa, dan ia mengkonsultasikan masalah itu
pada konselor.
Membantu anak-anak yang hendak masuk SMA agar mengenali bakat dan
minatnya, dan pemberian informasi tentang peminatan di SMP klas 9, merupakan
peningkatan peran konselor sebagai agen pencegahan. Salah satu tugas konselor
adalah mengkoordinasikan kegiatan peminatan dan berkolaborasi dengan berbagai
pihak yang terlibat dalam peminatan di antaranya adalah psikolog, wali kelas dan
guru bidang studi, ini adalah peran konselor sebagai koordinator.
Peran konselor sekolah sebagai asesor juga sangat dibutuhkan, melalui
peran ini konselor melakukan asesmen kepada peserta didik sehingga diperoleh
data tes maupun nontes. Data hasil pengukuran tersebut diperlukan untuk
memperoleh pemahaman yang akurat tentang siswa beserta dengan potensipotensinya, yang selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan peminatan siswa.
Mengingat peran konselor/guru BK yang tidak sederhana, maka perlu upaya
peningkatan peran konselor/guru BK menyongsong pelaksanaan kurikulum 2013.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu:
a. Konselor/Guru bimbingan dan konseling perlu meningkatkan pemahaman
tentang hakikat, tujuan dan mekanisme peminatan bimbingan sebagai bagian
integral dari kurikulum 2013. Upaya ini dapat dilakukan melalui serangkaian
kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai seminar, pendidikan dan
pelatihan, serta lainnya.
b. Guru bimbingan dan konseling secara optimal menginternalisasi karakteristik
profesi konselor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian dalam
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dirinya. Karakteristik dimaksud mencakup; peduli dan bersikap empati terhadap
orang lain, punya rasa percaya diri (self-confidence), berminat secara sosial
terhadap orang lain tanpa pretensi (authentic), berani mengambil resiko
(courage), inovatif dan kreatif. Pencapaian karakter tersebut juga perlu
diimbangi dengan unjuk perilaku dan kepribadian yang peduli respek terhadap
siswa. Sifat seorang guru yang peduli harus dapat diwujudkan dalam bentuk
sikap menghargai kehadiran siswa (respectful), menerima secara utuh
(accepting), mampu memahami kondisi siswa (understanding), pribadi yang
dapat dipercaya (trustworthy), bersikap peduli (caring), dan ramah-bersahabat
(friendly), dan lain sebagainya.
c. Guru bimbingan dan konseling harus meningkatkan kualitas pengetahuan dan
keterampilan konselor secara berkelanjutan. Salah satu sifat dari profesi adalah
adanya sifat yang dinamis dari para anggota profesi untuk dapat selalu
melakukan pembaharuan dan pengembangan akan pengetahuan dan
keterampilannya. Sifat kedinamisan dari profesi ini yang tidak boleh dilupakan
oleh anggotanya untuk dapat menyesuaikan dan memperbaharui pengetahuan
dan keterampilan mereka. Di samping itu untuk mencegah adanya penurunan
kinerja maka perlu dilakukan recharging terhadap para guru bimbingan dan
konseling di sekolah.
d. Guru bimbingan dan konseling harus mampu menampilkan hubungan kerja
sama dan kolaborasi yang efektif dan positif dengan seluruh pihak terkait
langsung maupun tidak langsung atas layanan bimbingan dan konseling yang
diselenggarakannya. Pihak-pihak lain tersebut, seperti siswa, guru mata
pelajaran/bidang studi, manajer dan staf sekolah, orang tua siswa, dan
lingkungan masyarakat sekitar.
e. Guru BK harus mampu menerapkan konsep dan praktek manajemen yang
berkesinambungan meliputi aspek perencanaan program, pengorganisasian
sumber daya, implementasi program, evaluasi pelaksanaan dan hasil, serta
memanfaatkan hasil evaluasi sebagai basis data dan input untuk perencanaan,
perbaikan dan pengembangan program lebih lanjut.
C. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Simpulan
Berdasarkan latarbelakang dan pembahasan di atas dapat disimpulkan
sebagai berikut.
a. Peran utama konselor di sekolah, yakni sebagai konselor, konsultan, sebagai
koordinator, sebagai agen perubahan, sebagai asesor, sebagai pengembang
karir, dan agen pencegahan. Munculnya Layanan peminatan dalam kurikulum
2013, semakin menguat peran-peran tersebut di atas.
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b. upaya peningkatan peran konselor/guru BK dalam pelaksanaan kegiatan
peminatan dapat meliputi: 1) Konselor/Guru bimbingan dan konseling perlu
meningkatkan pemahaman tentang hakikat, tujuan dan mekanisme peminatan
bimbingan sebagai bagian integral dari kurikulum 2013, 2) Guru bimbingan
dan konseling secara optimal menginternalisasi karakteristik profesi konselor
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian dalam dirinya. 3) Guru
bimbingan dan konseling harus meningkatkan kualitas pengetahuan dan
ketrampilan konselor secara berkelanjutan. 4) Guru bimbingan dan konseling
harus mampu menampilkan hubungan kerjasama dan kolaborasi yang efektif
dan positif dengan seluruh pihak. 5) Guru BK harus mampu menerapkan
konsep dan praktik manajemen yang berkesinambungan.
2. Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan dan simpulan dapat direkomendasikan sebagai
berikut.
a. Walau ada berbagai peran yang ditanggung atau disandang seorang
konselor, konselor wajib mendahulukan peran utamanya sebagai konselor,
diharapkan konselor melaksanakan peran-peran tersebut secara tepat
sesuai dengan kebutuhan dan konteks tugasnya sehingga menjadikan
kinerjanya semakin efektif
b. Konselor diharapkan mempelajari secara tuntas dokumen peminatan dan
segera merancang program BK yang mendukung pelaksanaan peminatan
di sekolah.
c. Konselor perlu mengantisipasi masalah-masalah yang muncul akibat
program peminatan dan menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah
tersebut.
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REVITALISASI LPTK UNTUK MENGHASILKAN GURU MASA
DEPAN
Oleh: Warsono
Guru Besar Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya
Rektor Universitas Negeri Surabaya
Abstrak
Membangun sosok guru merupakan tanggung jawab LPTK. Empat kompetensi
guru, sebagaimana yang dituangkan dalam UUGD, perlu dijabarkan ke dalam
indikator yang jelas dan terukur. LPTK harus melakukan evaluasi diri dan
sekaligus revitalisasi terhadap sumber daya yang dimiliki dengan melakukan
pemetaan terhadap kompetensi para dosennya dengan menggunakan indikator
seperti yang akan diterapkan kepada para guru. Bahkan para dosen harus
memiliki kompetensi meneliti dan menulis. Kompetensi meneliti ini yang akan
membuat dosen terus memperbaharui materi ajar dan sekaligus
mengembangkan teori, konsep, atau metode pembelajaran baru.
Kata kunci: revitalisasi, LPTK, guru, masa depan.
@ Published by Unesa University Press

Pendahuluan
Saya yakin kita semua setuju bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan
oleh sistem pendidikan. Pentingnya pendidikan juga disampaikan oleh Lyndon B
Johson Presiden Amerika Serikat periode (1963-1969 ) dengan mengatakan
bahwa all the problem can be solved with one word is education. Pendidikann
pada hakikatnya adalah perubahan. Melalui pendidikan seseorang dikembangkan
potensinya dan diubah dari tidak tahu menjai tahu, dari tidak mampu menjadi
mampu, dan dari tidak mau menjadi mau.
Dalam sistem pendidikan ada hubungan kausal antara input – proses –
output. Semakin baik input dan proses, maka output juga akan semakin baik.
Ini merupakan asumsi yang baik. Tetapi jika input buruk, proses juga buruk,
maka sudah bisa diduga bahwa output juga akan buruk. Ini asumsi yang buruk,
karena tidak terjadi perubahan. Lalu bagiamana, kalau input baik, tetapi proses
buruk, atau sebaliknya input buruk tetapi prosesnya baik, mana yang lebih baik?.
Input buruk tetapi proses baik, atau input baik tetapi proses buruk?. Dari dua
pilihan tersebut, maka. proses yang baik merupakan pilihan yang diharapkan,
daripada proses yang buruk, karena dengan proses yang baik, akan
menghasilkan output yang baik, minimal bisa meningkat kualitas input.
Dalam pendidikan, khususnya dalam sistem persekolahan, seringkali
sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menyeleksi input. Mereka harus
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menerima siswa baru (input) sebagaimana adanya. Sebagai lembaga pendidikan,
sekolah melakukan proses pembelajaran untuk merubah input menjadi output
yang lebih baik. Adannya perubahan input menjadi lebih baik adalah hakikat
dari pembelajaran. Jika tidak terjadi perubahan (tentu yang diharapkan) yang
lebih baik, maka pembelajaran itu sia-sia.
Diantara komponenen yang ada dalam proses adalah kurikulum, guru,
dan sarana prasarana. Dari komponen tersbut yang paling menentukan adalah
guru, sebab gurulah yang menajdi subyek pelaku (“sopir”, maaf kalau boleh
membuat analogi) dari sarana prasana maupun kurikulum. Meskipun sarana
prasarana bagus, kalau gurunya tidak mampu menggunakan juga tidak akan
memberi kontribusi yang optimal. Begitu juga kurikulum, sebaik apapun
kurikulum pelaksananya adalah para guru. Jika guru tidak memahami esensi
kurikulum dan kreatif dalam mengimplementasikan, proses pembelajaran juga
tidak akan efektif, yang pada gilirannnya outputnya kurang optmal.
Peran guru (sebagai “sopir”) menjadi sangat penting. Sarana prasarana
bisa dianaalogikan dengan kendaraan. Sebagus apapun mobilnya, kalau
sopirrnya tidak terampil mengemudi juga tidak akan bisa berjalan cepat, bahkan
bisa terjadi kecelakaan, Begitu juga kurikulum, sebagai suatu arah dan sekaligus
sebagai sasaran yang akan dicapai (kompetensi) bisa dianalogikan dengan jalan,
sehingga meskipun tujuannya sudah jelas, jika sopirnya tidak tahun jalan,
bahkan tidak tahu jalan-jalan alternatif, maka bisa tidak sampai pada tujuan yang
diinginkan, atau waktu untuk mencapai bisa menjadi lama. Dengan analog
terseebut, maka sopir taksi adalah orang yang sudah sangat terampil dalam
mengemudi, dan sekaligus mengetahui betul karakteristik jalan, termasuk jalanjalan alternatif, sehingga ketika dipesan oleh penumpang untuk mengantarkan ke
suatu tujuan, dia akan sampai dengan cepat.
Sopir yang baik adalah sopir yang terampil mengemudi, jujur dan
bertanggung jawab, menguasai kendaraan dan jalan, serta bersikap ramah
terhadap penumpang. Bahkan seorang sopir harus terus belajar untuk mengenal
medan dan mencari jalan-jalan altrnatif. Dengan sopir yang seperti itu,
penumpang akan merasa nyaman dan percaya akan sampai ditujuan dengan
cepat dan selamat. Mengapa orang cenderung memilih taksi Blue Bird, karena
mereka percaya bahwa sopirnya jujur, bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Ini
yang menjadi pembeda sopir Blue Bird dibanding dengan sopir dari perusahaan
taksi lain, karena dalam menejemen Blue Bird ada jaminan akan semua itu.
Sekali lagi mohon maaf untuk membuat analogi guru dengan sopir, tanpa
bermaksud merendahkan status guru, tetapi semata-mata hanya untuk
menganalogikan profesinya. Saya juga percaya, bahwa guru tidak bisa
disamakan dengan ssopir, karena guru merupakan suatu status yang “mulia”.
Namun, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah
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profesi. Oleh karena itu, untuk menjadi guru yang professional, yang berhak
memperoleh tunjangan profesi, harus menempuh pendidikan profesi, yaitu
Pendidikan Profesi Guru (PPG) setelah menyelesaikan program sarjana (S1).
Jika kita mengacu kepada UU Guru dan Dosen, proses untuk menjadi
guru yang profesional, membutuhkan waktu yang lama dan melalui proses yang
terencana dan terprogram (kurikulum) dengan baik. Dari segi waktu, untuk
menjadi guru membutuhkan waktu minimal 4 tahun setelah tamat dari Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Namun waktu yang lama bukanlah jaminan,
kalau prosesnya tidak terencana dan terprogram dengan baik. Dan untuk
membuat proses yang baik membutuhkan menejemen yang baik dan visioner,
yang mampu melihat kebutuhan dan tantangan ke depan serta bisa menjabarkan
dalam program-program yang kongkrit dan operasional.
Beratolak dari asumsi di atas, Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK), yang misi utamanya menghasilkan guru, memiliki
tanggunng jawab besar bagi kemajuan bangsa ke depan. LPTK dituntut, minimal
mempunyai kewajiban moral untuk menghasilkan guru-guru yang mampu
membawa para peserta didik menjadi pembelajar yang sadar akan tugas dan
perannya di masa depan, dengan terus mengembangkan potensi dirinya.
Sosok Guru yang diharapkan
Saat ini kita sudah memiliki acuan mengenai guru yang professional,
yang dituangkan dalam UUGD, yaitu memiliki kompetensi professional,
kompetensi pedagogic, kompetensi sosial, dan kompetensi personal. Keempat
kometensi tersebut, yang dijaikan sebgai acuan dalam pendidikan guru dan
profesi guru. Keemmpat kompetensi tersebut belum terurai secara jelas, dan
belum cukup untuk menghasilkan guru yang diharapkan. Sekali lagi mohon
maaf jika dianalogikan dengan sopir, maka kompetensi pedagogik bisa
dianalogikan dengan keterampilan menyetir. Sedangkan kompetensi profesional,
dapat dianalogikan dengan pengetahuan tentang jalan-jalan. Kompetensi
personal bisa dianalogikan dengan kejujuran dan tanggungjawab, dan
kompetensi sosial bisa dianalogikan dengan keramahan.
Sudah tentu, guru yang diharapkan tidak bisa disamakan dengan sopir,
karena yang dihadapi bukan mobil, tetapi peserta didik yang memiliki berbagai
kecerdasan dan latar belakang sosial budaya dan ekonomi yang bervariasi.
Bahkan peserta didik (manusia) adalah subyek yang sadar akan keberadaannya
(pour soi), yang berbeda dengan mobil, yang tidak sadar akan keberadaannya (en
soi). Kesadaran akan keberadaannya ini yang membuat setiap peserta didik
sebagai subyek yang “hidup”, dalam arti bisa mengubah dirinya sendiri. Hal ini
berbeda dengan benda (mobil), yang tidak bisa mengubah dirinya sendiri.
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Persoalannya tidak semua peserta didik sadar akan keberadaannya di
masa depan. Padahal keberadaannya di masa depan harus dipersiapkan dan
direncanakan. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam, bahwa Allah tidak
akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum kecuali dia melakukan
perubahan. Dalam kaitannya dengan kesadaran peserta didik terhadap
keberadaannya di masa depan, tugas guru adalah sebagai motivator, agar peserta
didik mempersiapkan dan merencanakan masa depannya dengan baik. Tugas
guru adalah memotivasi agar peserta didik memiliki mimpi-mimpi (cita-cita),
seperti yang telah digambarkan oleh Andreas Hirata, melalui novelnya yang
kemudian difilmkan dengan judul Laskar Pelangi.
Ikon beranilah bermimpi dalam novel Laskar Pelangi mampu
memotivasi (kekuatan) Andreas Hirata bekerja keras untuk mewujudkan
mimpinya. Memang mimpi (cita-cita) bukan hanya sekedar target sasaran yang
akan dicapai, tetapi juga garis arah dan motivator. Oleh karan itu, seorang guru
seharusnya adalah seorang motivator yang mampu menumbuhkembangkan
kesadaran peserta didik, atas keberadaan dan peranannya di masa depan. Guru
harus mamu memotivasi peserta didiknya untuk berani mengambil peran dan
tugasnya di masa depan,
Seorang motivator adalah orang yang mampu menjadi penyebab
seseorang untuk berubah. Seorang motivator mampu menginspirasi seseorang
untuk berubah. Perubahan pada diri seseorang merupakan hakikat dari
pendidikan. Mario Teguh yang secara kebetulan adalah alumni dari LPTK (IKIP
Malang) adalah motivator yang handal di Indonesia. Dia mampu menginspirasi
banyak orang untuk melakukan perubahan dalam rangka membangun masa
depan yang lebih baik. Dan kehadiran Mario Teguh dibutuhkan banyak orang.
Bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan, Mario teguh
juga dianggap sebagai guru.
Di sisi lain, setiap anak dikarunia akal oleh Tuhan Yang Maha Esa
sebagai alat untuk berpikir. Bahkan Allah memerintahkan manusia untuk
berpikir, Perintah berpikir ini banyak ditemukan dalam Al Qur’an. Berpikir pada
hakikatnya merupakan kegiatan akal untuk menjawab pertanyaan. Sebagai
wujud dari kegiatan berpikir, setiap anak secara kodrati memiliki rasa ingin tahu
(curiosity). Berpikir juga merupakan pembeda manusia dengan makhluk lain,
sebagaimana dikatakan oleh Descartes Cogito Ergo Sum (aku ada sebagai
manusia, maka aku berpikir). Meskipun demikian, kemampuan berpikir anak
tidak serta merta tumbuh dengan sendirinya, tetapi perlu dibantu melalui
pendidikan. Akal bukanlah
sebuah “gudang”, meskipun juga memiliki
kemampuan menampung, tetapi akal bagaikan “mesin” yang bisa bergerak dan
memproduksi sesuatu, melalui proses berpikir. Anak bisa mengkontruksi
pengetahuan sebelumnya dan pengalaman yang dimiliki menjadi pengetahuan
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baru, sebagaimana yang diteorikan oleh paham konstruktivisme. Oleh karena
itu, tugas para guru adalah mensitumuli atau memberi rangsangan terhadap
kemampuan berpikir peserta didik dengan memberi pertanyaan.
Apa dan bagaimana cara guru bertanya, akan merangsang proses berpikir
anak dan sekaligus menentukan pengetahuan apa yang akan dihasilkan. Jika
pertanyaan yang diajukan oleh guru hanya sekitar “apa ini’, “apa itu”, maka
pengetahuan yang dihasilkan akan berbeda dengan jika pertanyaan yang
diajukan adalah “bagiamana” dan “mengapa”. Oleh karena itu, guru harus
memiliki kompetensi bertanya, dalam arti harus mampu merumuskan suatu
pertanyaan dengan jelas dan mendalam. Tanpa memiliki kompetensi bertanya,
guru tidak mampu menstimuli perkembangan intelektual peserta didik.
Kompetensi bertanya dari para guru akan sangat membantu pelaksanaan
kurikulum 2013, yang menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach),
yaitu mengamati, menanyakan, mengumpulkan data, menganalisis data,
mengambil kesimpulan. Pada saat peserta didik belum mampu merumuskan
pertanyaan secara jelas, maka tugas guru adalah membimbing dan melatih
peserta didik membuat pertanyaaan. Bahkan dalam kurikulum 2013, guru harus
mengurangi, bahkan mengganti penggunaan kata “adalah”, dengan kata tanya,
karena kata adalah tidak memberi rangsangan akal untuk berpikir.
Dalam meningkatkan kualitas proses dikenal adanya model Pembelajaran
Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM). Dalam model
tersebut, peran guru menjadi sangat strategis. Guru harus mampu memberi
peluang dan mendorong siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Guru juga harus mampu membuat proses pembelajaran berjalan efektif dan
sekaligus menyenangkan bagi siswa. Untuk itu, dituntut guru yang kreatif dan
inovatif. Guru yang tidak kreatif dan inovatif akan sulit melibatkan siswa
berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Begitu juga guru yang tidak kreatif
dan inovatif akan sulit untuk membuat proses pembelajaran berjalan efektif dan
menyenangkan.
Dalam upaya membangun pemikiran kreatif, guru harus terlebih dahulu
berpikir kritis. Salah satu ciri dari berpikir kritis adalah bertanya, semakin
banyak bertanya, mengindikasikan adanya kekritisan, Kemudian pertanyaan
tersebut difokuskan pada satu obyek, secara mendalam dan komprehensif.
Selanjutnya adalah bagaimana guru menggunakan kata tanya secara tepat pada
obyek yang sedang dibicarakan. Dan yang tidak kalah penting dalam membuat
pertanyaan yang tepat dan mendalam adalah pemahaman guru tentang
penggunaan masing-masing kata tanya yaitu 5 W + H. Sering kali guru kurang
memperhatikan penggunaan kata tanya. Sering ditemui guru menggunakan kata
tanya “bagaimana” yang tidak tepat. Misal: bagaimana pengaruh X terhadap Y?.
atau bagaimana X mempengaruhi Y?. padahal yang dimaksud adalah: apakah X

74
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

mempengaruhi Y?. Atau apakah X berpengaruh terhadap Y?. Pertanyaan
bagaimana X mempengaruhi Y, jelas berbeda dengan pertanyaan apakah X
berpengaruh terhadap Y?. Pertanyaan bagaimana X berpengaruh terhadap Y,
adalah pertanyaaan mengenai bagaimana proses mempengaruhi. Dan
pertanyaaan ini baru bisa ditanyakan, setelah pertanyaan: apakah X berpengaruh
terhadap Y, dijawab. Artinya telah ada fakta bahwa X berpengaruh terhadap Y.
Di sisi lain, para guru juga sering mengatakan bahwa pertanyaan dengan
kata tanya “apa” merupakan kategori pertanyaaan tingkat rendah. Coba
perhatikan dengan pertanyaan: apa hakikat kehidupan?; Apa yang akan terjadi
kalau semua pohon ditebangi?. Apakah pertanyaan seperti ini termasuk kategori
tingkat rendah?. Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna kata tanya, dan
kemampuan guru untuk mengartikulasikan pertanyaan terhadap suatu obyek
sangat berpengaruh terhadap pemikiran peserta didik.
Setelah guru mampu berpikir kritis, kemudian akan berpikir kreatif,
karena berpikir kreatif diantaraanya ditandai dengan bertanya “bagaimana”.
Misal, bagaimana proses pembelajaran agar berjalan efektif?. Bagaimana agar
peserta didik senang mengikuti pelajaran?, Bagaimana agar peserta didik
kerassan di kelas?, bagaimana agar peserta didik tertarik dengan materi yang
sedang diajarkan?. Pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya
“bagaimana” mendorong seseorang berpikir mencari solusi, cara pemecahan,
atau jalan keluar. Kemampuan memberikan solusi, apalagi yang terbaru,
merupakaan salah satu wujud kreatifitas. Dan hasil dari kreatifitas tersebut
adalah inovasi.
Oleh karena itu, cara pembelajaran inovatif hanya bisa dilakukan jika
guru memiliki kompetensi berpikir kritis dan kreatif. Tanpa guru yang kritis,
tidak akan menghasilkan kreartifitas, dan tanpa kreatifitas, maka tidak akan ada
inovasi. Ini berarti guru harus terus berrpikir yang ditandai dengan bertanya.
Kompetensi bertanya dari para guru inilah yang harus dikembangkan secara
terus menerus, agar mereka mampu menemukan inovasi-inovasi dalam
pembelajaran. Selain itu, dengan terus bertanya, guru akan menjadi pembelajar
yang baik, karena dengan bertanya mereka terus mencari jawaban atas
pertanyaan yang dibuatnya sendiri. Dengan menjadi pembelajar yang baik guru
mampu mendorong dan membimbing peserta didiknya menjadi pembelajar yang
baik pula.
Dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, guru mampu
membimbing peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan
mendalam terhadap apa yang sedang diamati. Pertanyaan-pertanyaan yang tepat
dan mendalam inilah yang akan melahirkan pengetahuan baru. Tetapi jika
gurunya sendiri tidak mampu berpikir kritis dan kreatif, maka guru juga tidak
akan bisa membimbing peserta didik untuk membuat pertanyaan yang tepat dan
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mendalam. Oleh karena itu, guru harus kreatif, sehingga bisa memotivasi,
menstumuli, dan sekaligus menjadi pemebalajar yang baik.
Guru yang kreatif akan mampu menyusun materi ajar dengan
memanfaatkan lingkungan sebagau sumber belajar, sehiungga tidak tergantung
pada buku ajar dari pemerintah. Guru yang kreatif
juga mampu
mengembangkan dan memilih media serta metode pembelajaran yang sesuai
dengan kondisi yang sedang dihadapi. Dalam proses belajar mengajar, selalu
ada dinamika, karena situasi dan kondisi selalu berubah. Antara kelas satu
dengan kelas yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Bahkan dalam
waktu yang berbeda, kelas yang samapun bisa mengalami perubahan. Oleh
karena itu, kreatifitas guru sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi situassi
dan kondisi yang selalu berubah.
Selain kemampuan untuk memotivasi (motivator) dan menstimuli
(stimulator), yang berkaitan dengan intelektual (kreatifitas), serta menjadi
pemebelajar, menurut M Nuh (mantan Mendikbud) guru juga harus memiliki
keikhlasan, kasih sayang, dan idealisme1. Dengan keikhlasan, guru akan bekerja
dengan sungguh-sungguh, tanpa terpengaruh oleh besarnya gaji yang diterima.
Dengan kassih sayang, guru akan dekat dengan peserta didik, sehingga
mempermudah dalam transfer nilai dan pengetahuan. Dan dengan idealisme,
guru memiliki cita-cita bahwa murid-muridnya nanti bisa menjadi orang-orang
hebat, sehingga mereka memiliki gairah (passion) dalam mengajar.
Tugas LPTK
Membangun sosok guru sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan
tanggung jawab LPTK. Empat kompetensi guru, sebagaimana yang dituangkan
dalam UUGD, perlu dijabarkan ke dalam indikator yang jelas dan terukur.
Bahkan empat kompetensi guru dalam UUGD perlu ditambah dengan
kompetensi sebagai motivator dan stimulator yang ditandai dengan kompetensi
bertanya2 , dan sikap sebagai pembelajar, serta memiliki jiwa yang ikhlas, kasih
sayang, dan idealisme. Sebagai lembaga yang menghasilkan guru, LPTK harus
memiliki konsep dan gambaran sosok guru yang akan dihasilkan. Ketidakjelasan
konsep dan indikator tentang sosok guru yang akan dihasilkan, mengakibatkan
proses pendidikan tidak berjalan baik, dan pada gilirannnya output pendidikan
juga tidak baik.
1

Disampaikan pada saat pidato ilmiah dalam rangka dies natalis Unesa tahun 2005.

22

Kompetensi bertanya ini sebenarnya sudah tersirat dalam 10 kompentesi guru, sebagai bagian
dari kompetensi mengelola program belajar mengajar (internet 10 kopetensi guru diunduh
tanggal 30 November 2014, lewat Google search).
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LPTK harus mampu merumuskan kompetensi dan indikator yang
terukur, yang kemudian dijabarkan dalam kurikulum yang mampu menghasilkan
guru-guru yang kreatif. Guru yang kreatif akan mampu menjadi motivator,
stimulator dan sekaligus pembelajar yang baik. Sedang untuk membangun jiwa
yang ikhlas, kasih sayang dan idealisme harus dibentuk melalui suatu proses
pembudayaan yang disertai dengan keteladan, rasionalitas dan penerapan aturan
(law inforcement). Untuk itu LPTK harus memiliki seklolah laboratorium dan
asrama yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan kreatifitas
dan membentuk pribadi pendidik.
Keberadaan sekolah laboratorium di LPTK merupakan keharusan,
sebagai tempat untuk pelatihan para mahassiswa guna meningkatkan
keterampilan mengajar. Sekolah labaoratorium juga menjadi tempat untuk
melakukan peneliitan untuk membangun metode, model pembelajaran dan teori
baru, sekaligus juga untuk mempraktekan hasil-hassil penelitian tersebut. Tanpa
adanya sekolah laboratorium, LPTK akan sulit meningkatkan keterampilan
mengajar dari para calon guru dan mengujicobakan hasil-hasil penelitian.
Sedang keberadaan asrama bukan hanya sekedar sebagai tempat tinggal,
tetapii merupakan sarana untuk membangun karakter dan jiwa sebagai pendidik.
Pembangunan karakter membutuhkan waktu dan metode yang tepat. Diantara
metode pembangunan karakter adalah pembiasaan, keteladanan, rasionalitas dan
penegakan peraturan (law inforcement). Di dalam asrama tersebut, para
mahasiswa dibiasakan untuk mematuhi aturan-aturan yang diturunkan dari nilainilai yang baik. Dengan pembiasaan bersikap dan berperilaku yang baik, akan
terbentuklah karakter yang baik pula.
Meskipun

demikian

harus

dipahami,

bahwa

asrama,

sekolah

labaoratorium, dan kurikulum hanyalah pendukung, yang lebih penting adalah
‘sopir”nya, dalam hal ini adalah para dosen. Apakah para dosen sudah memiliki
kompetensi sebagai motivator, stimulator, dan pembelajar yang baik serta
memiliki leikhlasan, kasih sayang, dan idealisme. Ini merupakan persoalan yang
harus diatasi terlebih dulu oleh LPTK, karena tanpa didukung dengan dosendosen yang kreatif, dan pembelajar, serta memiliki jiwa pendidik, akan sulit
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membimbing mahasiswa menjadi guru yang diharapkan. Ini berarti LPTK juga
harus membangun budaya akademik, yang memungkinkan tumbuhkembanynya
kreatifitas.
Budaya Akademik ini berkaitan dengan budaya membaca, meneliti,
menulis, dan mendiskusikan berbagai isu yang berkaitan dengan masalah
pendidikan dan hasil penelitian untuk diverifikasi atau difalssifikasi, sehingga
memperkuat tingkat kebenaran konsep maupun teori yang dihasilkan. Sikap
akademis, yang haus akan pengetahuan baru dan keterbukaan untuk menerima
kebenaran yang didasarkan pada fakta dan logika yang sehat, harus terus
ditumbuhkembangkan di masyarakat kampus.
LPTK harus melakukan evaluasi diri dan sekaligus revitalisasi terhadap
sumber daya yang dimiliki dengan melakukan pemetaan terhadap kompetensi
para dosennya dengan menggunakan indikator seperti yang akan diterapkan
kepada para guru. Bahkan para dosen harus memiliki kompetensi meneliti dan
menulis.

Kompetensi

meneliti

ini

yang

akan

membuat

dosen

terus

memperbaharui materi ajar dan sekaligus mengembangkan teori, konsep, atau
metode pembelajaran baru.
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Abstract
This study aims to determine the differences in learning outcomes between students
who take science learning with the implementation of the results of authentic assessment
development and learning of students who follow the conventional assessment models in
class V Force V Sukasada Buleleng District of the academic year 2013/2014. The
research is a quasi-experimental research. The study population was all students in grade
V in V Force District of Sukasada, amounting to 5 classes. Samples were students of class
V SD N 2 Pacung amounting to 23 people and students of class V SD N 1 Julah which
amounted to 23 people, the sampling technique used is random sampling. Science
students learning outcome data were collected with a multiple choice test instruments
totaling 35 questions. The data collected were analyzed using descriptive statistics and
inferential statistics (t-test). Based on the analysis of data, obtained t = 3.67 and t table (at
the 5% significance level) = 2.02. This means that t count > t table, so it can be
interpreted that there are significant differences between students' science learning
outcomes that follow learning with authentic assessment development results in learning
the curriculum in 2013 and students who take lessons with conventional assessment
models. Of the arithmetic mean, median scores known science learning outcomes of
students experimental group was 26.35 and the average score of student learning
outcomes IPA control group was 23.30. This means that the average experiment >
average control, so it can be concluded that the application of authentic assessment in the
learning development of the curriculum in 2013 a positive effect on learning outcomes
Elementary fifth grade science students Force V District of Sukasada, Buleleng.
Keywords: authentic assessment, curriculum 2013.
@ Published by Unesa University Press

Pendahuluan
Menurut Permendiknas No. 2 Tahun 2010, Visi Kemdiknas 2025 adalah
menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Insan Indonesia cerdas dan
kompetitif adalah insan yang cerdas komprehensif yaitu cerdas spiritual, cerdas
emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Visi tersebut
diwujudkan dengan memberlakukan Kurikulum 2013. Guru dituntut mampu
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menginternalisasikan kurikulum sesuai dengan potensi, perkembangan peserta didik,
kebutuhan peserta didik, lingkungan sekolah, dan perkembangan IPTEK. Pembelajaran
yang diharapkan dalam kurikulum 2013 adalah (1) lebih menekankan pada pembelajaran
berpusat pada siswa (student centered), (2) berbasis kompetensi, (3) penggunaan
penilaian atau asesmen otentik (authentic assessment) dan (4) berbasis nilai-nilai
karakter.
Namun kenyataan di lapangan masih ditemukan beberapa guru tidak dapat
menjalankan tugas secara profesional karena mereka memiliki kompetensi yang rendah.
Hasil uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LPMP Bali menunjukkan bahwa rerata
penguasaan dalam enam mata uji yang mencakup (1) pengelolaan pembelajaran, (2)
wawasan kependidikan, (3) tematik, (4) Ilmu Pengetahuan Sosial, (5) Ilmu Pengetahuan
Alam, dan (6) matematika adalah di bawah 50% (LPMP Bali, 2012). Selain itu terkait
dengan pendidikan karakter, Maria (2011) menemukan bahwa dimensi-dimensi
pendidikan karakter yang perlu dimunculkan secara prioritas untuk pendidikan karakter di
SD se-kota Denpasar dan Kabupaten Badung yaitu persahabatan, loyalitas, suka
menolong/rasa terharu, disiplin, tanggung jawab, pekerjaan, keberanian, ketekunan,
kejujuran, dan keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan sekarang
ini sedang berada pada era nilai-nilai karakter yang kritis.
Alasan apa urgensinya penelitian ini adalah sudah mulai berlakunya kurikulum
2013 di tingkat SD. Beberapa elemen perubahan pada kurikulum 2013 yaitu perubahan
pada standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi dan standar penilaian. Selain
itu fokus pembelajaran kurikulum 2013 adalah: penguatan pelaksanaan kurikulum
berbasis afeksi dalam pembelajaran; penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap
secara holistik dalam pembelajaran; penguatan pembelajaran siswa aktif, dari siswa diberi
tahu menjadi siswa menjadi tahu dari berbagai sumber belajar dan penguatan penilaian
proses dan hasil. Kurikulum 2013 berupaya agar adanya peningkatan efektifitas
pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang mendukung kreatifitas. Proses penilaian
juga mendukung kreativitas serta membentuk kemampuan pikir order tinggi sejak dini.
Begitu juga dengan Fokus pengembangan kurikulum 2013 adalah: mengurangi/
mengintegrasikan mata pelajaran; mengurangi materi pelajaran; menambah jam belajar;
penguatan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dalam pembelajaran; penguatan
pengetahuan, keterampilan dan sikap secara holistik dalam pembelajaran; penguatan
pembelajaran siswa waktif, dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu dari
berbagai sumber belajar; penguatan penilaian proses dan hasil; tanggap terhadap
perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional dan global.
Berdasarkan permasalahan tersebut guru harus mampu mengembangkan model
asesmen yang dapat mengubah pembelajaran: dari teacher centered menjadi student
centered, dari pembelajaran berbasis materi pelajaran (content-based) menjadi
pembelajaran berbasis kompetensi (competency-based), dari penilaian hanya paper and
pencil test ke asesmen otentik (authentic assessment) dan, dari pendidikan beroritensi
materi ke pendidikan beroritensi nilai-nilai karakter sehingga pendidikan mampu
menciptakan pengalaman bagi siswa untuk membangun dan membentuk karakter unggul.
Untuk memenuhi tuntutan implementasi kurikulum 2013, maka sangat penting
dikembangkan beberapa model asesmen yang dapat meningkatkan kompetensi dalam
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implementasi kurikulum 2013. Komptensi yang dimaksud adalah komptensi sikap,
pengetahuan dan keterampilan siswa. Beberapa model asesmen dapat diturunkan dari
model asesmen diantaranya yaitu: proyek dan asesmen kinerja.

Berdasarkan pemaparan tersebut diduga terdapat perbedaan hasil belajar IPA
antara siswa yang diberikan asesmen autentik dengan siswa yang diberikan
asesmen konvensional dalam pembelajaran menggunakan kurikulum 2013.
Metode
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Langkah awal penelitian
ini adalah melakukan pengembangan asesmen dengan model ADDIE. Hasil
pengembangan kemudian di ujicobakan pada sampel terbatas. Pengembangan dilakukan
pada konsentrasi materi yang menyangkut Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Secara
operasional pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum
2013 dikonsentrasikan pada pengembangan asesmen projek dan kinerja pada materi sains.
Dalam implementasinya dilakukan dengan proses pembelajaran saintifik. Semua langkah
pembelajaran mengikuti langkah-langkah pembelajaran saintifik yaitu 5M (mengamati,
menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan).

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SD di Gugus V Kecamatan
Sukasada Kabupaten Buleleng pada rentang waktu semester II (genap) tahun
pelajaran 2013/2014. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD di
Gugus V Kecamatan Sukasada. Jumlah SD keseluruhannya sebanyak 5 SD
dengan jumlah seluruh siswa adalah 126 siswa.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik random sampling. Teknik ini dilakukan dengan mencampur subjek-subjek
di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama dan mendapat hak yang
sama untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi anggota sampel (Agung,
2010). Sampel yang dirandom dalam penelitian ini adalah kelas, karena dalam
eksperimen tidak memungkinkan untuk merubah kelas yang ada. Kelas yang
dirandom merupakan kelas dalam jenjang yang sama. Kelas-kelas tersebut adalah
kelas V dari masing-masing sekolah dasar di Gugus V Kecamatan Sukasada
Kabupaten Buleleng.
Dari lima sekolah dasar yang ada di Gugus V Kecamatan Sukasada,
dilakukan pengundian untuk diambil dua kelas yang dijadikan sampel penelitian.
Berdasarkan hasil random sampling, diperoleh siswa kelas V SD N 2 Pacung
yang berjumlah 23 orang dan siswa kelas V SD N 1 Julah yang berjumlah 23
orang sebagai sampel penelitian. Berdasarkan hasil pengundian untuk menentukan
kelas eksperimen dan kontrol, diperoleh siswa kelas V SD N 2 Pacung sebagai
kelas eksperimen dan siswa kelas V SD N 1 Julah sebagai kelas kontrol. Kelas
eksperimen diberikan perlakuan dengan Pengembangan asesmen autentik dalam
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pembelajaran dengan kurikulum 2013 dan kelas kontrol diberikan perlakuan
model asesmen konvensional.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes. Menurut
Arikunto (2002:53) menyatakan bahwa “tes adalah merupakan alat atau prosedur
yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan
cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan”. Metode tes yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tes objektif yaitu pilihan ganda dengan jumlah soal 35 butir
soal.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik
deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan
untuk menghitung nilai rata-rata, modus, median, standar deviasi, varian, skor
maksimum, dan skor minimum, sedangkan analisis statistik inferensial digunakan
untuk menganalisis hipotesis yang diajukan. Adapun teknik yang digunakan untuk
menganalisis hipotesis penelitian adalah uji-t (separated varians). Sebelum
melakukan uji hipotesis, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan perlu
dibuktikan. Persyaratan yang dimaksud yaitu: (1) data yang dianalisis harus
berdistribusi normal, (2) mengetahui data yang dianalisis bersifat homogen atau
tidak. Kedua prasyarat tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, maka untuk
memenuhi hal tersebut dilakukanlah uji prasyarat analisis dengan melakukan uji
normalitas dan uji homogenitas.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Hasil penelitian
Deskripsi hasil penelitian diuraikan pada tabel 1, sedangkan uji hipotesis
diuraikan pada tabel 2.

Tabel 1. Deskripsi data hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol
Statistik
Skor Tertinggi
Skor Terendah
Rentangan
Mean
Median
Modus
Varians
Standar Deviasi

Kelompok
Eksperimen
31
21
10
26,35
26,67
27,17
7,69
2,77

Kelompok Kontrol
29
18
11
23,30
22,78
22,30
8,22
2,87
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Sebelum melakukan uji hipotesis maka harus dilakukan beberapa uji prasyarat.
terhadap sebaran data hasil belajar IPA yang meliputi uji normalitas terhadap skor posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dan uji homogenitas varians kedua
kelompok. Uji normalitas ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kedua sampel tersebut
bedistribusi normal.
Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh 
eksperimen adalah 0,944 dan 
7,815. Hal ini berarti, 

2

hit

2

tab

2

hasil post-test kelompok

hit

dengan taraf signifikansi 5% dan db = 3 adalah

hasil post-test kelompok eksperimen lebih kecil dari 

2

tab

(

 2 hit   2 tab ) sehingga data hasil post-test kelompok eksperimen berdistribusi normal.
Sedangkan, 

2

hit

hasil post-test kelompok kontrol adalah 1,475 dan 

signifikansi 5% dan db = 3 adalah 7,815. Hal ini berarti, 
kontrol lebih kecil dari 

2

tab

(

2

2

hit

2

tab

dengan taraf

hasil post-test kelompok

  2 tab ) sehingga data hasil post-test kelompok

hit

kontrol berdistribusi normal.
Setelah mengetahui hasil uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji homogenitas
dengan rumus uji-F. Dari hasil perhitungan uji-F diketahui Fhit hasil post-test kelompok
eksperimen dan kontrol adalah 1,069. Sedangkan Ftab dengan dbpembilang = 22, dbpenyebut =
22, dan taraf signifikansi 5% adalah 2,028. Hal ini berarti, varians data hasil post-test
kelompok eksperimen dan kontrol adalah homogen.
Hipotesis penelitian yang diuji adalah terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang
signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan pengembangan
asesmen autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 dibandingan dengan siswa
yang mengikuti pembelajaran yang menggunakan model asesmen konvensional pada
siswa kelas V semester genap di SD Gugus V Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng
tahun pelajaran 2013/2014.
Uji hipotesis ini menggunakan uji-t independent “sampel tidak berkorelasi”.
Mengacu pada pemaparan di atas bahwa data hasil belajar IPA kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol adalah berdistribusi normal dan varians kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol adalah homogen. Selain itu jumlah siswa pada tiap kelas sama, baik itu
kelas eksperimen maupun kelas kontrol, maka pada uji-t sampel tidak berkorelasi ini
digunakan rumus uji-t separated varians. Adapun hasil analisis untuk uji-t disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Hasil uji hipotesis
Kelompok
Sampel
Eksperimen
Kontrol

N

X

2

2

3

6,35
2

3

D
b

t
hitung

4
2

4

Kesi
mpulan

2

H0
ditolak

tabel

3
,67

t

,02

3,30
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Berdasarkan hasil perhitungan uji-t, diperoleh thit sebesar 3,67. Sedangkan, ttab
dengan db = 44 dan taraf signifikansi 95% adalah 2,02. Hal ini berarti, thit lebih besar dari
ttab (thit > ttab) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat
diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara siswa
yang mengikuti pembelajaran dengan pengembangan asesmen autentik dalam
pembelajaran dengan kurikulum 2013 dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan
model asesmen konvensional pada siswa kelas V di SD Gugus V Kecamatan Sukasada
Kabupaten Buleleng tahun pelajaran 2013/2014.
Pembahasan
Pembahasan pada penelitian ini memaparkan hasil belajar IPA siswa baik pada
kelompok yang belajar menggunakan pengembangan asesmen autentik dalam
pembelajaran dengan kurikulum 2013 maupun dengan siswa yang belajar menggunakan
model asesmen konvensional.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa yang dicapai
dengan menggunakan pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran dengan
kurikulum 2013 berbeda dengan siswa yang belajar menggunakan model asesmen
konvensional. Secara deskriptif, kelompok yang belajar menggunakan pengembangan
asesmen autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 memiliki skor rata-rata
hasil belajar sebesar 26,35, sedangkan kelompok yang belajar dengan menggunakan
model asesmen konvensional memiliki skor rata-rata hasil belajar sebesar 23,30. Hal ini
menunjukkan hasil belajar IPA siswa yang belajar menggunakan Pengembangan asesmen
autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 lebih tinggi daripada siswa yang
belajar menggunakan model asesmen konvensional.
Hasil uji-t terhadap hipotesis penelitian yang diajukan menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara kelompok yang belajar menggunakan
pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 dengan
kelompok yang belajar menggunakan model asesmen konvensional. Hal tersebut dapat
terlihat berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pengaruh model pembelajaran
terhadap hasil belajar IPA siswa mempunyai nilai statistik t = 3,67 dan t tab (db = dan taraf
signifikansi 5%) = 2,02. Secara statistik hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 dan model
asesmen konvensional berbeda secara signifikan dalam pencapaian hasil belajar IPA
siswa pada taraf signifikansi 5%.
Hasil penelitian ini telah membuktikan hipotesis yang diajukan, yaitu terdapat
perbedaan hasil belajar IPA siswa antara kelompok yang belajar menggunakan
Pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 dengan
kelompok yang belajar menggunakan model asesmen konvensional.
Secara teoretis pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran dengan
kurikulum 2013 lebih unggul dari pada model asesmen konvensional. Pengembangan
asesmen autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 dapat dipahami sebagai
pembelajaran yang berpusat pada pebelajar (student centered) dengan guru berperan
sebagai moderator dan fasilitator (mediator) sedangkan siswa secara aktif mengkonstruksi
pengetahuannya sendiri melalui penciptaan ide-ide untuk mendapatkan konsep dari
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pengetahuan itu secara langsung, cara belajar seperti ini akan memberikan efek yang baik
bagi siswa dalam memahami pengetahuan itu dan tidak dipungkiri pengetahuan yang
didapat itu dapat bertahan lama tersimpan dalam memori siswa karena siswa. Selain itu
dalam proses pembelajaran dengan pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran
dengan kurikulum 2013 dituntun untuk menguasai keterampilan proses sains.
Keterampilan proses ini sangat penting bagi siswa karena melalui keterampilan proses
sains dapat membekali siswa berupa keterampilan-keterampilan memecahkan masalah
dalam pembelajaran, seperti keterampilan, mengobservasi (mengamati), merencanakan,
mengajukan hipotesis, menginterpretasikan, dan keterampilan mengkomunikasikan hasil
temuan atau pengetahuan itu secara sistematis dan benar.
Secara operasional pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran dengan
kurikulum 2013 dkonsentrasikan pada pengembangan asesmen projek dan kinerja pada
materi sains. Dalam implementasinya dilakukan dengan kolaborasi dengan proses
pembelajaran saintifik. Semua langkah-langkah pembelajaran mengikuti langkah-langkah
pembelajaran saintifik yaitu 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan
mengkomunikasikan).
Kekuatan Pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran dengan
kurikulum 2013 adalah menunjang munculnya proses pembelajaran yang interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk belajar IPA.
Kelebihan Pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013
terletak pada proses pencarian dan pengkonstruksian pengetahuan sehingga guru hanya
berperan sebagai fasilitator, mediator, dan evaluator dalam proses pembelajaran. Guru
tidak perlu mentransfer pengetahuannya secara penuh kepada siswa tetapi mengajak
siswa untuk berpikir dan mencari jawaban sendiri atas permasalahan yang diberikan oleh
guru maupun siswa itu sendiri melalui diskusi kelas maupun diskusi kelompok
berdasarkan pengalaman mereka yang telah diperoleh dari kehidupan sehari-hari.
Berbeda dengan model asesmen konvensional. Pelaksanaan proses
pembelajarannya mengutamakan penyampaian materi secara jelas dan menyeluruh bagi
siswa dan pemberian soal-soal latihan yang ada pada buku paket dan buku LKS. Latihan
soal-soal lebih ditekankan pada materi yang telah disampaikan sebelumnya tanpa ada
tindak lanjut untuk memberikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari siswa, tetapi masih berhubungan dengan materi yang dipelajari.
Peran serta siswa dalam pembelajaran masih dipengaruhi oleh guru dan ini terlihat saat
guru menyampaikan materi pelajaran. Siswa tidak diberi kesempatan untuk menggunakan
daya nalarnya dalam menemukan sendiri pengetahuan yang berkaitan dengan materi
pelajaran karena guru telah menyampaikan materi itu secara detail, akibatnya siswa hanya
bisa menguasai pengetahuan tentang materi yang dipelajari secara abstrak sebagai efek
dari kurangnya pengalaman nyata siswa untuk mengkonstruksi sendiri konsep-konsep
pengetahuan itu.
Model asesmen konvensional lebih menekankan pada aktivitas guru (teacher
centered). Secara operasional model asesmen konvensional dimulai dari 1) kegiatan
pendahuluan, guru menyampaikan informasi awal sebagai pembuka dan menyampaikan
materi yang akan dibahas, 2) kegiatan inti, guru menjelaskan materi pelajaran secara utuh
dan menyeluruh, 3) guru menyuruh siswa untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada
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buku paket dan buku LKS, 4) kegiatan penutup, guru memberikan evaluasi atau memberi
soal-soal untuk dikerjakan di rumah. Proses pembelajaran dengan model konvensional
akan berlangsung apabila ada guru yang memberikan informasi atau arahan kepada siswa
untuk belajar melalui penyampaian materi pelajaran secara detail. Tanpa ada guru proses
pembelajaran tidak akan berlangsung secara optimal dan kondusif sesuai dengan tujuan
yang ditetapkan. Pembelajaran dengan model konvensional cenderung dominan
menggunakan metode ceramah dalam menyajikan materi pelajaran tanpa
mempertimbangkan untuk menggunakan metode pembelajaran lain yang lebih efektif dan
inovatif. Dalam prosesnya siswa hanya dituntut untuk menyimak dan mencatat apa yang
disampaikan oleh guru pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Cara belajar
seperti ini akan membuat siswa pasif, ngantuk dan bosan dalam mengikuti proses
pembelajaran, akibatnya pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif.
Pembelajaran dengan model konvensional sumber belajarnya hanya
menggunakan buku paket dan buku LKS tanpa mengusahakan untuk mencari atau
menggunakan sumber buku lain yang relevan dan mendukung pembelajaran agar lebih
inovatif. Selain itu media dalam pembelajaran konvensional hanya menggunakan papan
tulis dan kapur sebagai pendukung untuk menyajikan materi pelajaran. Pembelajaran
seperti ini akan mengakibatkan siswa hanya menguasai pengetahuan melalui satu sumber
dan pengetahuan yang dimiliki siswa masih cenderung bersifat khayalan atau verbal
karena sumber belajar dan media yang digunakan guru belum mencerminkan bahwa
belajar itu menggunakan berbagai macam sumber atau aneka sumber.
Berdasarkan pemaparan di atas tentang Pengembangan asesmen autentik dalam
pembelajaran dengan kurikulum 2013 dan model asesmen konvensional dapat dilihat
bahwa secara secara konseptual dan operasional antara kedua model tersebut terdapat
perbedaan yang jelas. Dalam proses pembelajaran apabila kedua model ini diterapkan dan
hasil dari penerapan kedua model ini dibandingkan maka akan terjadi perbedaan pula.
Pengembangan asesmen autentik dalam penelitian ini adalah proses
pengembangan asesmen yang menekankan proses pengumpulan data siswa yang
dilakukan selama proses pembelajaran dan hasil belajar yang dijadikan umpan balik
untuk perkembangan pembelajaran siswa dan sebagai bahan pengambilan keputusan
terhadap status siswa (formatif dan sumatif).
Hasil penelitian sesuai dengan dengan teori dari Wiggins (1993) yang
mengatakan bahwa asesmen otentik merupakan “engaging and worthy problems or
questions of importance, in which students must use knowledge to fashion performances
effectively and creatively. The tasks are either replicas of or analogous to the kinds of
problems faced by adult citizens and consumers or professionals in the field.” Hal ini
dapat dilihat dari aktivitas siswa yang terlibat aktif dalam penyelesaian masalah dimana
dia menggunakan pengetahuannya dalam kinerja secara efektif dan kreatif.
Berdasarkan pemaparan di atas baik secara teoretis maupun operasional empirik,
dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa yang belajar menggunakan Pengembangan
asesmen autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 lebih tinggi daripada siswa
yang belajar menggunakan model asesmen konvensional. Begitu juga secara deskriptif
skor rata-rata hasil belajar IPA siswa yang belajar menggunakan Pengembangan asesmen
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autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 lebih tinggi dibandingkan siswa
yang belajar dengan model asesmen konvensional. Hal ini dapat diidentifikasi beberapa
temuan dari peneliti yang menunjukkan keunggulan dari Pengembangan asesmen autentik
dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 dibandingkan dengan model asesmen
konvensional adalah sebagai berikut.
Pertama, dalam proses pembelajaran siswa terlihat antusias mengikuti
pembelajaran karena proses pembelajaran dengan pengembangan asesmen autentik dalam
pembelajaran dengan kurikulum 2013 dalam penyampaian materi pelajaran selalu
dikaitkan dengan masalah yang kontekstual atau dikaitkan dengan pengalaman siswa
dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dalam pembelajaran menggunakan media-media
yang dapat membantu siswa mengerti dan memahami materi pelajaran seperti media
gambar dan media power point untuk menyajikan gambar-gambar dan video-video yang
sesuai dengan materi pelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media gambar dan
video akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga siswa akan antusias
dalam mengikuti pelajaran IPA.
Kedua, siswa dalam mengikuti proses pembelajaran terlihat aktif karena dalam
pembelajaran siswa diajak ikut serta secara aktif melalui kegiatan praktikum dan diskusi
kelompok. Dalam kegiatan praktikum dan diskusi semua siswa aktif dan antusias
menyiapkan alat-alat yang digunakan praktik sampai pada akhirnya kegiatan mengamati
hasil dari praktikum dan mendiskusikan hasil dari praktikum dengan menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKS. Kegiatan praktikum dan diskusi ini
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan dan
kemampuannya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam proses
pembelajaran sehingga siswa tidak pasif dalam pembelajaran. Selain itu melalui kegiatan
praktikum dan diskusi akan dapat melatih kemampuan siswa untuk mengkonstruksi
pengetahuannya melalui kegiatan nyata atau praktik.
Ketiga,

pembelajaran

dengan

pengembangan

asesmen

autentik

dalam

impelemtasi kurikulum 2013 sangat menarik dan menyenangkan karena siswa diajak
terlibat langsung dalam pembelajaran melalui observasi atau pengamatan secara nyata di
lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar siswa. Pembelajaran seperti ini akan
memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar IPA secara mendalam melalui
pengamatan secara nyata, sehingga siswa tidak cepat bosan dan mengantuk dalam belajar
karena siswa dilibatkan secara penuh dalam belajar.
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Keempat, dengan adanya umpan balik siswa menjadi lebih termotivasi dalam
meningkatkan prestasi dirinya. Pada hari-hari berikutnya siswa lebih sangat kelihatan
lebih siap dalam mengikuti proses pembelajaran.
Implikasi temuan penelitian ini adalah pembelajaran IPA dapat memberikan hasil
belajar yang optimal jika implementasi pembelajaran didasarkan pada paradigma
pembelajaran konstruktivisme. Pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran
dengan kurikulum 2013 berfungsi sebagai umpan balik untuk memberikan respons
kepada siswa untuk memperbaiki dirinya. Selain itu itu pengembangan asesmen autentik
juga merupakan salah satu pengembangan asemen pembelajaran yang berlandaskan teori
belajar atau paradigma konstruktivisme, dimana dalam kegiatan pembelajaran antara
konsep yang dipelajari dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga akan
memberikan peluang yang cukup besar dalam proses pembelajaran IPA yang lebih
bermakna dan siswa akan membangun pengetahuannya sendiri melalui proses aktif dalam
proses pembelajaran berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Selain itu,
Pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 tidak
hanya mementingkan aktivitas siswa secara individu, tetapi juga kontribusi terhadap
anggota kelompok sehingga dapat mengoptimalkan kerja sama antar anggota kelompok.
Hal ini dapat melatih siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
dalam kelompoknya. Pengembangan asesmen autentik dalam pembelajaran dengan
kurikulum 2013 dapat diunggulkan dalam rangka meningkatkan hasil belajar IPA siswa.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran menggunakan hasil pengembangan asesmen autentik dalam
pembelajaran dengan kurikulum 2013 berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas
V SD Gugus V Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng tahun pelajaran 2013/2014.
Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, penulis merekomendasikan
kepada seluruh guru-guru yang sudah dan akan mengimplementasikan kurikulum 2013,
untuk lebih mengefektifkan pembelajaran disarankan mengembangkan asesmen autentik
untuk menunjang pembelajaran dengan kurikulum 2013. Untuk lebih meningkatkan
keakuratan hasil penelitian ini, kepada yang berminat perlu melakukan penelitian sejenis
dengan melibatkan sampel yang lebih banyak, wilayah yang lebih luas dan tingkat kelas
yang beragam.
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Universitas bagi LPTK eks IKIP
Faridah
Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar
Email: faridah@unm.ac.id HP: 081342252446
Abstract
This paper provides an overview about teacher education program which has
been a major characteristic of LPTK. It begins with a general description about
what educational practitioners thought about the conversion. Historical overview
about the conversion of IKIP to university is the explained to refresh the initial
purpose of the conversion. Documentary analysis is the main method used to
explain the aims of the status change. A study related to the impact of the
conversion to the LPTK ex IKIP is also delivered shortly. It then follows by
literature reviews about teacher education program specifically the discussion
about what student teachers are expected to learn to become a teacher. It ends by
presenting challenges faced by LPTK especially for those of IKIPs regarding the
future development of teacher education program.
Keywords: LPTK, IKIP, teacher education.
@ Published by Unesa University Press
Pendahuluan
Akhir tahun 90-an merupakan sebuah momentum penting bagi Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidkan (IKIP) di Indonesia. Pada masa itu, 11 IKIP
berubah status menjadi Universitas. Menurut Buchori (2007), perubahan dari IKIP
menjadi universitas ini karena adanya keinginan IKIP untuk menjadi ‘setara’
dengan universitas.
Perubahan IKIP menjadi universitas ini melahirkan pro kontra dari para
pemerhati pendidikan. Yang setuju dengan konversi ini berasumsi bahwa dengan
perubahan status ini akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan guru dan akan
membuka peluang bagi eks IKIP untuk juga berkompetisi dengan universitasuniversitas lain. Dengan adanya perubahan status dari IKIP menjadi universitas,
universitas mantan IKIP memperoleh kewenangan tambahan untuk membuka
program-program studi non kependidikan, yang mengacu kepada pengembangan
ilmu murni. Kewenangan tambahan inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran
dari beberapa praktisi pendidikan di Indonesia.
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Kekhawatiran akan dampak perubahan status ini cukup bervariasi. Segregeg
(2000) misalnya khawatir akan adanya ketidakjelasan mengenai identitas
professional dari para dosen pendidik calon guru. Karena dengan adanya
perubahan status ini, para dosen diarahkan untuk melanjutkan pendidikannya pada
bidang non-kependidikan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap identitas mereka
sebagai dosen profesional. Menurut Wilonoyudho (2012), hal ini juga berdampak
terhadap penelitian-penelitian di bidang pengajaran dan pendidikan yang
sebelumnya menjadi fokus bagi IKIP. Kebijakan untuk menyekolahkan dosen
pada bidang-bidang ilmu murni akan membuat bidang kajian dan penelitian dosen
tidak lagi fokus pada bidang-bidang yang terkait dengan pengajaran, pendidikan,
dan pendidikan guru.
Makalah ini mencoba untuk mengkaji mengenai eksistensi Universitas eks
IKIP terutama terkait pengembangan keilmuan di bidang pengajaran, pendidikan,
dan pendidikan keguruan.
Metode
Guna memahami latar belakang konversi IKIP menjadi universitas dan
bagaimana eksistensi universitas eks IKIP sebagai Lembaga Pendidik Tenaga
Pendidikan dan Kependidikan (LPTK), makalah ini secara singkat memaparkan
latar belakang konversi IKIP menjadi universitas. Sumber data yang digunakan
adalah dokumen Bank Dunia sebagai lembaga donor yang pada akhir tahun 90-an
melakasanakan projek Secondary School Teacher Development program, yang
salah satu kegiatannya adalah persiapan perluasan mandat, konversi dari IKIP
menjadi universitas. Deskripsi singkat dan analisis dokumen terkait program Bank
Dunia tersebut merupakan bagian penting dari makalah ini untuk memahami
kembali latar belakang, tujuan dan esensi konversi IKIP menjadi universitas.
Deskripsi singkat mengenai pendidikan guru juga dipaparkan dengan
menggunakan kajian-kajian yang membahas tentang pendidikan guru dan
pengetahuan apa saja yang perlu diberikan kepada seorang calon guru.
Pembahasan
a. Memahami Konversi IKIP Menjadi Universitas
Konversi dari IKIP menjadi universitas awalnya merupakan bagian dari
program Bank Dunia, Secondary School Teacher Development yang berlangsung
pada tahun 1996-2001. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan
kualitas pengajaran dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah menengah di
Indonesia (Bank Dunia, 2003). Dokumen lain, Bank Dunia (1996) menyatakan
bahwa peningkatan kualitas pendidikan menengah ini akan dilakukan dengan
cara: (1) Memperbaiki pre-service dan in-service pendidikan guru; (2)
Memperkuat hubungan antara LPTK dengan sekolah-sekolah menengah; (3)
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Meningkatkan kualifikasi tenaga akademik (dosen); (4) Pengembangan kapasitas
penelitian pendidikan; dan (5) Persiapan perluasan mandat, konversi dari IKIP
menjadi universitas.
Berdasarkan laporan implementasi program yang dikeluarkan oleh Bank
Dunia (2003), dinyatakan bahwa perbaikan proses belajar mengajar di sekolahsekolah menengah dilakukan melalui perbaikan program pendidikan guru yang
diselenggarakan oleh 31 institut pendidikan guru di Indonesia.
Berdasarkan dua dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tersebut,
dapat dilihat bahwa konversi dari IKIP ke universitas pada awalnya merupakan
bagian dari program untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar di
sekolah menengah di Indonesia. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan melalui
perbaikan LPTK sebagai institusi penghasil guru. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa konversi dari IKIP menjadi universitas merupakan salah satu
dari 5 pendekatan yang dilakukan pada masa itu, dan merupakan bagian dari
program untuk meningkatkan kualitas guru dan proses belajar mengajar di sekolah
menengah di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah setelah
menjadi universitas, tantangan apa yang diadapi oleh LPTK eks IKIP terutama
terkait dengan pendidikan guru, dan kajian keilmuan di bidang pengajaran,
pendidikan, dan pendidikan keguruan. Menarik untuk dicermati salah satu
pernyataan Bank Dunia terkait dampak konversi IKIP menjadi universitas
terhadap pendidikan guru:
The wider mandate was never well connected to the project objective of
fostering better teaching and learning in secondary schools except in a
negative sense-converted training institutions were at risk of losing their
motivation and capacity for excellence in teacher education. (Bank Dunia,
2003, hal.3)
Setelah perubahan IKIP menjadi universitas, program-program studi yang
ditawarkan oleh universitas eks IKIP mengalami perubahan. Universitas eks IKIP
memperoleh perluasan mandat untuk juga membuka dan mengelola programprogram non-kependidikan. Dalam rangka merespons kebijakan tersebut, cukup
banyak tenaga dosen yang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi diarahkan untuk mengambil bidang non-kependidikan. Hal ini tentu
berdampak terhadap kajian-kajian keilmuan, penelitian, dan praktik-praktik terkait
pengajaran, pendidikan, dan pendidikan keguruan.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Faridah (2013), kebijakan
universitas untuk memfasilitasi dosen agar mengambil bidang non-kependidikan
ketika mereka melakukan studi lanjut, ternyata telah berdampak terhadap identitas
profesionalisme mereka. Salah satu dampak yang dirasakan oleh para tenaga
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akademik tersebut adalah adanya perluasan kewenangan yang diberikan kepada
mereka untuk mengajar di dua program studi yang berbeda, prodi kependidikan
dan prodi non-kependidikan. Dengan adanya perluasan kewenangan tambahan
tersebut, fokus kajian mereka terhadap bidang pengajaran dan pendidikan juga
mengalami distorsi. Bahkan, menurut Faridah (2013), ada dosen yang menyatakan
bingung apakah dia adalah seorang dosen pendidik guru, karena dia mengajar di
prodi pendidikan, ataukah dia adalah seorang ilmuwan murni, karena latar
belakang keilmuannya adalah bidang ilmu murni dan tugas mengajarnya di prodi
non-kependidikan.
Hasil penelitian tersebut tentu saja tidak bisa digeneralisir terjadi di semua
LPTK eks IKIP. Namun terdapat satu hal yang menurut penulis perlu dicermati
adalah bagaimana memaknai konversi menjadi universitas, terutama terhadap
pengembangan keilmuan di bidang pengajaran, pendidikan, dan pendidikan
keguruan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ke depan.
Dan hal ini, terkait erat dengan tata kelola dan sumber daya internal yang terdapat
di dalam LPTK eks IKIP tersebut. Jika tidak berhati-hati, maka LPTK eks IKIP
ini akan kehilangan spirit sebagai institusi penghasil guru, terutama terkait dengan
kajian dan pengembangan keilmua di tiga ranah yang merupakan fokus utama
LPTK, yaitu pengajaran, pendidikan, dan pendidikan keguruan. Belum lagi terkait
isu-isu lain yang berhubungan dengan pendidikan seperti kepemimpinan dan
manajemen pendidikan, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus,
perencanaan pendidikan, dan hal lain yang idealnya menjadi fokus bagi LPTK eks
IKIP.
b. Pendidikan Guru dan Pengembangan LPTK
Kebijakan mengenai pendidikan guru telah mengalami berbagai macam
perubahan dan pengembangan. Karena LPTK merupakan satu-satunya lembaga
pendidikan yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan
pendidikan guru di Indonesia, tantangan yang perlu dijawab adalah sejauh mana
LPTK mampu merespons kebutuhan guru yang berkualitas untuk jenjang
pendidikan dasar dan menengah. Perlu digarisbawahi, khusus LPTK eks IKIP,
meskipun mereka telah berubah status menjadi universitas, mereka tetap dikenal
sebagai tempat pengembangan ilmu-ilmu pendidikan dan pengajaran, dan
terutama sekali sebagai lembaga pendidik calon guru. Bahkan, tantangan ini
menjadi semakin besar karena sebagai universitas, kontribusi terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan semakin dituntut agar mendapatkan pengakuan
yang setara dengan universitas-universitas lain yang sudah lama berdiri seperti UI,
ITB, UNHAS, IPB, dan ITS.
Tahun 2005 merupakan awal munculnya kebijakan dan peraturan terkait
guru profesional ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Guru dan
Dosen. Selanjutnya pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang
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Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru melalui Permendiknas
Nomor 16 Tahun 2007 (Kementrian Pendidikan Nasional, 2007). Kemudian pada
tahun 2009, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Program Pendidikan
Profesi Guru Prajabatan (Kementrian Pendidikan Nasional, 2009a) dan Sertifikasi
bagu Guru dalam Jabatan (Kementrian Pendidikan Nasional, 2009b). Sejak tahun
2011, pemerintah juga telah menyelenggarakan pendidikan guru yang bervariatif
di antaranya Pendidikan Profesi Guru Terpadu (PPGT), Pendidikan Profesi Guru
Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (PPG SM3T), PPG
Kolaboratif, yang semua tujuannya adalah sama, yaitu menghasilkan guru yang
kompeten dan berkarakter. Banyaknya kebijakan dan peraturan terkait
profesionalisme guru dan pendidikan guru tersebut sesungguhnya mencerminkan
bahwa guru yang berkualitas merupakan tantangan bangsa yang harus direspons
secara bijak oleh LPTK.
Standar kualifikasi dan kompetensi guru yang sudah dikeluarkan oleh
pemerintah idealnya menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum pendidikan
guru. Jika kita mencoba mencermati kurikulum Pendidikan Profesi Guru yang ada
sekarang, kecenderungannya masih sangat fokus kepada bagaimana mengajarkan
mata pelajaran tertentu. Penguasaan konten terhadap materi ajar, bagaimana
mengajarkannya, media apa yang dapat digunakan, dan teknik evaluasi yang
digunakan, merupakan unsur utama dalam kurikulum pendidikan guru yang ada
sekarang ini. Padahal, tugas seorang guru bukanlah sekedar mengajar, melainkan
juga mendidik.
Beberapa kajian mengenai pendidikan guru menekankan bahwa
pengetahuan tentang konten memang penting tetapi belum cukup bagi seorang
calon guru dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Kemampuan berpikir
tingkat tinggi (Grant, 2008), kemampuan untuk memfasilitasi peserta didik untuk
belajar (Ball dan Forzani, 2009), termasuk kemampuan untuk memahami budaya
setempat (Corbett, 2010) merupakan unsur-unsur penting yang perlu untuk
diketahui oleh seorang calon guru.
Indonesia dengan konteks sekolah dan karakteristik siswa yang sangat
heterogen memerlukan kemampuan seorang guru yang lebih dari sekedar
mengajarkan mata pelajaran tertentu. Hal ini merupakan tantangan bagi LPTK
untuk mengembangkan sebuah pola pendidikan profesi guru yang mampu
menghasilkan guru yang kritis, reflektif dan kreatif dalam membelajarkan siswa.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Darling-Hammond (2000) bahwa seorang calon
guru diharapkan mampu untuk berpikir kritis agar dapat memaknai pengalaman
yang mereka peroleh sebagai sebuah pengalaman belajar.
Hal lain yang juga perlu mendapatan perhatian adalah tentang model
praktikum calon guru yang selama ini dikenal dengan istilah Praktek Pengenalan
Lapangan (PPL). Ball dan Forzani (2009) menyarankan tentang pentingnya
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pendidikan guru untuk fokus pada praktik. Praktik yang dimaksud bukan sekedar
bagaimana mengajar di kelas, melainkan termasuk di dalamnya keterampilan
komunikasi, keterampilan merespons pertanyaan dari siswa, keterampilan
melakukan refleksi, dan keterampilan membuat soal atau pertanyaan.
Selain hal-hal yang bersifat teknis di atas, beberapa literatur juga
menyebutkan tentang pentingnya para calon guru untuk belajar ilmu-ilmu dasar
seperti filsafat, sosiologi, psikologi. Pengetahuan yang memadai tentang ilmuilmu dasar diharapkan dapat membantu calon guru untuk mengambil sebuah
keputusan yang etis dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, dapat
memahami dasar-dasar tentang perkembangan peserta didik, dan juga siap untuk
berinteraksi dengan siswa yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan
budaya yang berbeda.
LPTK sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan
Pendidikan Profesi Guru memiliki tanggung jawab moral untuk merespon
kebutuhan guru yang berkualitas dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan
nasional kita. Pengembangan model dan kurikulum pendidikan guru perlu
mengacu kepada kajian-kajian dan penelitian-penelitian di bidang pendidikan
keguruan. Hal ini akan membantu untuk memperkaya referensi tentang praktekpraktek dan isu-isu terkait pendidikan keguruan.Sekedar mengingatkan kembali,
Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) menyebutkan bahwa
tujuan pendidikan nasional kita adalah untuk mengembangkan “potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tantangan bagi kita
LPTK adalah, guru seperti apa yang perlu dihasilkan untuk bias mencapai tujuan
pendidikan nasional tersebut. Selanjutnya, pendidikan guru seperti apa yang perlu
dikembangkan agar luaran pendidikan guru mampu berkontribusi terhadap
tercapainya tujuan pendidikan tersebut.
Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa peran LPTK menjadi
semakin penting dalam pengembangan pendidikan guru di Indonesia. Banyaknya
kebiijakan mengenai pendidikan profesi guru memperlihatkan bahwa pemerintah
memberikan perhatian yang lebih terhadap kualitas guru. Melihat kembali sejarah
terjadinya konversi IKIP menjadi universitas, perubahan status menjadi
universitas diharapkan dapat membawa LPTK untuk memperbaiki kualitas guru di
jenjang sekolah menengah melalui perbaikan kualitas pendidikan guru yang
menjadi kewenangan LPTK.
Beberapa isu mengenai pendidikan guru seperti yang dipaparkan di atas
memberikan gambaran bahwa mempersiapkan calon guru bukan sekedar

96
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

memberikan mereka bekal untuk mengajar mata pelajaran tertentu. Guru adalah
profesi yang menuntut keahlian tertentu yang lebih dari sekedar mengajar,
melainkan juga mendidik. Kompleksnya pekerjaan guru di lapangan membuat
LPTK perlu untuk melakukan reorientasi untuk menjawab tantangan guru dengan
kompetensi seperti apa ingin dihasilkan dan bagaimana menghasilkannya.
Pemahaman tentang karakteristik peserta didik, keterampilan komunikasi,
keterampilan merespon peserta didik, keterampilan membuat soal, seperti yang
telah dipaparkan sebelumnya, perlu direspon dalam mendesain pengembangan
dan proses pendidikan guru yang diselenggarakan oleh LPTK.
Konversi IKIP menjadi universitas bagi LPTK eks IKIP telah memperkaya
sumber daya tenaga akademik yang tidak hanya fokus pada bidang kependidikan
saja. Tetapi juga ilmu-ilmu non-kependidikan. Sumber daya ini bisa menjadi
kekuatan, sekaligus juga kelemahan. Jika tidak dikelola dengan baik,
kekhawatiran Bank Dunia dan beberapa praktisi pendidikan kemungkinan akan
terbukti. Bahwa konversi ini akan melemahkan eksistensi pendidikan guru karena
semakin kurangnya kajian-kajian dan penelitian-penelitian di bidang pendidikan
dan pengajaran, termasuk pendidikan keguruan dengan adanya perubahan latar
belakang keilmuan tenaga akademiknya.
Di sisi lain, variasi sumber daya ini bisa menjadi potensi jika dikelola
dengan baik. Pemetaan kompetensi dosen dan pemberdayaan dosen sesuai dengan
keahliannya sambil tetap memperdalam kajian-kajian di bidang pendidikan
melalui dukungan dari ilmuan non-kependidikan akan dapat memperkaya
wawasan dalam pengembangan pendidikan profesi guru ke depan. Reposisi
kembali LPTK eks IKIP yang telah menjadi universitas, bahwa meskipun
perubahan status telah memberikan kewenangan tambahan kepada institusi untuk
mengelola prodi-prodi non-kependidikan, namun fokus utama tetap di bidang
pendidikan dan pengajaran, serta pendidikan guru.
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Abstract
Teacher of guidance and counseling as a educators profession stakeholders
in the setting of schooling has a strategic position in developing the potential of
learners as individuals who have a strong character to build the future of the
nation and the state in a global society. This study describes the importance of
understanding the role, functions, and duties of teachers of guidance and
counseling to improve the quality of guidance and counseling services provided to
students as counselee in schools. The study begins by outlining the position of
teacher of guidance and counseling as a professional of educator based legislation,
guidance and counseling teacher conditions, the role of the functions and duties of
guidance and counseling teachers, teacher professional development of guidance
and counseling in the global prospective, and conclusion.
Keywords: teacher of guidance and counseling, educators profession, global
prospective.
@ Published by Unesa University Press
Pendahuluan
Kedudukan guru bimbingan dan konseling (guru BK) sebagai profesi
pendidik berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (pasal 1 ayat 6) yaitu “pendidik adalah tenaga kependidikan
yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,
serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”, yang ditindaklanjuti
dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru
dan dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru,
Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Konselor, dan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
memberikan landasan yuridis yang kokoh/kuat bagi guru BK sebagai pemangku
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profesi pendidik di tanah air untuk lebih memantapkan kinerjanya khususnya pada
jalur pendidikan formal.
Sebagai profesi pendidik, guru BK mempunyai peluang luas untuk
mengembangkan profesinya melalui pemahaman yang mendalam tentang peran,
fungsi, dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,
sehingga mereka dapat bersikap positif untuk bertindak dalam meningkatkan mutu
pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik sebagai
konseli di sekolah dalam upaya memandirikannya sebagai individu yang memiliki
karakter kuat untuk membangun masa depan bangsa dan negara di tengah
masyarakat global. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini mendorong guru
BK untuk bertindak secara proaktif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang,
sehingga kegiatan inovatif dalam bimbingan dan konseling dapat menghasilkan
prestasi yang diakui dunia.
Dalam perspektif global, peran, fungsi, dan tugas guru BK sebagai profesi
pendidik, lazimnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas sebagai
pengguna profesi, yang didukung oleh penerapan standar layanan profesi dan
kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi, perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi dan seni (IPTEKS), serta dinamika budaya masyarakat global.
Suatu profesi lahir dan berkembang atas kebutuhan masyarakat, karena profesi itu
ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menggunakan
metode/teknik/strategi yang berbasis IPTEKS, sesuai dengan standar dan kode
etik pelayanan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dengan disertai
keterlibatan penuh para pemangku profesi, dalam hal ini adalah guru BK. Jadi
pendek kata, para guru BK harus aktif, inovatif dan kreatif untuk turut serta
mengembangkan profesi yang diampunya sebagai suatu bagian yang tidak
terpisahkan dalam kehidupannya di tengah masyarakat.
Perkembangan bimbingan dan konseling khususnya pada jalur pendidikan
formal, sejak diberlakukannya kurikulum tahun 1975 sampai sekarang
implementasi kurikulum 2013 (K13) yang masih mengundang pro dan kontra,
mengalami kemajuan yang patut disyukuri oleh para pemangku kepentingan
(stakeholder) khususnya kalangan guru BK, dengan cara melakukan berbagai
kegiatan untuk meningkatkan kompetensi sebagaimana yang telah diatur di dalam
Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
kompetensi Konselor. Kegiatan meningkatkan kompetensi ini, lazimnya lahir dari
dalam diri guru BK, bukan semata-mata atas adanya desakan peraturan atau untuk
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan didorong oleh
adanya kebutuhan para guru BK bahwa sebagai pemangku suatu profesi, cara
bersikap dan bertindaknya harus profesional. Bertindak secara profesional
membutuhkan penguasaan konsep dan kerangka teorik bimbingan dan konseling
secara mendalam, di samping nilai-nilai dan sikap karier yang mendukung
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(Hartono, 2010). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menghadapi
tantangan global dan pengembangan kualitas layanan profesi bimbingan dan
konseling kepada peserta didik/konseli pada khususnya dan masyarakat luas pada
umumnya, diperlukan pemahaman peran, fungsi, dan tugas guru BK oleh berbagai
pihak yang terkait yaitu guru BK sebagai anggota Asosiasi Profesi (ABKIN),
peserta didik/konseli, kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, orang-tua, dan
pemangku kepentingan lainnya, agar perkembangan profesi bimbingan dan
konseling sebagai ilmu, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat global yang
bercirikan multibudaya berbasis IPTEKS (Klein, 2006).
Kondidi Guru BK Saat Ini
Dilihat dari aspek produk hukum yang mengatur kedudukan pelayanan
bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal, upaya mengawal profesi
bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam keseluruhan sistem
pendidikan formal di sekolah-sekolah telah mencapai titik kemajuan yang
menggembirakan. Namun demikian, bila dikaji lebih dalam lagi terutama dari
aspek kompetensi guru BK dalam mengapu pelayanan bimbingan dan konseling
yang memandirikan peserta didik (Depdiknas, 2007), perlu mendapatkan
perhatian serius dari berbagai pihak pemangku kepentingan pelayanan bimbingan
dan konseling.
Beberapa permasalahan tersebut, penulis identifikasikan sebagai berikut.
a. Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio dan PLPG
(Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) yang telah diselenggarakan oleh
pemerintah sejak tahun 2006 sampai 2014, ditemukan bahwa motivasi
sebagian besar peserta adalah untuk mendapatkan tunjangan profesi
pendidik (TPP), bukan peningkatan kompetensi guru BK. Peserta sertifikasi
guru dalam jabatan kelompok guru BK, sebagian besar berlatar belakang
pendidikan formal dari jurusan/program studi non-bimbingan dan
konseling.
b. Dari pengalaman kegiatan pendampingan implementasi K13 di beberapa daerah
di pulau Jawa dan di Sulawesi Selatan atas tugas dari Direktorat Pembinaan
SMP, ditemukan sebagian besar para guru BK di SMP masih mengalami
kesulitan dalam mengembangkan perangkat pelayanan bimbingan dan
konseling dan mengimplementasikannya pada pelayanan-pelayanan
bimbingan dan konseling. Pertanyaan yang muncul dari guru BK antara lain;
mengapa tidak ada buku siswa dan buku guru BK dalam kaitannya dengan
pelayanan BK?, sedangkan pada guru mapel disediakan buku guru dan buku
siswa. Kesulitan guru BK terutama bersumber dari belum menguasainya
konsep dasar dan kerangka teoritik pelayanan konseling dan konseling.
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c. Bibliokonseling sebagai aspek penting dalam profesi pendidik bagi guru BK
belum sepenuhnya menjadi kebutuhan referensi untuk pengembangan
kompetensi guru BK/konselor. Ditemukan beberapa dokumen berupa foto
bibliokonseling yang diajukan guru BK pada penilaian portofolio sertifikasi
guru dalam jabatan, bukan kondisi yang sebenarnya di sekolah, melainkan
hanya sekedar rekayasa foto yang dibuat sedemikian rupa untuk
kelengkapan dokumen portofolio sertifikasi bagi guru dalam jabatan.
d. Kebijakan penataan job guru BK di sekolah-sekolah (SMP, SMA, SMK dan
yang sederajat) belum maksimal dikelola secara profesional. Ditemukan di
beberapa sekolah, job guru BK diisi oleh guru-guru yang berasal dari mapel
lain yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang bimbingan dan konseling,
dengan alasan mereka tidak mendapatkan jam mengajar minimal 24
jam/minggu. Kebijakan ini bila tidak segera ditangani, dapat merugikan para
siswa sebagai konseli, karena mereka tidak mendapatkan pelayanan bimbingan
dan konseling secara profesional, dan dapat menciderai bimbingan dan
konseling sebagai layanan ahli yang memandirikan konseli.
e. Jiwa profesi yang harus dimiliki oleh pemangku profesi sebagaimana dimaksud
pada pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan
dosen, yaitu “profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan
khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. memiliki bakat, minat,
panggilan jiwa, dan idealisme; b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan
mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c. kualifikasi
akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d.
memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan e.
memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan”, belum
maksimal dimiliki oleh guru BK, sehingga sikap, pola pikir, dan aktivitas
profesi masih dilaksanakan dengan mendasarkan pada suatu sikap, pola pikir,
dan aktivitas pekerjaan yang bertujuan untuk mencari nafkah berupa
gaji/penghasilan.
f. Beberapa kepala sekolah mengeluh terkait implementasi Permendikbud Nomor
111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikian Dasar
dan Pendidikan Menengah, karena di suatu sekolah yang dipimpinnya belum
memiliki guru BK dalam jumlah yang cukup. Ironisnya, jumlah siswanya 700
orang siswa, hanya memiliki 1 orang guru BK yang juga sebagai kepala
sekolah. Sudah berkali-kali mengusulkan ke dinas pendidikan setempat, untuk
mendapatkan guru BK, tetapi upayanya selalu belum berhasil.
Peran, Fungsi, dan Tugas Guru BK
Peran, fungsi, dan tugas guru BK merupakan aspek penting dalam tataran
jabatan profesi pendidik, yang perlu disadari, diterima, dipahami, dan
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dilaksanakan (D4) oleh guru BK dalam bentuk pelayanan-pelayanan bimbingan
dan konseling yang memandirikan peserta didik sebagai individu/insan yang
mampu mengembangkan potensinya secara maksimal melalui proses pendidikan
di sekolah, sehingga mereka menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, mandiri, kreatif,
inovatif, dan menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung
jawab. Harapan tersebut perlu diwujudkan sebagai hasil pendidikan formal yang
kita idamkan.
Peran guru BK dalam konteks pendidikan formal, secara eksplisit diatur di
dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Menurut pasal tersebut, peran guru BK yang berkualifikasi
sebagai konselor dinyatakan turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pendidikan. Bentuk dan wujud partisipasinya adalah sebagai pengampu ahli
pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik/konseli
(Depdiknas, 2007) melalui penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling
yang mencakup empat bidang, yaitu bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan
sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karier yang diprogramkan
ke dalam empat komponen pelayanan; yaitu komponen program pelayanan
dasar, komponen program pelayanan peminatan dan perencanaan
individual, komponen program pelayanan responsif, dan komponen program
pelayanan dukungan sistem (Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014).
Komponen program pelayanan dasar berisi program pelayanan bimbingan
dan konseling yang lebih di arahkan untuk memfasilitasi setiap peserta didik, agar
mereka mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, melalui sajian
layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, bimbingan kelompok
(Hartono, 2009), penguasaan konten, mediasi, dan konsultasi (Kemendikbud,
2014) yang diselenggarakan secara klasikal maupun individual. Komponen
program pelayanan peminatan dan perencanaan individual di arahkan untuk
membantu peserta didik dalam menemukan minat yang terkait dengan kegiatan
kurikuler (mata pelajaran), dan meningkatkan pemahaman diri (abilitas, minat
karier, karakteristik kepribadian, dan nilai-nilai), pemahaman karier (sekolah
lanjut SMA, SMK dan yang sederatat, dunia perguruan tinggi, dunia kerja/profesi)
serta kemandirian dalam memilih karier/sekolah lanjut, dunia perguruan tinggi
yang terkait dengan dunia kerja/bidang profesi (Gardner, 2006; Hartono, 2010).
Komponen program pelayanan responsif di arahkan untuk membantu peserta
didik dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sedang dialami
yang terkait dengan permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karier, melalui
pelayanan konseling individual, konseling kelompok (Hartono dan Boy
Soedarmadji, 2014), konsultasi, kunjungan rumah, dan alih tangan (Permendikbud
Nomor 111 Tahun 2014; Kemendikbud, 2014). Komponen program pelayanan
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dukungan sistem di arahkan untuk memfasilitasi terlaksananya pelayanan
bimbingan dan konseling dengan cara menciptakan manajemen bimbingan dan
konseling yang memadai, penyediaan fasilitas/sarana dan prasarana yang
mendukung, serta pengembangkan kompetensi guru BK secara berkelanjutan
melalui berbagai kegiatan pelatihan, diklat, studi lanjut, dan penelitian dalam
rangka pengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian
komponen program dukungan sistem merupakan program layanan yang bersifat
tidak langsung yang mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan
bimbingan dan konseling.
Fungsi bimbingan dan konseling menurut panduan bimbingan dan
konseling (Kemendikbud, 2014) mencakup fungsi pemahaman, fungsi
pemeliharaan dan pengembangan, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan
fungsi advokasi. Fungsi pemahaman adalah fungsi pelayanan bimbingan dan
konseling untuk membantu peserta didik/konseli dalam memahami diri,
memahami lingkungan, dan tuntutan studi. Fungsi pemeliharaan dan
pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu peserta
didik/konseli dalam memelihara dan menumbuhkan/mengembangkan berbagai
potensi dan kondisi yang dimiliki secara maksimal. Fungsi pencegahan adalah
fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik/konseli agar
mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang
dapat menghambat perkembangan diri. Fungsi pengentasan adalah fungsi
bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik/konseli dalam mengatasi
permasalahan yang dialaminya. Fungsi advokasi merupakan fungsi bimbingan
dan konseling untuk membantu peserta didik/konseli dalam memperoleh hakhak/atau kepentingannya yang berkenaan dengan kehidupan pada umumnya
maupun hak-hak sebagai peserta didik di sekolah.
Menurut pasal 2 Permendikbud Nomor 111 tentang Bimbingan dan
Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, fungsi layanan
bimbingan dan konseling mencakup: a. pemahaman diri dan lingkungan; b.
fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan; c. Penyesuaian diri dengan diri
sendiri dan lingkungan; d. penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan
karier; e. pencegahan timbulnya masalah; f. perbaikan dan penyembuhan; g.
pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan
diri konseli; h. pengembangan potensi optimal; i. advokasi diri terhadap
perlakuan diskriminatif; dan j. membangun adaptasi pendidik dan tenaga
pendidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar
belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan
kebutuhan konseli.
Tugas guru bimbingan dan konseling telah diatur di dalam Permendiknas
Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknik pelaksanaan jabatan fungsional
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guru dan angka kreditnya, yaitu wajib melaksanakan kegiatan BK: (1) menyusun
kurikulum bimbingan dan konseling/program bimbingan dan konseling; (2)
menyusun silabus bimbingan dan konseling; (3) menyusun satuan layanan
bimbingan dan konseling/RPL BK (rencana pelaksanaan layanan BK); (4)
melaksanakan bimbingan dan konseling; (5) menyusun alat ukur/lembar kerja
program bimbingan dan konseling; (6) mengevaluasi proses dan hasil
bimbingan dan konseling; (7) menganalisis hasil bimbingan dan konseling; (8)
melaksanakan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan
hasil evaluasi; (9) melaksanakan pengembangan diri; dan (10) melaksanakan
publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, kecuali guru pratama golongan IIIa.
Sedangkan tugas guru BK yang bersifat hak/tidak wajib mencakup menjadi
pengawas, membimbing guru BK pemula dalam program induksi (Permendiknas
Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula), membimbing
siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan menjadi kepala sekolah/wakasek serta
jabatan lain yang sejenis.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas guru
BK yang bersifat wajib dan hak, jelas, konkrit, dan mudah dipahami oleh guru
BK, bila secara sadar ia ingin profesinya tumbuh dan berkembang di tengah
kehidupan masyarakat modern, bermartabat, dan dinamis. Guru BK wajib
melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional.
Pengembangan Profesionalitas Guru BK dalam Perspektif Global
Dalam kehidupan suatu profesi, pengembangan profesionalitas merupakan
aspek penting yang berperan sebagai dinamisator kemajuan profesi (Corey dan
Corey, 2007). Guru BK sebagai profesi pendidik mempunyai kewajiban untuk
selalu mengembangkan profesinya melalui berbagai kegiatan pengembangan diri,
penulisan karya inovatif dan publikasi ilmiah. Kegiatan pengembangan diri
dapat dilakukan dengan cara mengikuti secara aktif pada kegiatan seminar,
pelatihan, diklat, workshop, dan studi lanjut pada jenjang yang lebih tinggi dan
linier. Kegiatan penulisan karya inovatif dapat dilakukan dengan cara penelitian
tindakan kelas (PTK BK) dan jenis penelitian yang lain (eksperimental, deskriptif,
pengembangan, kasus, komparatif, dan korelasional). Publikasi karya ilmiah
dapat dilakukan dengan cara menulis luaran penelitian dalam bentuk artikel
(artikel hasil penelitian) atau artikel hasil kajian teori/telaah pustaka kerangka
teoritik bimbingan dan konseling dikaitkan dengan fenomena/isu-isu masa kini
yang dianggap penting untuk dikaji, yang selanjutnya diusulkan pada penerbit
jurnal ilmiah bimbingan dan konseling atau jurnal bidang pendidikan yang
relevan.
Dalam perspektif global, pengembangan profesionalitas guru BK
merupakan kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat di dunia, yang
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bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan kepada
pengguna profesi berdasarkan standar dan kode etik profesi yang dirumuskan dan
ditetapkan oleh organisasi profesi, sehingga urgensi profesi dipercaya oleh
masyarakat. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) sebagai
organisasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia, yang lahir, tumbuh dan
berkembang di tengah kehidupan masyarakat, menghadapi berbagai tantangan dan
peluang, yang harus bisa dilalui dengan mengedepankan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi modern.
Praktik bimbingan dan konseling di luar sekolah yang diampuh oleh
konselor profesional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
penegakkan dan pengembangan mutu pelayanan bimbingan dan konseling di
sekolah. Dengan demikian, dinamika profesi bimbingan dan konseling di tanah
air, dapat berlangsung seiring dengan dinamika profesi bimbingan dan konseling
di dunia. Bimbingan dan konseling menjadi bebutuhan masyarakat global, bukan
tumbuh dengan sendirinya, melainkan sebagai suatu hasil transaksional dari
pengampu profesi dengan masyarakat di era globalisasi.
Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan kajian dan uraian di atas terkait dengan peran, fungsi, dan
tugas guru BK sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang
memandirikan peserta didik/konseli, penulis pada akhir kajian ini menyimpulkan
beberapa hal sekaligus sebagai rekomendasi pengembangan profesi bimbingan
dan konseling dalam perspektif global, sebagai berikut.
a. Guru BK sebagai profesi pendidik dalam bidang bimbingan dan konseling
wajib meningkatkan kompetensinya (kepribadian, pedagogik, sosial, dan
profesional) sebagaimana yang diamanatkan Permendiknas Nomor 27 tahun
2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
b. Guru BK sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling, perlu
melakukan kegiatan peningkatan profesionalitas dalam bentuk pengembangan
diri, menulis karya inovatif, dan publikasi ilmiah.
c. Semua pihak yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling pada
jalur pendidikan formal, perlu melakukan kerja sama/membangun jejaring
yang bersinergi di dalam dan di luar negeri dalam upaya mengembangkan
mutu pelayanan bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
d. Pengembangan bimbingan dan konseling ke depan lazimnya di arahkan untuk
mewujudkan jati diri bimbingan dan konseling sebagai profesi yang
dibutuhkan masyarakat global, dan disegani sebagai bagian integral dalam
kehidupan bermasyarakat.
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e. Perlu adanya pemahaman/persepsi yang sama/relatif sama, khususnya di
kalangan pemangku kepentingan pendidikan formal untuk menempatkan
bimbingan dan konseling sesuai dengan urgensinya dalam sistem pendidikan di
sekolah, sehingga bisa dihindari pengelolaan yang dapat menciderai pelayanan
bimbingan dan konseling.
f. Rekrutmen guru BK di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat sebagai penyelenggara satuan pendidikan formal, didasarkan pada
relevansi latar belakang pendidikan pelamar dan penguasaan terhadap standar
kompetensi konselor, sehingga dapat dihindari mal-praktik yang merugikan
peserta didik sebagai konseli.
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PROFESI KONSELOR: HARAPAN, KENYATAAN, DAN TANTANGAN
Sri Panca Setyawati
Email: sripancas@yahoo.co.id
ABSTRAK
Keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang telah
menempuh rentang perjalanan sejarah yang panjang memang telah memiliki
legalitas yang kuat. Terbukti dengan diterbitkannya berbagai peraturan
perundangan (UUSPN 20/2003 dan Permendiknas 27/2008). Sementara di satu
sisi, perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju memunculkan
makin kompleksnya kebutuhan dan problem individu di masyarakat yang
menuntut profesi konselor harus menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan
masyarakat, di sisi lain, profesi konselor harus memikirkan ketersediaan tenaga
konselor yang professional melalui program pendidikan dan sekaligus harus
memikirkan perlunya merubah paradigm pelayanan yang lebih meluas.
Meskipun munculnya pekerjaan guru Bimbingan dan Konseling (sejak
tahun 1962) hingga saat ini telah menjadi konselor profesional sudah melalui
perjalanan panjang bahkan legalitasnya sudah sangat kuat dan meyakinkan,
namun masih ada beberapa pihak yang mempertanyakan tentang kadar
keprofesionalan para pemangku profesi (konselor). Jangankan di setting
masyarakat, di setting persekolahan pun masih ditemukan pandangan-pandangan
yang kurang menghargai tugas, peran, dan fungsi guru Bimbingan dan Konseling
(konselor) di sekolah. Kondisi tersebut tidak seharusnya disikapi negatif oleh
pemangku profesi (guru Bimbingan dan Konseling/konselor), tetapi justru harus
disikapi sebagai tantangan yang sekaligus harapan dalam upaya menegakkan
martabat profesi bimbingan dan konseling.

A. Latar Belakang Masalah
Dengan ditetapkannya profesi guru Bimbingan dan Konseling sebagai
bagian dari komponen pendidikk (UU SPN Nomor 20/2003, dan Permendiknas
Nomor 27/2008), beragam harapan dan optimisme disandarkan pada guru
Bimbingan dan Konseling yang dapat membawa angin segar dan angin surga
perubahan dalam suasana dan proses pendidikan di sekolah, fokus kerjanya jelas
dan tegas, yakni menghadapi kemungkinan terjadinya problem psikologis dalam
kehidupan siswa dan proses tumbuh kembangnya dalam konteks pendidikan (Ivey
dan Goncalves, 1987).
Demikian juga jika dikaitkan dengan konteks kebijakan yang tertuang
dalam rambu-rambu penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di pendidikan
formal (Dikti, 2008). Dalam rambu-rambu tersebut dijelaskan bahwa kompetensi
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yang harus dikembangkan pada peserta didik melalui layanan Bimbingan dan
Konseling adalah kompetensi kemandirian untuk mewujudkan diri (selfactualization) dan pengembangan kapasitasnya (capacity development) yang
dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Maksudnya adalah tercapainya
kompetensi kemandirian pada peserta didik akan menunjang tercapainya SKL,
demikian juga sebaliknya, kesuksesan peserta didik mencapai SKL akan secara
signifikan menunjang terwujudnya pengembangan kemandirian.
Dengan rambu-rambu tersebut, mengakibatkan tuntutan yang dihadapi
oleh guru Bimbingan dan Konseling sangat kompleks. Bimbingan dan Konseling
sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dari sistem
pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam mencapai tujuan yang
holistik. Tujuan layanan Bimbingan dan Konseling yang utama di sekolah adalah:
memberi dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan
sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir
yang diharapkan dapat bermanfaat dimasa yang akan datang.
Namun dalam implementasinya layanan Bimbingan dan Konseling selalu
menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Sorotan dan kritikan tajam terhadap
kinerja guru Bimbingan dan Konseling justru banyak datang dari siswa sebagai
subyek pendidikan dan layanan Bimbingan dan Konseling itu sendiri yang tampak
pada citra negatif yang muncul dikalangan siswa dan sejumlah kalangan yang
menganggap bahwa BK hanya menangani anak bermasalah dan bertugas memberi
skoring pelanggararan tata tertib yang dilakukan oleh siswa, guru Bimbingan dan
Konseling menjelma menjadi polisi sekolah yang angker, dan lembaga Bimbingan
dan Konseling berubah fungsi menjadi fungsi administrasi yang semata-mata
bertujuan mendisiplinkan, menertibkan dan memberi hukuman pada siswa yang
dianggap “bertindak subversif” dan tidak mentaati peraturan sekolah. Bahkan ada
juga sekolah yang memberdayakan guru Bimbingan dan Konseling sebagai
satpam yang harus berdiri di gerbang sekolah sebelum siswa datang dan
mengamati siswa yang datang terlambat.Yang lebih ironis adalah berkembangnya
pola sikap negatif dan kenakalan pada siswa dianggap sebagai dampak kurang
berfungsinya layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah
Berdasarkan gambaran kondisi tersebut di atas, jika dicermati sebenarnya
masalah pokok yang dihadapi berkaitan dengan implementasi bimbingan dan
konseling di sekolah adalah masih banyaknya layanan bimbingan dan konseling
yang lebih merupakan kebutuhan formal daripada sebagai kebutuhan aktual, tidak
jarang bahwa bimbingan dan konseling hanya merupakan kegiatan administratif
yang menekankan bukti fisik daripada sebagai pekerjaan profesional (Kartadinata
S., 2009).
Meskipun munculnya pekerjaan guru Bimbingan dan Konseling (sejak
tahun 1962) hingga saat ini telah menjadi konselor profesional sudah melalui
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perjalanan panjang bahkan legalitasnya sudah sangat kuat dan meyakinkan,
namun masih ada beberapa pihak yang mempertanyakan tentang kadar
keprofesionalan para pemangku profesi (konselor). Jangankan di setting
masyarakat, di setting persekolahan pun masih ditemukan pandangan-pandangan
yang kurang menghargai tugas, peran, dan fungsi guru Bimbingan dan Konseling
(konselor) di sekolah. Kondisi tersebut tidak seharusnya disikapi negatif oleh
pemangku profesi (guru Bimbingan dan Konseling/konselor), tetapi justru harus
disikapi sebagai tantangan yang sekaligus harapan dalam upaya menegakkan
martabat profesi bimbingan dan konseling.
Menyikapi hal tersebut, sebagai pemangku profesi seharusnya melakukan
introspeksi terhadap kadar keprofesionalan dan kinerja yang sudah ditampilkan
dan perlu mencermati berbagai informasi terkait dengan keprofesionalan dan
kinerja guru Bimbingan dan Konseling, misalnya hasil survey maupun hasil
penelitian seperti di bawah ini:
1. Berdasar hasil survey terhadap peserta PLPG tahun 2012 untuk bidang
Bimbingan dan Konseling, ternyata hanya 1,35% dari 119 peserta yang
berlatar pendidikan Bimbingan dan Konseling, selebihnya bermacam-macam
(PKn, IPS, Ekonomi, bahkan Olah Raga, Matematika dan Kimia). Sebanyak
63,42% berpraktik menjadi guru BK baru 4 bulan, dengan alasan guru di
bidangnya sudah banyak yang sertifikasi.
2. Berdasar hasil survey penulis selama melaksanakan pembimbingan praktik
dalam kegiatan PLPG (2007-2012), sebagian besar peserta belum
menunjukkan performansi “konseling” yang semestinya (belum menguasai
keterampilan dasar komunikasi konseling). Bahkan untuk kegiatan awal
konseling, 92,37% tidak melakukan secara tepat.
3. Hasil penelitian Asrowi (2010) terhadap 32 konselor SMP di Solo
menyimpulkan bahwa penguasaan konselor terhadap teori konseling masih
rendah, sebagian besar guru Bimbingan dan Konseling dalam melakukan
konseling kurang memperhatikan beberapa keterampilan dasar konseling
padahal hal ini dalam konteks konseling sangat penting, dari beberapa analisis
jawaban para guru dalam menjalankan konseling lebih mengedepankan
wawancara biasa dan tidak ada sentuhan konseling, sebagian besar belum
mengetahui apa yang seharusnya dilakukan ketika siswa melakukan konsultasi
dan bagaimana cara memperhatikan dan menyambutnya.
4. Berdasar hasil survey yang dilakukan oleh mahasiswa prodi Bimbingan dan
Konseling FKIP UNP Kediri tahun 2011/2012, dari 24 sekolah negeri/swasta
(Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Nganjuk, dan Kab.
Trenggalaek) menunjukkan 78,23% belum memiliki program yang jelas
tentang layanan Binmbingan dan Konseling, termasuk didalamnya sekolah
yang sudah memiliki guru Bimbingan dan Konseling yang tersertifikasi.
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5. Hasil survey lapangan menemukan masih cukup banyak pelaku profesi BK
yang belum memenuhi kualifikasi minimum. Lebih memprihatinkan lagi
adalah munculnya fenomena seperti Sarjana S1 non BK karena tidak punya
job kemudian nimbrung bekerja sebagai konselor tanpa disetarakan terlebih
dahulu dan pengalaman sertifikasi guru dalam jabatan mulai 2007
memperparah kondisi ini yakni lolosnya sejumlah guru pembimbing yang
berasal dari non BK bahkan non pendidikan dengan mengantongi Sertifikat
Profesi Pembimbing (Sabar Rutoto, 2009)
6. Saat ini masih terus terdengar suara sumbang terkait kinerja konselor terkait
fungsi dan tanggungjawabnya, masih ditemukan adanya perilaku kurang
professional yang memunculkan impresi dan persepsi kurang positif.
Pelaksanaan konseling oleh guru Bimbingan dan Konseling belum sesuai
dengan yang diharapkan, yakni masih kurangnya kemampuan guru Bimbingan
dan Konseling untuk menggali dan menangani masalah yang dihadapi siswa
(Juntika, 2003)
7. Para siswa kurang tertarik untuk memanfaatkan layanan konseling dan mereka
menjadikan konselor sebagai alternatif ketiga untuk dimintai bantuan.
Sebagian orang tua (38%) kurang memahami signifikansi dari eksistensi
program Bimbingan dan Konseling karena alasan kurang profesionalnya guru
Bimbingan dan Konseling dalam menjalankan tugas. Sebagian orang tua
kurang dapat membedakan mana hasil kinerja guru Bimbingan dan Konseling
dan mana hasil kinerja pembelajaran (Supriadi D., 1990).
B. Pembahasan
1. Profesi Konselor: Dari Tidak Profesional Menjadi Profesional
Profesi Bimbingan dan Konseling merupakan profesi penolong
(helping profession) yaitu profesi yang anggota-anggotanya dilatih khusus dan
memiliki lisensi atau sertifikat untuk melakukan sebuah layanan unik dan
dibutuhkan oleh masyarakat. Profesi ini langsung berhubungan dengan
individu yang beragam secara pribadi, sosial , dan latar belakang
kehidupannya. Konselor akan berhadapan dengan individu yang sedang
menjalani tahap perkembangan tertentu dan tugas-tugas perkembanngan yang
harus diselesaikannya, sehingga dalam hal ini peran konselor dalam kegiatan
bimbingan dan konseling merupakan hal yang sangat penting untuk
diperhatikan.
Sebagai profesi, wujud kebermaknaan bimbingan dan konseling
banyak ditentukan oleh kualitas layanan yang dilaksanakan oleh konselor
untuk mengembangkan kreativitasnya dalam layanan BK.
Konselor merupakan salah satu profesi yang relatif baru di Indonesia,
khususnya di dunia pendidikan. Konselor adalah profesi yang bergerak
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dibidang Bimbingan dan Konseling. Meskipun profesi konselor relatif baru,
namun aktivitas Bimbingan dan Konseling sudah berlangsung sejak tahun
1962. Dikatakan relatif baru, karena munculnya istilah “konselor” khususnya
di dunia pendidikan secara yuridis formal baru pada tahun 2003 yang tertuang
dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab I, Ps. 1
ayat 6) : “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.” Dengan terbitnya
Permendiknas 27/2008, pelaksana layanan Bimbingan dan Konseling menjadi
sangat jelas namanya, yakni : Konselor (Guru Bimbingan Konseling), dan
harus profesional.
Istilah “profesi” selalu menyangkut pekerjaan, tetapi tidak semua
pekerjaan dapat disebut profesi. Istilah profesi juga berkaitan dengan istilah
professional, profesionalitas, profesionalisme dan profesionalisasi.
Profesi, adalah sebuah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian
dari para petugasnya (sudah terlatih dan memang dipersiapkan secara khusus
untuk melakukan pekerjaan tersebut). Profesional, sebutan untuk orang yang
memangku profesi tertentu dan bisa juga berarti penampilan yang ditunjukkan
seseorang dalam melakukan pekerjaannya.Profesionalitas,yang dimaksud
aadalah sikap anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat
pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam rangka melakkukan
pekerjaannya. Profesionalisme, menunjuk pada komitmen para anggota suatu
profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus
mengembangkan strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan
profesinya. Profesionalisasi, menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi
maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai criteria yang
standart dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi.
Pekerjaan yang disebut profesi akan memiliki ciri-ciri tertentu
sebagaimana dikemukakan oleh Mc. Cully (1963), Tolbert (1972) dan Nugent
(2000), yaitu :
a. Merupakan jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan
kebermaknaan social yang sangat menentukan
b. Penampilan layanan khas didasarkan pada tehnik dan keterampilan
tertentu yang unik.
c. Penampilan layanan bukan hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga untuk
menghadapi masalah kritis yang menuntut pemecahan dengan
menggunakan teori dan metode ilmiah
d. Para anggota memiliki kerangka ilmu yang sama, jelas, sistematis dan
eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat belaka.
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e. Untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan
latihan dalam jangka waktu yang cukup lama
f. Para anggota profesi secara tegas dituntut memiliki kompetensi minimum
melalui prosedur seleksi, pendidikan dan pelatihan serta lisensi ataupun
sertifikasi
g. Terhadap yang dilayani, para anggota profesi mempunyai tanggung jawab
pribadi berkenaan dengan pemberian pendapat, pertimbangan maupun
keputusan
h. Para angota profesi lebih mementingkan pelayanan yang bersifat social
daripada keuntungan bersifat ekonomi
i. Standart tingkah laku dirumuskan secara eksplisit melalui kode etik
profesi
j. Selama berada dalam pekerjaan tersebut, anggota profesi terus menerus
berusaha menyegarkan dan meningkatkan profesinya.
Idealnya, ciri-ciri tersebut tampak dalam sebuah profesi, termasuk
Bimbingan dan Konseling, walaupun dalam kenyataannya belum dapat
terpenuhi seluruhnya, paling tidak ciri tersebut berusaha terpenuhi meski
secara bertahap.
Dengan mencermati konsep tentang profesi, maka sebenarnya
perjalanan Bimbingan dan Konseling untuk menjadi sebuah profesi telah
melalui tahapan yang sangat panjang sebagaimana tergambar berikut ini:
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Gb. 1 Spektrum Layanan Bimbingan dan Konseling
Dari Tidak Profesional Menjadi Profesional (Fathur Rahman, 2010)
2. Layanan Bimbingan dan Konseling Yang Bermartabat
Dewasa ini, Bimbingan dan Konseling tidak lagi terbatas hanya pada
lingkungan pendidikan sekolah, melainkan juga dalam setting luar sekolah dan
kemasyarakatan, seperti pernikahan, rehabilitasi, traumatik dan kesehatan
mental dan sebagainya.
Bimbingan dan Konseling memegang tugas dan tanggung jawab untuk
mengembangkan lingkungan perkembangan, membangun interaksi dinamis
antara individu dengan lingkungannya, membelajarkan individu untuk
mengembangkan, memperbaiki dan memperhalus perilaku. Jadi pada
hakekatnya merupakan sebuah proses layanan perkembangan individu, tidak
hanya untuk pemecahan masalah saat ini, melainkan berorientasi pada
pengembangan perilaku jangka panjang. Hal ini memungkinkan Bimbingan
dan Konseling akan memasuki wilayah kerja yang luas,baik secara formal
maupun non formal.
Berdasarkan hal tersebut, memungkinkan konselor untuk bekerja
dalam berbagai setting. Meskipun demikian, konselor tetap dituntut untuk
memiliki kompetensi inti yang dapat dimanfaatkan dalam setting mana pun.

115
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

Terutama dalam kapasitasnya sebagai pendidik sebagaimana dituangkan
dalam UURI Nomor 20/2003 pasal 1 ayat 6.
Dengan mengacu pada Dasar Standarisasi Profesi Konseling (2004),
suatu profesi yang bermartabat harus ditopang oleh tiga hal penting, yaitu : (1)
pelayanan yang tepat dan bermanfaat, (2) pelaksana yang bermandat, dan (3)
pengakuan yang sehat dari masyarakat.
Pelayanan yang tepat dan bermanfaat. Tepat. Yang dimaksud
adalah dalam memberikan pelayanan harus didasarkan pada pendekatan,
metode, dan tehnik yang dijamin ketepatannya secara ilmiah dan dapat
dipertanggung jawabkan secara keilmuan sesuai dengan jenis keilmuan yang
melandasi. Sedangkan bermanfaat yang dimaksud adalah hasilnya memberi
kemanfaatan dalam wujud penyelesaian masalah/kesulitan.
Pelaksana yang bermandat yang dimaksud adalah tenaga profesi
dalam melaksanakan tugas berbekal kompetensi yang secara sah diakui
legalitas profesionalnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan pengakuan yang sehat adalah
keberadaan dan kinerja profesional yang dilakukan oleh pemangku profesi
memperoleh penghargaan yang semestinya dan proporsional.
Untuk mencapai kemartabatan profesi Bimbingan dan Konseling yang
dimaksud, hanya mungkin terwujud apabila dalam penyelenggaraan
layanannya didukung oleh hal berikut: (1) kompetensi, (2) internalisasi, (3)
koherensi, (4) dedikasi, dan (5) integrasi (Prayitno, 2008)
Selain itu, untuk bisa melaksanakan Bimbingan dan Konseling dengan
baik, ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan sebagaimana
ditemukan Brammer (1979: 4) dalam penelitiannya, yaitu: (1) kepribadian
konselor, (2) keterampilan teknis, dan (3) kemampuan untuk menciptakan
suasana kemudahan untuk berkembang pada diri konseli.
Secara implementatif, peran konselor dalam melaksanakan layanan
Bimbingan dan Konseling di sekolah sebenarnya tidak bisa terlepas dari
kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor sebagai pelaku utama yang
mencakup kemampuan pribadi, sosial, dan profesional. Kompetensi
merupakan suatu kemampuan tertentu yang harus dimiliki oleh seseorang agar
dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal dan kompetensi yang
dimaksud dapat berupa karakteristik, pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan yang tampak melalui perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor.
Kompetensi merupakan keseluruan pengetahuan, sikap, dan keterampilan
yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitan dengan tugas tertentu (Surya,
2003).
Untuk membangun suatu model perangkat kompetensi dalam suatu
bidang keahlian atau keprofesionalan pada dasarnya ada dua gugus
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kompetensi,yaitu: generic competencie (performance competencies)s dan
enabling competencies.
Generic Competencies (Performance Competencies). Ada juga yang
menyebut kompetensi professional. Kompetensi ini adalah perangkat
kompetensi yang harus ada pada suatu bidang pekerjaan profesional tertentu
yang menjadi cirri dan pembeda dari suatu jenis pekerjaan professional yang
lain. Kompetensi ini akan diperoleh dan terbina serta bertumbuh kembang
dalam praktik pengalaman lapangan.
Enabling Competencies . Ada juga yang menyebut kompetensi
akademik . Kompetensi ini merupakan persyaratan untuk memungkinkan
dilaksanakannya generic competencies karena merupakan landasan ilmiah
(scientific basic) dan kiat (arts) pelaksanaan layanan profesional Bimbingan
dan Konseling dan lazimnya dilaksanakan melalui perkuliahan biasa.
Kompetensi ini berguna untuk mengenali konseli dan mengembangkan
program, sarana, dan prosedur yang diperlukan dalam menyelenggarakan
layanan Bimbingan dan Konseling.
Terkait dengan kompetensi konselor, Furqon (2001) menemukan
bahwa konselor sekurang-kurangnya perlu memiliki tiga kompetensi
disamping perlu dukungan konsisi yang kontekstual dan lingkungan, yaitu
kompetensi pribadi (personal competencies), kompetensi inti (core
competencies), dan kompetensi pendukung (supporting competencies).
Kompetensi pribadi (personal competencies), merujuk pada
kualitas pribadi konselor yang berkaitan dengan kemampuan untuk membina
hubungan baik antar pribadi secara sehat, memiliki etos kerja dan komitmen
profesional, mendasarkan pada etik dan moral dalam berperilaku, memiliki
dorongan serta semangat untuk menngembangkan diri, serta berkaitan dengan
kemampuan untuk menyelesaikan masalah.
Kompetensi inti (core competencies) merupakan kemampuan
untuk mengelola dan menyelenggarakan layanan Bimbingan dan Konseling ,
yaitu penguasaan terhadap landasan konsep dan teori Bimbingan dan
Konseling, kemampuan untuk menyelenggarakan beragam layanan, dan
kemampuan yang berkaitan dengan menejerial Bimbingan dan Konseling.
Kompetensi Pedukung (supporting competencies) merupakan
kemampuan tambahan yang akan memperkuat daya adaptabilitas konselor,
misalnya kemampuan dalam hal menemukan ide/gagasan baru, komputer,
atau bahasa asing.
3. Persepsi Terhadap Profesi Konselor
Sebagaimana sudah dijelaskan dalam uraian terdahulu bahwa profesi
Bimbingan dan Konseling merupakan profesi penolong (helping proffession) yaitu
profesi yang anggota-anggotanya dilatih khusus dan memiliki lisensi atau
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sertifikat untuk melakukan sebuah layanan unik dan dibutuhkan oleh masyarakat
dan keberadaannya relatif baru.
Sebagai profesi yang secara langsung berhubunngan dengan individu yang
beragam, khususnya dalam setting persekolahan, maka Bimbingan dan Konseling
memiliki fungsi dan peran sebagai antara lain:
a. Memberi layanan konseling pada siswa dalam pemahaman diri, pembuatan
keputusan, dan perencanaan melalui interviu dan situasi-situasi kelompok
b. Memberikan layanan konsultasi kepada staf dan orang tua untuk memahami
dan mengatur perilaku siswa
c. Mempelajari perubahan karakter siswa dan menafsirkan informasi untuk
menjadi bahan pertimbangan bagi tim pengembangan administrasi sekolah
dan pengembangan kurikulum
d. Menjalin hubungan kerja dengan sekolah-sekolah lain dan pusat-pusat
konseling masyarakat.
Meskipun peran dan fungsi Bimbingan dan Konseling di persekolahan
sudah demikian jelas, namun masih juga muncul persepsi-persepsi yang sering
tidak bersesuaian dengan peran dan fungsinya, sehingga memungkinkan
terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Persepsi yang berbeda
tersebut muncul kemungkinan juga sebagai reaksi terhadap kinerja guru
Bimbingan dan Konseling yang memberikan pelayanan secara tidak tepat dan
tidak bermanfaat, guru Bimbingan dan Konseling tidak bermandat sehingga tidak
ada pengakuan sehat dari masyarakat. Berbagai persepsi yang muncul dapat
dipilahkan sebagai berikut:
a. Persepsi Siswa:
1) Orang yang memberi bantuan terhadap perencanan pendidikan
2) Orang yang membantu siswa memecahkan masalah-masalah sekolah
3) Orang yang membantu siswa memecahkan masalah-masalah pribadi
b. Persepsi Guru mata pelajaran:
1) Konselor adalah administrator
2) Konselor hanya memberikan pelayanan tambahan/pembantu pada siswa
dan guru yang dapat dihilangkan.
3) Konselor memanjakan siswa yang tidak kompeten secara akademik
4) Bahasa yang digunakan konselor biasanya jargon/semboyan
5) Dalih kerahasiaan digunakan sebagai pelindungan diri
c. Persepsi Kepala Sekolah:
1) Konselor adalah orang yang menegakkan kewibawaan sekolah
2) Konselor adalah orang yang selalu memperhatikan prestasi akademik
siswa dan memberikan layanan
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3) Konselor sekolah adalah orang yang menyampaikan informasi kepada KS
tentang siswa
4) Konselor adalah orang yang memberikan bantuan, mengajak, dan
meyakinkan sisswa untuk menyesuaikan diri dengan realitas
sekolah sebagaimana adanya.
d. Persepsi orang tua:
1) Membuat program bimbingan
2) Menangani masalah-masalah sekolah
3) Melakukan konseling pada siswa untuk karir masa depan
4) Melakukan konseling pada siswa untuk masalah-masalah pribadi
5) Memberikan layanan konseling pada siswa dalam rangka
pemahaman diri, pembuatan keputusan, dan perencanaan melalui
interviu dan situasi kelompok
6) Memberi layanan konsultasi untuk staf dan orang tua.
4. Pola Perkembangan Karir Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor
Membahas profesi tentunya tidak bisa terlepas dari pola
perkembangan karir pemangku profesi. Jika dicermati, pola
perkembangan karir Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor ternyata
beragam, antara lain:
a. Memang sejak awal meniti karir sampai dengan purna tugas tetap
fokus pada bidang Bimbingan dan Konseling (sepanjang waktu
hanya melaksanakan tugas sebagai konselor/memberi layanan)
b. Awalnya melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling tetapi
memperoleh promosi di bidang administrator (staf atau Kepala
Sekolah/Pengawas)
c. Pada awal karir memberikan layanan Bimbingan dan Konseling,
tetapi ditengah perjalanan berpindah tugas menjadi guru mata
pelajaran.
d. Pada awal karir sebenarnya sebagai guru mata pelajaran, tetapi di
tengah perjalanan dengan berbagai alasan berpindah menjadi guru
Bimbingan dan Konseling.
Kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelitian Fujinaka dan
Stone yang menemukan bahwa enam tahun sesudah pelatihan tinggal
45 % yang tetap bekerja dalam bidang konseling dan pengurangan ini
disebabkan oleh dua faktor, yaitu: Urutan promosi guru ke konselor ke
administrator dan kembali ke pengajaran di kelas.
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5. Upaya Peningkatan
Konseling/Konselor

a.
b.
c.
d.

Profesionalitas

Guru

Bimbingan

dan

Sesuai dengan konsep tentang Penataan Pendidikan
Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling
Dalam Jalur Pendidikan Formal (Depdiknas, 2008), guna
meningkatkan
profesionalitas
guru
Bimbingan
dan
Konseling/Konselor bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:
Menata penyelenggaraan pendidikan profesional konselor
Menata penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam jalur
formal
Menata penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan
Menata penyelenggaraan pendidikan profesional pendidik konselor
Selain dengan cara-cara tersebut diatas, perlu juga kiranya
memperhatikan upaya pengembangan profesi berkelanjutan, yakni
melalui program pendidikan (misal: studi lanjut dn sebagainya),
maupun melalui program non pendidikan (misalnya: workshop dan
sebagainya).

C. Simpulan dan Rekomendasi
Dengan mencermati apa yang sudah dipaparkan tentang harapan,
kenyataan dan tantangan profesi Konselor, sebagai penutup dari paparan
ini disajikan beberapa rekomendasi yang mungkin bisa dilaksanakan.
a. Untuk Prodi Bimbingan dan Konseling
Perlu meninjau kembali visi dan misi prodi, kurikulum
prodi beserta sinopsisnya terkait dengan KKNI, rasio antara
matakuliah teori dan mata kuliah praktik yang terkait dengan
dicapainya keterampilan melaksanakan tugas Bimbingan dan
Konseling serta tenaga pendidik konselor (dosen), baik kualitas
maupun kuantitasnya (rasio/nisbah dosen: mahasiswa, terutama
matakuliah praktik). Apabila memungkinkan, perlu juga meninjau
kembali proses seleksi mahasiswa, mengingat profil lulusan prodi
Bimbingan dan Konseling berbeda dari profil lulusan prodi
kependidikan yang lain.
b. Untuk pengambil kebijakan
1) Perlu meninjau kembali kebijakan/peraturan yang digunakan
dalam penyelenggaraan sertifikasi guru Bimbingan dan
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Konseling dalam Jabatan, khususnya ketentuan yang terkait
dengan kondisi mis-match, perlu dilaksanakan survey awal bagi
peserta sebagaimana yang diatur dalam rambu-rambu
penyelenggaraan
sertifikasi
konselor
dalam
jabatan
(Depdiknas, 2008). Perlu juga dipikirkan, tindak lanjut pasca
kegiatan PLPG bagi guru Bimbingan dan Konseling yang
bukan berlatar pendidikan Bimbingan dan Konseling dan
memiliki masa kerja yang masih standar minimal.
2) Guru-guru Bimbingan dan Konseling yang bukan dari sarjana
Bimbingan dan Konseling perlu diberi pendidikan dan
pelatihan dalam bidang Bimbingan dan Konseling, khususnya
konseling, karena keterampilan utama seorang konselor adalah
memberi konseling. Konseling bukan sekedar menasehati,
tetapi harus lahir dari kebiasaan dalam melakukan keterampilan
konseling. Suatu pengalaman yang dilakukan secara
bersinambungan akan memunculkan pola pikir dan kepribadian
seperti apa yang dilakuakn dan dipelajari. Jika guru Bimbingan
dan Konseling banyak melakukan keterampilan konseling,
mereka akan memperoleh pengalaman terkait dengan
kompleksitas permasalahan konseli, mudah menemukan inti
permasalahan, dapat mengantisipasi keunikan yang ada pada
diri konseli, dan tidak mudah menyimpulkan sisi negatif dan
positif apa yang ada pada konseli. Selain memberi kesempatan
mengikuti diklat, akan lebih baik jika guru Bimbingan dan
Konseling yang bukan sarjana Bimbingan dan Konseling diberi
kesempatan untuk menempuh pendidikan S.1 Bimbingan dan
Konseling, terutama yang sudah bersertifikat pendidik.
c. Untuk MGBK
Perlu menyusun rencana kegiatan yang lebih kompleks dan
melaksanakan kegiatan secara intensif, terutama yang bersifat
pelatihan-pelatihan keterampilan, baik keterampilan yang terkait
dengan tata administrasi maupun keterampilan memberikan
layanan, khususnya keterampilan konseling, karena keterampilan
konseling merupakan potensi yang sangat penting untuk
dikembangkan secara terus menerus untuk mencapai kualitas
layanan konseling yang tinggi. Oleh karena itu, latihan/praktik
konseling perlu terus dilakukan dalam setiap kesempatan
pertemuan.
d. Untuk guru Bimbingan dan Konseling:
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1) Guru Bimbingan dan Konseling perlu menyegarkan kembali
pemahaman dan paradigmanaya tentang hakikat dan tujuan
Bimbingan dan Konseling sebagai bagian yang integral dari
pendidikan, manusia dalam berbagai dimensi (individualitas,
sosial, moralitas, dan religiusitas).
2) Guru Bimbingan dan Konseling harus menginternalisasikan
seoptimal mungkin karakteristik profesi konselor sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadiannya, terutama
karakter peduli dan empati terhadap orang lain (respectful,
accepting, understanding, trustworthy, caring, dan friendly).
3) Guru Bimbingan dan Konseling harus mampu menampilkan
hubungan kerjasama dan kolaboratif yang efektif dan positif
dengan seluruh pihak terkait langsung maupun tidak langsung
atas layanan Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan.
4) Guru Bimbingan dan Konseling harus mampu menerapkan
konsep dan praktik manajemen yang bersinambungan meliputi
aspek perencanaan program, pengorganisasian sumber daya,
implementasi program, dan evaluasi pelaksanaan dan hasil,
serta memanfaatkan hasil evaluasi sebagai basis data dan input
untuk perencanaan, perbaikan, dan penngembangan program
lebih lanjut.
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Abstract: The aim of this research is to describe and analyze the
independence of school superintendent to plan, to organize, to implement, and to
continue following the results of supervision program of educational activities in
the target schools. Qualitative the research approach is to design a case study on
the independence of the school superintendent in terms of managerial and
academic aspects, with 10 measures proposed Spradley. Source of research data is
a school superintendent, principals, teachers, administrative staff committees and
primary school with a snowball sampling technique. The technique of collecting
data using interviews, observation and documentation. Analysis of the data used
Miles and Huberman interaction model of data collection, data reduction, data
presentation and conclusion. The results showed that elementary school
supervisors have a good independence duties and functions of the school
superintendent.
Keywords: independence, role, supervision superintendent
PENDAHULUAN
Pendidikan dasar sebagai kendaraan (vehicle) untuk pendidikan
berikutnya, merupakan fundamen untuk masa depan peserta didik, menghadapi
tantangan dan persaingan yang semakin kompleks. Kompleksitas masa depan itu
merupakan konsekuensi logis dari adanya perubahan-perubahan dalam
masyarakat, sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
(ipteks), sehingga memerlukan pengelolaan yang baik dan benar.
Pengawas sekolah mempunyai tugas yang kompleks untuk mengendalikan
pelaksanaan program kegiatan pendidikan di sekolah. Pengawas sekolah sebagai
pelaksana transformasi pendidikan, diharapkan secara mandiri membuat berbagai
gagasan yang kreatif dan inovatif, mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah.
Pengawas sekolah sebagai quality control dan quality improvement diharapkan
dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pengelola sekolah dalam
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan
sekolah. Pengawas sekolah diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai
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kendala yang dihadapi kepala sekolah, guru dan karyawan mewujudkan
terciptanya pelaksanaan pembelajaran sehingga diperoleh lulusan berkualitas dan
berdaya saing. Pengawas sekolah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan
guru, bukan hanya dari dalam dirinya (from within) tetapi juga agar mampu
beradaptasi dan bertahan (survive) sesuai perkembangan ipteks yang pesat,
berpikir kritis, berdaya saing dan berbudaya (pengetahuan, keterampilan, dan
sikap).
Zamroni (2000) salah satu karakteristik penting yang harus dimiliki adalah
kemandirian, karena pekerjaan guru bersifat individual dan cenderung tidak
bekerjasama (non-collaborative). Pengawas sekolah sebagai supervisor,
diharapkan kehadirannya di sekolah untuk perbaikan mutu manajemen maupun
akademik sekolah. Pengawas sekolah sebagai quality control diharapkan dapat
menjalankan peran supervisi pendidikan, melakukan perbaikan mutu layanan guru
dan kepala sekolah, melakukan pengambilan keputusan secara handal, dan
kemandirian tinggi menjalankan tugasnya.
Tilar (1997) pengawas sekolah harus mandiri dalam berpikir dan inovatif
dalam komitmen untuk membangun masyarakat secara keseluruhan. Kemandirian
pengawas sekolah ditandai dengan kemampuan berpikir secara mandiri dan kritis
atau independent critical thinking. Kemandirian intelektual untuk mengendalikan
diri mengatasi persoalan, baik yang datang dari dalam diri maupun dari luar diri
individu, pengelolaan diri (self-management) melakukan aktivitasnya, dan mampu
belajar sendiri (self-study) mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.
Kemampuan berpikir kritis dan mandiri merujuk pada kemampuan kognitif
tingkat tinggi, untuk analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap informasi dan
berbagai masalah yang dihadapi. Zimbardo (1980) kemandirian berkenaan dengan
sikap dan perilaku yang cenderung memiliki karakteristik kepribadian yang
kreatif. Kreatif berarti selalu berupaya mencari alternatif, tidak bergantung atau
terpengaruh oleh orang lain dalam proses dan penentuan keputusan, serta dapat
melakukan sesuatu atas inisiatif sendiri. Greenberg (1993) kemandirian tinggi
ditentukan oleh kreativitas memberikan ide baru untuk inovasi organisasi.
Steinberg (1993) kebebasan adalah seseorang yang mampu mengelola diri
sendiri (self-management), memiliki sifat terbuka, berani bersaing, dan memiliki
kepedulian sosial yang tinggi, dapat mengendalikan rasa cemas, takut, dan marah
yang berkelebihan. Kemandirian diartikan pengarahan diri dan pengontorolan diri
(personal control). Karakteristik kemandirian menurut Saunders (1993) adalah
perubahan sikap untuk lebih bertanggung jawab, peningkatan kinerja, dapat
mengontrol kehidupan. Kemandirian seseorang dapat berkembang semakin tinggi,
sesuai dengan perkembangan kematangan mengatasi masalah yang dihadapi
secara efektif. Menurut Bothwell (1983) tahapan proses kematangan pribadi
seseorang adalah (1) kebergantungan (dependence), yaitu keputusan dilakukan
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masih dipengaruhi pihak lain; (2) kemandirian (independence), yaitu keputusan
yang diambil bebas dari pengaruh pihak lain, dan (3) saling kebergantungan
(interdependence), yaitu keputusan diambil secara bersama-sama untuk saling
menguntungkan. Selanjutnya Santrock (2002), kemandirian mengandung aspek:
(1) kemantapan identitas, (2) menghadapi masalah dan berupaya mengatasinya,
(3) membangun hubungan dengan orang lain, (4) meningkatkan komitmen
terhadap orang lain, dan (5) melakukan sesuatu tanpa mengikuti orang lain.
Hoffman (dalam Linda, 1993), kemandirian sebagai ketidakbergantungan
atas: (1) fungsional (functional independence) yaitu kemampuan seseorang untuk
mengatur dan mengarahkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain, (2) sikap
(attitudinal independence) yaitu individu yang mampu menjadi diri yang unik,
memiliki keyakinan dan nilai-nilai, serta pendapat sendiri, (3) emosi (emotional
independence) yaitu individu yang bebas dari kebutuhan yang berlebihan terhadap
penerimaan, keakraban, dan dukungan emosi dari orang lain, dan (4) konfliktual
(conflictual independence) yaitu individu yang bebas dari rasa bersalah dan cemas
secara berlebihan.
Covey (1997) proses sikap dan perilaku kemandirian seseorang dari
kebergantungan (dependence) menuju kemandirian (independence) hingga
kesaling-bergantungan (interdependence), dapat dilalui dengan melakukan
kebiasaan seperti (1) proaktif melakukan pekerjaan atas kesadaran sendiri, (2)
memulai kegiatan mengacu pada tujuan atas kemampuan imajinasi dan suara hati,
(3) mendahulukan yang utama atas dasar niat, (4) memiliki prinsip atau optimis
atas kegiatan yang dilakukan, (5) berusaha memahami sebelum bertindak; (6)
bersinergi untuk hal-hal baru, dan (7) selalu berusaha memperbarui diri.
Pengawas sekolah yang rendah kemandiriannya akan mudah dipengaruhi
atau dimanipulasi oleh pihak yang dibina (tenaga pendidik dan kependidikan).
Sebaliknya, pengawas sekolah yang tinggi kemandiriannya akan mampu
menganalisis, memecahkan masalah keadaan, sehingga persepsi mereka kurang
dapat dipengaruhi ketika dihadapkan dengan perubahan keadaan. Spalski, Barbara
dan Alice (1997) kemandirian pengawas sekolah berarti ia mampu (1)
mengerjakan tugas dengan baik, (2) memiliki kreativitas, (3) dapat
membandingkan hasil kerja, dan (4) membuat kalkulasi kegiatannya.
Berdasarkan uraian tersebut, kemandirian pengawas adalah kesiapan
mengelola diri sendiri (self-management), melakukan kegiatan supervisi
manajemen dan akademik, dilihat dari merencanakan, mengorganisasikan,
melaksanakan, melaksanakan supervisi manajerial dan akademik, dan
menindaklanjuti hasil supervisi program kegiatan.
Terry dalam Nanang Fattah (2004) mengelompokkan dan membedakan
rangkaian kegiatan manajemen dalam empat fungsi pokok yaitu: (1) Menetapkan
apa yang harus dilakukan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan melalui
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aktivitas (apa, bagaimana, mengapa, kapan dan siapa yang melakukan), yang
sering disebut tahap perencanaan; (2) Mendistribusikan berbagai sumberdaya,
tugas-tugas yang akan dilakukan anggota kelompok, mendelegasikan kekuasaan
dan menetapkan hubungan kerja antar anggota kelompok, yang disebut tahap
pengorganisasian; (3) Menggerakkan kelompok secara efisien dan efektif ke arah
pencapaian tujuan, dengan menggunakan berbagai tindakan seperti: komunikasi,
kepemimpinan, perundingan, perintah, pengarahan, yang disebut tahap
penggerakan; dan (4) Melaksanakan kegiatan organisasi, melaksanakan
pengawasan atau pengendalian jalannya organisasi agar sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan, baik mengenai arahnya maupun mengenai caranya, yang
disebut tahap pengawasan. Rangkaian kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa
manajemen adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian,
penggerakkan, dan pengawasan, yang saling terkait secara berantai.
Harold Koonzt dalam Sarwoko (2007) proses perencanaan yaitu: (1)
Penetapan tujuan sebagai petunjuk yang harus dilakukan, melalui prosedur,
anggaran, serta program secara bijaksana dibuat. (2) Penetapan premis
perencanaan, merupakan keadaan yang dapat dilaksanakan, atau gambaran
tentang keadaan yang diramalkan atau diharapkan, akan terjadi pada masa yang
akan datang; (3) Mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan rangkaian
tindakan yang dapat diambil.
Ernest Dale dalam Nanang Fattah (2004), proses pengorganisasian melalui
tahapan: (1) merinci pekerjaan dengan menentukan tugas yang harus dilakukan
untuk mencapai tujuan organisasi, (2) membagi seluruh beban kerja menjadi
kegiatan yang dapat dilaksanakan secara per orangan atau kelompok, (3)
menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien,
membuat departementalisasi, (4) menentapkan mekanisme kerja yang
mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis, dan (5)
melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk
mempertahankan dan meningkatkan efektivitas.
Harold Koonzt dalam Sarwoko (2007) pengawasan adalah penilaian dan
koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan bawahan dengan maksud,
mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan organisasi dan rencana yang
digunakan untuk mencapainya dilaksanakan.
Kualitas mutu pembelajaran berkaitan dengan pengawas sekolah. Apabila
pengawas tidak aktif memantau program di sekolah, kurang peduli dengan
pelaksanakan program pendidikan, kurang komitmen melaksanakan supervisi,
rendahnya kualitas komunikasi yang dibangun, rendahnya pengetahuan supervisi
manajemen dan supervisi akademik yang dimiliki dan lain-lain, tidak mustahil
berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan di sekolah binaannya. Sebaliknya,
apabila pengawas sekolah kompeten, aktif melaksanakan tugas dan fungsinya,
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komitmen dan disiplin serta memiliki kemandirian, maka program kegiatan
pendidikan di sekolah terlaksana dengan berkualitas. Dengan demikian, jelaslah
pentingnya mempelajari kemandirian pengawas sekolah.
Berkenaan dengan kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
kemandirian pengawas sekolah satuan pendidikan sekolah dasar di Kota Metro.
Fokus penelitian adalah “kemandirian pengawas sekolah ditinjau dari aspek
supervisi manajerial dan akademik”, dengan analisis kemandirian pengawas
ditinjau dari aspek manajerial dan akademik pengawas 1) Bagaimanakah peranan
pengawas sekolah menyusun perencanaan program kegiatan pendidikan di
sekolah? 2) Bagaimanakah peranan pengawas sekolah mengorganisasikan
program kegiatan pendidikan di sekolah? 3) Bagaimanakah peranan pengawas
sekolah melaksanakan program kegiatan pendidikan di sekolah? 4) Bagaimanakah
peranan pengawas sekolah melaksanakan supervisi untuk mengawasi program
kegiatan pendidikan di sekolah? 5) Bagaimanakah peranan pengawas sekolah
dalam menindaklanjuti berbagai program kegiatan pendidikan di sekolah?
METODE
Sesuai fokus, pertanyaan dan tujuan penelitian maka pendekatan penelitian
adalah kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fenomena
berkaitan dengan kemandirian pengawas sekolah dasar di Disdikbudpora Kota
Metro. Rancangan studi kasus untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan how
dan why tentang kemandirian pengawas sekolah, ditinjau dari aspek manajerial
dan akademik. Penelitian dilakukan dengan mengikuti 10 prinsip dari 12 tahapan
yang dikemukakan oleh Spradley (1980), tersebut adalah dengan tahapan: (1)
Situasi sosial, (2) Observasi bersifat partisipatif, (3) Catatan lapangan, (4) Analisis
lokasi, (5) Analisis terfokus, (6) Analisis taksonomi, (7) Analisis terseleksi, (8)
Analisis komponensial, (9) Analisis tema, dan (10) Menulis laporan penelitian.
Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara kepada pengawas
sekolah dasar, kepala bidang pendidikan dasar, kepala sekolah dan guru di sekolah
binaan. Hasil wawancara dirujuk pada dokumen program kegiatan pengawas.
Studi dokumentasi penelitian sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk
menguji, menafsir, dan bahkan meramalkan. Analisis data dilakukan selama dan
setelah pengumpulan data dengan teknik analisis domain, analisis taksonomi,
analisis komponensial dan analisis tema. Analisis data merujuk pada Miles dan
Huberman dalam Sugiyono (2010), bahwa penelitian kualitatif dapat dilakukan
secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan serta verifikasi yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.
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HASIL
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung sebagai ciri
kemandirian Pengawas SD/MI Disdikbudpora Kota Metro yakni: (1) membuat
perencanaan supervisi berkaitan dengan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan
(SNP), (2) sosialisasi program supervisi di sekolah, (3) jadwal
supervisi/pembinaan ke sekolah rata-rata 2 kali dalam satu bulan, (4)
membimbing kegiatan KKG dan KKKS, (5) membuat jurnal kunjungan ke
sekolah, (6) mendampingi sekolah menyusun RKS, (7) mendampingi guru
membuat perangkat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, (8) berperan
mengatasi berbagai masalah di sekolah, dan (9) memanfaatkan teknologi
informasi. Selain karakteristik tersebut, pengawas sekolah dasar memiliki nilainilai dalam berorganisasi, seperti: (1) disiplin, (2) komitmen tinggi, (3) kejujuran,
(4) kebenaran, (5) keterbukaan, dan (6) bertanggung jawab. Karakteristik tersebut
melengkapi kompetensi pengawas mewujudkan program kegiatan pendidikan
bermutu di sekolah binaan.
Peranan pengawas sekolah merencanakan program kegiatan di sekolah
Peranan pengawas sekolah menyusun perencanaan program kegiatan
pendidikan, secara umum berkaitan dengan rencana program supervisi manajerial
dan supervisi akademik. Sedangkan peran pengawas sekolah di SD binaan adalah;
(1) menyusun rencana kegiatan bimbingan membuat perencanaan program
menggunakan juknis dan peraturan yang ditetapkan; dan (2) pembinaan khusus
pada rapat rutin K3S di sekolah. Pengawas sekolah memiliki perencanaan
supervisi manajemen dan akademik program kegiatan pendidikan di sekolah
binaan. Pengawas sekolah menggunakan hasil evaluasi program supervisi
sebelumnya, sebagai masukan pada program selanjutnya. Pengawas sekolah
menyusun perencanaan program pendidikan, merujuk Permendiknas Nomor 17
tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Penyusunan perencanaan
program sekolah dilakukan searah dengan visi, misi dan tujuan yang dirumuskan
sekolah, dengan melibatkan stakeholders, sesuai dengan konsep perencanaan
penyelenggaraan sekolah yang didasarkan pada visi, misi dan tujuan sekolah.
Pengawas sekolah aktif mendampingi pengelola program pendidikan di sekolah,
seperti implementasi kurikulum 2013 pada semester ganjil berjalan dengan baik
untuk tahun pelajaran 2014/2015.
Peranan pengawas sekolah mengorganisasikan program kegiatan pendidikan
di sekolah
Pengawas sekolah berperan mengorganisir program kegiatan pendidikan
yang disusun sekolah, sesuai dengan kebutuhan dan sudah berjalan baik.
Pengorganisasian dilakukan dengan menempatkan dan mengalokasikan sumber
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daya yang tersedia sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Pengorganisasian
program kegiatan, mengarah pada perwujudan pemeliharaan/mempertahankan,
mengembangkan dan meningkatkan kerjasama antar seluruh warga sekolah secara
optimal, sehingga rencana yang disusun terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang
dirumuskan. Secara berkala, pengawas sekolah mengawasi/membina sehingga
tercipta kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan program kerja.
Peranan pengawas sekolah melaksanakan program kegiatan pendidikan di
sekolah binaan
Pelaksanaan program kegiatan diarahkan pada perwujudan pemeliharaan,
pengembangan dan peningkatan kerjasama antar seluruh warga sekolah secara
optimal, sehingga rencana yang disusun warga sekolah dapat terlaksana dengan
baik. Pada saat penelitian dilakukan, program kegiatan sudah berjalan sekitar 5
bulan. Pengawas sekolah aktif mendampingi pihak sekolah melaksanakan
berbagai program kegiatan, sesuai dengan perencanaan secara bertanggung jawab.
Keterbatasan kepala sekolah dalam kemampuan manajerial dan kepemimpinan,
teratasi dengan kehadiran pengawas. Pengawas sekolah berperan melaksanakan
supervisi secara terjadwal ke sekolah binaan. Pengawas melaksanakan program
kegiatannya mengacu pada program supervisi manajemen dan akademik yang
disusun.
Peranan pengawas sekolah melaksanakan supervisi program kegiatan
pendidikan di sekolah.
Pengawas memberikan arahan dan bimbingan, yang diawali pengenalan
program kegiatan. Pengawas sekolah aktif memantau pelaksanaan program
kegiatan sesuai dengan jadwal. Pendekatan dan komunikasi dilakukan dengan
penuh kesabaran, komitmen dan kegigihan. Program jangka pendek sekolah
dilaksanakan dan berjalan dengan efektif, efisien dan terarah pada tujuan sekolah.
Pengawas berperan sesuai perencanaan program sekolah, yang bermanfaat bagi
seluruh warga sekolah dan menjalankan program tahun pelajaran 2014/2015.
Pengawas sekolah melakukan tindakan korektif secara menyeluruh,
melibatkan sumber daya, dan mengarah pada ketercapaian tujuan. Pengawas
mencermati semua program kegiatan, secara khusus yang berkaitan pada layanan
siswa, seperti pelaksanaan proses belajar mengajar, administrasi guru/kelas,
ekstrakurikuler, program kebersihan lingkungan sekolah melibatkan warga
sekolah. Pengawas berkoordinasi dengan kepala sekolah melakukan evaluasi atas
kemajuan berbagai program kegiatan, dan menindaklanjuti hasil supervisi dengan
tindakan korektif secara berkala.
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Peranan pengawas sekolah menindaklanjutkan berbagai program kegiatan
pendidikan di sekolah binaan
Pengawas sekolah menindaklanjutkan program kegiatan berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan. Langkah strategis berorientasi pada terciptanya pendidikan
bermutu, seperti pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas, kelengkapan
perangkat kurikulum, seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan
pendukung lainnya. Pengawas sekolah berperan melakukan perubahan dan
pengembangan sekolah menuju organisasi belajar yang efektif. Pengawas sekolah
aktif membuat inovasi program peningkatan mutu pendidikan, mengadopsi atau
sharring dengan pakar pendidikan dan memanfaatkan media cetak atau
elektronik. Pengawas sekolah pro-aktif terhadap program baru dan
mengimplementasikan dengan optimal, sehingga bermanfaat bagi seluruh warga
sekolah, melalui (1) menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan
inovatif; (2) menerapkan nilai-nilai kewirausahaan; (3) pemberdayaan tenaga
pendidik dan kependidikan; (4) mengelola sarana dan prasarana sekolah;
mengelola hubungan dengan stakeholders; (5) mengelola kesiswaan dan
penerimaan siswa baru; (6) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan
pembelajaran; (7) mengelola keuangan sekolah; (8) mengelola administrasi
sekolah; (9) mengelola unit layanan khusus sekolah untuk mendukung kegiatan
pembelajaran dan kegiatan kesiswaan; (10) mengelola sistem informasi sekolah
untuk mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan; (11)
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk peningkatan pembelajaran
dan manajemen sekolah; dan (12) menindaklanjutkan berbagai program kegiatan
pendidikan di sekolah binaan
Pengawas sekolah menjalankan program kegiatan bertumpu pada kekuatan
sekolah; melaksanakan pendampingan atas berbagai program tanpa
ketergantungan dengan pihak lain, seperti membuat konsep dan membuat
keputusan secara bertanggungjawab; mengaplikasikan teknologi komunikasi dan
informasi; memanfaatkan perkembangan ipteks; penyesuaian buku pegangan
guru; pengolahan hasil belajar, dan pembenahan administrasi guru kelas.
Peran pengawas sekolah melakukan supervisi program kegiatan melalui:
penetapan standar kinerja searah tujuan perencanaan, merancang sistem informasi
umpan balik, mengatur program kegiatan sesuai perencanaan, memantau dan
membandingkan hasil agar sesuai dengan hasil yang diharapkan, serta memberi
tindakan korektif dengan memberikan motivasi dan bimbingan dan hasilnya
tercapai sesuai dengan sasaran yang diharapkan, ditampilkan seperti pada bagan
berikut.

131
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

Menetapkan
standar kinerja searah
tujuan perencanaan

Merancang
sistem informasi umpan
balik program kegiatan
sekolah

program kegiatan
sekolah
Mengatur
kegiatan-kegiatan
program kegiatan
sekolah
Membandingka
n hasilnya dengan
standar yang diharapkan

Memantau
kegiatan yang sedang
berlangsung
Memberikan

Pengawasan
Program Kegiatan
Sekolah

tindakan korektif
Memberi
motivasi
Bimbinga
n

Gambar. Peran Pengawas Sekolah Melaksanakan Supervisi Program
Kegiatan
Hasil supervisi pengawas sekolah didokumentasikan sebagai laporan
pertanggungjawaban kegiatan supervisi manajerial dan akademik. Program tindak
lanjut supervisi manajerial dan akademik pengawas sekolah, secara umum tetap
mengacu pada 8 (delapan) standar pendidikan nasional. Pengawas sekolah
berperan mendampingi pihak sekolah memobilisasi sumberdaya sekolah, terutama
sumberdaya manusia, dan mampu menghadapi setiap tantangan dalam
melaksanakan pengembangan pendidikan, terencana dan berkesinambungan
sehingga meningkat kualitas pendidikan pada sekolah yang dibinanya.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawas sekolah dasar memiliki
kemandirian melaksanakan program supervisi manajerial dan akademik sesuai
dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan
menindaklanjuti hasil supervisi.
Pembahasan
Berdasarkan temuan penelitian, kemandirian pengawas sekolah dasar
dicirikan dengan: (1) Memiliki pengetahuan dan wawasan mandiri merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas pokok dan fungsinya
program supervisi manajerial dan akademik sesuai standar yang ditentukan.
Temuan ini sejalan dengan pendapat Baron (1994) yang menyatakan, bahwa
tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang merupakan dasar dalam
memenangi persaingan. (2) Pengawas sekolah terampil melaksanakan tugas dan
fungsinya, memiliki keterampilan seni mengarahkan dan mendampingi pengelola
sekolah melaksanakan program ekstrakurikuler di sekolah seperti menari,
menyanyi, dan drum-band. Hal ini senada dengan pendapat Sumihardjo (2008)
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yang menyatakan bahwa keunggulan bersaing merupakan dukungan keterampilan
spesifik yang dimiliki seseorang. (3) Memiliki keahlian menjadi pengawas
sekolah yang efektif, dan berjiwa pemimpin sesuai dengan yang dibutuhkan di
sekolah. Hal ini sesuai dengan Linda (1993) yang menyatakan bahwa kemandirian
seseorang ditunjukkan kemampuan untuk mengatasi masalah dalam mencapai
tujuan organisasi. (4) Komunikasi baik memberikan pengarahan, penugasan, dan
mendorong guru dan staf melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masingmasing sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Temuan ini
didukung pendapat Bartol (1994) yang menyatakan bahwa keberhasilan seseorang
didukung kemampuan berkomunikasi. (5) Pengawas sekolah menjalankan
program kegiatan supervisi bertumpuh pada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang
ditentukan.

Pengawas

sekolah

melaksanakan

berbagai

program

tanpa

ketergantungan dengan pihak lain, seperti membuat konsep dan membuat
keputusan secara bertanggungjawab. (6) Pengawas sekolah membuat pembaruan
dalam melaksanakan pendidikan bermutu di sekolah, seperti pembuatan
perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, kegiatan ekstrakurikuler, dan
berbagai kegiatan peningkatan kualitas pengelola sekolah. (7) Mengadaptasi
perubahan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelesaian
tugas dan fungsi kepengawasannya. (8) Pengawas sekolah memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi (TI) untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran
yang bermutu di kelas/sekolah. Pengawas SD Disdikbudpora Kota Metro secara
mandiri, melaksanakan peran dan fungsinya
keterbukaan

(saran

atau

kritik),

dengan: sikap jujur, kebenaran,
dan

bertanggung

jawab

(komitmen/loyalitas/dedikasi/etos kerja yang tinggi melaksanakan tugas).

Pengawas sekolah menyusun perencanaan program supervisi manajerial dan
akademik
Pengawas sekolah membuat perencanaan supervisi manajerial dan
akademik sekolah (rencana strategis, rencana oprasional, rencana tahunan,
maupun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah) dengan mengadopsi
teori perencanaan dan kebijakan pendidikan nasional, berdasarkan visi, misi dan
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tujuan sekolah. Hal ini sesuai dengan Steers, Ungson dan Mowday (1985) yang
menyatakan bahwa: ...perencanaan melibatkan banyak orang. Untuk rencana yang
berhasil, tim perencanaan harus bekerja secara efektif. Program perencanaan yang
buruk sering disebabkan oleh komunikasi yang buruk, ketidak-percayaan yang
sangat tinggi di antara anggota organisasi, dan konflik yang mengganggu antara
pihak-pihak yang terlibat. Perencanaan yang baik melibatkan tindakan atau
intervensi yang mengarah kepada harapan yang diinginkan sesuai dengan standar
yang ditentukan.

Peran pengawas sekolah mengorganisasikan program pendidikan
Pengawas sekolah mampu mengarahkan dan mengorganisasikan sumber
daya yang ada sesuai dengan program kegiatan sekolah. Program kegiatan
diorganisasikan dan mengarah pada perwujudan pemeliharaan/ mempertahankan,
pengembangan dan peningkatan kerjasama antar seluruh warga sekolah secara
optimal. Program kegiatan disusun bersama antara kepala sekolah dan seluruh
warga sekolah, sudah berjalan dengan baik. Pengawas sekolah berkoordinasi
dengan kepala sekolah, mengorganisasikan sumber daya (sesuai dengan
kompetensi/kecakapan), tenaga pendidik dan kependidikan yang ada. Temuan
penelitian ini sesuai dengan pendapat Nawawi (2000) yang menyatakan bahwa
pengorganisasian

sebagai

salah

satu

fungsi

manajemen

mewujudkan,

memelihara/mempertahankan, mengembangkan dan meningkatkan kerjasama
antar personil/anggota yang mewakili peranan unit/satuan kerja masing-masing
dan kerjasama yang dilakukan dengan saling memberi informasi/data, keterangan,
tukar pikiran, pendapat, pengalaman, penyampaian saran dan kritik yang sehat,
rapat, diskusi, dan lain-lain dalam usaha melaksanakan tugas pokok organisasi
agar berlangsung efektif dan efisien.

Peran Pengawas Sekolah Melaksanakan Program Pendidikan
Pengawas sekolah melaksanakan program kegiatan supervisi manajerial
dan akademik sesuai dengan perencanaan. Program supervisi manajerial dan
akademik, dilaksanakan dengan membangun komunikasi bagi individu/pihak
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terkait, sehingga terjadi hubungan emosional yang tinggi. Pembentukan
kelompok-kelompok kerja kecil, memberikan kesempatan bagi guru untuk saling
berkoordinasi, merupakan strategi pengawas sekolah memecahkan masalah
melaksanakan program sekolah. Hambatan melaksanakan program kegiatan
dihadapi dan dianalisis menjadi peluang, melalui interaksi dan komunikasi yang
dibangun. Hubungan antara pengawas dengan kepala sekolah dan guru terjalin
dengan harmonis. Pengawas sekolah menciptakan iklim kerja baik, sehingga
terbentuk budaya saling menghargai, disiplin dan semangat melaksanakan tugas
secara bertanggung jawab. Warga sekolah aktif berpartisipasi melaksanakan
kegiatan,

ditandai

kewajibannya.

peningkatan

kehadiran

warga

sekolah

melaksanakan

Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Robbins (2000)

yang mengemukakan bahwa: pelaksanaan (actuating) merupakan usaha
menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, sehingga mereka
berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan anggotanya.

Peran Pengawas Sekolah Menindaklanjuti Hasil Supervisi
Intensitas keterlibatan pengawas sekolah melaksanakan supervisi di
sekolah, sangat dirasakan warga sekolah. Supervisi pengawas awalnya menjadi
beban bagi warga sekolah, namun dengan pendekatan yang baik, kepala sekolah,
guru dan staf dapat menerima kehadirannya, tugas dan tanggung jawab dapat
diselesaikan dengan baik, sesuai waktu yang ditetapkan. Motivasi dan bimbingan
diberikan pengawas sekolah secara berkesinambungan, sehingga pengelola
sekolah dapat menjalankan tugasnya, meskipun pada awalnya dengan kurang
baik. Melalui tindakan korektif pengawas sekolah, pelaksana program kegiatan di
sekolah (tenaga pendidik dan kependidikan) dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsi dengan baik. Temuan ini, sejalan dengan pendapat Steers, Ungson dan
Mowday (1985) yang menyatakan bahwa: Pengawasan/pengendalian dalam
manajemen merupakan upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan
tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan
kinerja aktual dengan standar-standar yang telah ditentukan, menentukan apakah
ada penyimpangan dan mengukur signifikansi mereka, dan mengambil tindakan
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yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang digunakan
dalam cara yang efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi.
Berdasarkan temuan penelitian, pengawas sekolah melaksanakan supervisi
manajerial dan akademik program pendidikan di sekolah dengan baik. Hal ini,
senada dengan pendapat Overton (2002) yang menyatakan bahwa kepemimpinan
adalah sebuah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan tugas, yang
dilakukan melalui orang lain sambil mendapatkan kepercayaan dan kerjasama.
Pengawas sekolah melaksanakan program supervisi manajerial dan
akademik secara mandiri mengelola dan memobilisasi sumber daya, berjalan
terarah, terencana dan berkesinambungan di sekolah binaan, serta berdampak pada
meningkatnya: (1) mutu kinerja guru; (2) mutu implementasi kurikulum; (3)
penggunaan sarana prasarana; (4) kualitas pengelolaan sekolah; dan (5) budaya
disiplin dan lingkungan sekolah. Dengan demikian pengawas sekolah dasar di
lingkungan Disdikbudpora Kota Metro memiliki kemandirian yang tinggi dan
bertanggungjawab melakukan tugas dan fungsi kepengawasannya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan
Kesimpulan

penelitian

bahwa

pengawas

sekolah:

(1)

memiliki

kemandirian melaksanakan peran dan fungsi, berkomunikasi efektif, ide dan
gagasan inovatif, mengikuti perkembangan ipteks, memanfaatkan teknologi
komunikasi dan informasi; menjunjung nilai-nilai berorganisasi: disiplin,
komitmen, kejujuran, kebenaran, keterbukaan, dan bertanggungjawab; (2)
melaksanakan program supervisi manajerial dan akademik di sekolah binaan,
sesuai dengan perencanaan searah dengan visi, misi dan tujuan sekolah; (3)
mengorganisasikan program pendidikan dengan motto the rigth man on the rigth
place. Pembagian tugas dilakukan secara terbuka pada rapat dewan guru dan
karyawan; (4) aktif menggerakkan (arahan dan bimbingan) bagi pelaksana
program kegiatan mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan; (5) aktif memantau pelaksanaan program
kegiatan, melakukan supervisi (sekolah dan kelas), dan melakukan evaluasi

136
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

program supervisi; dan (6) menindaklanjuti berbagai program kegiatan
peningkatan mutu pendidikan di sekolah, dan memberikan penghargaan bagi yang
berprestasi melaksanakan program kegiatan.
Rekomendasi
Untuk mempertahankan dan meningkatkan kemandirian pengawas sekolah
tingkat satuan pendidikan sekolah dasar ditinjau dari aspek manajerial dan aspek
akademik, sebagai berikut: (1) Kepala sekolah menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai educator, managerial, administrator, supervisor, leader, inovator,
motivator, dan entrepreneurship harus menjadi teladan bagi warga sekolah, aktif
meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan latihan, mengikuti
perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan perkembangan
ipteks; (2) Dinas Pendidikan, perlu melakukan evaluasi tentang kinerja pengawas
sekolah secara berkala, sebagai motivasi ekstrensik agar pengawas sekolah
meningkatkan kemandirian dalam implementasi 8 (delapan) standar nasional
pendidikan dengan melibatkan pakar pendidikan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti
dengan pemberian hadiah bagi yang berprestasi dan sanksi bagi pengawas sekolah
yang memiliki hasil di bawah standar yang ditentukan; dan (3) Peneliti, kajian ini
baru menjawab atau mengungkapkan sebagian kecil masalah atau faktor yang
menentukan kemandirian pengawas sekolah dasar ditinjau dari aspek manajerial
dan akademik. Hal ini membuka peluang untuk dilakukannya penelitian lebih
lanjut dengan fokus, aspek atau variabel lain yang berhubungan dengan
kemandirian pengawas sekolah.
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Pembelajaran Aktif dengan Bermain bagi Anak Sekolah Dasar
(Kajian Psikologi dan Islam)
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Abstract
Learning is an individual needs especially primary school children who still
need the guidance of parents, teachers, and the community in shaping the
personality, intelligence, and behavior of children. Active learning in a pupil that
age is required because it can be used as an auto-immune children also can
stimulate the intellegent. The period of primary school children is still possible to
play so hopefully not deprive the child of freedom.
How to study psychology in active learning to play or the game is able to
answer the instructional objectives of a curriculum that is applicable in
Indonesian and not pressing content child with too much material. Likewise with
the expected linear Islamic studies to study the psychology of development child
so that they can be maintained existence active learning itself.
Many psychological theories that support their active learning by playing. The
Islamic itself also supports active learning because it can train psychomotor
ability, affective, and cognitive with a playing that will be desperately needed at
the right time.
Kata kunci: active learning, primary school student, psychology, islamic
@ Published by Unesa University Press

A. Pendahuluan
Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta
didik menumbuhkembangkan potensi kemanusiaannya. Tugas pendidik hanya
mungkin dilakukan jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa
manusia itu sebenarnya.
Kenyataannya masih banyak pendidik yang belum mengetahui gambaran
tentang siapa manusia itu sebenarnya dan sifat hakikat apa saja yang dimiliki
manusia sehingga perlu perlakuan yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran
sesuai dengan tingkat usianya.
Ada kecenderungan dalam pembelajaran untuk kembali pada pemikiran
bahwa anak akan belajar lebih baik apabila lingkungan diciptakan secara alamiah.
Belajar akan lebih bermakna apabila anak mengalami apa yang dipelajarinya,
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bukan hanya mengetahuinya saja. Pembelajaran yang berorientasi pada
penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek,
tetapi gagal dalam membekali anak dalam memecahkan persoalan dalam
kehidupan jangka panjang. Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa
sehingga mau belajar. Aktivitas belajar sangat diperlukan dalam kegiatan belajar
mengajar sehingga siswalah yang seharusnya aktif, sebab siswa adalah subjek
belajar yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar. Mendidik adalah
adalah keharusan seorang dewasa sebagai bagian dari lingkungan yang
memberikan pengetahuan sekaligus pengajaran hidup. Tugas mendidik bukanlah
hanya dibebankan kepada orang tua saja, tetapi guru, masyarakat sekitar juga ikut
berpengaruh pada penanaman nilai-nilai. Pembelajaran yang menyenangkan
tentunya sangat disukai oleh siswa di samping memberikan isi materi
pembelajaran.
Disadari atau tidak pembelajaran aktif anak di sekolah diyakini sangat
membantu anak dalam perkembangan selanjutnya, misalnya saja dengan bermain.
Bermain ini tentunya tidak lepas dari kegiatan anak sehari-hari. Bermain bagi
anak sekolah dasar adalah kebutuhan, sehingga seandainya hak untuk bermain
dirampas maka ada sisi-sisi lain dalam tahapan perkembangan anak yang hilang.
Hal ini sangat mengkuatirkan orang tua dan pendidikan.
Bermain merupakan kebutuhan yang akan menjadi sebuah auto-imun dalam
tubuh anak. Anak yang tumbuh sehat jelas akan berdampak pada perkembangan
fisiknya yang berbanding lurus dengan perkembangan kognitif anak. Bermain
merupakan metode kontekstual dengan menyisipkan kontens pembelajaran sesuai
dengan tujuan operasional dan instruksional pendidikan.
Belajar merupakan suatu proses interaksi antara berbagai unsur yang
berkaitan. Unsur utama dalam belajar adalah siswa itu sendiri, serta kebutuhan
sebagai sumber pendorong adalah memberikan situasi pembelajaran yang nyaman
dan ramah bagi siswa. Manifestasi belajar adalah perubahan tingkah laku. Secara
hakiki belajar adalah membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia
dengan berbagai tuntutan dalam kehidupannya. Menurut teori behavioristik
dikatakan bahwa perkembangan pikir, mental, emosional, fisik, dan perilaku
manusia dipengaruhi oleh kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan kondisi
lingkungan (Daryono dan Rahardjo, 2012: v).
B. Pembahasan
Indonesia sejak dikumandangkan kemerdekaan pada 17 agustus 1945 telah
mengeluarkan biaya yang besar, tenaga yang banyak, dan waktu yang cukup
panjang dalam pendidikan. Namun demikian, selama itu pula dan sampai
sekarang, mutu pendidikan masih tetap dirasakan sebagai tantangan yang cukup
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berat, mungkin tidak berbeda jauh dengan tantangan yang dirasakan masyarakat
Indonesia 64 tahun yang lalu (Suryadi dan Budimansyah, 2009:127).
Sementara itu, tahap perkembangan tingkah laku belajar anak usia sekolah
dasar atau Madrasah Ibtidaiyah sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek dari dalam
diri dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kedua hal tersebut tidak mungkin
dipisahkan karena memang proses belajar terjadi dalam interaksi diri siswa
dengan lingkungannya (Prastowo, 2013:33-34).
Seperti diungkapkan oleh Piaget, setiap anak memiliki cara tersendiri dalam
menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya (Rusman, 2010:250).
Secara global di seluruh dunia bahwa bermain pada anak sudah menjadi
kebiasaan, sehingga kalau metode permainan atau bermain dalam pembelajaran
dihilangkan akan berdampak buruk pada anak itu sendiri.
1. Pembelajaran Aktif dalam Psikologi
Mengasuh anak di dalam lingkungan sekolah berarti akan banyak dijumpai
faktor-faktor positif dan tantangan bagi guru sebagai orang tua kedua di sekolah.
Untuk mampu memfilter hal-hal yang diterima anak dalam pembelajaran tentunya
menjadi tugas berat seorang guru. Tugas berat inilah yang nantinya dapat
membentuk anak-anak menjadi pribadi tangguh dalam keadaan atau situasi
apapun. Pembelajaran aktif atau dikenal dengan joyfull learning, PAKEM, atau
PAIKEM di sekolah dapat dilakukan dengan cara bermain. Melalui bermain,
siswa dapat berpura-pura menjadi seperti yang diinginkan. Saat bermain siswa
tidak akan merasakan paksaan dalam menentukan suatu sikap yang mungkin akan
menjadi watak dari kepribadiannya.
Sisi positif pembelajaran aktif dengan bermain dapat membuat anak
menciptakan nuansa sukacita. Permainan tersebut membuat jiwa anak terlihat
secara penuh. Suasana ceria, senang yang dibangun senantiasa melahirkan dan
menghasilkan kebersamaan yang menyenangkan. Keterampilan anak senantiasa
terasah, otot atau sensor-motoriknya juga akan semakin terasah pula.
Ada dua teori kebutuhan yang perlu diungkapkan untuk memahami kebutuhan
siswa sekolah dasar, yaitu teori kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow dan
teori kebutuhan yang dikembangkan oleh Lindgren. Menurut teori kebutuhan
Maslow, kebutuhan yang rendah dalam hierarki kebutuhan individu paling tidak
harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan yang lebih tinggi pada hierarki
tersebut menjadi sumber motivasi yang penting.
Kebutuhan mendasar seorang individu adalah kebutuhan fisiologis, lalu
kebutuhan individu berkembang dengan kebutuhan ingin dilindungi, kebutuhan
akan cinta dan rasa memiliki, dan seterusnya sehingga kebutuhan tersebut
mencapai klimaks pada kebutuhan mengaktualisasikan diri. Tahapan tersebut
tidak bersifat statis. Setiap kebutuhan bisa semakin meningkat atau melemah
tergantung dari perkembangan masing-masing individu.
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Menurut Lindgren Kebutuhan dasar individu dikelompokkan menjadi 4
(empat) aspek, yaitu untuk kebutuhan paling dasar (pertama), yaitu kebutuhan
jasmaniah, termasuk keamanan dan pertahanan diri; tingkat kedua, kebutuhan
perhatian dan kasih sayang; tingkat ketiga, kebutuhan untuk memiliki; dan tingkat
keempat, kebutuhan aktualisasi diri (Uno dan Mohamad, 2011:282-285).
Roberts dan Sutton Smith dalam Budisantoso (1983) menjelaskan bahwa jenisjenis permainan sangat besar pengaruhnya terhadap mutu kegiatan pembinaan
budaya anak-anak dalam masyarakat. Anak-anak lebih bisa menerima dengan
cepat suatu pengetahuan melalui permainan. Sebab dalam permainan anak
terkandung nilai-nilai pendidikan yang tidak secara langsung terlihat nyata, tetapi
terlindung dalam sebuah simbol nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut dapat
dilihat dari rasa kebersamaan, kejujuran, kedisiplinan, sopan-santun, dan aspekaspek kepribadian yang lain.
Setiap permainan memiliki nilai budaya tersendiri di dalamnya. Nilai-nilai
yang bersifat mengajak pada kebaikan ada di dalamnya. Melalui permainan anak
akan belajar secara mandiri untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan tersebut
dalam kehidupan sosialnya. Dalam keadaan senang saat melakukan permainan,
anak secara tidak sadar telah menyerap informasi tentang nilai-nilai budaya yang
ada dalam permainan tersebut. Seperti contohnya permainan Betengan yang di
dalamnya terdapat nilai-nilai budaya untuk bekerjasama dan menjunjung nilai
sportifitas, anak akan mengerti dengan sendirinya bagaimana cara bekerja sama
yang baik untuk menjadi pemenangnya dan mereka juga dapat membedakan mana
yang melakukan kesalahan atau menyalahi peraturan sehingga nilai sportifitas
akan tumbuh dari hal tersebut. Jadi, permainan secara tidak langsung akan
mengenalkan dan membiasakan nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya bagi
anak-anak.
2. Pembelajaran Aktif dalam Islam
Menurut pandangan islam manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia
dari pada yang lainnya. Manusia bukan ada dengan sendirinya tetapi diciptakan
oleh Allah dengan dikaruniai sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk
yang lain. Allah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang bagus dan
seimbang. Sesuai dengan firman Alloh Surat Ath-Thiin yang artinya:
Sesungguhnya telah kami jadikan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya (Q.S
At tiin 4).
Hubungannya dengan pendidikan menurut pandangan Islam, manusia dapat
kita lihat dari tiga titik saja yaitu 1) manusia sebagai makhluk yang mulia yang
mempunyai akal dan perasaan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, 2) manusia
sebagai kholifah di bumi, 3) manusia sebagai makhluk paedagogik

142
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

Agama Islam yang telah turun sejak abad ke-6, telah memberikan suatu
pedoman dalam surat At Tahrim ayat 6 "Wahai orang-orang yang beriman,
peliharaalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang kayu bakarnya adalah
manusia dan batu." Ditambah dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Hakim
"Kewajiban orang tua terhadap anak ialah memberinya nama dengan nama yang
baik; mengajarkan anak sopan santun; mengajarnya menulis, berenang dan
memanah; memberikan nafkah yang baik; dan mengawinkannya bila saatnya
sudah tiba."
Kedua nasehat di atas jelas mendidik adalah tugas mulia yang dimulai dari
keluarga, khususnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam pendidikan
tingkah laku, keterampilan kognitif, fisik, dan psikomotorik. Tumbuh kembang
anak perlu diperhatikan dengan memberikan gizi yang cukup dan tidak lupa selalu
mendoakannya agar menjadi manusia yang baik.
Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah saw
bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi
pekerti yang baik. Hadist tersebut jelas bahwa karakter lebih penting dari
segalanya karena William Franklin Graham atau dikenal dengan nama Billy
Graham, tokoh kebangunan rohani di Amerika pada abad ke-20 juga menyatakan
ketika bahwa “Apabila kekayaan hilang, sebenarnya tiada yang hilang, ketika
kesehatan hilang, sebenarnya ada sesuatu yang hilang, ketika karakter hilang,
segalanya menjadi hilang.”
Penekanan tulisan ini bukanlah karakternya tetapi bagaimana mengaktifkan
suatu pembelajaran agar lebih menekankan keaktifan anak dalam pembelajaran
tanpa menafikan karakter yang telah melekat pada diri seorang anak. Keaktifan
anak dalam berkreasi juga diperlukan kesantunan dalam menghadapi problem
kemasyarakatan yang multidimensional dan multidireksional karena tidak dapat
lepas dari kondisi lingkungan masyarakat. Bagaimana Islam dalam menyikapi
pembelajaran aktif pada anak usia sekolah dasar? Apakah itu merupakan suatu
anjuran atau sebaliknya?
Pertama, Alqur’an dalam ayat-ayat pilihan, selain ayat-ayat tentang keimanan
juga ayat-ayat yang dapat memberikan pemahaman dan penanaman sikap ketika
berinteraksi dengan orang, sehingga sedini mungkin sudah tertanam sikap toleran,
inklusif pada peserta didik, yaitu a) materi yang berhubungan dengan pengakuan
al-Qur’an akan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebaikan (Al-Baqarah/2:
148); b) Materi yang berhubungan dengan pengakuan keeksistensi damai dalam
hubungan antarumat beragama (al-Mumtahanah/60: 8-9); c) materi yang
berhubungan dengan keadilan dan persamaan (an-Nisa’/4: 135). Beberapa ayat
tersebut dapat dijadikan rujukan atau petikan dalam pembelajaran aktif anak-anak
dengan bermain. Bermain jelas ada nilai, ada perasaan saling toleransi,
menghargai dan menghormati, dan terbuka satu sama lain. Kedamaian anak yang
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dinampakkan dengan riang dan gembira dalam permainan akan memberikan
hormon yang dapat mengaktifkan kekebalan tubuh. Dalam bermain ini pula semua
tidak membedakan anak kaya atau miskin sehingga semua bercampur baur dengan
indahnya permainan yang dilakukan.
Kedua, materi fiqih zaman nabi misalnya, bagaimana Nabi Muhammad
mengelola dan memimpin masyarakat Madinah yang multi-etnis, multi-kultur,
dan multi-agama. Keadaan masyarakat Madinah pada masa itu tidak jauh beda
dengan masyarakat Indonesia, yang juga multi-etnis, multi-kultur, dan multiagama. Secara kontekstual fiqih nabi dapat dijadikan keteladanan dalam
permainan yaitu bagaimana seorang kapten dapat menghidupkan irama dan ritme
permainan sehingga akan timbul rasa keadilan di antara peserta didik yang ikut
bermain.
Ketiga, materi akhlak yang menfokuskan kajian pada perilaku baik-buruk
terhadap Allah, Rasul, sesama manusia, diri sendiri, serta lingkungan, penting
artinya bagi peletakan dasar-dasar kebangsaan. Sebab, kelanggengan suatu bangsa
tergantung pada akhlak, apabila suatu bangsa meremehkan akhlak, punahlah
bangsa itu.
Guru harus mampu mengembangkan materi pembelajaran. Selain selalu
mengembangkan metode mengajar yang variatif, tidak monoton, dan yang lebih
penting juga perlu memberikan keteladanan lewat permainan. Penanaman nilai
keteladanan bagi yang kalah menghormati yang menang serta yang menang tetap
tidak mengejek yang kalah sehingga akan ada harmonisasi dalam kelompok
tersebut dengan saling berjabat tangan setelah selesai pertandingan atau
permainan.
Keempat, materi yang bersumber pada fakta dan realitas historis dapat
dicontohkan dalam interaksi sosial yang diterapkan Nabi Muhammad ketika
membangun masyarakat Madinah. Dari sisi historis proses hijrah dan
pembangunan Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad ditemukan fakta tentang
pengakuan dan penghargaan atas nilai pluralis dan toleransi.
Nilai tersebut juga dapat diterapkan dalam bentuk fieldtrip, outing class di
mana suatu kelompok semua bergembira dalam suasana yang menyenangkan
untuk melihat objek secara nyata. Kegiatan tersebut merupakan hidden curriculum
mengenai interaksi dan toleransi dalam berpergian ke suatu tempat antarsiswa SD.
C. Kesimpulan
Pembelajaran aktif dengan bermain bagi anak sekolah dasar dalam tinjauan
psikologi dan Islam adalah saling mendukung. Permainan dan bermain akan
meningkatkan aktifitas kognitif, psikomotorik, dan juga afektif selama dalam
pengawasan orang dewasa (guru) yang mengarahkan.
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Bermain sangat diperlukan karena anak usia sekolah dasar tidak lepas dari
permainan tentunya adalah permainan yang mendidik. Apabila permainan ini
dihilangkan dalam pembelajaran maka ini akan merampas hak anak dalam
bermain yang akan berpengaruh pada tahap perkembangan anak selanjutnya.
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Abstract: This research devoloped peer mediation program in the school.
These research methode was adapted Borg & Gall’s model of development
research, that include three stages: pre-development, development, and postdevelopment. In the first year reserach, has product: (1) training manual to be a
mediator, (2) video peer mediation program model, (3) instrument’s evaluation.
The peer medation program used the main references, namely: (1) Conflict
Resolution: Strategies for Collaborative Problem Solving (Raider, Coleman, and
Gerson, 2000), (2) Mediation Model (Coleman & Raider, 2000), and (3)
Problem Solving and conflict resolution. Accorrding to expert and user validation
was concluded that the peer mediation program accepted based of three criteria
that includes useability, feasibility, and accuracy.
Keywords: Research of development, peer mediation, student’s conflict
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Pendahuluan
Di dalam sekolah, pendekatan pencegahan dan penyelesaian konflik
dilakukan dengan tiga pola yaitu security, punishment, and school-based
programs (Breunlin, 2002). Selama ini pola security dan punishment menjadi cara
yang populer di sekolah. Namun, pola tersebut dinilai tidak memberikan hasil
positif terutama berkaitan dengan perkembangan siswa. Cara-cara itu tidak
membelajarkan siswa menghadapi konflik sebagai kenyataan hidup dengan baik
dan benar. Sebaliknya, pola solusi itu tidak memberikan penghargaan terhadap
individu, melemahkan respek dan empati, mencederai mental-fisikal, dan tidak
mendidik.
Seiring pola school-based programs, telah digiatkan pendidikan
kedamaian dengan istilah …transforming educational systems to fulfill better
world for all peoples and societies in the global community, yang terwujud dalam
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education for non-violence and conflict resolution (Hin, 2010). Siswa dihadapkan
dalam pemahaman kritis terhadap konflik dan solusinya untuk mengembangkan
harmony. (Hin, 2010); proses peacemaking and peacebuilding (Fetherston, 2007;
win-win solution (Davidson, 2004). Program ini memberi hasil positif terutama
pengetahuan, sikap, dan keterampilan meyelesaikan konflik (Woody, (2001).
Persoalan yang sering dihadapi dalam konflik dan kekerasan adalah
dibiarkannya konflik tanpa ada upaya pencegahan yang bersifat kultural, edukatif,
dan pedagogis (Suyanto, http:// www.dikdasmen. org/budayadamai. htm). Oleh
karena itu, perlu dikembangkan model gerakan kedamaian yang mendidik untuk
mengentaskan konflik distruktif. Pengembangan model program mediasi sebaya
dalam penelitian ini, merupakan salah satu aspek pola school-based programs
yang perlu dikembangkan dalam konteks sekolah di Indonesia.
Rumusan Masalah
Penelitian pengembangan ini, hanya sebatas pada mengembangkan
prototipe produk sampai menerapkan validasi adli dan pengguna. Pengujian
efektifitas penerapan produk dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
1. Apakah model program mediasi sebaya yang dikembangkan memiliki
kriteria akseptabilitas ?
Tujuan Pengembangan
Tujuan khusus pengembangan ini adalah menghasilkan model program
mediasi sebaya yang meliputi model: (1) buku panduan pelatihan mediasi sebaya,
(2) vidio model mediasi sebaya, (3) instrumen evaluasi hasil program mediasi
sebaya.Model program mediasi sebaya dikembangkan berdasar rujukan dari (1)
Conflict Resolution: Strategies for Collaborative Problem Solving (Raider,
Coleman, and Gerson, 2000); (2) Mediation Model (Coleman & Raider, 2000);
dan (3) Problem Solving and Decision Making In Conflict Situations (Weitzman
E. & P. F. Weitzman, 2000). Keseluruhan purwarupa tersebut dikembangkan
dengan melakukan uji akseptabilitas melalui uji ahli dan uji pengguna. Hasil
produk yang dinilai fisibel, selanjutnya akan dilakukan uji kelompok terbatas
dengan eksperimen pada tahun kedua (2014).

Metode Pengembangan
Desain penelitian pengembangan ini menggunakan model Borg & Gall
(2003), dengan dua tujuan utama yaitu: mengembangkan produk dan menguji
keefektifan produk. Secara umum adaptasi model prosedur pengembangannya
dikelompokkan dalam tiga kegiatan utama yaitu: (1) tahap prapengembangan, (2)
tahap pengembangan, dan (3) tahap pasca pengembangan. Tahun pertama
penelitian ini menargetkan pelaksanaan tahap prapengembangan dan
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pengembangan. Sedangkan tahun kedua merupakan lanjutan yaitu melaksanakan
pasca pengambangan.
Kegiatan tahap prapengembangan adalah melakukan assesmen kebutuhan
(needs assesment). Kegiatan asesmen ini bertujuan menghasilkan dasar konsep
berwujud pengetahuan deskriptif tentang konflik pada siswa SMA, cara
menyelesaikan konflik yang dilakukan, hasil dan akibat cara penyelesaian konflik
yang dipilih, permasalahan dan hambatan yang dihadapi sekolah untuk membantu
pengentasan konflik, serta harapan-harapan penyelesain konflik yang tepat. Hasil
asesmen kebutuhan ini dianalisis dengan melakukan telaah teoritis untuk
merumuskan pola alternatif solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah konflik
siswa. Prosedur asesmen kebutuhan dilakukan dengan penyebaran angket pada
sejumlah siswa maupun konselor di beberapa sekolah SMA di Surabaya. Hasil
analisa berupa informasi deskriptif tentang konflik di sekolah serta kebutuhan
penanganannya, digunakan sebagai pijakan mengembangkan rancangan model
program mediasi sebaya.
Tahap pengembangan merupakan langkah penyusunan prototipe program
mediasi sebaya. Produk yang dikembangkan mencakup perangkat program
mediasi sebaya yang meliputi panduan pelatihan mediasi sebaya, video model
mediasi, dan instrumen pengukuran hasil mediasi sebaya. Produk prototipe ini
selanjutnya diuji derajat akseptabilitasnya melalui uji ahli dan uji pengguna.
Selain menilai para ahli dan pengguna memberikan saran perbaikan. Berdasar
saran ini dilakukan revisi perbaikan merujuk pada aspek ketepatan, kelayakan,
dan kegunaan.
Pembahasan
Ada tiga tahapan pengembangan produk yang akan dibahas, meliputi: (1)
hasil need assesment, (2) gambaran umum produk pengembangan, (3) data hasil
uji coba uji akseptabilitas (hasil uji ahli dan uji pengguna). Sedangkan hasil uji
efektifitas melalui uji kelompok terbatas masih direncanakan pada tahun anggaran
kedua. Uraian mengenai tiga pokok bahasan tersebut diuraikan berikut ini.
A. Need assesment
Need assesment dimaksudkan menghasilkan seperangkat penge-tahuan
tentang konflik interpersonal yang dialami siswa SMA, pendekatan
penyelesaian konflik di sekolah selama ini, hasil penyelesaian konflik, potensi
dan keterlibatan siswa dalam penanganan konflik di sekolah, permasalahan
serta harapan penanganan konflik siswa. Need assesment dilakukan dengan
penyebaran angket terhadap 550 siswa serta 20 konselor SMA Negeri dan
swasta di Surabaya. Hasil data menunjukkan bahwa 93% siswa pernah
mengalami dan sedang mengalami konflik interpersonal yang berwujud
pertentangan ide dan pendapat, perseteruan, sampai perkelahian fisik.
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Gambaran usaha penyelesaian konflik adalah 67,3 % siswa membiarkan
konflik itu berjalan apa adanya, dan hanya 23,4% siswa yang berusaha
menyelesaikan konflik. Cara-cara menghadapi konflik para siswa dengan
menghindar 39,2 %, membiarkan 28,4%, melawan 18,7%, sisanya 13,7
berusaha membicarakannya. Dengan demikian umumnya siswa memilih cara
negatif untuk menyelesaikan konflik. Terhadap usaha penyelesaian konflik itu,
78,3% siswa merasa tidak puas karena tidak berakhir secara positif (masih
dendam, tidak menyapa, memusuhi). Pandangan siswa tentang penyelesaian
konflik yang dilakukan sekolah adalah menasehati, memberi hukuman/sangsi,
layanan komseling. Hambatan penyelesaian konflik siswa adalah mereka
menganggab masalah akan selesai sendirinya dan keengganan memanfaatkan
konselor sekolah untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Di sekolah
pada umumnya belum ada layanan mediasi sebaya. Tanggapan terhadap
perlunya mediasi sebaya di sekolah mereka memandang perlu dan
memungkinkan dilakukan terutama sebagai bagian aktivitas OSIS. Pola
mediasi sebaya ini menurut mereka dapat dikoordinasikan sebagai wujud lain
layanan BK yang melibatkan siswa.
Hasil studi literatur diantaranya mencakup topik-topik pembahasan tentang:
(1) konsep konflik dan ciri-ciri konflik, (2) teori-teori konflik, (3) pendekatanpendekatan penyelesain konflik, (3) dinamika psikologis individu dalam
konflik interpersonal, (4) resolusi konflik konstruktif, (5) prosedur mediasi
dan pengambilan keputusan dalam konflik. Secara keseluruhan hasil studi
literatur itu menjadi bahan-bahan konsep dalam pengembangan produk
penelitian ini meliputi: buku panduan pelatihan mediasi sebaya, vidio model
mediasi, dan istrumen evaluasi hasil penyelesaian konflik.
B. Hasil pengembangan produk
Produk akhir pengembangan ini adalah perangkat panduan mediasi sebaya
meliputi: panduan pelatihan mediasi sebaya, video model mediasi, instrumen
evaluasi hasil mediasi sebaya mencakup pengukuran persepsi, sikap, cara
penyelesaian, dan hasil penyelesaian konflik. Produk pengembangan
dikembangkan berdasar literatur relevan yang terkelompok dalam: (1) teori
resolusi konflik sebagaimana dikembangkan Morton Deutsch dan Johnson &
Johnson, (2) “Conflict Resolution: Strategies for Collaborative Problem
Solving” (Raider, Coleman, and Gerson, 2000); (3) “Mediation Model”
(Coleman & Raider, 2000); dan (4) “Problem Solving and conflict resolution.
Produk panduan pelatihan mediasi sebaya merupakan seperangkat petunjuk
aplikatif mempersiapkan siswa sebagai seorang mediator sebaya. Siswa yang
mendapat pelatihan mediasi sebaya dibekali pengetahuan tentang konsep
dasar konflik dan keterampilan menerapkan mediasi sebagai cara
menyelesaikan konflik. Prosedur penulisan panduan mengacu pada pola

149
ISBN: 978-979-028-721-1

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Reorientasi Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Guru Masa Depan
Surabaya, 5 – 7 Desember 2014

experiential learning, sehingga dalam setiap penggalan panduan latihan
mencakup bagian-bagian pembahasan yang meliputi persiapan pertemuan,
pengenalan materi konsep, kegiatan kelompok, dan tindak lanjut. Panduan
pelatihan mediasi ini meliputi tiga penggalan materi yaitu (1) penggalan satu:
konsep-konsep dasar konflik, (2) penggalan dua: melaksanakan negosiasi,
dan (3) penggalan tiga: mmenjalankan mmediasi. Pada penggalan satu
diberikan materi pembekalan konsep-konsep dasar konflik yang meliputi:
pengertian konflik, sebab-sebab konflik, proses konflik, metode mengelola
konflik, dan strategi penyelesaian konflik. Pada penggalan dua diberikan
meteri pelatihan yang meliputi: elemen-elemen negosiasi, tingkah laku
komunikasi dalam negosiasi, prosedur dan tahap negosiasi. Pada penggalan
tiga mencakup materi pelatihan menjalankan mediasi.
Produk vidio model mediasi dikembangkan sebagai contoh menjalankan
mediasi yang menampilkan cara bersikap, cara berkomunikasi, dan tahapantahapan yang dilakukan dalam mediasi. Vidio ini memerankan seorang
mediator yang menerapkan mediasi terhadap dua orang konfliktor yang
sedang menempuh penyelesaian konflik. Tahapan-tahapan langkah mediasi
yang diperankan meliputi: mempersiapkan mediasi, mengenali masalah,
memfasilitasi pemecahan masalah, membangun kesepakatan dan
pengakhiran.
Produk instrumen hasil penyelesaian konflik dikembangkan sebagai alat
pengukuran hasil suatu penerapan mediasi sebagai cara penyelesaian konflik.
Instrumen ini meliputi pengukuran persepsi terhadap konflik, sikap
menghadapi konflik, cara menyelesaikan konflik, dan hasil penyelesaian
konflik.
C. Hasil uji ahli dan uji pengguna (uji akseptabilitas)
Berdasar hasil uji ahli dan uji pengguna dapat disimpulkan perangkat
program mediasi sebaya memenuhi aspek akseptabilitas berdasar kriteria
kegunaan, kelayakan dan ketepatan. Para ahli menilai produk yang
dikembangkan sangat berguna, sangat layak dan tepat. Sedangkan para
pengguna (konselor) menilai produk yang dikembangkan sangat sangat
berguna, layak, dan tepat. Oleh karena produk pengembangan memenuhi
kriteria akseptabilitas, maka produk ini dapat ditindaklanjuti dalam uji
efektivitas yang direncanakan pada tahun kedua.
Simpulan dan Saran
A. Simpulan hasil pengembangan
Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan:
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1. Penelitian pengembangan ini menghasilkan perangkat program mdiasi
sebaya yang meliputi: (1) buku panduan pelatihan mediasi sebaya; (2)
vidio model mediasi sebaya; dan (3) instrumen evaluasi hasil mediasi
sebaya.
2. Hasil penilaian ahli dan pengguna produk menyatakan bahwa secara
umum produk paket ini memiliki akseptabilitas bila ditinjau dari 3 aspek,
yaitu:
a. Aspek kegunaan, produk pengembangan ini dinilai ahli dan penguna
sangat berguna, Hal ini didasarkan pada besarnya manfaat dalam
memberikan bantuan pengentasan masalah konflik interpersonal
siswa termasuk manfaat bagi layanan bimbingan konseling.
b. Aspek kelayakan, menurut penilaian ahli dan pengguna produk
pengembangan ini termasuk dalam kategori sangat layak untuk
dilaksanakan. Kategori ini berdasarkan pada kepraktisan dan
keefektifan paket..
c. Aspek ketepatan,
menurut ahli maupun pengguna produk
pengembangan ini dinilai tepat.. Penilaian ini dilihat dari ketepatan
obyek dan ketepatan rumusan tujuan dan prosedur. Ketepatan obyek
meliputi ketepatan jika diterapkan pada siswa Sekolah Menengah
Atas, ketepatan penggunaan alat ukur. Sedangkan ketepatan rumusan
tujuan dan prosedur meliputi: kejelasan rumusan tujuan umum dan
tujuan khusus, kesesuaian materi, kejelasan materi tiap tahap dan
kesesuaian gambar dengan materi
B. Saran-Saran
1. Penelitian ini menghasilkan perangkat program mediasi sebaya yang dinilai
ahli danpengguna memenuhi kriteria akseptabilitas (berguna, layak, dan
tepat). Namun produk ini belum diujicobakan dengan menerapkannya
pada siswa. Untuk menghasilkan paket yang efektif, perlu diuji
kemanjurannya dalam membantu siswa mengatasi konflik interpersonal.
2. Berdasar penilaian ahli dan pengguna, fasilitator buku panduan pelatihan
perlu mendapatkan pembekalan khusus, memiliki kompetensi teknik,
memiliki pemahaman tentang karir secara menyeluruh dan memiliki
keterampilan interpersonal yang baik.
3. Untuk memperoleh perbaikan yang lebih tepat dalam penyusunan maupun
pelaksanaannya, sangat diperlukan penelitian lanjutan yaitu uji coba
penerapan perangkat mediasi sekaligus untuk mengetahui pengaruhnya
dalam membantu siswa mengatasi masalah konflik.
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