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A.  Rasional

Berbicara soal pendidikan di Indonesia adalah berbicara dalam suatu lingkaran

setan, karena masalah pendidikan bisa penyebab atau sebab dari penyebab. Sementara

masalah pendidikan sendiri tidak bisa dilihat dari satu sudut saja, karena di dalamnya

merupakan sebuah “gua” yang tak sembarang orang dapat mengetahui isinya tanpa

masuk ke dalamnya, semestara orang di dalamnya tak dapat bisa berbuat banyak karena

hanyut dengan segudang permasalahan pula. Maka pemecahan masalah pendidikan tidak

akan berhasil  kalau hanya dibebankan oleh orang pendidikan sendiri.

Bertapa rumitnya masalah pendidikan, dapat dilihat dari data berikut ini.

Diakui atau tidak bahwa survei yang dilakukan Human Development Index (HDI) tahun

2003 mendudukkan Indonesia pada ranking  112 dari 175 negara di dunia, termasuk ke

dalam kelompok medium human development, di bawah  South Africa dan di atas

Tajikistan. Hal itu dilihat dari indikator  (1) Usia harapan hidup, (2) Angka melek huruf

orang dewasa, (3) Rata-rata lama pendidikan, dan (4) Pengeluaran per kapita.

Menurut suatu penelitian (IEA, Tahun 2000) bahwa kemampuan membaca siswa

Sekolah Dasar nemempati ranking 38 dari 39 negara; penguasaan materi matematika

menempati ranking 39 dari 42 negara; dan penguasaan Materi IPA siswa SKTP

menempati ranking 40 dari 42 negara.  Data di atas jelas sangat memperihatinkan, tapi

bukan pula berarti negara kita tidak melakukan apa, meskipun fasilitas pendidikan mulai

dilengkap dan canggih, namun karena tidak ditunjang oleh kualitas guru, maka proses

perbaikan juga mengalami keterlambatan. Menurut beberapa ahli pendidikan ada lima

faktor yang sangat mempengaruhinya kualitas guru, yaitu (1) adanya kewenangan yang

benar-benar diserahkan kepada guru, (2)  kualitas atasan dalam mengawasi dan

mengontrol perilaku guru, (3) kebebasan yang diberikan kepada guru (baik di dalam

maupun di luar kelas), dan hubungan guru dengan muridnya, (4) pengetahuan guru (yang
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akan mempengaruhi kepercayaan dirinya). 

Kewenangan guru di Indonesia selama ini sangat dilematis, mereka tidak

mempunyai kewenangan (atau keberanian?) untuk memutuskan (apalagi menolak). Guru

hanya berperan hanya sebagai pelaksana (buruh). Banyak contoh, guru harus melakukan

pekerjaan diluar kewenangannya hanya karena harus menghargai atasan, di mana pada

waktu yang bersamaan ia harus merelakan muridnya tidak belajar, kadang-kadang murid

terpaksa dibawanya bersama. Hal ini jelas membuat guru menjadi tertindas dari sudut

moral dan profesionalisme.

Masalah kesejahgteraan juga ternyata menjadi isu penting yang selalu dibawa

oleh guru sebagai benteng mempertahankan diri, dan ini memang benar bahwa tingkat

kesejahteraan guru di Indonesia sangat memprihatinkan, hanya setara dengan kondisi

guru di negara miskin di Afrika. Rendahnya tingkat kesejahteraan tersebut akan semakin

tampak bila dibandingkan dengan kondisi guru di negara lain. Di Singapura, Malaysia,

Brunei Darussalam, dan Thailand gaji guru berkisar Rp 20 juta (222,00 dolar Amerika) di

Vietnam sebesar Rp 10 juta (111,00 dolar Amerika), di Laos, Burma, dan Pakistan

sebesar Rp 700 ribu (77,00 dolar Amerika). Apalagi bila dibandingkan dengan gaji guru

di negara maju. Di Belanda misalnya berkisar  Rp 11 juta - Rp 17 juta (2.500,00-4.000,00

gulden), di Amerika sebesar Rp 27,5 juta - Rp 36 juta (30.000,00-40.000,00 dolar

Amerika), dan di Jepang berkisar  Rp 18 juta (200 ribu yen). Di negara maju, gaji guru

umumnya lebih tinggi dari pegawai yang lain, sementara di Indonesia justru sebaliknya.

Di Selandia Baru misalnya, gaji guru 185% lebih besar dari gaji pegawai administrasi. Di

Finlandia dan Swedia, 235% lebih besar dari gaji di sektor industri (Adiningsih, Internet).

Kalau di atas data tentang kualitas siswa, maka berikut adalah data tentang

kualitas guru (Adiningsih, Internet).  Saat ini kemampuan guru bidang studi dalam

menguasai materi pengajaran masih sangat rendah. Sebagaimana yang dilaporkan oleh

Bahrul Hayat dan Yahya Umar (1999). Mereka memperlihatkan nilai rata-rata nasional tes

calon guru PNS di SD, SLTP, SLTA, dan SMK tahun 1998/1999 untuk bidang studi

matematika hanya 27,67 dari interval 0-100, artinya hanya menguasai 27,67% dari materi

yang seharusnya. Sementara itu, untuk bidang studi yang lain adalah fisika (27,35), biologi

(44,96), kimia (43,55), dan bahasa Inggris (37,57). Nilai-nilai di atas tentu jauh dari batas

ideal, yaitu minimum 75% agar seorang guru bisa mengajar dengan baik. Hal yang lebih

memprihatinkan, hasil penelitian dari Konsorsium Ilmu Pendidikan (2000) memperlihatkan

bahwa 40% guru SMP dan 33% guru SMA mengajar bidang studi di luar bidang

keahliannya. Bisa dibayangkan kalau guru bidang studinya saja tidak menguasai materi,

apalagi yang bukan guru bidang studi. Dengan kemampuan pengetahuan yang
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sedemikian terbatas dan kepekaan kreativitas yang sangat minim maka sangatlah sulit

bagi guru untuk menerapkan pola pengajaran berbasis kompetensi yang saat ini sedang

disosialkan. Bukankah pola pengajaran ini sangat menonjolkan "keberanian" berpraktik

dan bereksperimen?

Sebuah penelitian di Kota Pekanbaru, terhadap 347 guru SDN kelas 4-5 dan 6, 

SD di Kota Pekanbaru, dengan materi EBTANAS  ditemukan 50% (174 orang) yang

menguasai 66% materi Matematika, 74% peserta yang menguasai materi IPA, dan hanya

58% peserta yang menguasai materi IPS. Hanya 10 orang (3%) dari peserta yang

menguasai materi matematika sampai 95%, sedangkan untuk materi IPA 90% dan hanya

68% yang menguasai  materi IPS. 

Penelitian ini menemukan juga bahwa rata-rata guru yang menguasai materi

sampa 95% hanya mereka yang berumur diatas 42 tahun, sedangkan umur dibawahnya

kurang dari itu, namun   kemauan untuk berubah (berkembang ,lebih baik) lebih besar

pada guru-guru dibawah usia 42 tahun ( Samad, dkk, 2000).

Data di atas jelas sangat mencengangkan, namun selama ini sudah disadari,

usaha-usaha pembaharuan melalui pendidikan dan pelatihan telah dilakukan, tapi lebih

banyak menyentuh guru-guru di daerah perkotaan, terutama yang dekat dengan ibu kota

propinsi dan negara (Jakarta). Penyetaran guru-guru pada pendidikan dasar, terutama

SLTP dengan sistem tatap muka lebih banyak menyentuh guru-guru yang dekat dengan

Universitas Riau, seperti Kabupaten Kampar dan Bengkalis, sementara di daerah lain

hanya menerima penyetaraan separuh hati dari penyelenggara penyataraan. Selain itu,

kekurangan guru menjadi penghambat usaha peningkatan mutu guru di daerah-daerah

pedesaan, selain mereka tinggal di daerah sulit, juga harus mengerjakan sendiri

pekerjaan-pekerjaan administratif.

Diakui atau tidak, semua persoalan diatas dialamatkan kepada guru, namun yang

perlu diingat bahwa guru hidup dalam suatu lingkungan sosial pendidikan yang sangat

luas, dan di dalam lingkungannya sendiri, ia mempunyai atasan, yaitu kepala sekolah dan

pengawas, dan di luar ia  guru harus berhadapan dengan orang tua siswa dan

masyarakat. Jadi persoalan yang di hadapi guru adalah suatu lingkasan setan.

Usaha-usaha bantuan terhadap guru untuk memecahkan masalah pendidikan

telah banyak dilakukan, namun pelatihan yang dengan materi yang sama tidak pula

dimengerti oleh atasan guru, orang tua dan masyarakat maka usaha ini sering gagal.

Pelatihan yang dilakukan selama ini terhadap guru, memang banyak mendapatkan kritikan

yang keras dari berbagai kalangan. Di suatu pihak kritikan itu benar, hanya menghabis-

habiskan uang, tetapi dipihak lain ada salahnya, karena berbeda indikator, di suatu pihak
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menggunakan indikator keberhasilan pelatihan, di lain pihak menggunakan indikator hasil

belajar siswa, yaitu NEM – yang masih jauh. Menurut hemat penulis, pelatihan selama ini

melenceng dari cara, isi dan tujuan, karena sangat perpusat pada guru yang mengajar

(teacher center) bukan pada siswa yang belajar (student center).  Materinya tidak

menyentuh persoalan yang terjadi di kelas, sedangkan tujuan yang ingin dicapai terlalu

umum. Padahal setiap sekolah berbeda dalam semua hal, mana mungkin sekolah yang

satu memenangkan suatu pertandingan sementara pemainnya (guru) tidak cukup. Kalau

kita katakan pelatihan selama ini semuanya tidak ada gunanya, juga salah, paling kurang

pelatihan selama ini dapat bermanfaat bagi peningkatan penguasaan materi. Hal ini dapat

dilihat bila guru menguasai materi, ia menjadi lebih aktif berceramah di kelas, dan kalau

ia membuat soal (tugas), maka dia sendiri yang menjawabnya.

Sistem pembinaan profesional yang dilakukan melalui gugus-gugus PKG

(Pemantapan Kerja Guru), KKG (Kelompok Kerja Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata

Pelajaran), dan sejenisnya telah mulai dikembangkan di Sekolah Dasar sampai ke sekolah

menengah, yang merupakan langkah inovatif dalam pembinaan guru yang dilakukan

melalui pendidikan dalam jabatan dan pelatihan dalam jabatan).

Menurut Supriyadi (1999) bahwa dari sejumlah studi mengenai sistem gugus,

Edcucational Leadership (1986) menyimpulkan “Usaha profesionalisasi melalui dialog dan

kolaorasi antara guru mempunyai pengaruh yang sangat positif terhadap hubungan antara

sesama guru dan antara para guru dengan kepala sekolah. Pengalaman FEQIP (Frimary

Education Quality Improvement Project)  dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di

enam propinsi ( Aceh, Sumatera Barat, Yokyakarta, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi

Utara) menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan kemampuan dan motivasi

mengajar guru yang diikuti oleh makin meningkatnya mutu pendidikan pada tataran

sekolah. 

Dari semua hal yang diungkapkan di atas, bukan pula pelatihan adalah satu-

satunya  suatu obat yang mujarab, sebab akar persoalan guru, seperti yang tekah

disebutkan  berkait banya pula dengan kepala sekolah dan pengawas, dan hal-hal lain

yang sangat berkaitkelindan (signifikan). Untuk itu diperlukan suatu usaha bantuan yang 

profesional, terpadu, menyeluruh dan standard, melalui pendidikan dan pelatihan yang

dilakukan secara bertahap dan berjenjang, dengan tidak mengganggu kedudukan guru

dalam proses belajar mengajar di kelas. Selain itu, pelatihan yang sama  juga harus

diberikan kepada semua orang yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung di

sekolah, dan diujung-ujungnya, harus ada perubahan terhadap kedudukan (prestise) dan

kesejahteraan guru.
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Dengan otonomi pendidikan yang sedang begulir sekarang. Maka diharapkan

usaha perubahan  yang berorientasi dari bawah (bottom up) akan memberikan angin baru

bagi pembinaan profesional guru, karena dengan konsep SBM (School Based

Management) atau Manajemen Berbasis Sekolah peran serta sekolah sendiri sangat

membantu pemecahan masalah. Dalam konsep, MBS ada empat komponen utama

menuju perbaikan, yaitu (1) kepemimpinan yang kuat, (2) Kesediaan sumber dan sarana

pembelajaran; (3) Komitmen masyarakat  terhadap sekolah, dan (4) fokus atau

konsentrasi pada pembelajaran. 

Kertas kerja ini hanya memfokuskan diri pada butir 4, yang dikhaskan pada

pembinaan profesional guru melalui pelatihan profesional – yang banyak diterapkan di

negara-negara maju, sehingga akar masalah bersumber dari guru dapat dipecahkan di

mana guru itu berada. Sebab apa yang senarnya terjadi di dalam kelas, hanya guru yang

tahu, atau tidak tahu, demikian pula apa yang sebenarnya terjadi dalam diri siswa ketika

ia belajar, mungkin hanya siswa itu sendiri yang tahu, atau juga tidak tahu, maka dengan

pendekatan ini diharapkan akan mendekatkan usaha perbaikan langsung ke lubuknya,

yaitu di kelas.

    

B. Syarat-Syarat Menuju Model Pelatihan Profesional

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu ditetapkan syarat-syarat yang akan

mendukung model Pelatihan Profesional guru, yaitu:

1. Guru tidak boleh meninggalkan tugas pokok di sekolah;

2. Pelatihan harus menyentuh permasalahan yang dihadapi guru di kelas;

3. Pelatihan harus diberikan oleh tenaga profesional, baik dari kalangan guru sendiri;

maupun konsultan yang sudah terlatih secara profesional;

4. Tenaga pelatih (tutor) dari kalangan guru harus mendapat  pengakuan akademis

oleh pihak yang berwenang. 

5. Pelatihan dilaksanakan dalam kelompok kecil, atau gugus. 

6. Bagi daerah-daerah sulit dihadapkan mengembangkan pelatihan dengan sistem

jarak jauh.

C. Tujuan Pelatihan Guru 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan pelatihan guru adalah untuk

meningkatkan mutu proses dan hasil belajar di kelas secara terus menerus
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(rutin).

D. Strategi Pelaksanaan Pelatihan

Sesuai dengan uraian di atas, maka di strategi yang harus diterapkan dalam

menunjang model ini adalah:

1. Pemetaaan sekolah.

2. Pembentukan gugus sekolah

Pembentukan gugus sekolah selain jumlah, juga harus memperhatikan

tingkat kesulitan tempat dan waktu. Bagi daerah yang tidak

memungkinkan adanya gugus dalam arti fisik, dapat menggunakan

gugus dengan sistem jarak jauh, yaitu gugus perairan dan gugus

pedalaman, yang dapat menggunakan teknologi komunikasi jarah jauh.

3. Menseleksi dan menetapkan pelatih (tutor), dan konsultan (technical

assistent).

Seleksi dilakukan di masing-masing-masing kabupaten, setelah itu

mereka mendapatkan pelatihan, konsultan direkrut dari perguruan

tingggi.

5. Iventarisasi masalah proses dan hasil belajar di sekolah yang dilakukan

oleh kelompok profesional di masing-masing gugus.

6. Penulisan Buku Pedoman.

7. Penyusunan materi dan ladwal pelatihan

Bagi guru SD di kenal dengan KKG (Kelompok Kerja Guru) 

Bagi guru SLTP dikenal dengan MGMP (Majlis Guru Mata Pelajaran)

Untuk Menunjang keberhasilan ini maka dilakukan pula kegiatan

gugus bagi kepala Seklolah dengan nama Kelompok Kerja Kepala

Sekolah (KKS), dan Kelompok Kerja Pengawas (KKPS) bagi pengawas 

8. Pelatihan di gugus.

9. Pelaksanaan di kelas

10. Evaluasi di kelas

E. Kriteria Keberhasilan  Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses pembelajaran, yang berusaha mengubah

perilaku sasaran. Perubahan perilaku itu mencakup tiga aspek, yaitu kognitif,

afektif dan psikomotorik. Perubahan pada ketiga aspek tidak mudah diamati 

tanpa mengetahui apa (what) yang diukur dan (How) bagaimana mengukurnya.
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Dalam pelatihan ini, aspek yang diamati adalah aspek  afektif dan

psikomotorik yang diamati melalui observasi, wawancara dan domumentasi kelas.

Di mana evalutor harus langsung masuk kelas.

Diaharapkan dengan mengamati ke semua aspek di atas akan terjadi

perubahan perilaku siswa dalam mutu proses dan hasil belajar secara tidak semu,

artinya perubahan yang bukan direkayasa hanya untuk kepentingan pencapaian

target kurikulum.
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