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Abstract 

 

Curriculum 2013 becomes educational innovation to prepare Indonesian in facing 

challenges of change in the current time. The success of curriculum 2013 implementation is 

depended on the practitioner (especially teacher), supported by required infrastructure. 

Educational technology is a systematic process to deal with learning problems in order to  

improve the quality and performance of learning. The functional position of Learning 

Technology Developer (PTP/Pengembang Teknologi Pembelajaran) role becomes a 

strategic acknowledgement to represent the effort to increase learning and education 

quality. Optimum strategy feasible to realize is by institutional structure development that 

accommodate and facilitate PTP professionals to self-actualize and contribute in the effort 

to elevate learning quality and achievement of education unit. PTP professionals 

potentially assure learning quality in an education unit through analysis, examination, 

planning, production, application, and evaluation of learning model/system. Educational 

technology application has functionally potential supported the success of curriculum 

implementation in field operation scale.  
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Pendahuluan 

Tantangan yang dihadapi oleh manusia Indonesia 25 tahun ke depan, dipastikan 

berbeda dan jauh lebih kompleks dibanding dengan sekarang atau  25 tahun yang 

lalu. Pola kehidupan masyarakat telah mengalami pergeseran dan perubahan sebagai 

dampak dari arus peradaban yang terus berkembang. Dunia menuntut manusia yang 

hidup di dalamnya agar memiliki kompetensi yang memadai untuk bisa meraih 

peluang partisipasi di dalamnya. Hanya mereka yang memiliki ragam, kualitas, dan 

strata kompetensi yang kompatibel dengan peluang partisipasi, yang akan terus eksis 

dan mampu bertahan dalam arus perubahan.  

Dalam kaitan menyiapkan generasi yang akan hidup dalam pusaran era 25 

tahun ke depan, telah dikembangkan cetak biru program pendidikan dalam wujud 
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Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang ditujukan untuk 

mempersiapkan insan Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi 

dan warganegara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban 

dunia (Permendikbud No. 57, 58, 59, dan 60 tahun 2014). Sebagai cetak biru 

penyiapan manusia Indonesia 25 tahun ke depan, Kurikulum 2013 dikembangkan 

dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan tahun 2025 

yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas  komprehensif, dan kompetitif.  

Kurikulum sebagai kerangka dasar penyelenggaraan sistem pendidikan, tidak 

cukup dipahami sebagai dokumen yang memuat kerangka dasar dan struktur 

kurikulum, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana implementasi kurikulum itu 

dalam praktik di lapangan. Proses pembelajaran yang terjadi di satuan pendidikan 

adalah bentuk nyata dari implementasi kurikulum tersebut. Seberapa efektif 

Kurikulum 2013 dalam menyiapkan manusia Indonesia menghadapai tantangan 

perubahan pada era 25 tahun ke depan, akan sangat tergantung pada bagaimana 

implementasi kurikulum itu diwujudnyatakan dalam proses pembelajaran oleh para 

guru di sekolah.  

Proses pembelajaran dalam konteks implementasi Kurikulum 2013, harus 

dapat membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi,  tidak cukup hanya berupa 

transformasi pengetahuan. Pembelajaran yang dikembangkan guru harus mampu 

membangun sikap, keterampilan, dan pengetahuan dengan mencari tahu (bukan 

dengan diberi tahu) melalui pemberian kebebasan untuk menentukan apa yang harus 

dilakukan. Kurikulum 2013 menuntut perubahan pola pikir guru agar mau dan 

mampu mengembangkan proses pembelajaran yang mengedepankan pengalaman 

personal peserta didik melalui proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba, 

serta  membiasakan diri bekerja dalam jejaringan guna meningkatkan kreativitas 

peserta didik. Dengan model pembelajaran yang demikian, diharapkan mampu 

menciptakan manusia-manusia yang memiliki keunggulan partisipatorik, manusia-

manusia yang mampu ikut secara aktif dalam persaingan yang sehat untuk mencari 

yang terbaik (Tilaar, 1998).  

Di tengah kegundahan guru mengadopsi inovasi dalam pelaksanaan tugas 

profesionalnya yaitu Kurikulum 2013, teknologi pendidikan dapat hadir 

memberikan pencerahan. Sesuai dengan konsep dasarnya bahwa teknologi 

pendidikan adalah proses bersistem yang sistematik untuk mengatasi permasalahan 

belajar (Miarso, 2004) dapat berperan memberikan solusi atas kegundahan para guru 

dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara benar. Peran strategis 

teknologi pendidikan dalam pemecahan masalah belajar, khususnya dalam hal 

meningkatkan kualitas dan kinerja pembelajaran telah diakui secara formal dalam 

wujud jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran (PermenPAN 

PER/2/M.PAN/3/2009), dan diperkuat melalui Perpres No. 22 Tahun 2013 tentang 
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Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. 

Pertanyaannya adalah bagaimana merealisasikan peran strategis teknologi 

pendidikan tersebut dalam praksis Kurikulum 2013 yang merupakan cetak biru bagi 

penyiapan manusia Indonesia yang akan hidup pada era global yang kompetitif dan 

kompleks.  

Berikut dipaparkan sepintas tentang praksis Kurikulum 2013 dalam skala 

operasional, teknologi pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran, 

optimalisasi jabatan fungsional teknologi pembelajaran dalam kerangka 

profesionalisasi guru, dan fasilitasi kelembagaan pengembang teknologi 

pembelajaran untuk mengaktualisasikan diri.  

Praksis Kurikulum 2013 dalam skala operasional  

Kurikulum 2013 lahir oleh dorongan kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan 

internal yang memicu perlu dikembangkannya suatu kurikulum pendidikan yang 

mampu mengantarkan peserta didik menjadi sumberdaya manusia yang kompeten 

dan produktif. Hal ini terkait dengan perkembangan demografi Indonesia, yaitu 

bahwa pada tahun 2020 – 2035 jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) 

akan mencapai puncaknya, dan jika tidak tertangani dengan benar tidak menutup 

kemungkinan akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi bangsa tercinta. Di sisi 

lain arus globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif 

dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional, adalah fakta 

lain (ekternal) yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong perlunya 

pembaruan sistem pendidikan. Kurikulum yang menjadi acuan dalam 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus disesuaikan dengan tuntutan 

perkembangan yang ada.  

Kurikulum 2013 ditujukan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud No. 57,  

58, 59, dan 60 Tahun 2014).  Untuk mencapai tujuan itu, dalam implementasinya 

dilakukan penyempurnaan pola pikir yang meliputi; (1) pola pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik, masing-masing memiliki pilihan terhadap materi yang 

dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; (2) pola pembelajaran interaktif 

antara guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan, dan sumber/media lainnya; (3) 

pola pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja, 

di mana saja, dan dari mana saja yang dapat diakses; (4) pola pembelajaran aktif 

mencari melalui pendekatan sains; (5) pola pembelajaran  kelompok (berbasis tim); 

(6) pola pembelajaran berbasis multimedia; (7) pola pembelajaran berbasis 

kebutuhan pelanggan (users) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus 
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yang dimiliki setiap peserta didik; (8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak 

(multidisciplines); dan (9) pola pembelajaran kritis.  

Implikasi dari penyempurnaan pola pikir di atas adalah perlunya perubahan 

pola pikir guru sebagai pelaksana kurikulum di lapangan. Pola pikir yang harus 

dibangun oleh para guru antara lain adalah, bahwa; (1) sumber belajar peserta didik 

bukan hanya guru dan buku teks; (2) kelas bukan satu-satunya tempat belajar peserta 

didik; (3) belajar dengan beraktifitas melalui pendekatan saintifik (mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, dan menyajikan); (4) membuat peserta didik untuk 

banyak bertanya dan mencari tahu; (5) mementingkan kolaborasi, berbasis proses, 

(6) mendahulukan pemahaman bahasa, dan (7) menekankan pengembangan berpikir 

tingkat tinggi. Pola ini harus dipahami dan diinternalisasi oleh para guru dan tenaga 

kependidikan terkait guna mendukung implementasi Kurikulum 2013 pada tataran 

operasional. Kurikulum yang dikembangkan dengan dasar fiolosofis, teoretis, dan 

yuridis harus diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh para guru di satuan pendidikan.  

Praksis Kurikulum 2013 masih dalam proses menuju ke arah terwujudnya 

proses pembelajaran yang mampu memfasilitasi terciptanya insan-insan Indonesia 

yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan secara teritegrasi. Perubahan pola pikir dan tuntutan profesionalitas 

guru dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya Kurikulum 2013 secara benar dan 

fungsional. Perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya 

terjadi pada tataran konseptual tetapi juga pada tataran operasional. Dalam hal ini 

guru menempati peran strategis dan menentukan.   

Teknologi pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran  

Setiap pendidik profesional yang bertanggung jawab, dalam pelaksanaan tugas 

profesionalnya pasti berupaya untuk membelajarkan peserta didiknya secara baik 

dan berkualitas. Pendidik profesional terpanggil untuk mengembangkan suasana 

pembelajaran yang kondusif bagi terjadinya proses belajar secara utuh pada peserta 

didik, baik belajar untuk mengetahui sesuatu, belajar untuk melakukan sesuatu, 

belajar utuk menjadi dirinya, dan belajar untuk hidup bersama dengan orang lain 

(Dellors, 1996). Bagi pendidik profesional mengajar tidak terbatas pada upaya 

membantu siswa memperoleh sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi 

yang lebih penting adalah mengembangkan kemampuan belajar peserta didik 

tentang bagimana memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Zamroni, 

2000; Semiawan, 1998).  

Terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang harus 

diupayakan oleh setiap pendidik profesional, kehadiran teknologi pendidikan 

memberikan peluang sekaligus tantangan. Teknologi pendidikan adalah suatu 

bidang yang berkepentingan dengan usaha memudahkan proses belajar dengan ciri-
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ciri; (1) memberikan perhatian khusus dan pelayanan yang unik dari masing-masing 

sasaran didik, (2) menggunakan aneka ragam dan sebanyak mungkin sumber belajar, 

dan (3) menerapkan pendekatan sistem (Miarso, 2002). Teknologi pendidikan bukan 

sekedar terapan teknologi dalam pendidikan, tetapi merupakan proses sistematik dan 

sistemik untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran 

secara lebih berkualitas. Meski tidak dipungkiri bahwa dalam proses bersistem itu di 

dalamnya memungkinkan untuk diterapkannya teknologi dalam arti produk 

(Haryono, 2008). 

Teknologi pendidikan adalah disiplin ilmu terapan, berkembang oleh adanya 

kebutuhan di lapangan yaitu kebutuhan untuk belajar secara lebih efektif, efisien, 

luas, banyak, cepat, dan sebagainya. Untuk itu ada suatu produk yang sengaja 

dikembangkan untuk kepentingan belajar tersebut, dan ada yang ditemukan dan 

dapat didayagunakan untuk kepentingan yang sama. Di tengah kepentingan 

permasalahan belajar yang terus berkembang, kemajuan teknologi komunikasi dan 

informatika yang sangat cepat juga telah menawarkan sejumlah kemungkinan yang 

sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh sebagian orang, telah membalik cara 

berpikir orang tentang bagaimana orang dapat mengambil manfaat kemajuan itu 

untuk kepentingan belajar. Semua itu telah memberikan kontribusi dan warna 

tersendiri bagi perkembangan konsep dan praktik teknologi pendidikan (Haryono, 

2008).  

Teknologi pendidikan adalah proses bersistem dalam membantu 

memecahkan masalah belajar manusia sepanjang hayat, di mana saja, kapan saja, 

dengan cara apa saja, dan oleh siapa saja (Miarso, 2004). Masalah belajar utama 

yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas profesional pendidik adalah 

berkenaan dengan proses membelajarkan konsep abstrak, konsep yang 

rumit/kompleks, peristiwa yang sudah lewat, pemahaman terhadap bahan yang 

diceramahkan, memberikan pengalaman langsung dan pengalaman beriteraksi 

dengan objek yang terlalu besar atau kecil. Permasalahan belajar dalam konteks 

mikro ini dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip teknologi pendidikan, 

seperti pemanfaatan media yang relavan dalam proses pembelajaran, pengembangan 

model pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan kompetensi 

yang akan dicapai, dan pendayagunaan aneka sumber belajar yang tersedia. 

Pemecahan masalah belajar yang terjadi di ruang-ruang kelas pembelajaran dapat 

dilakukan dengan menerapkan teori dan praktik teknologi pendidikan (Haryono, 

2008.  

Pada skala makro, terapan teknologi pendidikan berpotensi mendorong 

berkembangnya sistem pembelajaran yang lebih inovatif, pendayagunaan produk 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung aktivitas 

pembelajaran, dan berkembangnya pola pembelajaran yang bervariasi dan tidak 

terbatas dalam sistem persekolahan (Miarso, 2004). Sistem pembelajaran inovatif 
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sebagai bentuk terapan teknologi pendidikan, telah berhasil dicitakembangkan dan 

beberapa diantaranya dilembagakan dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah 

Dasar (SD) Kecil, SMP Terbuka, SMA Terbuka, Universitas Terbuka, Sekolah Satu 

Atap, adalah bentuk riil dari terapan teknologi pendidikan dalam inovasi 

pembelajaran yang telah melembaga sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. 

Sistem pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbasis web, e-learning adalah 

terapan teknologi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang prospektif ke 

depan seiring laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam 

bidang teknologi informasi dan komunikasi (Haryono, 2008).  

Terapan teknologi pendidikan dalam sistem pembelajaran, berpotensi 

memperbaiki kualitas pembelajaran yang berdampak pada perolehan hasil belajar 

peserta didik. Praksis pembelajaran tidak mungkin lepas dari terapan teknologi 

pendidikan. Pembelajaran berkualitas hanya dapat terwujud, manakala dirancang 

secara benar, dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, disajikan melalui 

media dan pemanfaatan sumber yang tepat, dilakukan pembagian peran secara jelas 

berdasarkan fungsi, dan dilakukan penilaian secara benar. Prasyarat ini merupakan 

bidang garapan teknologi pendidikan baik secara teoretik maupun praktik. Dengan 

demikian selayaknya jika setiap pendidik profesional membekali diri dengan 

pengetahuan konseptual dan keterampilan teknis teknologi pendidikan sebagai 

pendukung kompetensi pedagogik dan profesionalnya (Haryono, 2008).  

Optimalisasi jabatan fungsional teknologi pembelajaran dalam kerangka 

profesionalisasi guru 

Dalam konteks kebijakan dan sistem pendidikan nasional di Indonesia, profesi yang 

bergerak dalam bidang pengembangan dan terapan teknologi pendidikan dinyatakan 

secara formal sebagai pengembang teknologi pembelajaran (PermenPAN No. 

PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi 

Pembelajaran. Hal ini menunjukan bahwa bidang garapan teknologi pendidikan 

untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian kualitas pendidikan telah 

memperoleh kepastian hukum dan sekaligus pengakuan melalui pemenuhan hak-

haknya oleh negara. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut 

PTP merupakan salah satu jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang yang diduduki oleh aparat sipil negara dengan hak 

dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.  

Jabatan fungsional PTP berkedudukan sebagai pelaksanan teknis fungsional 

bidang pengembangan teknologi pembelajaran, merupakan jabatan karir dengan 

tugas pokok melakukan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, penerapan, 

pengendalian, dan evaluasi terhadap sistem/model teknologi pembelajaran (Bab II 

PermenPAN  No. PER/2/M.PAN/3/2009). Dalam hal ini teknologi pembelajaran 

menunjuk pada bidang yang secara sistematik memadukan komponen sumber daya 
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belajar yang meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik, dan 

lingkungan yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik pada semua jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan.  

Merujuk pada definisi educational technology is the study and ethical practice 

of facilitating and improving performance by creating, using, and managing 

appropriate technological processes and resources (Januszewski & Molenda, 2008), 

PTP dapat berkontribusi secara teoretik dan praktik dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran. Secara teoretik konseptual PTP dapat melakukan kajian (study) untuk 

menghasilkan berbagai pengetahuan baru dan praktik-praktik yang teruji melalui 

penelitian ilmiah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan kinerja. 

Secara praktik PTP dapat melakukan praktik-praktik secara beretika dalam 

perancangan dan produksi berbagai perangkat yang dibutuhkan dalam upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran dan perbaikan kinerja.  

Kontribusi praktis teknologi pendidikan yang dapat diciptakembangkan 

(dikreasi), digunakan, dan dikelola oleh PTP difokuskan pada dua bidang utama, 

yaitu desain pembelajaran dan media/sumber belajar (Smaldino, at.all., 2011). 

Desain pembelajaran di dalamnya mencakup aspek paradigma, model, dan 

komponen. Aspek paradigma menunjuk pada sudut pandang, landasan berpikir ke 

arah mana pembelajaran dikembangkan, apakah melandaskan pada kerangka 

behavioristik ataukah konstruktivistik. Sedangkan model menunjuk pada proses 

pengembangan yang diacu untuk mengikuti model ADDIE, ASSURE, Dick and 

Carey, atau yang lainnya. Sementara aspek komponen menunjuk unsur-unsur harus 

dipenuhi (ada) dalam pengembangan suatu desain pembelajaran, yaitu tujuan atau 

capaian pembelajaran, materi yang harus dipelajari, metode dan atau strategi yang 

akan dilakukan/diterapkan, media dan sumber belajar yang digunakan, tahapan 

proses pembelajaran, dan penilaian (asesmen) yang diperlukan. Terkait dengan 

media dan sumber belajar juga banyak ragam yang dapat dikontribusikan oleh para 

PTP, mulai dari media pembelajaran sederhana hingga yang kompleks dengan 

berbasiskan TIK, pengembangan dan pendayagunaan lingkungan belajar sosial 

kultural hingga lingkungan belajar yang bersifat virtual. Media dan sumber belajar 

digagas, dikembangkan, dan diproduksi untuk menunjang implementasi rencana 

pembelajaran yang dikembangkan sehingga menjadi lebih berkualitas.  

Dalam kerangka implementasi Kurikulum 2013 yang menuntut proses 

pembelajaran yang berbeda, menuntut perubahan pola pikir dan pergeseran peran 

guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, kehadiran PTP dapat dimanfaatkan 

untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum tersebut dalam skala 

operasional. Guru dapat bermitra dengan para PTP dalam hal pengembangan desain 

pembelajaran, perancangan dan produksi media pembelajaran, pengembangan 

sistem evaluasi dan asesmen yang diperlukan, maupun dalam hal pengembangan 

keprofesian berkelanjutan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian yang relevan. 
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Manajemen satuan pendidikan dapat memberdayakan guru dan tenaga kependidikan 

yang ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja sekolah secara 

keseluruhan.  

Fasilitasi kelembagaan pengembang teknologi pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan diri    

Berdasarkan PermenPAN No. PER/2/M.PAN/3/2009 pasal 2, jabatan 

fungsional PTP berkedudukan sebagai pelaksana teknis ungsional di bidang 

pengembangan teknologi pembelajaran pada instansi pemerintah. Secara empirik 

instansi pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan ini baru ada di tingkat pusat 

yaitu Pustekom Dikbud dengan unit-unit pelaksana teknis yang ada di beberapa 

tempat seperti BPMP di Semarang, BPMTV di Surabaya, BPMR di Yogyakarta dan 

lainya. Di beberapa propinsi di bawah Dinas Pendidikan ada unit pengelola 

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan yang memayungi 

tenaga fungsioanl PTP, sementara di tingkat kabupaten/kota belum banyak yang 

mengakomodasi jabatan fungsional PTP. 

Para fungsional PTP yang bekerja dan membangun karir di lembaga-lembaga 

sebagaimana tersebut di atas, secara empirik telah mampu melaksanakan tugas 

profesionalnya sesuai bidang garapan masing-masing. Tetapi produk dan capaian 

yang mereka hasilkan cenderung kurang bersentuhan langsung dengan upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Luaran mereka lebih bersifat produk 

masal yang lebih berperan sebagai suplemen dalam pelaksanaan kurikulum 

pendidikan persekolahan. Secara substantif mereka telah memperoleh peluang 

partisipasi untuk mengaktualisasikan diri dengan jabatan fungsionalnya, 

berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan melalui produk-produk yang 

mereka hasilkan. Padahal di lapangan masih banyak tenaga PTP potensial yang 

tersebar sebagai staf bidang kurikulum, ketenagaan, kelembagaan, dan atau unit lain 

baik di dalam lingkup kerja kementerian pendidikan maupun di luar kementerian 

pendidikan yang belum memperoleh peluang mengaktualisasikan dirinya sebagai 

teknolog pendidikan/pembelajaran. Mereka lebih banyak berfungsi sebagai tenaga 

administratif dengan jejang karir struktural.   

Berkenaan dengan tantangan ke depan di mana guru harus lebih banyak 

mengembangkan model kerja berbasis tim, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi, perlu kiranya untuk dikembangkan suatu model 

kelembagaan yang mengakomodasi jabatan fungsional PTP pada skala yang lebih 

kecil di tingkat satuan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas peran 

strtegis terapan teknologi pendidikan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di 

satuan pendidikan. Para fungsional PTP dapat diberdayakan sebagai mitra kerja guru 

dalam proses penjaminan mutu pembelajaran dan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan. Secara kelembagaan organisasi pengembang teknologi pembelajaran 
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(atau dengan sebutan lain) diposisikan setara dengan layanan bimbingan dan 

konseling yang berada langsung di bawah kendali Kepala Sekolah. Dengan 

demikian fungsi sekolah sebagai satuan pendidikan tidak terbatas pada fungsi 

pembelajaran, bimbingan dan konseling, serta administratif (seperti yang ada selama 

ini), tetapi ditambah dengan fungsi pengembang teknologi pembelajaran.  

Bidang garapan fungsi pengembang teknologi pembelajaran di satuan 

pendidikan difokuskan pada dua aktivitas utama, yaitu pengembangan kualitas 

pembelajaran dan pengembangan media, sumber, dan lingkungan pembelajaran. Hal 

ini berangkat dari pengalaman praktik lapangan mahasiswa Prodi Teknologi 

Pendidikan FIP Unnes selama 2 (dua) tahun terakhir (2013 dan 2014) sebagai 

pengembang kurikulum dan teknologi pembelajaran di sejumlah sekolah di Jawa 

Tengah.  

Aktivitas pengembangan kualitas pembelajaran mencakup, antara lain; (1)  

reviu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) guru baik secara personal maupun 

kolektif; (2) reviu bahan ajar dan instrumen penilaian guru; (3) pendampingan guru 

dalam pengembangan rencana pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum yang 

berlaku; (4) reviu permasalahan guru dalam praktik pembelajaran berikut 

penyusunan program pengembangannya; (5) analisis kebutuhan diklat untuk 

pengembangan profesionalitas guru dan staf; (6) mengkoodinasikan penyelenggaran 

program diklat bagi guru dan staf; (7) menyelenggarakan lesson study bagi guru di 

sekolah dalam kerangka peningkatan kualitas pembelajaran; dan (8) mengelola 

program penjaminan mutu pembelajaran di sekolah (Subkhan, dkk., 2014).  

Aktivitas pengembangan media, sumber, dan lingkungan pembelajaran, 

mencakup antara lain; (1) reviu media, sumber, bahan, dan lingkungan pembelajaran 

yang dikembangkan oleh guru dalam mendukung praktik pembelajaranya; (2) 

pendampingan guru dalam pengembangan media, sumber, bahan, dan lingkungan 

pembelajaran untuk meningkatkan kulaitas pembelajaran guru; (3) pengembangan 

pusat sumber belajar sebagai wadah dalam; (a) menggagas, mengembangkan, dan 

mengevaluasi berbagai inovasi pembelajaran, (b) pengembangan website sekolah 

untuk keperluan pembelajaran (on-line learning, cybereducation, e-learning, 

blended learning) dan mengelola jaringan nirkabel (WiFi) sekolah); (c) up-date 

program dan aplikasi digital untuk menunjang pembelajaran, (d) perawatan 

perangkat pembelajaran berbasis TIK dan media lain; (4) mengkordinir pengelolaan 

fasilitas dan sumber belajar di sekolah terutama laboratorium; (5) identifikasi 

terhadap kondisi dan kualitas sarana prasarana sekolah dan menyusun rekomendasi 

untuk peningkatannya (Subkhan, dkk., 2014).  

Beberapa hal yang tercakup dalam bidang garapan pengembang teknologi 

pendidikan tersebut dapat berubah/berkembang sesuai dengan konteks dan 

kebutuhan riil dari masing-masing satuan pendidikan. Untuk itu dibutuhkan kejelian, 

sensitivitas sosial, dan daya analisis dari pengembang teknologi pembelajaran untuk 
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dapat mengaktualisasi dan berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan 

kualitas satuan pendidikan. Kehadiran PTP di satuan pendidikan tidak hanya dalam 

konteks  mengembangkan desain pembelajaran, media dan bahan pembelajaran, 

sumber belajar, dan lingkungan pembelajaran, melainkan juga konsep, arah, 

karakteristik, organisasi, dan program kerja sebagai tim pengembang satuan 

pendidikan secara komprehensif.  

Penutup 

Kurikulum 2013 sebagai inovasi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di 

Indonesia, dalam implementasinya di lapangan membutuhkan dukungan dari semua 

unsur terkait. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum pada skala 

operasional dalam bentuk pembelajaran dituntut melakukan perubahan pola pikir 

dan peran sesuai esensi perubahan kurikulum. Guru membutuhkan mitra kerja yang 

dapat membantu menyelesaiakan berbagai persoalan pembelajaran yang dihadapi 

terkait dengan implementasi Kurikulum 2013.  

Pengembang teknologi pembelajaran sebagai tenaga fungsional 

kependidikan dapat berkontribusi secara teoretik dan praktik dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran. Secara teoretik konseptual PTP dapat melakukan kajian 

(study) untuk menghasilkan berbagai pengetahuan baru dan praktik-praktik yang 

teruji melalui penelitian ilmiah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan 

kinerja. Secara praktik PTP dapat melakukan praktik-praktik secara beretika dalam 

perancangan dan produksi berbagai perangkat yang dibutuhkan dalam upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran dan perbaikan kinerja.  

Optimalisasi peran jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran 

dalam praksis Kurikulum 2013 dapat dilakukan melalui pengembangan 

kelembagaan pada unit terkecil pelaksana kurikulum yaitu satuan pendidikan. 

Lembaga pengembang teknologi pembelajaran atau dengan sebutan lain yang 

relevan dapat menjadi rumah bagi para PTP untuk mengatualisasikan diri dalam 

membangun karir sekaligus berkontribusi nyata pada upaya penjaminan mutu 

pembelajaran di satuan pendidikan terkait. Dengan menjadi mitra kerja dalam proses 

desain pembelajaran dan pengembangan media, sumber, bahan, dan lingkungan 

pembelajaran, memberikan harapan atas terwujudnya proses pembelajaran yang 

berkualitas di setiap satuan pendidikan.  
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