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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Masih buruknya kualitas pendidikan anak Indonesia saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

salah satunya yang dominan yakni kualitas guru. Guru memiliki peran mendasar dalam proses 

pembelajaran yang berkualitas. Namun, hingga saat ini dapat dikatakan bahwa kualitas guru di 

Indonesia masih buruk. Salah satu upaya Kemendikbud-Ristek untuk memperbaiki kualitas guru 

adalah melalui Program Guru Penggerak/PGP. Di sisi lain, studi mengenai evaluasi 

implementasi PGP masih sangat terbatas. Untuk itu, laporan INDONESIA 2021 di bidang sosial 

kali ini bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi PGP sejauh ini.  

Studi ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa berbagai sumber 

sekunder seperti jurnal, situs web pemerintah, media, dan lain-lain. Hasil analisis dalam studi ini 

menunjukkan bahwa PGP menjadikan guru memiliki paradigma yang memerdekakan anak 

dalam proses belajar. Namun, terdapat beberapa catatan untuk perbaikan PGP kedepannya.  

PGP saat ini baru menjangkau satu persen dari total guru di Indonesia. Jumlah tersebut terlalu 

kecil untuk menghasilkan perubahan yang besar. PGP juga tidak dapat dijangkau oleh guru yang 

memiliki keterbatasan gawai dan internet. Selain itu, PGP tidak menyediakan ruang bagi guru 

yang memiliki latar belakang pendidikan di bawah D4/S1 untuk turut memperbaiki kualitas. PGP 

juga belum menyinggung mengenai penguasaan guru terhadap materi yang mereka ajarkan dan 

belum menyinggung aspek kesetaraan gender bagi murid-murid di kelas. Padahal, kedua hal 

tersebut masih menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran. Studi ini juga mengusulkan 

sejumlah rekomendasi sebagai upaya perbaikan implementasi PGP dan perbaikan kualitas guru 

secara keseluruhan. 

 

Kata Kunci: Program Guru Penggerak, kualitas guru 
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Pendahuluan    

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan yang 

berkualitas juga merupakan hak semua orang dan menjadi salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) tahun 2030. Oleh karena 

itu, perbaikan dalam aspek pendidikan harus terus dilakukan, apalagi kualitas pendidikan di 

Indonesia masih tergolong buruk.  

Data terbaru Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2018 menunjukkan 

bahwa rata-rata kemampuan membaca anak usia 15 tahun di Indonesia berada di peringkat 72 

dari 77 negara. Sementara, rata-rata kemampuan matematika dan ilmu pengetahuan berada di 

peringkat 72 dan 70 dari 78 negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan 

Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara lain.  

Data PISA juga menunjukkan bahwa dari rentang waktu 2003 hingga 2018, jumlah murid di 

Indonesia yang dapat masuk ke level pendidikan menengah meningkat, namun peningkatan 

tersebut tidak disertai dengan perbaikan kualitas pendidikan yang diberikan. Saat ini angka 

partisipasi murni (APM) jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas 

(SMA) di Indonesia telah mencapai 100 persen (BPS, 2020). Namun, tingginya jumlah murid 

yang bersekolah tersebut seharusnya juga disertai dengan perbaikan kualitas pendidikan yang 

diberikan pada anak.  

Studi yang dilakukan oleh Beatty et al. (2021) menunjukkan adanya penurunan kualitas 

pembelajaran setelah 14 tahun di Indonesia. Rata-rata murid kelas kelas 7 di tahun 2014 

mencapai penguasaan numerasi rata-rata murid kelas 6 di tahun 2000. Padahal dalam kurun 

waktu tersebut, jumlah murid yang mendaftar SMP dan SMA meningkat tajam.  

Schleicher (2018) menyebutkan bahwa kualitas pendidikan yang diperoleh dan keuletan dalam 

belajar murid berasosiasi dengan latar belakang sosial ekonomi dari keluarga dan sekolah 

mereka, termasuk diantaranya adalah dukungan dari orang tua, iklim belajar di sekolah yang 

bagus, dan perkembangan pola pikir. Pada aspek iklim belajar di sekolah, guru merupakan aktor 

yang penting.  

Guru memiliki peran mendasar dalam proses pembelajaran yang berkualitas (World Bank, 2019; 

Popova et al., 2016). Kualitas sistem pendidikan suatu bangsa demikian bergantung pada kualitas 
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gurunya. Guru yang terlatih dan termotivasi merupakan hal mendasar bagi proses pembelajaran 

setelah kesiapan murid itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembelajaran murid, 

Indonesia perlu memilih guru terbaik dan mendukung mereka secara lebih efektif.  

Namun, hingga saat ini kualitas guru di Indonesia masih rendah. Banyak guru yang tidak 

menguasai materi pembelajaran (Rosser, 2018; Kusumawadhani, 2017; Chang et al. 2014), 

memiliki strategi pedagogi yang terbatas untuk mengelola pembelajaran di kelas (Bjork, 2013), 

dan kurang percaya diri untuk mendukung murid dalam mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah (OECD, 2015). Terlebih saat proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa 

pandemi corona virus disease 2019 (COVID19), banyak guru yang gagap dalam menggunakan 

teknologi. Jumlah guru di Indonesia yang pernah menerima pelatihan tentang metodologi PJJ 

hanya 13 persen (UNICEF, 2020).  

Sebagai upaya perbaikan kualitas guru, mulai pertengahan bulan Juli 2020, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) membuka Program Guru 

Penggerak (PGP). Pada bulan Oktober 2021, program tersebut sudah membuka rekrutmen 

angkatan calon guru penggerak yang kelima. Melalui PGP, pendidik dapat meningkatkan 

kompetensinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. 

Dalam Kompas.com (18/04/2021), disebutkan bahwa PGP membuat perubahan pola pikir guru-

guru di beberapa daerah seperti Sorong, Malang, Balikpapan dan Penajem Paser Utara. Guru-

guru tersebut kini memiliki tujuan untuk memerdekakan anak-anak dan rekan guru lainnya. 

Namun, menurut Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Syaiful Huda, kunci 

perbaikan kualitas guru yakni perbaikan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

(LPTK), bukan melalui PGP.  

Lalu sebenarnya bagaimana perkembangan PGP sejauh ini. Apakah program tersebut efektif 

untuk perbaikan kualitas guru di Indonesia? Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mengevaluasi PGP, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan kualitas guru 

kedepannya. Harapannya, dengan perbaikan kualitas guru maka kualitas pendidikan anak dapat 

meningkat.  
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Pertanyaan Penelitian 

 Bagaimana implementasi Program Guru Penggerak sejauh ini? 

 Apakah Program Guru Penggerak efektif untuk perbaikan kualitas guru di Indonesia? 

 Apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas guru di Indonesia? 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

sebuah istilah payung yang meliputi berbagai teknik interpretasi yang berusaha untuk 

mendeskripsikan, membaca kode, menerjemahkan, dan di samping itu bisa memahami makna, 

bukan frekuensi, dari berbagai fenomena yang secara alamiah ada di dunia sosial (Maneen dalam 

Suwarsono, 2016) 

Pencarian data dilakukan dengan melakukan analisa percakapan dan analisa isi (content 

analysis). Analisa percakapan memusatkan perhatian pada percakapan dalam sebuah interaksi 

(Gubrium et al. 1992), dalam hal ini adalah interaksi dalam video. Sedangkan analisa isi 

dilakukan dengan mengkaji aneka ragam dokumen, dalam konteks penelitian ini yakni jurnal, 

situs web, media, dan lain-lain.  

Kajian Pustaka 

Urgensi dan Indikator Kualitas Guru 

Guru adalah jantung dari peningkatan kualitas pendidikan (Stern, 1996). Dalam studi yang 

dilakukan oleh Goldhaber (2016), dibuktikan bahwa kualitas guru memiliki pengaruh yang lebih 

kuat pada prestasi anak, dibandingkan dengan faktor lain seperti fasilitas dan kurikulum sekolah. 

Kualitas guru dalam studi Goldhaber tersebut digambarkan dengan beberapa variabel, seperti 

kemampuan verbal guru dan latar belakang pendidikan, yang termasuk didalamnya adalah 

tingkat pendidikan guru dan orang tua dari guru itu sendiri. Variabel lain yang juga berpengaruh 

diantaranya adalah pengalaman mengajar (dalam tahun), jurnal profesional yang dibaca oleh 

guru, dan persepsi guru tentang kemampuan dan tingkat usaha murid mereka.  

Pada aspek tingkat pendidikan guru, variabel tersebut lebih sering digunakan untuk mengukur 

kualitas guru di tahun 1960-an dibanding baru-baru ini. Sistem sekolah saat ini tidak terlalu 



9 
 

memperhitungkan gelar master yang diperoleh oleh guru, kecuali jika karya yang dihasilkan 

dalam jenjang master tersebut memiliki keterkaitan dengan subjek yang diajarkan oleh guru.  

Selain indikator-indikator di atas, menurut Freire dalam Collins (2011), guru yang ideal adalah 

guru yang mampu menempatkan dirinya sebagai murid, dan mampu membangun dialog yang 

setara dengan muridnya. Dialog adalah sebuah hubungan epistimologis, yakni cara mengetahui 

atau belajar dan bukan hanya cara melibatkan individu atau anak dalam tugas tertentu. Untuk 

dapat benar-benar memahami mengenai praktik dialog, kita harus menghindari persepsi 

sederhana kita bahwa dialog hanyalah sebuah teknik belaka (Freire & Macedo, 1995).  

Dalam proses pendidikan yang humanis, bukan hanya guru saja yang menjadi subjek aktif dalam 

proses pembelajaran, namun murid juga (Freire dalam Collins, 2011). Jika murid ditempatkan 

sebagai objek pasif yang penurut, maka proses pembelajaran akan bersifat negatif, di mana guru 

memberi informasi yang harus diingat dan dihafalkan oleh murid. Akibatnya, murid tidak 

diperlakukan sebagai objek yang berkesadaran pada realitas di sekeliling mereka.  

Selain itu, menurut Miller (2012), terdapat sepuluh karakteristik yang dapat digunakan untuk 

mengindikasikan kualitas guru yang baik. Kesepuluh karakteristik tersebut kemudian 

dikelompokkan kedalam beberapa aspek. Diantaranya adalah afeksi, keahlian, manajemen kelas, 

serta pengetahuan akademik guru. Aspek afeksi diantaranya meliputi beberapa faktor, seperti 

antusiasme dan dorongan guru pada murid, humor, kepedulian, ketersediaan, dan kesehatan 

mental. Aspek keahlian meliputi kreativitas dan  kemampuan guru untuk memberikan tantangan 

pada murid. Manajemen kelas meliputi kepiawaian dalam menyusun agenda dan sikap adil guru 

terhadap semua murid. Sementara, pengetahuan akademik guru terkait dengan tingkat 

penguasaan guru pada materi yang mereka ajarkan.  

 

Program Guru Penggerak 

Untuk meningkatkan kualitas guru, Kemendikbud-Ristek diantaranya telah meluncurkan 

Program Guru Penggerak (PGP), yakni program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk 

menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, 

dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon Guru Penggerak (Kemendikbud-Ristek, n.d).  
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PGP dijalankan dengan proses seleksi. Guru yang dapat mengikuti PGP adalah mereka yang 

dianggap memenuhi persyaratan. Persyaratan seleksi PGP tersebut tertulis dalam tabel di bawah 

ini. 

Tabel 1. Kriteria Guru Penggerak 

Kriteria Umum Kriteria Seleksi 

Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Program 

Pendidikan Profesi Guru (PPG, atau kegiatan 

lain yang dilaksanakan secara bersamaan 

dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru 

penggerak 

Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada 

murid 

Guru PNS maupun Non PNS baik dari sekolah 

negeri maupun sekolah swasta 

Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan 

Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan 

(Dapodik) 

Memiliki kompetensi menggerakkan orang lain 

dan kelompok 

Memiliki kualifikasi pendidikan minimal 

S1/D4 

Memiliki daya juang (resilience) yang tinggi 

Memiliki pengalaman minimal mengajar 5 

(lima) tahun 

Memiliki kompetensi kepemimpinan dan 

bertindak mandiri 

Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 

10 tahun 

Memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, 

terbuka pada umpan balik, dan terus 

memperbaiki diri 

Memiliki keinginan kuat menjadi Guru 

Penggerak 

Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan 

efektif dan memiliki pengalaman 

mengembangkan orang lain 

Program guru penggerak akan ditujukan untuk 

guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB 

Memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku 

sesuai kode etik 

Sumber: Kemendikbud-Ristek, n.d. 

PGP terbagi kedalam beberapa angkatan. Dalam (Kemendikbud-Ristek, n.d) tertulis bahwa pada 

bulan Oktober 2021, PGP telah melakukan rekrutmen sebanyak lima kali (lima angkatan) yang 
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mencakup 8000 guru di 166 daerah. Dalam PGP, guru mengikuti pelatihan daring, lokakarya, 

konferensi, dan pendampingan selama sembilan bulan. Materi dan capaian pembelajaran dari 

Guru Penggerak terdiri dari empat bagian, diantaranya:  paradigma dan visi Guru Penggerak, 

praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan 

sekolah, serta selebrasi, refleksi, kolaborasi, dan aksi.  

Stanislaus et al., (2020) melakukan studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kategorisasi 

guru di Karesidenan Semarang. Mereka mengkategorisasikan guru menjadi beberapa kategori 

diantaranya guru terampil, guru pemimpin, guru ispirator. Guru terampil artinya guru yang 

mampu membawakan pembelajaran dengan baik. Guru terampil sangat gemar membaca dan 

menyiapkan pembelajarannya dengan baik. Secara profesional, Guru terampil sangat dekat 

dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Guru inspirator sering mengadakan perjalanan, baik 

sebagai peserta maupun narasumber sebuah acara. Guru inspirator biasanya sangat disukai oleh 

murid-murid. Guru inspirator sering bercerita tentang pengalaman menarik selama perjalanan 

yang mereka lakukan. Bagi murid, Guru inspirator adalah model ideal guru. Mereka sering 

menjadi tempat keluh kesah dan sering memberi solusi bagi kesulitan muridnya.  

Sementara Guru pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda. Guru pemimpin sering 

mendapat amanat sebagai pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) baik di sekolah, 

kota/kabupaten, maupun provinsi. Dalam berbagai kesempatan, usul yang disampaikannya kerap 

kali didengar oleh pimpinan dan akhirnya menjadi kebijakan. Kategori guru ini bisa 

menggerakkan orang lain untuk mengikuti dirinya dan kebijakan. Guru pemimpin seperti model 

bagi guru lainnya. Stanislaus et al., (2020) megkategorikan Guru Penggerak sama seperti 

kategori guru pemimpin yang ada dalam studinya.  

Namun, dari 1042 responden dalam studi Stanislaus et al., (2020), yang merupakan guru di 

Karesidenan Semarang, guru yang tergolong sebagai guru pemimpin hanya sebanyak dua belas 

persen. Mayoritas guru saat ini tergolong sebagai guru terampil. Oleh karena itu, PGP ditujukan 

untuk membentuk guru-guru pemimpin pembelajaran. PGP memaksa guru untuk berubah dan 

membentuk budaya belajar yang baru. 

Lebih lanjut lagi, menurut Nagri et al., (2020) gagasan Guru Penggerak selaras dengan bangunan 

paradigma pemikiran Nurcholish Madjid yang diistilahkan sebagai “Intellectual Freedom” atau 
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kebebasan berpikir. Tanpa bangunan pemikiran tersebut, PGP dan Merdeka Belajar akan sulit 

terlaksana. Beberapa nilai prinsip bagi Guru Penggerak yang sesuai dengan gagasan Nurcholish 

Madjid antara lain: pertama, menjadikan hasil evaluasi sebagai pangkal perubahan. Kedua, 

memiliki prinsip kebebasan berpikir. Ketiga, memiliki sikap terbuka dalam ide-ide kemajuan. 

Jika ketiga prinsip tersebut ditanamkan dalam Guru Penggerak, maka dapat tercipta guru-guru 

yang revolutif, berubah mengikuti perkembangan zaman dan tidak lagi terbelenggu pada 

keterbelakangan.  

Prawitasari & Suharto (2020) juga melakukan studi mengenai peran Guru Penggerak dalam 

kemajuan Komunitas Belajar Guru (KBG) di Bandung. Hasil dari studi tersebut menunjukkan 

bahwa Guru Penggerak bersama-sama berkolaborasi dan bertanggung jawab untuk mengelola 

KBG. Proses pembelajaran kolektif dibangun secara formal melalui Temu Pendidik, baik itu 

secara daring maupun luring. Secara informal, proses pembelajaran kolektif berlangsung melalui 

diskusi gratis secara daring. Suasana pembelajaran di KBG Bandung telah berkembang dengan 

baik, salah satunya karena Guru Penggerak. Prinsip yang mendasari KGB diantaranya 

pembelajaran seumur hidup, pemberdayaan, menghargai perbedaan, kerjasama, dan 

mempraktikkan standar terbaik.  

Prinsip-prinsip di atas membuat banyak guru tertarik untuk terlibat dalam KBG. Peserta dari 

KBG adalah guru-guru yang masih dalam tahap permulaan dalam mengadopsi ide-ide tersebut. 

Sementara, Guru Penggerak berperan sebagai inovator yang membuka jalan bagi proses 

peningkatan kapasitas guru. Lebih lanjut lagi, pada sub bagian selanjutnya akan dibahas 

mengenai bagaimana implementasi PGP sejauh ini dan apa saja hal yang perlu diperbaiki untuk 

perbaikan kualitas guru kedepannya. 

Pembahasan 

PGP telah dimulai sejak pertengahan tahun 2020. Berdasar timeline jadwal rekrutmen PGP, pada 

bulan Oktober 2021, PGP telah melakukan rekrutmen sebanyak 5 kali (5 angkatan PGP). 

Dikabarkan bahwa pada angkatan kelima ini PGP menyerap 8000 guru dari 166 daerah. Di 

rekrutmen gelombang-gelombang sebelumnya, PGP telah merekrut 16.400 guru (Kemendikbud-

Ristek, n.d). Artinya, hingga akhir tahun 2021 ini, sudah ada sekitar 24.400 guru yang tergabung 
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dalam PGP. Jumlah tersebut tergolong kecil (satu persen), jika dibandingkan dengan total guru di 

Indonesia yang jumlahnya sekitar 2,5 juta guru pada tahun ajaran 2020/2021. 

Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Guru dan 

Tenaga Kependidikan, Kemendikbud-Ristek, Praptono (dalam kemdikbud.go.id, 2021), 

menyatakan bahwa Kemendikbud-Ristek menargetkan pada tahun 2024 akan terdapat 405.000 

guru yang tergabung dalam PGP. Namun, jumlah tersebut masih tergolong kecil jika 

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan guru. 405.000 artinya masih sekitar enam belas persen 

dari total guru yang mendapat kesempatan untuk mengikuti program tersebut.  

Selain pada aspek jumlah guru yang masuk dalam program tersebut, PGP saat ini masih 

menjangkau 166 kabupaten/kota. Padahal di Indonesia terdapat 514 kabupaten/kota. Artinya, 

PGP belum menjangkau separuh dari total daerah di Indonesia. Praptono (dalam 

kemdikbud.go.id, 2021) menyatakan bahwa Guru Penggerak tidak hanya berada di wilayah 

perkotaan, melainkan berasal dari berbagai daerah, seperti Lampung, Penajam Paser Utara di 

Kalimantan Timur, hingga Sorong di Papua Barat. Namun, menurut Koordinator Nasional 

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim (dalam cnnindonesia.com, 2021), 

program tersebut belum bisa mengakomodir guru-guru di pelosok yang mengalami keterbatasan 

dalam segi internet atau infrastruktur lain.   

Metode pelatihan yang digunakan dalam PGP diantaranya pelatihan daring, lokakarya, 

konferensi, dan pendampingan. Saat pandemi COVID-19, pelatihan sepenuhnya dilakukan 

secara daring. Padahal, masih banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau internet. 

Menurut Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika Kominfo Ahmad Ramli dalam 

Kompas.com, (2020), dari total 83.318 desa di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa yang 

belum tercover 4G 100 persen. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 

2020) juga menunjukkan masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang persentase pengguna 

internetnya belum mencapai tujuh puluh persen, misalnya Provinsi Riau (65,3 persen), Jambi 

(66,7 persen), Lampung (62,3 persen), Jawa Timur (66,3 persen), Nusa Tenggara Timur (61,4 

persen), Sulawesi Selatan (65,2 persen), Gorontalo (56,7 persen), dan Sulawesi Barat ( 65,0 

persen). 
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Pengalaman adanya kendala dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang salah satunya 

diakibatkan oleh masalah internet juga menunjukkan masih adanya daerah yang memiliki akses 

internet terbatas. Satriawan Salim (dalam cnnindonesia.com, 2021) meminta agar Kemendikbud-

Ristek tidak memaksakan PGP untuk diselenggarakan di masa pandemi, karena program tersebut 

bergantung pada digital. Karena PGP bergantung pada infrastruktur, program tersebut terkesan 

tidak mengafirmasi guru-guru yang tidak memiliki gawai dan masih memiliki keterbatasan akses 

listrik serta internet. 

Kurikulum PGP dan Keluaran PGP 

Jika kita tinjau kurikulum PGP lebih lanjut, beberapa capaian PGP sesuai dengan indikator 

kualitas guru yang baik menurut Goldhaber (2016), Freire dalam Collins (2011), dan Miller 

(2012). Namun, terdapat pula beberapa variabel yang belum termasuk dalam materi dan capaian 

pembelajaran PGP. Menurut Goldhaber (2016), latar belakang pendidikan, pengalaman 

mengajar, jurnal profesional yang dibaca oleh guru, dan persepsi guru tentang kemampuan dan 

tingkat usaha murid mereka menggambarkan kualitas guru.  

Guru Penggerak  dapat dikuti oleh guru dengan latar belakang pendidikan minimal jenjang 

D4/S1, serta memiliki pengalaman mengajar minimal lima tahun. Kriteria Guru Penggerak 

tersebut menunjukkan bahwa PGP memperhatikan aspek tingkat pendidikan dan pengalaman 

guru. Namun, di tahun pelajaran 2020/2021, masih terdapat sekitar 105.876 guru yang memiliki 

latar belakang pendidikan di bawah S1 (kemdikbud.go.id, 2020). Data Kemendikbud-Ristek 

dalam Jayani (2019) juga menunjukkan bahwa walaupun dalam Undang-Undang (UU) Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 9 mengamanatkan setiap guru wajib 

memperoleh kualifikasi akademik minimal S1/D4, namun,  masih terdapat guru yang kualifikasi 

akademiknya di bawah standar pendidikan minimum tersebut.  

Guru yang kualifikasi akademiknya tidak memenuhi syarat UU tersebut di atas terbanyak 

terdapat di jenjang Sekolah Dasar (SD), yakni sebanyak 21%. Terbanyak selanjutnya terdapat di 

Pendidikan Luar Biasa (PLB), yakni 18%. Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), persentase jumlah guru yang kualifikasi 

akademiknya memenuhi syarat mencapai 95% dan 91%. Padahal tingkat pendidikan dan 

pengalaman mengajar memiliki asosiasi dengan kemampuan pedagogik guru (Andalusi, 2014). 

https://databoks.katadata.co.id/tags/guru/-
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Selain itu, jenjang SD juga merupakan salah satu jenjang yang penting bagi anak untuk belajar 

mengenai kemampuan literasi dan numerasi. Oleh karena itu, Kemendikbud-Ristek perlu 

memikirkan strategi agar proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan maksimal walaupun 

dengan kondisi tersebut, entah itu dengan membuka peluang agar guru-guru yang memiliki 

kualifikasi di bawah standar tersebut dapat turut mengikuti PGP, atau dengan membuat 

kebijakan lainnya.  

Berbicara tentang kualifikasi guru, salah satu yang menurut Miller (2012) penting dalam sebuah 

proses pembelajaran adalah pengetahuan akademik guru, yakni tingkat penguasaan guru pada 

materi yang mereka ajarkan. Hal ini juga diperkuat oleh Goldhaber (2016) yang menyatakan 

bahwa jumlah jurnal profesional yang dibaca oleh guru memiliki asosiasi dengan kualitas 

pembelajaran. Namun, dalam materi dan capaian pembelajaran PGP, yang terdapat dalam Tabel 

2. tidak menyinggung mengenai penguasaan guru pada materi yang mereka ajarkan.  

Research on Improving Education Systems (RISE) di Indonesia pada tahun 2018 dalam Revina 

(2019), menemukan bahwa pada jenjang sekolah dasar, hanya 12,43 persen guru sekolah dasar 

yang menganggap dirinya menguasai materi pengajaran literasi baca tulis dan 21,27 persen yang 

menganggap dirinya menguasai materi pengajaran matematika. Studi tersebut mensurvei 

persepsi diri 360 guru kelas sekolah dasar lulusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang 

mengikuti program Pendidikan Profesi (PPG) selama setahun secara tatap muka di tujuh 

universitas penyelenggara pendidikan keguruan di Pulau Jawa pada tahun 2018. Guru yang 

mengikuti survei memiliki pengalaman mengajar antara 6 bulan hingga lima tahun. Mereka 

merupakan sampel dari 2.449 guru SD dari seluruh Indonesia yang mengikuti PPG di 43 

universitas. Bila para guru di tingkat SD tidak kompeten dalam mengajarkan kemampuan literasi 

dan matematika, tidak mengagetkan jika hingga tahun 2018, rata-rata kemampuan membaca 

anak Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Sementara, rata-rata kemampuan 

matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara (Schleicher, 2018). 

Di luar beberapa catatan perbaikan untuk PGP di atas, PGP perlu kita apresiasi karena telah 

menjadi salah satu upaya perbaikan kualitas guru di Indonesia. Seperti yang tertulis dalam Tabel 

2. di bawah, PGP mendorong guru untuk mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hadjar 

Dewantara. Filsafat pendidikan Beliau disebut dengan filsafat pendidikan among yang di 

dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme. Dalam filsafat tersebut, Ki Hadjar 

http://www.rise.smeru.or.id/id/content/a2-pendidikan-profesi-guru-ppg-prajabatan
http://ppg.ristekdikti.go.id/daftar/
http://ppg.ristekdikti.go.id/daftar/
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mendorong untuk memaksimalkan kemampuan kodrati anak dalam mengatasi persoalan-

persoalan yang dihadapi dengan memberikan mereka kebebasan untuk berpikir seluas-luasnya. 

Faktor lain yang menjadikan PGP patut untuk diapresiasi adalah bahwa program tersebut 

mendorong guru untuk mempraktikkan komunikasi yang memberdayakan anak (Muthiah, 2021). 

Hal tersebut sangat penting  karena seseorang akan menjadi manusia sepenuhnya ketika ia 

terlibat dalam dialog (Freire dalam Razzak, 2020). Melalui komunikasi yang memberdayakan 

anak, dialog yang baik antara anak dan guru dapat terjalin. Dialog dapat memunculkan persepsi 

positif guru tentang tentang kemampuan dan tingkat usaha murid. Selain itu, melalui komunikasi 

yang memberdayakan diharapkan akan terjalin afeksi antara guru dan murid dalam proses 

pembelajaran. Afeksi juga merupakan satu variabel penting dalam proses pembelajaran (Miller, 

2012).  

Tabel 2. Materi dan Capaian Pembelajaran PGP 

Modul  1: Paradigma dan Visi Guru Penggerak 

Capaian Pembelajaran Calon Guru Penggerak mampu memahami filosofi pendidikan Ki 

Hadjar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas hubungan nilai-

nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat 

ini. 

Calon Guru Penggerak mampu menjalankan strategi sebagai 

pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah 

sebagai pusat pengembangan karakter dengan budaya positif. 

Calon Guru Penggerak mampu mengembangkan dan 

mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid kepada 

para guru dan pemangku kepentingan. 

Topik Filosofi Pendidikan Indonesia 

Nilai-nilai dan peran Guru Penggerak 

Membangun visi sekolah 

Membangun budaya positif di sekolah 

Durasi Dua (2) bulan 

Modul  2: Praktik Pembelajaran yang Berpihak Pada Murid 



17 
 

Capaian Pembelajaran Calon Guru Penggerak dapat mengimplementasikan pembelajaran 

berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang 

berbeda. 

Calon Guru Penggerak mampu mengelola emosi dan 

mengembangkan keterampilan sosial yang menunjang pembelajaran. 

CGP mampu melakukan praktik komunikasi yang memberdayakan 

sebagai keterampilan dasar seorang coach. 

Calon Guru Penggerak mampu menerapkan praktik coaching sebagai 

pemimpin pembelajaran. 

Topik Pembelajaran berdifferensiasi 

Pembelajaran emosi dan sosial 

Coaching 

Durasi Dua (2) bulan 

Modul  3: Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah 

Capaian Pembelajaran Calon Guru Penggerak mampu melakukan praktik pengambilan 

keputusan yang berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. 

Calon Guru Penggerak mampu melakukan strategi pengelolaan 

sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berdampak pada murid. 

Calon Guru Penggerak mampu merencanakan, mengorganisasikan, 

dan mengarahkan program perbaikan dan perubahan sekolah, serta 

memantaunya agar berjalan sesuai rencana dan mengarah pada 

tujuan. 

Calon Guru Penggerak mampu mengembangkan kegiatan berkala 

yang memfasilitasi komunikasi murid, orangtua dan guru, serta 

menyediakan peran bagi orangtua terlibat dalam proses belajar yang 

berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. 

Topik Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran 

Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya 
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Pengelolaan program yang berdampak pada murid 

Durasi Dua (2) bulan 

Modul  4: Selebrasi, Refleksi, Kolaborasi, dan Aksi 

Capaian Pembelajaran CGP merefleksikan perannya sebagai GP dan strategi yang telah 

dijalankan sebagai guru penggerak. 

CGP berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. 

CGP membuat rencana tindak lanjut dan kolaborasi dengan rekan 

sejawat. 

CGP membuat rencana tindak lanjut dan berkolaborasi dengan rekan 

sejawat. 

Topik Menjadi fasilitator kelompok dan perubahan 

Penyegaran topik-topik inti di modul 1, 2, dan 3 

Mengevaluasi proses mentoring bersama mentor 

Membagikan praktik baik kepemimpinan pembelajaran. 

Durasi Tiga (3) bulan 

Sumber: Kemendikbud-Ristek, n.d. 

Dalam materi dan capaian pembelajaran PGP juga tertulis bahwa PGP mendorong proses 

pembelajaran yang terdiferesiasi, serta pengelolaan emosi dan pengembangkan keterampilan 

sosial guru yang menunjang proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terdiferensiasi 

penting untuk mengakomodir kebutuhan murid yang berbeda-beda. Namun, guru harus 

memperlakukan semua murid secara setara. Aspek kesetaraan ini belum disinggung dalam PGP.  

Penting bagi guru untuk memperlakukan murid-muridnya secara setara tanpa membeda-bedakan 

identitas murid, entah itu berdasar jenis kelamin, status pernikahan, ras, dan perbedaan identitas 

lainnya. Miller (2012) menyebut bahwa dalam kelasnya, murid perempuan seringkali diminta 

untuk berdiskusi terkait topik mengenai keluarga, sedangkan murid laki-laki jarang ditanya 

mengenai  hal tersebut. Murid laki-laki juga diberi waktu berbicara lebih lama dibandingkan 

murid perempuan. Kejadian tersebut dapat membuat murid merasa putus asa dan tidak kondusif 

untuk kemajuan murid kedepannya. Dengan demikian, aspek kesetaraan juga harus menjadi 

perhatian dalam proses pembelajaran di Indonesia.  
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Lebih lanjut lagi, di luar catatan-catatan perbaikan untuk PGP, beberapa guru mengungkapkan 

adanya dampak positif yang mereka dapat setelah mengikuti program tersebut. Menurut guru 

SDN Jenang 02 Majenang, Imam Arie Budiyanto (dalam Kemendikbud Ristek, n.d), materi PGP 

bukan sekadar konsep dalam mendidik dan mengajar murid. Lebih dari itu, terdapat banyak 

materi yang begitu penting yang tidak ia dapatkan sebelumnya. Arie menyebutkan bahwa ia 

mendapatkan pengetahuan akan metode pembelajaran yang sangat bervariatif usai mengikuti 

PGP. Hal tersebut mampu meningkatkan motivasi murid-murid dalam belajar.  

Hal yang hampir sama juga dirasakan oleh guru SMPN 1 Pulau Burung, Khaidir Rahman (dalam 

Kemendikbud Ristek, n.d), dirinya menyatakan bahwa PGP menjadi wahana penting yang telah 

memberikan perubahan besar dalam dirinya. Berkat materi dan pelatihan dalam PGP, dirinya 

kini memiliki pandangan berbeda ketika bersama dengan murid-murid. Ia tidak lagi melihat 

murid sebagai objek dalam pembelajaran yang harus siap menerima segala materi yang akan 

diberikan. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasar analisis yang dilakukan dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa PGP merupakan 

salah satu upaya perbaikan kualitas guru yang patut kita apresiasi. PGP memunculkan ide-ide 

filsafat progresivisme pendidikan untuk diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Salah 

satu hal yang didorong oleh PGP adalah guru menempatkan murid sebagai subjek yang setara 

dengan guru, dan mengedepankan dialog aktif antara guru dengan murid. Namun, terdapat 

beberapa masukan dan catatan bagi PGP dan proses perbaikan guru di Indonesia secara 

keseluruhan. Diantaranya yakni setelah satu tahun PGP berjalan, PGP hanya mencakup sekitar 

satu persen dari total guru di Indonesia. Angka tersebut masih sangat kecil untuk dapat 

menghasilkan perubahan yang besar.  

PGP juga belum mencakup seluruh daerah di Indonesia. PGP terkesan bias kota. Proses pelatihan 

sejauh ini dilakukan secara daring. Langkah tersebut cenderung tidak mengafirmasi guru-guru 

yang memiliki keterbatasan gawai dan internet. Akibatnya, tidak semua guru mampu mengikuti 

program tersebut. Lebih jauh, kriteria guru yang dapat mengikuti PGP yakni mereka yang 

memiliki latar belakang pendidikan minimal D4/S1. Hal tersebut bagus untuk mempertahankan 

kualitas output PGP. Namun, di lapangan masih terdapat guru dengan tingkat pendidikan di 



20 
 

bawah kualifikasi, sehingga PGP tidak menyediakan ruang bagi guru-guru tersebut untuk turut 

memperbaharui kemampuan mereka.  

PGP juga belum menyinggung mengenai penguasaan guru terhadap materi yang mereka ajarkan, 

dan aspek kesetaraan gender bagi murid-murid di kelas. Saat ini, masih banyak guru yang merasa 

kurang menguasasi materi yang mereka ajarkan. Padahal hal tersebut sangat berpengaruh 

terhadap hasil pembelajaran murid. Begitu juga dengan aspek kesetaraan gender, saat ini masih 

terdapat pembedaan antara murid laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran, dan hal 

tersebut belum disinggung dalam PGP.  

Berdasar catatan tersebut, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan: pertama, 

Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan di masing-masing daerah, dan berbagai pemangku 

kepentingan perlu bekerja sama untuk melakukan perbaikan kualitas guru yang lebih 

menyeluruh, yakni melalui perbaikan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). 

Memperbaiki LPTK artinya melakukan perbaikan kualitas guru di bagian hulu. Langkah tersebut 

akan lebih efektif karena mencakup semua calon guru. Kurikulum dalam PGP juga seharusnya 

diberlakukan di LPTK. Tujuannya agar semua guru memiliki pemahaman mengenai 

kemerdekaan belajar, serta mengetahui pedagogi yang membebaskan proses belajar anak. 

Dengan demikian, bukan hanya guru penggerak saja yang tersentuh.  

Kedua, Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan di masing-masing daerah, sektor swasta, dan 

berbagai pemangku kepentingan perlu memperhatikan guru-guru yang tidak memenuhi standar 

pendidikan minimum. Kebanyakan guru-guru tersebut berada di kategori SD dan PLB. 

Kemendikbud-Ristek dan pihak-pihak tersebut dapat membuka peluang bagi guru yang tidak 

memenuhi standar pendidikan minimun untuk dapat mengikuti PGP, atau dengan membuat 

kebijakan khusus bagi mereka, agar mereka dapat turut menambah kemampuan mereka dan 

mampu mewujudkan Merdeka Belajar. 

Ketiga, Kemendikbud-Ristek, Pemerintah Daerah, dan Dinas Pendidikan perlu memperkuat 

dukungan karir bagi guru. Misalya dengan memperjelas sistem jenjang karir dan memperbesar 

insentif guru honorer. Di beberapa negara, insentif menjadi bagian dari upaya pengembangan 

karir guru. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa pengembangan karir guru yang menghargai 

guru berprestasi mampu meningkatkan capaian belajar murid.  



21 
 

Keempat, Kemendikbud-Ristek perlu menambahkan aspek kesetaraan gender dan juga 

penguasaan materi yang diajarkan oleh guru dalam PGP, dalam proses perbaikan LPTK, atau 

dalam kebijakan lain yang berhubungan dengan perbaikan kualitas guru. Langkah tersebut 

dibutuhkan karena perlakuan yang membeda-bedakan secara gender di kelas dapat menghambat 

proses belajar murid. Selain itu, saat ini juga masih banyak guru yang merasa kurang menguasai 

materi yang mereka ajarkan. Penerapan kesetaraan gender dalam proses belajar juga perlu 

dimulai dari tingkat satuan pendidikan dan orang tua. Tenaga kependidikan harus membawa 

perspektif kesetaraan gender dalam proses belajar. Begitu pula dengan orang tua murid. Mereka 

perlu memperlakukan anak-anak mereka secara setara tanpa membeda-bedakan gender dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Kelima, selain perbaikan LPTK, Kemendikbud-Ristek juga perlu memperluas cakupan daerah 

guru yang mengikuti PGP. Saat ini, belum ada separuh dari keseluruhan daerah di Indonesia 

yang mengikuti PGP. Kemendikbud-Ristek juga perlu bekerja sama dengan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, serta sektor swasta, untuk memperbaiki akses internet di daerah-

daerah yang masih memiliki keterbatasan akses internet. Langkah ini diperlukan agar semua 

guru memiliki kesempatan untuk mengikuti PGP. 

Keenam, Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan, orang tua, guru maupun asosiasi guru, 

organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya, juga perlu 

melakukan evaluasi mengenai berjalannya PGP selama ini. Hal ini penting untuk mengetahui 

sejauh mana perubahan proses pembelajaran yang terjadi dan efektivitas PGP. Dalam hal ini, 

PGP tidak akan membuahkan hasil jika filosofi dari program tersebut tidak benar-benar 

diterapkan dalam proses pembelajaran.  
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