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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menggunakan metode studi literature untuk memberikan gambaran mengenai 

pengembangan Profesionalisme LPTK (Lembaga Pendidikan Tingkat Keguruan), dalam mencetak 

tenaga pendidik. Di era baru abad 21 sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terwujud sebagai 

perguruan tinggi harus memiliki kredibilitas institusional secara utuh. Akan tetapi, saat ini terdapat 

beberapa masalah yang dihadapi seperti Kualitas Lulusan LPTK, Penyamarataan dan Revitalisasi 

Kurikulum, Rendahnya minat Siswa SMA/Sederajat untuk melanjutkan ke LPTK, Tidak adanya seleksi 

khusus Penerimaan Calon Mahasiswa LPTK. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa tindakan konkrit 

untuk mengatasi masalah tersebut. Pengembangan Profesionalitas Guru (PPG) merupakan salah satu 

upaya untuk meningkatkan kompetensi lulusan LPTK. Akan Tetapi Keberadaannya menimbulkan 

permasalahan baru diantaranya, implementasi PPG, Persaingan antara sarjana lulusan Pendidikan dan 

Non pendidikan, wacana tunjangan sertifikasi PPG. Sehingga Profesi guru menjadi profesi yang terbuka 

bagi siapa saja yang memiliki sertifikat pendidik melalui jalur apa saja. Salah satu solusi yang 

dicanangkan Pemerintah yaitu adanya Program Profesi Guru (PPG), yang menimbulkan pro dan kontra. 

Berdasarkan kondisi dan studi literatur yang dilakuan, peneliti membentuk kerangka berpikir sebagai 

bentu solusi pengembangan profesionalisme LPTK dalam  mencetak tenaga pendidik yaitu (1) 

pengembangan kompetensi lulusab; (2) penyamarataan kurikulum; (3) rancangan sosialisasi minat siswa 

SMA/Sederajat; (4) seleksi khusu calon penerimaan mahasiswa LPTK. Adapun  peneliti  melakukan 

konsep Sekolah Tinggi Keguruan Negeri (STKN) dibawah Kementerian Riset dan Teknologi 

Pendidikan Tinggi sebagai lembaga baru yang khusus mencetak tenaga pendidik dengan kepribadian, 

kualitas dan kompetensi yang unggul.  Dengan sistem ikatan dinas, fasilitas yang diberikan oleh 

beberapa PTK di mana lulusannya mendapat jaminan pekerjaan saat lulus, dan diangkat sebagai pegawai 

tetap di mana sebagian besar merupakan Pengawai Negeri Sipil. STKN ini berbasis bemi militer yang 

memiliki arti sebagai sistem pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip militer. 

 

Kata Kunci : Guru, LPTK, Profesionalisme, PPG 

 
ABSTRACT 

 

This study uses literature study to provide an overview of the development Professionalism 

LPTK (Lembaga Pendidikan Tingkat Keguruan), in producing the educators. In the new era of 

21st century higher education system in Indonesia should be materialized as universities must 

have the institutional credibility intact. However, there are currently some of the problems 

encountered such as Quality of Graduates LPTK, leveling and revitalization of curriculum, low 

interest high school students / equal to proceed to LPTK, absence of a special selection LPTK 

Prospective Students Admissions. Therefore it takes some concrete actions to resolve the issue. 

Pendidikan Profesi Guru (PPG) is an effort to improve the competence of graduates LPTK. 

however, a new problem arises such existence, implementation PPG, competition between 

graduate education and non-education, discourse allowances PPG certification. So the teaching 
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profession into a profession which is open to anyone who has a teaching certificate through 

anything. One solution that the Government announced that the Pendidikan Profesi Guru 

(PPG), which raises the pros and cons. Based on the condition and literature study that was 

done, the researchers formed a frame of mind as a form of professional development solutions 

in the printing educators LPTK namely (1) the development of competencies of graduates; (2) 

leveling the curriculum; (3) draft socialization interests of high school students / equivalent; (4) 

special selection of candidates admissions LPTK. The researchers conducted the concept of 

Sekolah Tinggi Keguruan Negeri (STKN) under the Ministry of Research and Technology of 

Higher Education as a new institution which specializes in producing educators with 

personality, superior quality and competence. With the bond system, the facility provided by 

some of the PTK in which graduates are guaranteed a job upon graduation, and was appointed 

as a permanent employee where most of the Civil Servant. This STKN SEMI-based military 

has a meaning as an education system that applies the principles of the military. 

 

Keywords : Teacher, LPTK, Professionalism, PPG 

 

 
PENDAHULUAN 

Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan 

(LPTK) adalah suatu lembaga perguruan 

tinggi, yang mempersiapkan tenaga 

pendidik profesional. Penyediaan guru 

sekolah adalah menjadi tugas utama dari 

LPTK sebagai lembaga yang bertanggung 

jawab dalam mencetak tenaga pendidik. 

Sebagai lembaga pencetak guru Profesional 

LPTK, bentuknya dapat berupa Sekolah 

Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan 

(STKIP), Institut Keguruan Ilmu 

Pendidikan (IKIP) Mdan Fakultas 

Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP), yang 

keberadaannya di bawah universitas. Tugas 

LPTK Menurut (UU No. 14 Tahun 2005 

Tentang Guru & Dosen) Lembaga 

pendidikan tenaga kependidikan adalah 

perguruan tinggi yang diberi tugas oleh 

Pemerintah untuk menyelenggarakan 

program pengadaan guru pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan/atau pendidikan 

menengah, serta untuk menyelenggarakan 

dan mengembangkan ilmu kependidikan 

dan nonkependidikan.  

Natawidjaja (1993) dalam (Chotimah, 

2009, hal. 3) menyebutkan tujuan umum 

dan khusus LPTK yang bertugas 

menghasilkan guru TK, SD, SMP, SMA. 

Dan ada LPTK yang khusus bertugas 

menyediakan guru untuk jenis sekolah 

tertentu atau bidang studi misalnya guru 

pendidikan luar biasa atau guru olahraga 

kesehatan. Dengan kata lain tugas pokok 

LPTK adalah menyelenggarakan 

pendidikan untuk calon tenaga 

kependidikan untuk semua jenjang 

pendidikan serta keahliannya. Adapun 

tujuan khusus: (1) Menghasilkan guru SD, 

SMP dan SMA yang bermutu dan meliputi 

berbagai bidang studi sesuai dengan 

kebutuhan; (2) Menghasilkan tenaga 

kependidikan lain yang menunjang; (3) 

Berfungsinya sistem pendidikan, seperti 

petugas administrasi pendidikan, petugas 

bimbingan dan konseling, pengembang 

kurikulum dan teknologi pendidikan, 

petugas pendidikan luar sekolah, dan lain-

lain sesuai dengan ketentuan sistem; (4) 

Menghasilkan tenaga ahli pendidik dalam 

membagi bidang studi, yang mampu 

memenuhi kebutuhan tenaga 

pendidik/instruktur bagi lembaga 

pendidikan pemerintah maupun swasta. (5) 

Menghasilkan ilmuan/peneliti dalam ilmu 

pendidikan baik bidang studi maupun 

bidang pendidikan lainnya. (6) 

Mengembangkan ilmu, teknologi dan seni 

kependidikan untuk menunjang praktek 

profesional kependidikan. (7) 

Mempersiapkan dan membina tenaga 
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akademik untuk LPTK, sesuai dengan 

kebutuhan.(8) Mengembangkan dan 

melaksanakan program pendidikan dalam 

jabatan (in-service) untuk tenaga 

kependidikan. (9) Melayani usaha 

perbaikan dan pengembangan aparat 

pengelola pendidikan sesuai dengan 

pengembangan ilmu, metodologi dan 

teknologi serta seni kependidikan. (10) 

Melaksanakan penelitian dalam bidang 

kependidikan, baik pendidikan formal 

maupun pendidikan nonformal dan 

informal. (11) Melaksanakan program 

pengabdian pada masyarakat, yang 

berhubungan dengan masalah-masalah 

kependidikan. 

Permasalahan LPTK sebagaimana 

dikemukakan oleh Prof. Marsigit, M.A 

(2015) yaitu (1) masih dipandang sebagai 

lembaga untuk mencetak guru akan tetapi 

bukan sebagai peningkat kualitas 

profesionalisme guru Dibuktikan masih ada 

komplain dari sekolah tentang kemampuan 

mengajar mahasiswa ketika melaksanakan 

Program Pengalaman Lapangan (Marsigit, 

2015). (2) kurikulum yang digunakan 

belum sepenuhnya membekali kompeten 

dengan bekal dari aspek psikologi, 

pedagogi/ilmu pendidikan yang merupakan 

modal dasar bagi calon guru. (3) LPTK 

tidak banyak diminati oleh lulusan sekolah 

menengah, hal ini terlihat dari LPTK 

merupakan pilihan akhir setelah tidak 

diterima di program studi non 

kependidikan. Sehingga calon mahasiswa 

LPTK belum sepenuhnya memiliki jiwa 

dan keinginan menjadi seorang pendidik. 

(4) Tidak adanya seleksi khusus 

penerimaan calon mahasiswa,  tidak 

melakukan seleksi untuk penerimaan calon 

mahasiswanya, hal tersebut menunjukan 

sebagian  mahasiswa kurang memiliki 

keunggulan dalam bidang akademik 

Adanya program pengembangan LPTK 

seperti PPG, UKG, yang merupakan ranah 

utama sarjana pendidikan, namun 

dimanfaatkan oleh sarjana non 

kependidikan untuk mendapatkan ijazah 

kependidikan dengan mengusulkan 

program sertifikasi. Akan tetapi program 

tersebut menimbulkan beberapa kelemahan 

yaitu semakin sempitnya peluang lulusan 

untuk meningkatkan kualitasnya karena 

harus bersaing dengan lulusan non 

kependidkan. Melihat kondisi tersebut 

diperlukan desain khusus mengenai 

pengembangan profesional LPTK yang 

tertuang dalam bentuk pemikiran sistematis 

sebagai suatu solusi. Berdasarkan 

permasalahan tersebut terbentuk tujuan 

penelitian yaitu mengungkapkan kondisi, 

masalah, dan Tantangan yang dihadapi 

LPTK saat ini, serta pemikiran mengenai 

upaya untuk pengembangan 

profesionalisme dalam mencetak tenaga 

pendidik yang profesional. Manfaat 

Penelitian ini memberikan gambaran 

mengenai kondisi LPTK saat ini serta bahan 

evaluasi dalam upaya dalam meningkatkan 

profesionalisme dan lulusan.  
METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian yang dilakukan 

untuk mengungkap aspek terkait dengan 

profesionalisme LPTK dalam mencetak 

guru ialah studi literatur atau tinjauan 

pustaka secara mendalam dan relevan 

dengan kebutuhan penelitian. Sumber-

sumber yang digunakan diperoleh melalui 

buku-buku, berita, artikel  dan jurnal. 

Analisis data yang dilakukan ialah menarik 

kesimpulan dari berbagai literatur yang 

kemudian diolah untuk diinterpretasikan 

secara deskriptif. Penelitian ini termasuk 

jenis penelitian studi literatur dengan 

mencari Daftar Pustaka teori yang relevan 

dengan kasus atau permasalahan yang 

ditemukan. Daftar Pustaka teori yang 

diperoleh dengan jalan penelitian studi 

literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan 

alat utama bagi praktek penelitian ditengah 

lapangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN Pendidikan untuk mencetak tenaga 
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pendidikan yang baik akan terwujud apabila 

ada komitmen kuat dari calon mahasiswa, 

para dosen, dan para pengambil kebijakan. 

Pendidikan guru yang berhasil apabila 

didukung oleh kualitas  calon mahasiswa 

yang baik, sarana dan prasarana yang baik, 

dan kebijakan yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Pengembangan LPTK 

 

Kerangka berpikir diatas menunjukan 

masalah-masalah yang dihadapi oleh 

LPTK, berikut penjabaran solusi 

berdasarkan Gambar.1 : 

A. Lulusan LPTK 

Berdasarkan Juangsih (2014, hal. 

76); permasalah mengenai kualitas 

lulusan yang memiliki keudukan 

penting dalam pengembangan 

professional LPTK ada beberapa solusi: 

(1) Untuk  menghasilkan 

lulusan  yang  berkualitas  perlu 

dilakukan perbaikan pada saat 

rekruitment calon mahasiswa. 

Dengan  kata lain, calon mahasiswa 

harus diseleksi secara ketat agar 

menghasilkan sarjana  yang  berkualitas 

(2) Penguasaan bidang studi karena 

dengan menguasai isi bidang studi yang 

diajarkan guru dapat memilih dan 

menetapkan alternatif strategi 

berinteraksi dari berbagai sumber 

belajar; (3) Pemahaman tentang peserta 

didik, pemahaman tahap-tahap 

perkembangan peserta didik dalam 

berbagai aspek dan penerapannya(aspek 

kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotorik) Pemahaman terhadap 

aspek ini oleh para guru menjadi 

prasyarat dapat melakukan strategi 

pembimbingan, pelatihan yang sesuai 

dengan karakateristik individu pebelajar 

yang difasilitasi;.(4) Melakonkan 

pembelajaran yang mendidik adalah 

guru dalam upaya memfasilitasi 

perkembangan potensi individu secara 

optimal dan bersinergi antara 

pengembangan potensi pada ranah 

tertentu(kognitif; afektif, 

psikomotorik). Upaya memfasilitasi 

setiap aspek tersebut dalam 

pembelajaran selalu mengacu pada 

pembentukan kemampuan individu 

yang utuh dalam kompetensi kecakapan 

hidup yang bermartabat, bermoral, dan 

bertanggung jawab; dan (5) 

Pengembangan Kepribadian dan 

Keprofesionalan. Guru dalam 

melaksanakan tugasnya selalu bersikap 

terbuka, kritis, dan skeptis untuk 

mengaktualisasi pengusaan isi bidang 

studi, pemahaman karakterisitik peserta 

didik, dan melakonkan pembelajaran 

yang mendidik. 

B. Kurikulum LPTK 

Dalam ruang lingkup yang luas 

maupun yang sempit,  kurikulum 

merupakan rancangan yang 

menggambarkan pola organisasi dari 

komponen-komponen  kurikulum yaitu 

tujuan, isi atau materi, proses atau 

sistem penyampaian, media 

pembelajaran dan evaluasi, disertai juga 

dengan unsur-unsur penunjang lainnya. 

Oleh karena itu Kurikulum merupakan 

salah satu elemen utama dalam 

meningkatkan Profesionalisme LPTK, 

sehingga perlu adanya Revitalisasi 

Kurikulum yang disepakati serta 

diimplementasikan oleh seluruh LPTK 

di Indonesia. Menurut Rapat Kerja 

Nasional Kementerian Riset Teknologi 

Pendidikan Tinggi.   

Revitalisasi Kurikulum Pendidikan 

Keguruan terdiri dari (1) kompetensi 
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Kepribadian (Patriotik, berkarakter 

kuat, cerdas, responsif dan inovatif); (2) 

kompetensi Profesional (penguasaan 

substansi bidang studi); (3) kompetensi 

Pedagogik; dan (4) kompetensi Sosial 

(Kemampuan komunikasi kependidikan 

yang unggul). Selain itu perlu adanya 

Keseragaman mengenai jumlah serta 

nma mata kuliah Mata Kuliah Dasar 

Kependidikan (MKDK), sehingga 

seluruh lulusan LPTK di berbagai jenis 

LPTK memiliki kualifikasi serta 

kualitas yang telah ditentukan dalam 

standar kurikulum yang berlaku.  

C. Minat Siswa SMA/Sederajat 

Merumuskan, mengembangkan 

sosialisasi program-program 

Pendidikan unggulan yang berkualitas, 

sehingga dapat menarik minat masuk 

calon mahasiswa ke LPTK, secara 

berkala. Mencanagkan sosialisasi 

kepada siswa tentang sertifikasi guru 

yang berkualitas yang tidak dianggap 

formalitas semata. Selain itu perlu 

adanya contoh nyata dari setiap guru 

sebagai role model untuk meningkatkan 

minat bakat siswa untuk menjadi guru. 

D. Seleksi Masuk LPTK  

Sejauh ini penerimaan mahasiswa 

baru untuk para calon guru masih 

disamaratakan dengan penerimaan 

calon mahasiswa jurusan lainnya. 

Fatchiah Kertamuda (2016) selaku 

anggota dari Paramadina Public Policy 

Institut (PPPI) mengatakan bahwa 

untuk menjadi mahasiswa LPTK tidak 

ada persyaratan khusus, proses 

seleksinya sama dengan perguruan 

tinggi dan swasta pada umumnya. 

Seleksi calon mahasiswa LPTK yang 

sangat ketat sangatlah diperlukan agar 

menghasilkan mahasiswa yang 

memiliki keunggulan akademik serta 

memiliki jiwa pendidik. Seleksi ini 

dilakukan dengan cara memilih LPTK 

sebagai pilihan pertama, lalu test 

potensi akademik, test kemampuan 

dasar, test kemampuan bidang yang 

akan dipilih, wawancara yang 

mendalam agar bisa meyakinkan calon 

mahasiswa LPTK untuk siap menjadi 

guru yang dapat mendidik dan mengajar 

dengan baik. 

E. Tinjauan Kritis Terhadap Solusi PPG 

Ambarawati (2015) beberapa aspek 

yang perlu dkritisi dari penyelenggaraan 

PPG sebagai sebuah solusi pemerintah 

(1) kebijakan sertifikat PPG sebagai 

salah satu syarat CPNS harus 

diimplementasikan dengan lebih bijak; 

(2) para sarjana non-pendidikan bisa 

menjadi guru hanya dengan satu tahun 

mengikuti PPG; dan (3) Ada wacana 

bahwa guru-guru yang lulus PPG kelak 

jika menjadi PNS akan secara langsung 

mendapat tunjangan sertifikasi (baca: 

gaji doble.) Merujuk pada kondisi 

tersebut PPG yang diselenggarakan 

masih memiliki beberapa kekurangan 

yang diperlu dibenahi bersama dalam 

setiap unsur pembangunanya. Baik itu 

dari aspek masukan, proses maupun 

luaran yang diharaPpkan dari program 

tersebut.  

F. Konsep STKN (sekolah tinggi 

keguruan negeri) 

STKN ini dibentuk dibawah 

Kementrian Ristek Dikti, calon 

mahasiswa diseleksi ketat dengan 

beberapa tes dan wawancara juga wajib 

bersedia ditempatkan dimana saja. 

Tidak dipungut biaya semasa 

pendidikan dalam waktu 4 tahun. 

Mahasiswa semasa pendidikan 

ditempatkan diasrama. Dengan fasilitas 

ikatan dinas, fasilitas yang diberikan 

oleh beberapa PTK di mana lulusannya 

mendapat jaminan pekerjaan saat lulus, 

dan diangkat sebagai pegawai tetap di 

mana sebagian besar merupakan 

Pengawai Negeri Sipil. STKN ini 

berbasis bemi militer yang memiliki arti 

sebagai sistem pendidikan yang 

menerapkan prinsip-prinsip militer. 

Tentu saja prinsip militer yang 
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diterapkan bukanlah militer murni, 

karena sebagian besar lulusan PTK 

ditujukan untuk pegawai di lingkungan 

sipil. Dengan menggunakan segaram 

keguruan atribut lengkap, senioritas 

yang tinggi, dengan kegiatan fisik yang 

mempersiapkan kepada calon guru 

untuk siap ditempatkan dimana saja. 
KESIMPULAN  

Pendidikan Tingkat Keguruan (LPTK) 

dalam mencetak tenaga pendidik yang baik 

akan terwujud apabila ada komitmen kuat 

dari calon mahasiswa, para dosen dan para 

pengambil kebijakan. LPTK  adalah suatu 

lembaga perguruan tinggi, yang 

mempersiapkan tenaga Pendidik 

Profesional. Namun dalam pelaksanaannya 

terdapat beberapa masalah yang dihadapi 

seperti kualitas lulusan LPTK, Kurikulum 

yang digunakan belum sepenuhnya 

membekali kompeten dengan bekal dari 

aspek psikologi, pedagogi/ilmu, 

Mashasiswa LPTK belum sepenuhnya 

memiliki minat menjadi pengajar serta 

masih rendahnya minatnya siswa 

SMA/sederajat untuk masuk LPTK, dan 

Tidak adanya seleksi khusus penerimaan 

calon mahasiswa. Oleh karena itu, perlu 

adanya solusi atau tindakan konkrit untuk 

mengatasi masalah tersebut. Salah satu 

solusi yang dicanangkan Pemerintah yaitu 

adanya Program Profesi Guru (PPG), yang 

menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena, 

itu Peneliti mengusulkan rencana 

pengadaan Sekolah Tinggi Keguruan 

Negeri (STKN) dibawah kementerian Riset 

dan Teknologi. 
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