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Abstrak: Peran guru dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013 sangat penting dalam rangka
mencapai tujuan pembelajaran. Strategi guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis
Kurikulum 2013 menentukan keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukannya. Selain
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian diperlukan dalam pengimplementasian
Kurikulum 2013. Guru harus memahami semua aspek dalam menjalankan perannya pada
proses pembelajaran Kurikulum 2013. Model pembelajaran berbasis inkuiri dan discovery
learning sebagai strategi guru dalam pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. Pembentukan
kepribadian guru yang sesuai dengan Kurikulum 2013 mencakup: value, attitude, habit, skill,
dan knowledge.
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Kurikulum 2013 hadir dengan membawa sejumlah perbedaan, salah satunya terkait peran
guru. Pada kurikulum sebelumnya, guru merupakan pusat informasi tunggal dalam
kegiatan pembelajaran di kelas, sedangkan dalam Kurikulum 2013 peran guru sebatas
fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu peserta didik untuk belajar dan
memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran
(Warsono dan Hariyanto, 2013; Gunawan, 2007). Dapat disimpulkan bahwa dalam
implementasi Kurikulum 2013 guru seharusnya memberi ruang yang luas bagi siswa untuk
mengembangkan ilmu secara mandiri. Namun, fakta di lapangan menyatakan bahwa guru
saat ini secara mayoritas masih menggunakan metode-metode pengajaran yang kuno. Hal
tersebut diperparah ketika pendidikan dan pelatihan guru (mengenai Kurikulum 2013)
dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak ada
penanggungjawabnya dan tidak menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan.
Oleh karena itu, diperlukan informasi yang memadai terkait peran guru, strategi
pembelajaran, dan langkah-langkah pembentukan kepribadian guru yang linier dengan
konsep Kurikulum 2013. Setelah guru mengetahui hal-hal tersebut, diharapkan peluang
yang besar semakin terbuka bagi perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Seiring dengan
berlaku Kurikulum 2013, guru juga harus mengacu kepada kurikulum tersebut dalam
merancang kegiatan pembelajaran (Gunawan, 2017b). Kepemimpinan yang efektif dalam
implementasi Kurikulum 2013 adalah kepemimpinan yang fokus kepada aspek
pembelajaran (Gunawan, 2016). Kepemimpinan pembelajaran merupakan kepemimpinan
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kepala sekolah yang memprioritaskan belajar-mengajar dalam kepemimpinannya
(Gunawan, 2016; Gunawan dan Benty, 2007).

PERAN GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013
Proses pembelajaran berbasis Kurikulum 2013, sejatinya tidak lagi menempatkan
guru sebagai satu-satunya orang yang well-informed terhadap berbagai informasi dan
pengetahuan yang sedang berkembang di dunia. Akan tetapi, fakta di lapangan
menunjukkan bahwa sebagian besar guru di nusantara belum memahami perubahanperubahan yang ada. Mereka masih beranggapan bahwa guru merupakan sumber tunggal
bagi materi pembelajaran. Dalam rangka mengubah mindset tersebut, maka ada beberapa
hal yang harus diketahui, dipahami, dan dipenuhi oleh para guru di seluruh Indonesia. Pada
implementasi Kurikulum 2013, terdapat empat kompetensi yang harus dikembangkan oleh
guru, yakni: (1) kompetensi pedagogik; (2) kompetensi kepribadian; (3) kompetensi sosial;
dan (4) kompetensi profesional.
Setelah berhasil menguasai keempat kompetensi tersebut, selanjutnya guru juga
harus menyadari bahwa ada aspek-aspek penting lainnya, seperti aspek kreativitas. Proses
pembelajaran Kurikulum 2013 pada dasarnya menempatkan guru pada dua peran, yakni
sebagai fasilitator dan perancang pembelajaran. Guru dalam merancang pembelajaran,
dituntut untuk mengetahui prinsip paradigma pembelajaran modern dan langkah-langkah
membimbing siswa dalam membentuk karakter. Selain itu, Adams dan Decey menegaskan
bahwa peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar-mengajar saat ini ialah sebagai
pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor,
perencana, supervisor, motivator, dan konselor (Usman, 2013). Constraints faced by
teachers in the implementation of Curriculum 2013 were: (1) lesson plan are still not
referring to the Curriculum 2013; (2) the application of learning the scientific approach by
the teacher is not optimal; (3) the teacher is less than optimal in applying the learning
models; and (4) the teacher is not optimal assess student learning outcomes that cover
three domains of learning, ie, attitudes, knowledge, and skills (Gunawan, 2017a; Gunawan
dan Benty, 2017).
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STRATEGI GURU DALAM MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN BERBASIS
KURIKULUM 2013
Kurikulum 2013 memiliki empat dimensi pencapaian hasil belajar, yakni: (1) sikap
spiritual; (2) sikap sosial; (3) pengetahuan; dan (4) keterampilan. Dimensi-dimensi tersebut
nantinya akan dipenuhi melalui pendekatan pembelajaran saintifik yang berkaitan erat
dengan

pembelajaran

berbasis

kegiatan

inkuiri.

Namun,

sebelum

menerapkan

pembelajaran saintifik, guru lebih baik menyusun sebuah kerangka pembelajaran atau
perencanaan pelajaran dengan cermat dan teliti. Selain itu, kerangka pembelajaran atau
yang lebih dikenal sebagai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga harus berisikan
poin-poin pendalaman pengetahuan dan pemahaman yang akan diajarkan pada siswa
(Bentley dan Davis, 2015; Gunawan dan Sulistyoningrum, 2013). Demikian sejatinya
menjadi hulu yang baik bagi penyelenggaraan proses pembelajaran yang ideal. Menurut
Sani (2014), kegiatan belajar secara inkuiri dapat dilakukan melalui dua model
pembelajaran, yakni Pembelajaran Berbasis Inkuiri (IBL) dan discovery learning.
Guru dalam memilih salah satu di antara dua model pembelajaran ini, dituntut
untuk memperhatikan kesesuaian antara materi dan media yang digunakan (Gunawan,
dkk., 2008; Gunawan, dkk., 2016). Hal ini dikarenakan pemilihan motode pembelajaran
yang tepat mampu menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran (Mulyasa, 2013).
Pembelajaran Berbasis Inkuiri (IBL) adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam
merumuskan pertanyaan yang mengarah pada pelaksanaan invetigasi, dalam upaya
membangun pengetahuan dan makna baru. Tahapan pembelajaran yang dilakukan melalui
inkuiri secara terbuka (open inquiry) pada umumnya meliputi: (1) membuat rumusan
masalah; (2) mengembangkan dan merumuskan hipotesis; (3) merancang dan melakukan
kegiatan untuk menguji hipotesis; serta (4) menarik kesimpulan. Berbeda dengan inkuiri,
discovery learning merupakan model pembelajaran yang menemukan konsep melalui
serangkaian informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan.
Tahapan pembelajaran menggunakan metode discovery menurut Abdullah (2014)
adalah: (1) guru memaparkan topik yang akan dikaji, tujuan belajar, motivasi, dan
memberikan penjelasan ringkas; (2) guru mengajukan permasalahan atau pertanyaan yang
terkait dengan topik yang dikaji; (3) kelompok merumuskan hipotesis dan merancang
percobaan atau mempelajari tahapan percobaan yang dipaparkan guru, lembar kerja siswa
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(LKS) atau buku, dan guru membimbing dalam hal itu; (4) guru memfasilitasi kelompok
dalam melaksanakan percobaan atau investigasi; (5) kelompok melakukan percobaan atau
pengamatan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, dalam rangka menguji hipotesis;
(6) kelompok mengorganisasikan dan menganalisis data serta membuat laporan hasil
percobaan atau pengamatan; serta (7) kelompok memaparkan hasil investigasi dan
mengemukakan konsep yang ditemukan, dengan bimbingan dari seorang guru.

KEPRIBADIAN

GURU

YANG

MENDUKUNG

PENGIMPLEMENTASIAN

KURIKULUM 2013
Kepribadian guru merupakan variabel yang signifikan dalam proses pendidikan.
Menurut Murray, kepribadian guru merupakan dasar dalam segala bentuk perilaku, seperti
interaksinya dengan siswa, pemilihan metode, serta pengalaman belajar yang dipilih
(Surhasaputra, 2013; Gunawan, 2010). Pada hakikatnya, kepribadian guru dapat
dikembangkan, baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain. Usaha
pengembangan kepribadian ini perlu dilakukan dalam rangka membentuk profesionalisme
guru. Profesionalisme merupakan penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan
tugasnya dan sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar, yakni faktor internal yang meliputi
minat dan bakat, serta faktor eksternal yang meliputi lingkungan, sarana dan prasarana,
serta berbagai latihan yang dilakukan guru (Fathurrohman dan Suryana, 2012; Gunawan,
2013).
Terdapat dua komponen yang harus diperhatikan oleh seorang guru saat
mengembangkan kepribadian secara mandiri, yakni kematangan keyakinan dan
kematangan emosi. Keyakinan yang matang tergambarkan dalam keimanan dan ketakwaan
yang tulus dan bertanggung jawab, diikuti dengan upaya mewujudkannya dalam kehidupan
sosial dan kehidupan di dunia pendidikan. Sedangkan kematangan seorang guru dalam
bidang emosi, menghasilkan berbagai sikap yang positif dan kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya suasana pendidikan. Jika seorang guru memutuskan untuk melakukan
pengembangan kepribadian melalui pihak lain, maka segala usaha menjadi tanggung jawab
lembaga yang berwenang, yakni lembaga pendidikan melalui pembinaan. Agar mampu
menciptakan peningkatan kinerja, maka pembinaan sebaiknya dilakukan secara rutin dan
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memperhatikan lima unsur pengembangan profesionalisme, yakni: (1) value, (2) attitude,
(3) habit, (4) skill, dan (5) knowledge.

SIMPULAN
Guru dalam rangka menyelaraskan diri dengan perubahan Kurikulum 2013, maka
dituntut untuk memahami tiga hal mendasar, yakni: (1) peran guru dalam proses
pembelajaran Kurikulum 2013; (2) strategi pembelajaran Kurikulum 2013; dan (3)
kepribadian guru yang mendukung pengimplementasian Kurikulum 2013. Peran guru yang
ideal dapat dicapai setelah guru memenuhi empat kompetensi, yakni: (1) kompetensi
pedagogik; (2) kompetensi kepribadian; (3) kompetensi sosial; dan (4) kompetensi
profesional. Setelah memenuhi kompetensi-kompetensi tersebut, guru dikatakan siap
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, yang dapat dilaksanakan melalui dua metode
pembelajaran, yakni pembelajaran berbasis inkuiri, dan discovery learning. Terlepas dari
proses pendidikan, Kurikulum 2013 dapat terselenggara dengan lebih baik apabila
pengembangan kepribadian guru juga dilakukan, baik secara mandiri maupun dengan
bantuan orang lain.
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