
BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian SM-3T 

Program SM-3T adalah Program Pengabdian Sarjana Pendidikan untuk berpartisipasi 

dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai 

penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi 

Guru. 

 

2.2 Tujuan SM-3T 

1. Membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama kekurangan 

tenaga pendidik.  

2. Memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidikan sehingga terbentuk 

sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan 

masalah kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, serta 

memiliki jiwa ketahanmalangan dalam mengembangkan pendidikan pada daerah-

daerah tergolong 3T. 

3. Menyiapkan calon pendidik yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan 

dirinya sebagai pendidik profesional pada daerah 3T. 

4. Mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti Program Pendidikan 

Profesi Guru (PPG).  

 

2.3 Ruang Lingkup SM- 3T 

1. Melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang 

keahlian dan tuntutan kondisi setempat. 

2. Mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah. 

3. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler. 

4. Membantu tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah. 

5. Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung  program pembangunan 

pendidikan di daerah 3T. 

6. Melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan. 

 

2.4 Landasan Yuridis 

1. UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 



2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

4. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 

5. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. 

6. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Konselor. 

7. Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru 

Prajabatan. 

8. Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi 

Guru Dalam Jabatan. 

9. Kepmendiknas Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG bagi 

Guru Dalam Jabatan. 

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 64/DIKTI/Kep/2011 tentang 

Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara 

Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Berkewenangan Ganda). 

11. Keputusan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Nomor 2788/E4.6/2011 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-

3T). 

 

2.5 Program SM-3T- UR 

Program SM-3T merupakan program pengabdian sarjana pendidikan untuk 

melaksanakan tugas mendidik selama satu tahun di daerah 3T, dilanjutkan dengan Program 

PPG selama satu sampai dua semester di LPTK penyelenggara. 

Implementasi Program SM-3T pada tahun 2013, dimulai bulan September 2013 

sampai dengan Agustus 2014, sedangkan untuk pelaksanaan Program PPG direncanakan 

dimulai Januari 2015. Sebelum peserta diberangkatkan ke daerah sasaran wajib mengikuti 

serangkaian kegiatan prakondisi yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara dengan Pola 

120 JP (lebih kurang 12 hari) untuk membekali kesiapan akademik, mental, fisik, dan 

survival (ketahanmalangan) peserta SM-3T. 

Peserta Program SM-3T tahun 2013 adalah lulusan S-1 Kependidikan yang telah 

dinyatakan memenuhi syarat dan lulus seleksi, dan telah ditetapkan sebagai peserta Program 



SM-3T oleh LPTK Penyelenggara.. Kewajiban, hak, dan sanksi bagi peserta sesuai dengan 

panduan Kemendiknas (2013). 

Pada kegiatan prakondisi, peserta SM3T disosialisasikan dengan kurikulum 2013. 

Salah satu materinya adalah model pembelajaran project based learning yang terdiri dari 6 

langkah yaitu: 1) penentuan pertanyaan mendasar, 2) mendesain perencanaan proyek, 3) 

menyusun jadwal, 4) memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, 5) menguji hasil dan 6) 

mengevaluasi pengalaman (Depdiknas, 2013). Dalam melaksanakan tugas proyek, setiap 

peserta berperan aktif sehingga dapat memotivasi siwa untuk lebih bertanggung jawab, 

disiplin dan akhirnya dapat berdampak positif terhadap perubahan sikap dan cara belajar 

(Trianto, 2007). 

Sistem dan teknik penilaian yaitu menggunakan penilaian sikap kreatif dengan teknik 

penilaian antar teman, penilaian sikap sosial oleh diri sendiri dan penilaian keterampilan 

menggunakan lembar portopolio. Penilaian hasil menggunakan tes tertulis dilakukan oleh 

dinas pendidikan terkait. 

Penilaian diri: dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan 

posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

Penilaian Antarteman,  Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik  

untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik. Instrumen 

yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik. 

Penilaian berbasis portofolio: dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar 

peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar 

kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.  

 

 

 

 


