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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah yang luas dan secara geografis 

maupun sosio-kultural sangat heterogen, pada beberapa wilayah peyelenggaraan pendidikan 

masih terdapat berbagai permasalahan, terutama pada daerah yang tergolong terdepan, 

terluar, dan tertinggal (daerah 3T).  

Beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan, utamanya di daerah 3T antara 

lain adalah permasalahan pendidik, seperti kekurangan jumlah (Shortage), distribusi tidak 

seimbang (unbalanced distribution), kualifikasi di bawah standar (under qualification),  

kurang kompeten (low competencies), serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan 

dengan bidang yang diampu (mismatched). Permasalahan lain dalam penyelenggaraan 

pendidikan adalah angka putus sekolah juga masih relatif tinggi, sementara angka partisipasi 

sekolah masih rendah. 

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia peningkatan mutu 

pendidikan di daerah 3T perlu dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh, utamanya dalam 

mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, agar daerah 3T dapat segera maju bersama 

sejajar dengan daerah lain. Hal ini menjadi perhatian khusus Kementerian Pendidikan 

Nasional, mengingat daerah 3T memiliki peran  strategis dalam memperkokoh ketahanan 

nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka percepatan pembangunan 

pendidikan di daerah 3T, adalah Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia. Program 

ini meliputi (1) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dengan Kewenangan 

Tambahan (PPGT) dengan peserta berasal dari daerah 3T, (2) Program Pendidikan Profesi 

Guru diawali dengan Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), (3) Program 

Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi Kolaboratif (PPGT Kolaboratif), (4) Program S-1 

Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (S-1 KKT). Program-program tersebut 

merupakan jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T.  

Program SM-3T sebagai salah satu Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia 

ditujukan kepada para Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru, untuk 

ditugaskan selama satu tahun pada daerah 3T. Program SM-3T dimaksudkan untuk 

membantu mengatasi kekurangan guru, sekaligus mempersiapkan calon guru profesional 

yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa untuk 



mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur seperti yang 

diamanahkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.  

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

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

penyiapan pendidik profesional, kemudian akan dilanjutkan selama satu tahun lagi dengan 

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Diakhir kegiatan, maka para peserta yang 

dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat pendidik, yang dapat digunakan sebagai syarat 

pendidik profesional yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. 

 Salah satu daerah yang menjadi sasaran SM-3T adalah  Papua. Papua adalah salah 

satu provinsi yang tercatat masih rendah tingkat pendidikannya. Oleh karena itu Dikti 

mengirim ±900 guru dari berbagai daerah untuk tempatkan di beberapa kabupaten yang ada 

di provinsi Papua. Dari ±900 guru, 32 orang guru ditempatkan di kabupaten Lanny Jaya. 

Penempatan guru SM-3T khususnya di Lanny Jaya, sebanyak 32 orang berasal dari provinsi 

Riau. Dari 32 orang guru, ditempatkan dibeberapa distrik yaitu distrik Makki, Poga, Indawa, 

Dome, Nokapaka, Gimbuk, dan distrik Tiom. 

Peserta SM3T Universitas Riau yang bertugas di kabupaten Lani jaya berjumlah 32 

orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yaitu pendidikan matematika, kimia, fisika, 

biologi, bahasa indonesia, bahasa inggris, pendidikan ekonomi, PPKN dan Penjaskes. Peserta 

tersebut secara akademis dipersiapkan mendidik pada sekolah tingat Sekolah Menengah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas.  

Dari data lapangan bahwa peserta ditugaskan di Sekolah Dasar. Pada umumnya 

peserta belum mempunyai pengalaman pembelajaran di sekolah dasar, Meskipun pada masa 

prakondisi peserta diberi bekal dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang  akan 

dihadapi, seperti adanya kelas khusus. Namun peserta belum mengimplementasikannya 

secara nyata di lapangan.  

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah melalui hasil pretes (Dokumen laporan observasi 

awal peserta SM3T) bahwa peserta didik pada delapan sekolah di tujuh distrik (kecamatan) di 

kabupaten Lanny jaya didapat kemampuan baca-tulis peserta didik dibawah standar, karena 

kecendrungan peserta didik buta aksara (baca-tulis) sampai pada kelas 4. Kemampuan 

matematika rendah serta pengenalan tentang kebangsaan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang terkait dalam pelajaran PPKN pengetahuan peserta didik sangat 

kurang. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya motivasi dan 



partisipasi orang tua serta topografi dan jauhnya jarak tempuh ke sekolah yang sangat 

berperan sebagai kendala dalam proses pembelajaran di daerah sasaran. 

Dari salah-satu ruang lingkup SM3T adalah mendorong kegiatan inovasi 

pembelajaran di sekolah, hal ini sangat urgen dilaksanakan untuk percepatan proses dan 

pencapaian hasil atau produk sesuai harapan program SM3T. Maka dari itu, untuk peserta 

SM3T (Guru)  diterapkan project based learning.  

Para peserta didik secara berkelompok di sekolah masing-masing, ditugaskan 

merancang dan menerapkan inovasi pembelajaran khususnya dalam membangun 

pengetahuan dalam mengatasi buta aksara, berhitung dan pengenalan serta menanamkan cinta 

kebangsaan NKRI sejak dini.  

Pembelajaran dengan menggunakan Project Based Learning (PjBL) pada kegiatan ini 

diduga dapat memberikan gambaran tentang perencanaan, proses dan produk yang dapat 

dihasilkan dari kegiatan peserta SM3T di daerah sasaran. Selanjutnya, dari tahapan pada 

PjBL dapat diperoleh tentang penilaian sikap kreatifitas, sikap sosial dan keterampilan para 

peserta SM3T di lapangan selama melaksanakan tugas pengabdiannya. 

 Kreativitas adalah salah satu nilai karakter yang ditunjukkan dari kemampuan berpikir 

dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah 

dimiliki (Kemendikbud, 2011). Disimak dari defenisi kreatif di atas, maka untuk 

terealisasinya kreatifitas diperlukan kondisi yang kondusif. Daerah kabupaten Lanny jaya 

merupakan salahsatu basis dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), bertepatan pada masa 

prakondisi peserta SM3T-UR diperoleh informasi tentang kurang kondusifnya daerah ini, 

seperti terjadinya peristiwa penembakan pada anggota TNI oleh orang yang tidak dikenal. 

Dari itu, apakah kreativitas peserta SM3T-UR dapat tergali dan terealisasi ?. Mengingat 

kondisi keamanan daerah tempatan, maka diupayakan mengutamakan  peserta laki-laki 

sebagaimana ketentuan yang diberlakukan oleh LPTK lainnya. Kenyataan pada umumnya 

(70%) peserta SM3T-UR adalah perempuan dan yang paling berminat ditempatkan di daerah 

Papua. 

Maka dari itu koordinasi dengan pemerintah setempat sangat diperlukan untuk 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi peserta, agar kreativitas peserta dapat tereksplor. 

Kreatifitas dan sikap sosial apa yang dapat direalisasikan peserta SM3T-UR ? dan bagaimana 

menilainya?. 

Mengingat jauhnya tempat sasaran, maka dengan model Project Based Learning  

(PjBL), peserta SM3T diberikan tugas dengan pertanggungjawaban terjadwal dan tugas-tugas 



dilaporkan secara kolektif melalui internet. Dilanjutkan dengan penilaian langsung secara 

berkala pada saat kegiatan monitoring di daerah sasaran. 

Diharapkan kreativitas dan sikap sosial peserta terealisasi, agar efektifitas dan 

efisiensi kegiatan program SM3T Universitas Riau dapat terukur dan memberikan kontribusi 

untuk  mempercepat kemajuan pendidikan di daerah 3T, terutama di daerah kabupaten Lanny 

jaya. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah adalah:  

1. Bagaimanakah kreativitas guru peserta SM3T-UR ? 

2. Bagaimana sikap sosial peserta UR di daerah sasaran?  

3. Apasajakah inovasi pembelajaran yang diterapkan guru peserta SM3T-UR ? 

4. Berapa besarkah perubahan kualitas (hasil) peserta didik dalam membangun 

pengetahuan dari inovasi pembelajaran yang telah dilaksanakan peserta SM3T –UR ? 

 

 

 

 

 


