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ABSTRACT 

 

The problem in this research is not yet optimal implementation of the 

main tasks carried out by the curriculum representative, so the need for a guide 

in the form of a workbook for representatives of the curricula of High Schools 

(SMA) in carrying out the main tasks based on performance. The purpose of this 

study is to produce a workbook product for the representatives of the curricula 

of the High Schools (SMA) in carrying out Principal Performance-Based Tasks 

and to determine the feasibility and practicality of the workbook. This type of 

research is used in research and development. The research development 

procedures used are define, design, develop and disseminate. Data collection 

techniques using the workbook validation instrument and the workbook 

response instrument. The workbook validation test was assisted by 3 lecturers as 

validators, after the workbook was declared valid, then a questionnaire was 

distributed to the principals and curriculum representatives in the District and 

Solok City High Schools as many as 16 people. Filling out the questionnaire using 

a Likert scale with rank 1-4. The data obtained were analyzed qualitatively 

according to the criteria of validity and practicality. From the results of the 

development carried out it can be concluded that the workbook for the 

representatives of the curricula of the Upper Middle School in carrying out the 

main tasks based on performance is declared valid with the results of 88,14% 

validation and practically used with a practicality level of 91.17%. 
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PENDAHULUAN 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang diberi 

tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satu kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang dapat dilakukan 

oleh sekolah adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Danim 
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(2007:56), ada lima faktor yang dominan dalam peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah yaitu: kepemimpinan, kepala sekolah, guru, siswa, dan kurikulum. 

Kepala sekolah merupakan faktor kunci dalam mewujudkan sekolah yang 

bermutu (Suhardiman, 2012:154). Dalam mempimpin sekolah, kepala sekolah 

diberi beban kerja sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, 

pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga 

kependidikan (Permendikbud No. 6 Tahun 2019).  

Pentingnya peran wakil kepala sekolah dalam membantu kepala sekolah 

dalam melaksanakan tugas, maka wakil harus memiliki kompetensi dan 

memenuhi persyaratan menjadi wakil. Persyaratan menjadi wakil kepala sekolah 

secara umum meliputi; beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

memiliki perilaku sebagai guru (dapat digugu dan ditiru), sehat jasmani dan 

rohani, usia setinggi-tingginya 55 tahun, tidak pernah dikenakan hukuman 

disiplin, masa kerja minimal 3 (tiga) tahun, memperoleh penilaian prestasi kerja 

amat baik untuk unsur kesetiaan, memahami Standar Nasional Pendidikan, 

kreatif, inovatif dan proaktif, cakap dalam pemanfaatan TIK, mampu membuat 

perencanaan dan dapat bekerja sama dengan pihak lain. Persyaratan khusus 

menjadi wakil kepala sekolah, meliputi: pendidikan minimal S-1/A-IV, status 

PNS pangkat/golongan minimal Penata Tk.I/ III/b, memiliki sertifikat pendidik. 

Wakil Kepala bertugas membantu tugas kepala sekolah di dalam 

menyelengarakan kegiatan sekolah sehari-hari terutama menyangkut urusan 

kurikulum. Selain itu, dalam pengembangan kurikulum, wakil kurikulum 

berperan sebagai perencana, pengorganisasian dan koordinator, pelaksana dan 

pengawas, dan sebagai evaluator.  

Dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenagnya sebagai wakil 

bidang kurikulum harus memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi yang 

harus dimiliki oleh wakil bidang kurikulum terdiri kompetensi kepribadian dan 

sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, kewirausahaan, dan bidang 

tugas wakil bidang kurikulum (Permendiknas No. 35 Tahun 2010). Tugas pokok 
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dan fungsinya sebagai seorang wakil kurikulum bukan sekedar melaksanakan 

saja tetapi tugas pokok dan fungsinya itu akan dinilai. Penilaian yang dilakukan 

kepada wakil kurikulum bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan 

tugas yang dilaksanakan. Penilaian wakil kepala sekolah dilakukan berbasis 

kinerja artinya apabila dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan 

baik maka wakil tersebut memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan 

tugasnya. Penilaian kinerja wakil kurikulum termasuk kedalam penilaian kinerja 

tugas tambahan bagi guru (Abidin dan Sutrisno, 2014:18).  

Menurut Wahyudi (2002:101), penilaian kinerja adalah suatu evaluasi 

yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja/jabatan 

seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya. Simamora (2004:338) 

menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah proses untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kerja individu karyawan. Hasibuan (2001:34) mengemukakan 

bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Bukti fisik dari 

penilaian berbasis kinerja ditunjukan dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan 

dalam bentuk dokumen. Hasil dari penilaian kinerja bagi wakil kurikulum 

adalah untuk pengembangan karier.  

Menurut Hafulyon dan Fitria (2016:111), pengembangan karier adalah 

proses peningkatan kemampuan kerja individu dalam rangka merencanakan 

karier yang diinginkan. Untuk memiliki kinerja yang baik tentu harus memiliki 

panduan yang terukur, agar kerja yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai. Jika tujuan tercapai maka dapat meningkatkan kinerja wakil 

kurikulum (Darman, dkk, 2017; Hadiansyah, dkk, 2018; Hamimah dan 

Lukitaningsih, 2016). Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas pokoknya 

secara efektif dan efisien, wakil kurikulum memerlukan buku kerja. Buku kerja 

ini sebagai pedoman bagi wakil dalam melaksanakan tugas pokoknya dan 

mempermudah persiapan pembinaan dan penilaian yang dilakukan oleh kepala 



Vol. 3, No. 3, Oktober 2019                                                  ISSN: 2621-8852  

 

Jurnal Aufklarung   4 

 

sekolah maupun pengawas sekolah (Isra, 2017; Kurniangsih, 2014; Riyadi dan 

Jainuri, 2018; Relawati, 2017).  

Berdasarkan pemikiran inilah, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

pengembangan yang bertujuan untuk mempermudah kerja wakil kurikulum 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan bidang 

kurikulum serta mempermudah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas 

pendidikan untuk melakukan penilaian kinerja dan melakukan pembinaan 

dalam rangka mengevaluasi kegiatan sekolah. Untuk itu akan dilakukan 

penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Buku Kerja untuk Wakil 

Kurikulum Sekolah Menegah Atas (SMA) dalam Melaksanakan Tugas Pokok Berbasis 

Kinerja”.  

METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pengembangan yang dikenal 

dengan istilah Research and Developm (R&D). Penelitian yang dilaksanakan adalah 

penelitian pengembangan untuk menghasil suatu produk berupa Buku Kerja 

Untuk Wakil Kurikulum Sekolah Menegah Atas (SMA) Ddalam Melaksanakan 

Tugas Pokok Berbasis Kinerja. Model pengembangan penelitian ini adalah model 

prosedural, yaitu: 4-D yang memiliki 4 tahap pengembangan, yaitu: 

pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan 

penyebaran (disseminate) (Haviz, 2013). Adapun instrumen yang digunakan 

dalam mengumpulkan data pada penilitian ini adalah: lembar validasi angket 

untuk validasi buku kerja dan lembar validasi buku kerja. Prosedur 

pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas, dua tahap, yaitu: tahap 

validasi dan tahap praktikalitas Lestari, 2018). Selanjutnya, teknik analisis data 

penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu: analisis validasi dan analisis 

praktikalitas buku kerja wakil kurikulum. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pengembangan 

Pada tahap pengembangan dilakukan dengan 2 langkah yaitu tahap 

validitas produk untuk memperoleh kelayakan produk dan tahap praktikalitas 

produk untuk memperoleh kepraktisan produk. Kedua tahap ini dapat 

diuraikan sebagai berikut ini. 

a. Tahap Validasi 

Tahap validasi dilaksanakan setelah draf buku kerja yang telah disusun 

oleh peneliti dan didiskusikan dengan pembimbing. Kemudian buku kerja 

divalidasi oleh 3 orang validator ahli yang berasal dari dosen ahli IAIN 

Batusangkar yaitu; Dr. Asmendri, S.Ag., M.Pd, Dr. Demina, M.Pd, dan Dr. 

Ridwal Trisoni, S.Ag., M.Pd.  Untuk memperoleh data validasi, digunakan 

instrumen validasi buku kerja untuk wakil kurikulum, data validasi 

dikelompokan berdasarkan aspek yang menjadi patokan untuk menentukan 

validitas buku kerja. Data hasil validasi buku kerja untuk wakil kurikulum 

Sekolah Menegah Atas (SMA) dalam melaksanakan tugas pokok berbasis kinerja 

Berdasarkan analisis hasil validasi peraspek yang telah diuraikan diatas, 

diperoleh rekapitulasi hasil validasi buku kerja untuk wakil kurikulum seperti 

tabel berikut ini. 

Tabel Rekapitulasi Hasi Validasi Buku Kerja untuk Wakil Kurikulum 

No. 
Aspek 

Validasi 

Validator Jumlah 

Skor 

Skor 

Maks 
% Ket 

1 2 3 

1 Kualitas Isi 44 45 39 128 144 88,89 
Sangat 

Valid 

2 Kebahasaan 17 19 15 51 60 85,00 
Sangat 

Valid 

3 
Penyajian 

Materi 
24 26 24 74 84 88,09 

Sangat 

Valid 

4 Kegrafikan 21 23 20 64 72 88,89 
Sangat 

Valid 

5 
Berbasis 

Kinerja 
32 35 30 97 108 89,81 

Sangat 

Valid 

Rata – rata 88,14 
Sangat 

Valid 
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Dari hasil rekapitulasi validitas buku kerja pada tabel 1 terlihat bahwa 

semua aspek yang divalidasi dinyatakan valid dengan presentasi rata-rata 

88,14%, maka buku kerja untuk wakil kurikulum dinyatakan sangat valid dan 

dapat digunakan oleh wakil kurikulum dalam melaksanakan tugas pokok untuk 

membantu kepala sekolah.  

b. Tahap Praktikalitas 

Tahap praktikalitas dilaksanakan uji coba terbatas pada 16 responden 

yang terdiri dari kepala sekolah yang berlatar belakang wakil kurikulum dan 

wakil kurikulum yang memiliki akreditasi sekolah predikat A di SMA Negeri 

Kabupaten dan Kota Solok. Berdasarkan analisis hasil praktikalitas peraspek 

yang telah diuraikan diatas, diperoleh rekapitulasi hasil respon penggunaan 

buku kerja untuk wakil kurikulum oleh kepala sekolah dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini.  

Tabel Rekapitulasi Hasil Analisis Respon Buku Kerja oleh Kepala Sekolah 

No Aspek  
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Skor 

Maks 
% Ket 

1 

Kemudahan 

Penggunan 

Buku Kerja 

6 113 120 94,16 
Sangat 

Praktis  

2 
Efisensi 

Waktu 
6 86 96 89,58 

Sangat 

Praktis 

3 Daya Tarik 6 154 168 91,66 
Sangat 

Praktis 

4 
Manfaat 

Buku Kerja 
6 110 120 91,66 

Sangat 

Praktis 

Rata – rata 91,77 
Sangat 

Praktis 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua aspek yang direspon 

penggunaan buku kerja oleh kepala sekolah dinyatakan praktis dengan 

presentasi rata-rata 91,77%. Hal ini menunjukan bahwa buku kerja yang 

dikembangkan sudah praktis digunakan oleh kepala sekolah sebagai pedoman 

dalam memantau kerja wakil kurikulum dalam melaksanakan tugas pokok. 
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Selain itu, berdasarkan analisis hasil validasi peraspek yang telah diuraikan 

diatas, diperoleh rekapitulasi hasil respon penggunaan buku kerja untuk wakil 

kurikulum oleh kepala sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel Rekapitulasi Hasil Respons Penggunaan Buku Kerja oleh Wakil 

Kurikulum Sekolah 

No Aspek  
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Skor 

Maks 
% Ket 

1 

Kemudahan 

Penggunan 

Buku Kerja 

10 183 200 91,50 
Sangat 

Praktis 

2 Efisensi Waktu 10 146 160 91,25 
Sangat 

Praktis 

3 Daya Tarik 10 241 280 86,07 
Sangat 

Praktis 

4 
Manfaat Buku 

Kerja 
10 187 200 93,50 

Sangat 

Praktis 

Rata – rata 90,58 
Sangat 

Praktis 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua aspek yang direspon 

penggunaan buku kerja oleh wakil kurikulum dinyatakan praktis dengan 

presentasi rata-rata 90,58% dengan kriteria sangat praktis. Hal ini menunjukan 

bahwa buku kerja untuk wakil kurikulum SMA dalam melaksanakan tugas 

pokok berbasis kinerja yang dikembangkan praktis digunakan oleh wakil 

kurikulum dalam melaksanakan tugas pokok untuk membantu kepala sekolah. 

PEMBAHASAN 

1. Hasil Validasi Buku Kerja Wakil Kurikulum  

Berdasarkan hasil analisis data instrumen yang berkaitan dengan validasi 

buku kerja untuk wakil kurikulum yang dilakukan oleh validator didasakan 

pada 5 aspek yaitu kualitas isi, kebahasaan, penyajian, kegrafikan, dan berbasis 

kinerja menunjukan bahwa buku kerja untuk wakil kurikulum Sekolah Menegah 

Atas (SMA) dalam melaksanakan tugas pokok berbasis kinerja sudah valid yaitu 

dengan tingkat validasi 88,14%. Dari aspek kualitas isi, buku kerja untuk wakil 

kurikulum telah dinyatakan valid dengan nilai 88,89%, ini berarti buku kerja 
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yang dikembangkan telah sesuai dengan tugas pokok berdasrkan Permendiknas 

Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menegah. 

Dari aspek kebahasaan, buku kerja wakil kurikulum telah dinyatakan 

valid dengan nilai 85,00%. Hasil ini menunjukan bahwa bahasa yang digunakan 

dalam buku kerja untuk wakil kurikulum telah memenuhi unsur kebahasaan 

yang baik, bahasa yang digunakan tepat, jelas, komunikatif dan informatif, 

mudah dipahami, kesederhaan struktur kalimat dan mudah dimengerti. Dari 

aspek penyajian materi isi buku kerja untuk wakil kurikulum telah dinyatakan 

valid dengan nilai 88,09%. Hal ini menunjukan bahwa buku kerja untuk wakil 

kurikulum pada aspek penyajian materi telah disajikan secara runtun, menuntun 

pemahaman konsep untuk melakukan kerja, penyajian materi jelas dan mudah 

dipahami serta penyajian materi dapat menumbukan rasa keingintahuan. Hal ini 

sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2016 tentang Buku yang menyatakan 

bahwa pada sapek penyajian materi, disajikan secara runtun, mudah dipahami 

serta dapat menumbuhkan rasa keingintahuan yang mendalam dari 

pembacanya. 

Dari aspek kegrafikan, buku kerja untuk wakil kurikulum telah 

dinyatakan valid dengan nilai validitas 88,89%. Aspek kegrafikan berkaitan 

dengan tampilan buku kerja untuk wakil kurikulum, ukuran buku, tampilan tata 

letak unsur kulit buku, penempatan tabel, penggunaan huruf. Pada buku kerja 

ini terdapat penekanan terhadap kinerja, maka, pada uraian hasil kerja diberikan 

ciri khusus pada kalimatnya yaitu dimiringkan untuk memperjelas kalimatnya. 

Dari aspek berbasis kinerja, buku kerja telah dinyatakan valid dengan nilai 

validitas sebesar 89,81%. Hal ini menunjukan bahwa buku kerja untuk wakil 

kurikulum menuntun wakil kurikulum melakukan kerja untuk mencapai 

kompetensinya. Pada aspek ini memuat program yang akan dilaksanakan, 

ketercapaian target, waktu yang efektif, melaksanakan tugas sesuai dengan 

prioritas kerja, memiliki bukti fisik berupa dokumen sehingga hasil kerja terukur 
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dan memiliki hasil kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Rivai (2005:39) 

menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh sesorang. Dengan menggunakan buku kerja ini dengan baik secara 

tidak langsung akan menghasilkan kerja yang akhirnya dapat meningkat kinerja 

wakil kurikulum. Dengan demikian, nilai keseluruhan dari validitas buku kerja 

untuk wakil kurikulum Sekolah Menegah Atas (SMA) dalam melaksanakan 

tugas pokok berbasis kinerja adalah 88,14%. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa buku kerja untuk wakil kurikulum yang dikembangkan telah valid dan 

dapat digunakan oleh wakil kurikulum dalam melaksanakan tugas pokoknya. 

2. Hasil Praktikalitas Buku Kerja Wakil Kurikulum 

Untuk praktikalitas buku kerja untuk wakil kurikulum dilaksanakan 

setelah dinyatakan valid oleh validator. Praktikalitas buku kerja melibatkan 6 

orang kepala sekolah dan 10 orang wakil kurikulum Sekolah Menegah Atas 

Negeri di Kabupaten dan Kota Solok. Berdasarkan analisis angket respon yang 

diberikan kepada kepala sekolah dan wakil kurikulum diketahu bahwa buku 

kerja sudah praktis dengan tingkat praktikalitas 91,77% dengan responden 

kepala sekolah yang berlatar belakang wakil kurikulum dan praktiklitas 90,58% 

untuk responden wakil kurikulum dengan akreditasi sekolah A. Pada aspek 

kemudahan penggunaan, buku kerja praktis menurut kepala sekolah dan wakil 

kurikulum dengan nilai 94,16% dan 91,50%. Hal ini menunjukan bahwa buku 

kerja yang dikembangkan memiliki tujuan yaitu buku kerja mempermudah 

tugas wakil kurikulum, materi yang disajikan dalam buku kerja mudah 

dimengerti dan dipahami, buku kerja disajikan sistematis dengan tuntutan kerja 

wakil kurikulum dan dilengkapi dengan tabel yang mudah digunakan.  

Pada aspek efisensi waktu, buku kerja untuk wakil kurikulum memiliki 

nilai praktis menurut kepala sekolah dengan nilai 89,58% dan wakil kurikulum 

dengan nilai 91,25%. Kepraktisan ini menunjukan bahwa buku kerja untuk wakil 

kurikulum yang dikembangkan efisien digunakan dalam melaksanakan tugas 

pokok wakil kurikulum. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan buku kerja 
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membuat wakil cermat dalam melaksanakan tugas, dapat menyesuaikan tugas 

guru dan sebagai wakil, sehingga dapat menimbulkan kemandirian dalam 

melaksanakan tugas pokok baik sebagai guru maupun melaksanakan tugas 

tambahan sebagai wakil kurikulum. Pada aspek daya tarik, buku kerja untuk 

wakil kurikulum memiliki nilai praktis digunakan menurut kepala sekolah 

dengan nilai 91,66% dan wakil kurikulum dengan nilai 86,07. Hal ini 

menunjukan bahwa buku kerja untuk wakil kurikulum yang dikembangkan 

memiliki daya tarik karena memiliki buku kerja dengan tampilan yang 

mengambarkan bidang tugas wakil, urian tugas pokok sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, buku kerja mengarahkan wakil kurikulum untuk melakukan kerja, 

dapat langsung menghasilkan kerja dan dapat meningkatkan produktifitas. 

Dari aspek manfaat buku kerja, buku kerja untuk wakil kurikulum 

memiliki nilai praktis menurut kepala sekolah dengan nilai 91,66 dan wakil 

kurikulum dengan nilai 93,50%. Ini menunjukan bahwa buku kerja untuk wakil 

kurikulum mempermudah kerja wakil kurikulum, kerja wakil lebih terinci dan 

teratur, dapat melaksanakan program dengan baik, dapat menoptimalkan kerja 

wakil kurikulum dan hasil kerja lebih terukur. Dengan demikian buku kerja 

untuk wakil kurikulum SMA dalam melaksanakan tugas pokok berbasis kinerja 

yang dikembangkan memiliki kepraktisan baik oleh kepala sekolah maupun 

wakil kurikulum. Hal ini berarti buku kerja untuk wakil mudah digunakan, 

efisien, memiliki daya tarik, dan bermanfaat baik untuk wakil, kepala sekolah, 

pengawas sekolah mapun Dinas pendidikan untuk melakukan pembinaan.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

dua hal. Pertama, buku kerja untuk wakil kurikulum Sekolah Menegah Aatas 

(SMA) dalam melaksanakan tugas pokok berbasis kinerja yang dikembangkan 

sudah valid dengan nilai validitas 88,14%. Kedua, buku kerja untuk wakil 

kurikulum Sekolah Menegah Aatas (SMA) dalam melaksanakan tugas pokok 
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berbasis kinerja yang dikembangkan sudah praktis dengan nilai pratikalitas 

91,77% oleh kepala sekolah dan 90.58% oleh wakil kurikulum. Selanjutnya, 

peneliti menyarakan dua hal, yaitu (1) untuk dapat melihat dampak dari buku 

kerja yang dikembangkan dapat diketahui melalui penelitian lanjutan hingga 

tahap efektifitas penggunaan produk dan (2) Penelitian ini dapat diuji coba pada 

sekolah SMA di satu provinsi agar pengembangan buku kerja menjadi lebih baik 

dan dapat disempurnakan. 
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