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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Pembahasan 

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar terlebih dahulu akan ditanyakan kepada 

manusia itu melakukan proses pembelajaran? Hal ini berkaitan dengan tujuan dari orang atau 

manusia dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun dengan kata lain tujuan disini adalah 

sebuah kebutuhan manusia yang secara lahiriah maupun batiniah itu harus tercapai. 

Kebutuhan manusia memang tidak ada batasnya, akan tetapi tidak semua kebutuhan 

manusia itu selalu tercapai, hal ini terkait dengan kemampuan manusia itu sendiri dalam 

memenuhi kebutuhannya. Di atas telah dikemukakan bahwa manusia mengikuti pendidikan 

adalah karena manusia itu memiliki tujuan dalam hidupnya dan bentuk dari tujuan itu adalah 

kebutuhan yang merupakan tuntutan manusia untuk mempertahankan hidupnya, sedangkan 

dalam proses pembelajaran itu sendiri juga memiliki kebutuhan agar dalam proses 

pembelajaran berjalan engan baik dan sesuai dengan rencana. 

Menganalisis kebutuhan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam mendesain 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tujuan desain yang dikembangkan untuk membantu 

menyelesaikan kebutuhan belajar siswa. Mendesain pembelajaran yang diawali dengan studi 

kebutuhan memungkinkan hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh individu yang 

memerlukan.  

B. Rumusan Pembahasan 

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, dapat ditentukan rumusan pembahasan yaitu; 

1. Apa yang dimaksud dengan analisis kebutuhan? 

2. Bagaimana langkah-langkah menganalisis kebutuhan? 

3. Apa saja sumber-sumber dari analisis kebutuhan? 

C. Tujuan Pembahasan  

Berdasarkan rumusan pembahasan di atas, dapat diketahui tujuan pembahasan yaitu: 

1. Mengetahui maksud dari analisis kebutuhan. 

2. Mengetahui langkah-langkah dalam menganalisis kebutuhan. 

3. Mengetahui sumber-sumber dalam melaksanakan analisis kebutuhan. 

 



 

3 
 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Analisis Kebutuhan 

Dalam konteks pengembangan kurikulum, John McNeil (1985) mendefinisikan need 

assessment sebagai : “the process by which one defines educational needs and decides what 

their priorities are” yaitu proses menentukan prioritas kebutuhan pendidikan.  

Sejalan dengan pendapat McNeil, Seel dan Glasgow (1990) menjelaskan tentang 

pengertian need assessment: “it means a plan for gathering information about discrepancies 

and for using that information to make decisions about priorities”. Kebutuhan itu pada 

dasarnya adalah kesenjangan (discrepancies) antara apa yang telah tersedia dengan apa yang 

telah tersedia dengan apa yang diharapkan, dan need assessment adalah proses 

mengumpulkan informasi tentang kesenjangan dan menentukan prioritas dari kesenjangan 

untuk dipecahkan. 

Ada beberapa hal yang melekat pada pengertian need assessment, baik yang 

dikemukakan McNeil maupun Glasgow. Pertama, merupakan suatu proses artinya ada 

rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan need assessment, dan bukan merupakan suatu hasil, 

akan tetapi suatu aktivitas tertentu dalam upaya mengambil keputusan tertentu. Kedua, 

kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 

Dengan demikian, need assessment itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi 

tentang kesenjangan yang seharusnya dimiliki setiap siswa dengan apa yang telah dimiilki. 

B. Langkah-Langkah Analisis Kebutuhan 

Sebagai suatu proses, need assessment terdiri atas rangkaian kegiatan yang diawali oleh 

kegiatan mengumpulkan informasi dan berakhir pada perumusan masalah. 

1. Tahapan Pengumpulan Informasi 

Dalam merancang pembelajaran pertama kali seorang desainer perlu memahami terlebih 

dahulu informasi tentang siswa dapat mengerjakan apa, siapa memahami apa, siapa yang 

akan belajar, kendala-kendala apa yang akan dihadapi, dan bagaimana pengaruh keadaan 

tertentu terhadap karakteristik siswa. Berbagai informasi yang dikumpulkan akan 
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bermanfaat dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai beserta skala prioritas dalam 

pemecahan suatu masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Komponen need assessment 

 

2. Tahapan Identifikasi Kesenjangan 

Dalam identifikasi kesenjangan Kaufman dan English (1979), menjelaskan identifikasi 

kesenjangan melalui Organizational Elements Model (OEM). Dalam model OEM, 

Kaufman menjelaskan adanya lima elemen yang saling berkaitan. Duaa elemen pertama, 

yaituj input dan proses adalah bagaimana menggunakan setiap potensi dan sumber yang 

ada; sedangkan elemen terakhir meliputi produk, output dan outcome merupakan hasil 

akhir dari suatu proses. 

Kategori kebutuhan seperti yang dikemukakan dalam OEM digambarkan oleh 

Kaufman seperti gambar di bawah ini: 

 

 

Komponen input, meliputi kondisi yang tersedia pada saat ini misalnya tentang 

keuangan , waktu, bangunan, guru, pelajar, kebutuhan, problem, tujuan, materi 

kurikulum yang ada. Komponen proses, meliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalan 

1. Pengumpulan informasi 

2. Identifikasi kesenjangan 

3. Analisis Performance 

4. Identifikasi hambatan, 

sumber 

5. Identifikasi karakteristik siswa 

6. Identifikasi prioritas, tujuan 

7. Merumuskan masalah 

input proses produk output outcome 
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yang terdiri atas pola pembentukan staf, pendidikan yang berlangsung sesuai dengan 

kompetensi, perencanaan, metode, pembelajaran individu, dan kurikulum yang berlaku. 

Komponen produk, meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan, pengetahuan da 

sikap yang dimiliki, serta kelulusan tes kompetensi. 

Komponen Output, meliputi ijazah kelulusan, keterampilan prasyarat, lisensi. 

Komponen Outcome meliputi kecukupan dan kontribusi individu atau kelompok saat ini 

dan masa depan. 

Outcome merupakan hasil akhir yang diperoleh. Melalui analisis hasil, desainer 

dapat menentukan sejauh mana hasil yang diperoleh dapat berkontribusi pada 

pencapaian tujuan. Inilah proses yang pada hakikatnya menentukan kesenjangan antara 

harapan dan apa yang terjadi. Berdasarkan analisis itulah, desainer dapat 

mendeskripsikan masalah dan kebutuhan pada setiap komponen yakni input, proses, 

produk, dan output. 

3. Analisis Performance 

Tahap ketiga dalam proses need assessment, adalah tahap menganalisis performance. 

Menganalisis performance  dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi 

dan mengidentifikasi  kesenjangan yang ada. Ketika kita menemukan adanya 

kesenjangan, selanjutnya kita identifikasi kesenjangan mana yang dapat dipecahkan 

melalui perencanaan pembelajaran dan mana yang memerlukan pemecahan dengan cara 

lain, seperti melalui kebijakan pengelolaan baru, penentuan struktur organisasi yang 

lebih baik, atau mungkin melalui pengembangan bahan dan alat – alat. Untuk 

mennetukan semua itu kita perlu memahami faktor – faktor penyebab terjadinya 

kesenjangan dan pemahaman tersebut dapat dilakukan pada saat need assessment 

berlangsung. 

Analisis performance meliputi beberapa hal di antaranya: 

a. Mengidentifikasi guru. Bagaimana kinerja guru selama ini dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan pembelajaran? Analisis 

performance mengenai hal ini perlu dilakukan, sebab bagaimanapun lengkap dan 

tersedianya segala kebutuhan pembelajaran maka tidak akan bermakna manakala 
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kemampuan guru tidak menunjang. Menganalisis performance guru tidak terbatas 

pada penguasaan materi pembelajaran saja, akan tetapi juga terhadap keterampilan 

dalam mengelola pembelajaran misalnya keterampilan dalam penggunaan berbagai 

strategi pembelajaran, pemanfaatan alat, bahan dan sumber belajar serta 

kemampuan melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa. 

b. Mengidentifikasi saran dan kelengkapan penunjang. Bagaimana kelengkapan sarana 

dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran? Diakui, adanya 

kesenjangan bisa terjadi manakala proses pembelajaran tidak ditunjang oleh sarana 

dan prasara yang dibutuhkan. Seorang desainer pembelajaran perlu mengevaluasi 

dan menganalisis kondisi ini, sebab bagaimanapun idealnya suatu pemecahan 

masalah yang diusulkan akhirnya akan kembali pada tersedia atau tidaknya sarana 

pendukung. Sistem pendidikan cenderung akan efektif manakala didukung oleh 

ketersediaan fasilitas sebagai sumber pendukung. 

c. Mengidentifikasi berbagai kebijakan sekolah. Bagaimana kebijakan – kebijakan 

sekolah dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran? Untuk menunjang 

keberhasilan, pemimpin sekolah perlu menerbitkan berbagai kebijaksanaan yang 

dapat memfasilitasi guru dalam melaksanakan programnya. Dengan demikian, 

pimpinan sekolah dituntut untuk terbuka terhadap segala permasalahan yang 

dihadapai semua unsur yang berkepentingan dalam pelaksanaan program sekolah 

baik terbuka terhadap guru, komite dan orang tua, siswa dan unsur lainnya. 

d. Mengidentifikasi iklim sosial dan iklim psikologi. Bagaiman suasana disekolah? 

Apakah sekolah memiliki iklim yang baik sehingga dapat mendukung keberhasilan 

setiap program? Iklim sosial adalah hubungan yang baik antara semua unsur 

sekolah; sedangkan iklim psikologis suasana kebersamaan antara semua unsur 

sekolah. 

Disamping semua unsur tersebut, masih ada unsur lainnya yang perlu dianalisis, 

misalnya penerapan hukuman dan ganjaran, sistem intensif yang diberikan baik pada 

guru maupun pada siswa. 

4. Mengidentifikasi Kendala Beserta Sumber-Sumbernya 

Tahap keempat dalam need assessment adalah mengidentifikasi berbagai kendala yang 

muncul beserta sumber-sumbernya. Dalam pelaksanaan suatu program berbagai kendala 
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bias muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Berbagai 

kendala dapat meliputi, waktu fasilitas, bahan, pengelompokan dan komposisinya, 

pilosofi, personal, dan organisasi. Sumber-sumber kendala bisa berasal dari pertama, 

orang yang terlibat dalam suatu program pembelajaran, misalnya guru-kepala sekolah, 

dan siswa itu sendiri. Termasuk juga dalam unsure orang ini adalah unsure filsafat atau 

pandangan yang terhadap pekerjaannya, motivasi kerja, dan kemampuan yang 

dimilikinya. Kedua, fasilitas yang ada, di dalamnyameliputi ketersediaan dan 

kelengkapan fasilitas serta kondisi fasilitas. Ketiga, berkaitan dengan jumlah pendanaan 

beserta pengaturannya. 

5. Identifikasi karakteristik siswa 

Tahap kelima dalam need assessment adalah mengidentifikasi siswa. Tujuan utama 

dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai problema yang dihadapi siswa, 

oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan siswa adalah bagian dari need assessment. 

Identifikasi yang berkaitan dengan siswa di antaranya  adalah tentang usia, jenis 

kelamin, level pendidikan, tingkat social ekonomi, latar belakang, gaya belajar, 

pengalaman dan sikap. Karakteristik siswa seperti di atas, akan bermanfaat ketika kita 

menentukan tujuan yang harus dicapai, pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran 

yang di anggap cocok, serta untuk menentukan teknik evaluasi yang relevan. 

6. Identifikasi Tujuan 

Kaufman (1983) mendefinisikan need assessment sebagai suatu proses mengidentifikasi, 

mendokumentasi dan menjustifikasi kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang 

akan dihasilkan melalui penentuan skala prioritas dari setiap kebutuhan. Definisi yang 

dikemukakan oleh Kaufman berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh 

sebab itu, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai merupakan salah satu kegiatan 

yang harus dilaksanakan dalam proses need assessment. 

Tidak semua kebutuhan menjadi tujuan dalam desain intruksional. Seorang 

desainer perlu menetapkan kebutuhan-kebutuhan apa yang dianggap mendesak untuk 

dipecahkan sesuai dengan kondisi. Ini hakikatnya menentukan skala prioritas dalam 

need assessment. 

Terdapat beberapa teknik dalam menentukan skala prioritas dari data yang telah 

terkumpul. Misalnya teknik perangkingan meliputi Teknik Delphi, Fokus Group 
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Discussion, Q-Sort, dan Storyboarding. Teknik-teknik ini digunakan untuk menjaring 

berbagai tujuan yang dianggap perlu melalui penilaian para ahli yang terlibat pada 

diskusi. Dengan demikian, rumusan tujuan benar-benar hasil suatu studi yang 

dibutuhkan dan diperlukan untuk dipecahkan. 

7. Menentukan Permasalahan 

Tahap akhir dalam proses analisis masalah adalah menuliskan pernyataan masalah 

sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain intruksional. Penulisan masalah pada 

dasarnya merupakan rangkuman atau sari pati dari permasalahan yang ditentukan. 

Pernyataan masalah harus ditulis secara singkat dan padat yang biasanya tidak lebih dari 

satu-dua paragraf. 

Salah satu format yang sederhana dikembangkan oleh Jung, Pino dan Emory 

(1979), yang dinamakan dengan RUPS (Research Utilizing Problem Solving). Tujuan 

RUP adalah merumuskan latar belakang dan konteks permasalahan, bagaimana tipe 

permasalahan dan memberikan tujuan berdasarkan permasalahan untuk dikembangkan. 

Teknik RUPS merupakan teknik yang dianggap paling baik ketika kita ingin menjawab 

permasalahan yang harus dipecahkan. 

Terdapat lima pokok pertanyaan yang harus dijawab manakala kita menentukan 

permasalahan dengan menggunakan teknik RUPS, yakni: 

a. Siapa yang menjadi sasaran permasalahan, apakah Anda sendiri, team teaching, 

kelompok lain? Atau masyarakat? 

b. Siapa dan apa factor-faktor penyebab permasalahan, apakah karena factor 

organisasi? Lemahnya bahan dan alat pendukung? 

c. Macam apa permasalahan yang dihadapi, apakah karena ketidaksepakatan tentang 

tujuan? Apakah karena lemahnya kemampuan? Tidak adanya sumber yang 

memadai? Lemahnya komunikasi? Adanya konflik dalam membuat keputusan? 

d. Apakah tujuan pengembangan itu, apa yang akan berbeda manakala tujuan telah 

berhasil dicapai? Siapa dan akan mengerjakan apa? Apa target yang harus dicapai? 
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C. Sumber Analisis Kebutuhan 

Seperti yang telah dijelaskan desain intruksional berorientasi pencapaian kompetensi, 

adalah system desain yang dikembangkan untuk mendukung keberhasilan kurikulum yang 

berorientasi pada kompetensi, seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Secara 

umum ada dua jenis analisis kebutuhan, yakni analisis kebutuhan akademis dan 

nonakademis. 

1.Analisis Kebutuhan Akademis 

Analisis kebutuhan akademis adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku yakni KTSP. Kompetensi yang harus dicapai oleh 

KTSP tercermin dari Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sebagai standar 

kemampuan minimal yang harus dicapai. 

Dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Bab V Pasal 26 dijelaskan Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang 

pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan 

untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, 

memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, 

mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni, yang bermanfaat bagi 

kemanusiaan. 

 Selanjutnya standar kompetensi lulusan seperti yang ditetapkan peraturan 

pemerintah tersebut, dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 

Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan satuan pendidikan (SKL-SP) sebagai 

berikut: 

SKL SD/MI/SDLB*/Paket A 

1. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak. 
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2. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 

3. Mematuhi aturan-aturan social yang berlaku dalam lingkungannya. 

4. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan social ekonomi di 

lingkungan sekitar. 

5. Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif. 

6. Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, dan kreatif, dengan bimbingan guru. 

7. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya. 

8. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-

hari. 

9. Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan social di lingkungan sekitar. 

10. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. 

11. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, Negara dan tanah air 

Indonesia. 

12. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya local. 

13. Menunjukkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. 

14. Berkomunikasi secara jelas dan santun. 

15. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam 

lingkungan keluarga dan teman sebaya. 

16. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis. 

17. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis dan berhitung. 

Agama dan Akhlak Mulia Untuk SD/MI/SDLB*/Paket A 

1. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak. 
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2. Menunjukkan sikap jujur dan adil. 

3. Mengenal keberagaman agama, budaya, suku, ras dan golongan social ekonomi di 

lingkungan sekitarnya. 

4. Berkomunikasi secara santun yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai 

makhluk tuhan. 

5. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu 

luang sesuai dengan tuntunan agamanya. 

6. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesame manusia dan lingkungan 

sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 

Kewarganegaraan dan Kepribadian untuk SD/MI/SDLB*/Paket A 

1. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, Negara, dan tanah air 

Indonesia. 

2. Mematuhi aturan-aturan social yang berlaku dalam lingkungannya. 

3. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan social ekonomi di 

lingkungan sekitar. 

4. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. 

5. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 

6. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya. 

7. Berkomunikasi secara santun. 

8. Menunjukkan kegemaran membaca. 

9. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu 

luang. 

10. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam 

lingkungan keluarga dan teman sebaya. 
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11. Menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya 

local. 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk SD/MI/SDLB*/Paket A 

1. Mengenal dan menggunakan berbagai informasi tentang lingkunan sekitar secara 

logis, kritis, dan kreatif. 

2. Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, dan kreatif dengan bimbingan guru. 

3. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi. 

4. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-

hari. 

5. Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan social di lingkungan sekitar. 

6. Menunjukkan ketrampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. 

7. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu 

luang. 

Estetika untuk SD/MI/SDLB*/Paket A 

Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya local 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI/SDLB*/Paket A 

1. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu 

luang. 

2. Mengenal berbagai informasi tentang potensi sumber daya local untuk menunjang 

hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. 

2.Analisis Kebutuhan Non-akademis 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional Pasal 36 

Ayat 1, menjelaskan bahwa daerah dapat mengembangkan kurikulum muatan local, yakni 

kurikulum yang memiliki kekhasan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta aspek 
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pengembangan diri yang sesuai dengan minat siswa. Selanjutnya ayat 2, menjelaskan 

bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip 

diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Atas dasar 

itulah, dalam proses pengembangan desain pembelajaran sekolah memiliki ruang yang 

cukup luas untuk mengembangkan isi kurikulum sesuai kebutuhan siswa, potensi, dan 

karakteristik daerah masing-masing. 

Baik dalam proses  pengembangan maupun proses implementasi kurikulum, siswa 

harus menjadi tumpuan utama, artinya seluruh proses pengembangan dan implementasi 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pada kenyataannya yang dibutuhkan siswa 

bukan saja kebutuhan akademis, yakni kebutuhan untuk menguasai konsep dan prinsip 

seperti yang disajikan dalam berbagai mata pelajaran atau bidang studi, akan tetapi juga 

kebutuhan nonakademis yakni berbagai kebutuhan yang berkenan dengan potensi, minat 

dan bakat setiap siiswa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dalam konteks inilah perlu 

dilaksanakan studi kebutuhan nonakaemis setiap siswa. 

Tujuan menganalisis kebutuhan nonakademis adalah untuk menjaring berbagai 

kepentingan dan tuntutan masyarakat yang perlu dikembangkan oleh sekolah untuk 

dipelajari siswa sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimilikinya, agar mereka 

dapat hidup di masyarakat. Ada sejumlah prinsip pengembangan kebutuhan nonakademis, 

yakni: 

a. Tidak bertentangan dengan filsafat atau pandangan hidup bangsa yaitu nilai-nilai 

pancasila. 

b. Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai local dimana siswa tinggal. 

c. Dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan atau untuk 

menumbuhkembangkan budaya nasional. 

d. Dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

e. Dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan berkompetisi pada masyarakat global. 
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BAB III 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Menurut John McNeil (1985), analisis kebutuhan atau istilah need assessment diartikan 

sebagai : “the process by which one defines educational needs and decides what their 

priorities are” yaitu proses menentukan prioritas kebutuhan pendidikan. Ada beberapa hal 

yang melekat pada pengertian need assessment yaitu pertama, merupakan suatu proses 

artinya ada rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan need assessment, dan bukan merupakan 

suatu hasil, akan tetapi suatu aktivitas tertentu dalam upaya mengambil keputusan tertentu. 

Kedua, kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan. 

2. Sebagai suatu proses, need assessment terdiri atas rangkaian kegiatan yang diawali oleh 

kegiatan atau tahapan pengumpulan informasi, tahapan identifikasi kesenjangan, analisis 

performance, mengidentifikasi kendala beserta sumber-sumbernya, identifikasi karakteristik 

siswa, identifikasi tujuan dan berakhir pada menentukan permasalahan. 

3. Secara umum ada dua jenis sumber analisis kebutuhan, yakni analisis kebutuhan akademis 

dan nonakademis. 
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