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KATA PENGANTAR

Puji syukw' ke hadirat Allah SWT, akhirnya diktat sederhana ini dapat

terwujud.. Dntuk itu L1capan terima kasihjuga kami sampaikan kepada:

I. Ketua Jurusan Pendidikan Seni Tari.

2. Ketua Program Hibah Kompetisi A-I Bach II, term.in II, tahun 2007.

3. Tim Pengampu mala kuliah Kajian dan i Pengembangan Kurikulum

Pendidikan Seni Tari.

4. Semua Dosen Jurusan Pendidikan Seni Tari. FBS-UNY

5. Semua mahasiswa Jurusan Pndidikan Seni Tari FBS-UNY.

6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Kllriku\ullI

PcrwlIjudan masyarakat bcrkwalitas menjadi tanggunga jawab

pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek

yang makin uerperan mcnampilkan keunggulan dirinya yang tangguh,

kreatif m8ndiri dap professional pada bidangnya masing-masing. Hal

tersebut diperIukan, terutama untuk mengantisipasi era kesejagadan,

khususnysa globaEsC\si pasar bebas di lingkungan Negara-negara ASEAN,

sepeni AFTA (A sean Free Trade Area), dan AFLA (Asean Free Labour

Area), maupun di kawasan Negara-negara Asia Pasifik (APEC).

Visi reformasi pembangllnan dalam rangka penyelamatan dan

reformasi kehidupan nasional yang terten, dalam garis-garis besar haluan

Negara adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis,

berkeadilan, berdf\ya saing, mzju dan sejahtera, dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang

sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air,

berkesadaran hokum dan lingkungan, menguasai hmu pengetahuan dan

teknologi, memiliki r::tos kerja yang tinggi serta berdisiplin (Mulyasa 2003)..

Dalam era [llobalisasi di pasar bebas manusia dihadapkan pada

peei'lIbahan-peru!:'ahan yang tidak mcnentu. Ibarat nelayan di lautan lepas

yang dapat menyesatl:an jika tidak merrtciliki kompas sebagai pedoman

nntllk bertindak datl mengarllnginya. Hal tersebllta telah mcngakibatkan

hubur,gan yang tidak linear antar'a endidikan dan lapangan kerja at8u "one

stop one relationship", karena apa yang terjadidalam lapangan kerja sulit

diihrti oleh dunia pendidikan, sehingga tetjadi kesenjangan. Menanggapi

hal tcrsebut dan knsis moneter yang melanda negara-negara Asis akhir

akhir ;ni, Direktur: Pasific Economic Coorperation (dalam Tilar, 1998)

menyatakan bahwa bangsa-bangsa khususnya di Asia Pasific perIu

mempunyni "oulY1l01'd and forward looking". Pembangunan nasional jangan

hanyn mclihat kepada kebbutuhanintcrnalll1asyarakat dan ht11gsa, tctapi
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juga pandangan tersebut perlu dijalin dengan pandangan ke luar dank e,
depan, karena masjarakat dan bangsa kita adalah bagian dari suatu

masy~rakat dunia yang semakin menyatu.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Tilaar mengemukakan bailwa

pendidik~n nasie 'nal clewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok,

yang berkaitan ('engan kuantitas;relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme,

dan m&najemer;, Lebill lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada tujuh

masalah pokok system pendidikan nasional: (I) menuru:mya akIak dan

m:Jral peserta didik, (2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih

rendahnya efisiensi internal system pendidikan, (4) status kelembagaan,

man[(jcmen pcndidikan yang ~idak scjalan dcngan pcmbangunan nasional,

dan (7) sumber daya yang belum professional.

McnghacJapi hal tersebutm pcrlu dilakukan pcnataan terhad:lp system

pcndidikan sccm'a mcnyelllruh, (crutama bcrkait'an dengan kUhlitas

pendidian serta rele\'ansinya dengan kebutuhan masyarakat dan Junia kelja.

Dalam hal ini perlu adanya pcrubahan social yang mcmberi arah bahwa

pendiJikan merupak"n pendekatan dasar dalam proses perubahan itu.

Pendidikao adalah kehidupan, untuk itu kegiatan :belajar harus dapat

rGe111bekali pes~rta didik dengan kecakapan hidup i (life skill at(lu life

competency) yang scsuai dcngan kchidupan clan keblltuhan peserta diclik.

Pemecahan masalah sccara reflektif sangat penting dalam kegiatan belalajar

yang dilakukan melalui keljasama secm·a c1emokratis. Unesco (1994)

mengel'1llkakan dua prinsip pendidikan yang sangat reIevan dengan

Pancasila, pertama, peudidikna harus diletakkan pada empat pilar, yaitu

belajar menget'1hui (learning to know), belajar melakukan (learning to do),

bebjar hidup dalam kebersamaan (learning to live together), belajar dalam

kehersamaan (learning to be).:' kedua, belajar seumur hidup(IJe long

learning). Kultur yanG demikian harus dikembangkan dalam pembangunan

kehdupan manusia, karena pada akhirnya aspek cultural dari kehidupan

manusi« lebih penting dari pertumbuhan ekonomi.

Upaya meningkatkan kuditas pendidikan terus-meneerus dilakukan

baik secm·a konvensiollal maupun secm·a inovatif. Hal tersebut lebih

"l
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terfokus lagi se(~lah diamanalkan bahwa tujuan pcnclidikan nasional adalah

untuk meningkatkan mutu r,enclidikan pada scqap jenis dan jejang

pendidikan. Seba6ian sekolah terutama di kola-kota, menunjukkan

pe-ningkatan yang cukup menggembirakan, namun :~ebagian besar luinnya.,
masih memprihatinkan. Dari bcrbagai pengamatan dll11 analisis, sedikitnya

terdapat tiga i'actor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami

perubahan secar'a me.ata (Depdiknas, 2001: 1-2).

Faktor pertama, kebij8kan dan penyelenggar'aan pendidikan nasional

mnggunakan penedekatan education production fuetion atau input-output

analysis yang tidak dilaksanakan seem'a konsekwen. Faktor kedua,

penyelenggaraan pe'1didikan nasional dilakukan seem'a birokratik

sentralistik, Faktor ketiga, pe:an serta masyarakat, khususnya orang tua

siswa dalam penyeienggaraan pendidikan selama ini sangat minim.

Menyadari 11al tersebut, pemerintah telah melakukan upaya

peny('mpumaan system pendidikan, baik me1alui penataan perangkat lunak

(soft ware) maupun perangkat keras (hard ware). Diantara upaya tersebut,

antara lain depgan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tal1un. '.

1999 tettang Otonomi Daerah, yang secm'a langsung berpengaruh terhadap

pereneanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Bila sebel1lmnya

pengelolaan ,Jendidikan merupakan wewenang pusat, maka dengan

berlakunya u ldang-undang tersebut kewenangangannya berada pada

pp.merinlah da ~rah kota/kabupatcn. Dalam kaitan ini visi,misi dan strategi

Kar..tor Depar.emen Pendidikan Nasional pada tingkat kabupaten harus

dapat memperl imbangkan dengn bijaksana kondisi nxata organisasi rr.aupun
It

lingku'1gannya dan harus mendukung pula misi penclidikan nasional, serta

harus mampu meme1ihara garis kebijaksanaan dari birokrasi yang lebih

tinggi. Di sarr.ping itu tujuan harus layak, dapat dieapai dengan kemampuan

yang ac1a, serta memiliki wawasan tentang gambaran ideal kondisi

pendidikan yang diharapkan di masa depan.

Sidi (2000) mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan

pendic1ikan nasional yang perlu rekonstruksi dalam rangka otonomi daerah.

Hal tersebut berkai tan dengan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan
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efisiensi pengeloiaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidi!<an dan

pemerataan pelayanan pendidik2.n. Keempat hal tersebut dijelaskan sebagai

lJerikut.

(1) :Jpaya peningkalan mutu pendidikan dilakukan (lcngan menetapkan

tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitll melalui consensus

nasional anlara pcmerintah dengan seluruh lapisan masyarakat.

Standar kompetensi yang 1l1tmgkin akan berbed,~, antar sekolah atau

antar daerah akan menghasilkan standat kompetensi nasionl dalam

tingkatan standllr minimal, normal (mainstream), dan unggulan,
"

(2) Feningkatan efisiensi penge10laan pcndidikan mcngarh pada

pengelolaan pendidkan berbasis sekolah, dengan memberi

kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan

sumber naya ya,lg tersedi.a bagi tercapainya tujuan pendidikan yang

diharapkan.

(3) Peningkatan r~levansi pendidikan mengarah pada penJidikan

bcrbasis l11:1sy"r;lkal. PCl1il1gkalan pernn scrln orang tua daa

masyarakat pada level kebijakan (pengambilan keputusan) dan level

opecas;onaJ melalui komite (dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas

kepala sekoiah, guru senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat, dan

perwakilan si~wa. Peran komite meiiputi perencanaan, implementasi,

monitoring, seta evaluasi program kerja sekolah,

(4) Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang

berkeadi!an, Hal ini berkenaan dengan penerapan formula

pembiayaan pendidikan yang adi! dan transpara!:1' upaya pemerataaa

mutu pendidikr.n dengan adanya standar kompetensi minimal serta

pemerataan pclayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan

I nasyarakat.

Sejalan dengan uraian cii atas, dan dalam rangka m~laksanakan otonomi

dacrah. mengantisipasi perubahan-perubahan global pada persaingan pasa!'

Jebas, serta tuntutah kemajuan ilmu pengetahun, dan teknologi inforrnasi

yang semakin hal'; semakin canggih, maka pemerataan pelayanan

pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan

4
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dr.n. demokratis (democratic education). Hal terscbllt harlls dikondisikan

dalam lingkungan keluarg:l, sckoJah dan masyarakat. Dalam hal ini sekolah

sebagai sebuah masyamkat keeil (mini society) yang mcrupakan wahnna

pengembang:lll peselia didik, dituntut untuk meneiptakan iklim

pembelajarar; yang demokratis (democratic instruction), agar terjadi proses

. belajar yang menyenangk<.n (joyfulilearning).(Mulyasa, 2003: 6-7).

Dengan iklim yang dCIT1ikian, pendidikan diharapkan mampu,
me!ahirkan calon-calon pencrus pcmbangunan masa depan yang sabar,

kompeten, mandiri, kritis, rasio11al, cerdas, kreatif dan ,siap menghadapi
'.

berbagai .m2cam ,:antangan, dengan tetap bertawakal terhadap sang

pcneiptanya. Bahwa apa yang diharlapi, apa yang terjadi, mempakan

kehendak illahi yr.r g harus d.ihadapi dan disyukuri.

Untuk kepf ntingan tcrsebut diperlukan perubahan yang cukup

mendasnr dalam sit ~m pendidikan nasional yang dipandang olch berbagai

pih'lk sudah tidak <.;fckt if, dan tidak mampu lagi mcmberikan bekal, serta

tidak dapnt mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dengan bangsa

bangsn lain di dunia. Perubahan mendasar terscbut bcrkaitan dengan

kudkulllm, yang dengan scndirinya mcnllntllt dan mempcrsyaratkan

berbagai perubahan paGa komponen-komponen pcndidikan lain.

Berkaitan dengan pci'lIbahan kurikulum, berbagai pihak

mcnganalisis dan me Iihat perlunya diterapkan kllriklllllm berbasis

kompctcnsi (compctcncy bascd curriculum), yang saat itu (tahun 2004

sampai dcngan 2006) dillji cobakan, diharapkan dapat membckali siswa

/es-lrta didik dengan bcrbagai kcmampuan yang SCSllq; dengan tunutan

jaman dan tuntutan reformasi, guna menjawab tantanganarus globalisasi,

berkontrihusi pada pcmbangunan masyarakat dan kcsejahtcraan social,

len~ur dan adaptif terhadap berbagaiperubahan. Kurikulum berbasis

kompetensi diharapkan mampu memccahkan berbagai persoa]an bangsa,

khususnya dalam l·ida'1g pcndidikan, dcngan mcmpersispkan pescrta clid;k,

melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tcrhadap system pcndidikan
I

secara efektif, efisien dan bcrhp.sil guna.
,!
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