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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan yang siginifikan pada hasil belajar
kognitif, kemandirian dan kepedulian antara siswa yang mengikuti pembelajaran IPS dengan
strategi Pemecahan Masalah dan strategi pembelajaran Konvensional dan menguji keefektifan
strategi Pemecahan Masalah untuk meningkatkan hasil belajar kognitif, kemandirian dan
kepedulian siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan pretestposttest control group design. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas VII, VIII dan IX
SMP Muhammadiyah 2 Depok, Sleman DIY. Sampel ditentukan dengan teknik random sampling
untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data dikumpulkan melalui tes untuk
mengetahui hasil belajar kognitif dan non tes berupa angket dengan skala Likert untuk
mengetahu nilai karakter kamandirian dan kepedulian siswa. Data yang terkumpul dianalisis
dengan statistik Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) pada α = 0,05. Hasil penelitian
adalah sebagai berikut. 1) Strategi pembelajaran Pemecahan Masalah dan strategi pembelajaran
Konvensional menunjukkan perbedaan hasil belajar kognitif, kemandirian dan kepedulian
secara bersama-sama (F= 21,469; ρ= 0,000<0,05). Jadi strategi pembelajaran Pemecahan
Masalah efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif, nilai kemandirian dan
kepedulian. 2) Strategi pembelajaran Pemecahan Masalah dan strategi pembelajaran
Konvensional menunjukkan perbedaan terhadap hasil belajar kognitif (F= 5,602; ρ=
0,029<0,05). Strategi pembelajaran Pemecahan Masalah efektif digunakan untuk meningkatkan
hasil belajar kognitif. 3) Strategi pembelajaran Pemecahan Masalah dan strategi pembelajaran
Konvensional menunjukkan perbedaan terhadap nilai kemandirian (F= 38,502; ρ= 0,000<0,05).
Strategi pembelajaran Pemecahan Masalah efektif digunakan untuk meningkatkan nilai
kemandirian. 4) Strategi pembelajaran Pemecahan Masalah dan strategi pembelajaran
Konvensional menunjukkan perbedaan terhadap nilai kepedulian (F= 12,666; ρ= 0,001<0,05).
Strategi pembelajaran Pemecahan Masalah efektif digunakan untuk meningkatkan nilai
kepedulian.
Kata Kunci

: strategi pembelajaran Pemecahan Masalah, hasil belajar kognitif, kemandirian,
kepedulian.
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PENDAHULUAN
Kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan karakter merupakan langkah baik
untuk membenahi sistem pendidikan di Indonesia. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter
Bangsa Tahun 2010-2025 telah dicanangkan oleh pemerintah sebagai wujud dari solusi untuk
melakukan reformasi pendidikan ke arah yang lebih humanis dan bermakna. “Ruang lingkup
sasaran pembangunan karakter bangsa antara lain: keluarga, satuan pendidikan, pemerintah,
masyarakat sipil, masyarakat politik, dunia usaha dan industri, serta media massa” (Darmiyati
Zuchdi, 2011: 15). Pembangunan karakter bangsa melibatkan beberapa elemen kehidupan yang
seharusnya bersinergi untuk mengedepankan pendidikan nilai dalam setiap dinamikanya.
Pendekatan secara holistik dan komprehensif sangat diperlukan untuk mewujudkan
kesuksesan pendidikan karakter dalam segala elemen kehidupan.
Dalam ruang lingkup satuan pendidikan dasar dan menengah, Pusat Kurikulum
Kementerian Pendidikan Nasional (2011: 8) telah memilih nilai-nilai materi pendidikan
karakter yang perlu dikembangkan yaitu: religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif,
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai
prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli.
Ary Ginanjar Agustian (2010: 10) menentukan 7 Budi Utama untuk membangun karakter
manusia, yaitu: jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil dan peduli. Nilai-nilai
karakter yang dirumuskan tersebut diharapkan mampu menjadi inovasi dan semangat
tersendiri untuk memperbaiki keterpurukan karakter bangsa yang semakin meningkat.
Menurut Sardiman (2010: 148) bahwa kondisi bangsa saat ini yang ditandai dengan
kemerosotan akhlak atau moralitas, pelanggaran etika kesantunan, tindak kekerasan, serta
melemahnya jati diri bangsa. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi
pendidikan karakter untuk semua kalangan sangat tepat terutama melalui satuan pendidikan.
Jati diri bangsa yang luntur karena berbagai faktor eksternal yang bewujud penyerapan budaya
asing yang tidak serasi bagi bangsa Indonesia, maupun faktor internal seperti tidak
diajarkannya agama oleh orang tua kepada anak sejak dini. Oleh sebab itu perlu perbaikan
untuk kembali menguatkan jati diri bangsa Indonesia sehingga penghargaan terhadap bangsa
Indonesia menjadi semakin tinggi. Penguatan jati diri bangsa adalah dengan memahami dan
menerapkan nilai-nilai falsafah yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
dan Bhineka Tunggal Ika. Pembangunan karakter bangsa membutuhkan proses yang holistik
dan komprehensif. Satuan pendidikan berperan dalam keberhasilan pembangunan karakter
bangsa sehingga dibutuhkan aksi yang nyata dalam mewujudkannya yaitu salah satunya melalui
proses pembelajaran.
Salah satu mata pelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan
karakter adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Berdasarkan Standar Isi Untuk Mata Pelajaran
IPS SMP (BSNP, 2006: 159), IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai
dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep,
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dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS
memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta
didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan
bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.
Pada Permendiknas No.24 Tahun 2006 menegaskan bahwa “Mata pelajaran IPS disusun
secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan
dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat”. Dalam hal ini tujuan pembelajaran IPS
dirancang untuk mampu menjadikan peserta didik agar menjadi insan yang berbudi luhur.
Diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada
bidang ilmu yang berkaitan. Keterpaduan yang dihadirkan dalam mata pelajaran IPS di SMP
mengarahkan peserta didik agar cakap dalam pola pikir dan memiliki keterampilan
menganalisis materi pelajaran IPS secara lebih bermakna.
IPS menyajikan materi terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat
sekitar sehingga diharapkan IPS dapat menjadi sarana untuk penanaman karakter peserta didik.
Menurut Sardiman (2010: 149), masyarakat memandang bahwa pelajaran IPS itu tidak penting,
juga tidak banyak manfaatnya dalam kehidupan keseharian. Pelajaran IPS tidak bisa untuk
membangun rumah, tidak bisa untuk membangun jembatan, dan seterusnya. Aliran positivisme
dan paham materialisme yang berkembang telah ikut memperkokoh pandangan masyarakat itu.
Hal-hal yang tidak teramati, dan tidak terukur cenderung diabaikan atau tidak dikembangkan.
Melalui pembelajaran IPS, nilai karakter yang perlu disampaikan adalah kemandirian,
yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan
tugas-tugas. Aspek mandiri seharusnya dimiliki oleh setiap peserta didik sehingga mampu
untuk membangun pengetahuan dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan pembelajaran
lebih bermakna. Berdasarkan Bab IV Pasal 19 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, bahwa:
Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Pendidikan karakter mandiri bertujuan untuk mengembangkan insan-insan yang
percaya kepada dirinya sendiri dalam mengerjakan sesuatu urusan. Karakter mandiri
mendorong dan memacu seseorang untuk memecahkan sendiri persoalan hidup dan
kehidupannya, sehingga dia termotivasi untuk berinisiatif, berkreasi, berinovasi, proaktif dan
bekerja keras. Seperti yang dikatakan oleh Darmiyati Zuchdi (2010: 7), bahwa “pendidikan
nilai/moral hendaknya mampu menumbuhkan kemandirian, dengan demikian subjek didik
semakin mampu mengatasi masalah yang dihadapi”. Pendidikan budi pekerti mandiri memacu
keberanian seseorang untuk berbuat atau bereaksi, tidak pasrah dan pasif, tetap dinamis,
energik dan selalu optimis menuju ke masa depan.
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Selain kemandirian, nilai karakter yang mampu dimunculkan melalu pembelajaran IPS
adalah kepedulian. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Darmiyati Zuchdi (2011: 8) bahwa:
Dalam mewujudkan karakter individu, diperlukan pengembangan diri secara holistik,
yang bersumber pada olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah karsa. Seperti yang telah
dikemukakan dari konfigurasi nilai yang terdapat dalam ranah olah hati, olah pikir, olah
raga, dan olah rasa/karsa masing-masing diambil satu nilai sebagai nilai-nilai utama
karakter yang dikembangkan secara nasional, termasuk dilingkungan Dikti. Karakter
yang dimaksud adalah: Jujur, Cerdas, Tangguh, Peduli (Jurdastangli).

Kepedulian mampu mengarahkan peserta didik untuk memiliki keterampilan sosial
yang baik, karena dalam kepedulian terdapat rasa tanggungjawab dan kerjasama antar sesama.
Bahkan dikatakan bahwa seorang ilmuwan yang memiliki tanggung jawab sosial harus bersikap
objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian dan
berani mengakui kesalahan (Darmiyati Zuchdi, 2010: 128). Nilai kepedulian memiliki arti
penting untuk kepentingan pembawaan diri.
Kesenjangan sosial diakibatkan oleh kondisi masyarakat yang masih dalam
kesengsaraan dan penderitaan. Kesengsaraan dan penderitaan akan dapat dihindari apabila
manusia memunculkan sifat-sifat mulia kemanusiaannya seperti: welas asih, kedermawanan,
kejujuran, kepedulian dan pengendalian diri (Gede Raka, 2011: 23).
Penerapan standar isi IPS memerlukan suatu pembaharuan dalam pelaksanaan di kelas.
Salah satunya dengan metode pembelajaran tertentu yang mampu mendukung kompetensi
bidang studi IPS. Untuk mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora tentu
membutuhkan rancangan dan cara tertentu agar model integrasi dalam materi IPS antara lain:
1) Model integrasi berdasarkan topik yaitu model ini dilakukan dengan cara memilih atau
menetapkan topik tertentu, kemudian topik tersebut dibahas dari berbagai disiplin ilmu yang
tercakup dalam IPS. Topik yang dipilih harus dikaji dari berbagai disiplin ilmu sosial. 2) Model
integrasi berdasarkan potensi utama yaitu model ini dilakukan dengan cara memilih tema yang
didasarkan potensi utama yang ada di wilayah setempat. 3) Model integrasi berdasarkan
masalah yaitu permasalahan di lingkungan sekitar dapat menjadi cara untuk menyajikan materi
IPS secara terintegrasi (Pusat Kurikulum, 2006).
Berdasarkan hasil penelitian dari Siti Irene, dkk. (2010: 64) bahwa dengan strategi
pemecahan masalah dalam pendidikan karakter dalam proses pembelajaran dapat
meningkatkan kepekaan sosial dalam kehidupan manusia. Kemampuan pemecahan masalah
sangat penting bagi siswa untuk masa depannya. Suharsono (Made Wena, 2011: 53)
mengatakan bahwa “para ahli pembelajaran sependapat bahwa kemampuan pemecahan
masalah dalam batas-batas tertentu, dapat dibentuk melalui bidang studi dan disiplin ilmu yang
diajarkan”. Dalam hal ini, peneliti ingin melakukan penerapan strategi pemecahan masalah
dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan kemandirian dan kepedulian siswa.
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Mencermati hasil identifikasi masalah tersebut, maka permasalahan terkait dengan
pendidikan karakter yang terintegrasi dengan pembelajaran IPS adalah sangat kompleks. Oleh
karena itu, secara metodologis dilakukan pembatasan masalah dengan menfokuskan pada guru
kurang memahami bahwa strategi pemecahan masalah sebagai salah satu cara untuk
mengintegrasikan pendidikan karakter yaitu kemandirian dan kepedulian dalam pembelajaran
IPS.
STRATEGI KONSEPTUAL
1. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
Salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada siswa dari Sekolah Dasar (SD) sampai
Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pada tingkat SD dan
SMP, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang diberikan dalam satu
kesatuan (terpadu), akan tetapi pada tingkat SMA diberikan secara terpisah-pisah karena
istilah IPS digunakan sebagai penjurusan kelas. IPS dari literatur ilmiah dinamakan sebagai
Social Studies.
Pengertian Social Studies yang dirumuskan oleh National Council For The Social Studies
(1994: 3) yaitu:
Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote
civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated,
systematic study drawing upon such diciplines as anthropology, archaeology, economics,
geography, history, law, phylosophy, political science, psycology, religion an sociology, as
well appropriate content from the humanities, mathematics and natural sciences.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat kita pahami bahwa IPS merupakan
kajian ilmu yang terintegrasi, tidak terpisah-pisah. IPS mengintegrasikan nilai-nilai
kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial seperti: ekonomi, antropologi, sosiologi,
kewarganegaraan, sejarah. Integrasi tersebut diharapkan mampu menjadikan peserta didik
sebagai warga negara yang baik dan taat pada negara. Social Studies juga merupakan sebuah
mata pelajaran tersendiri yang disajikan secara terpadu dimana fokus ilmunya adalah
mempelajari dinamika kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Ellis (1998: 3)
bahwa “Notice the commitement to integrated study. This makes good sense when the subject
matter is people”.
Pendidikan IPS berfungsi mengembangkan keterampilan, terutama keterampilan sosial
dan keterampilan intelektual. Keterampilan sosial yaitu keterampilan melakukan sesuatu
yang berhubungan dengan kepentingan hidup bermasyarakat, seperti bekerjasama,
bergotong royong, menolong orang lain yang memerlukan dan melakukan tindakan secara
cepat dalam memecahkan persoalan sosial di masyarakat. Keterampilan intelektual yaitu
kemampuan berpikir, kecekatan dan kecepatan memanfaatkan pikiran, cepat tanggap dalam
menghadapi permasalahan sosial dimasyarakat. Hal lain dari fungsi IPS sebagai pendidikan,
yaitu mengembangkan perhatian dan kepedulian sosial anak didik terhadap kehidupan di
masyarakat dan bermasyarakat.
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Dalam pembelajaran IPS perlu adanya pendekatan untuk memberikan pemahaman IPS
secara hakiki dan bermakna untuk peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Arnie Fajar
(2005: 116):
Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran IPS adalah pendekatan kontekstual
untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, sikap dan keterampilan sosial.
Pendekatan tersebut diwujudkan antara lain melalui penggunaan metode 1) inkuiri, 2)
eksploratif dan 3) pemecahan masalah.
2. Strategi Pemecahan Masalah (Problem Solving)
Proses pemecahan masalah melibatkan tiga jenis berpikir yaitu: analisis, kreatif dan
kritis. Masalah ini bukan hanya sesuatu yang tidak bekerja dengan baik atau tugas yang
guru berikan siswa untuk bekerja keluar, masalah adalah sesuatu yang bisa dibuat
berbeda atau lebih baik melalui beberapa perubahan.
Isaksen, dkk. (2011: 19) menyebutkan bahwa “problem solving generally involves
devising ways to answer question and to meet or satisfy a situation which presents a
challenge, offers an opportunity or is a concern”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
dipahami bahwa pemecahan masalah pada umumnya melibatkan rancangan cara untuk
menjawab pertanyaan dan untuk memenuhi atau menjelaskan suatu situasi yang
menyajikan sebuah tantangan, menawarkan peluang atau perhatian.
Gulo (2002: 111) menjelaskan bahwa “strategi pembelajaran pemecahan masalah
(Problem Solving) adalah bagian dari strategi pembelajaran inkuiri”. Strategi
pembelajaran pemecahan masalah memberi tekanan pada terselesaikannya suatu
masalah secara nalar. Pentingnya strategi pembelajaran ini karena pada prinsipnya
adalah suatu proses interaksi antara manusia dan lingkungannya. Proses ini dapat juga
disebut sebagai proses internalisasi oleh karena didalamnya ada interaksi manusia aktif
memahami dan menghayati makna lingkungannya. Proses ini berlangsung secara
bertahap, mulai dari menerima stimulus dari lingkungan sampai pada memberi respon
yang tepat terhadapnya.
Pernyataan dari Gulo relevan dengan teori dari Nasution (2011: 173) bahwa
“memecahkan masalah adalah metode belajar yang mengharuskan pelajar untuk
menemukan jawabannya tanpa bantuan khusus, selain itu masalah yang ditemukan
sendiri memberikan hasil lebih unggul”. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa
melalui pemecahan masalah, siswa akan dituntut untuk mandiri dalam belajar karena
mereka menemukan sendiri jawaban dan memahami materi dengan sendirinya.
Problem solving membutuhkan kepekaan yang berasal dari kegiatan pengamatan
dengan bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan sehingga
mampu menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dibahas. Melalui problem
solving peserta didik diarahkan untuk berpikir lebih luas dan kontekstual karena dengan
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memecahkan masalah yang dilaksanakan pada suatu pembelajaran, peserta didik
memahami tujuan pembelajaran.
Berdasarkan beberapa uraian tentang pengertian problem solving maka dapat
diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran problem solving adalah strategi
pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk mampu menemukan, menelaah,
menganalisis dan memberikan solusi terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan
materi dalam proses pembelajaran.
3. Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter merupakan wacana dan program pendidikan yang penting
untuk dikaji lebih mendalam dan menyeluruh, sehingga penerapannya akan dirasakan
oleh para pemangku pendidikan terlebih calon generasi penerus bangsa. Sebelum
membahas mengenai pengertian pendidikan karakter, maka terlebih dahul akan dikaji
mengenai pengertian dari karaker itu sendiri. Untuk lebih memahami mengenai
pendidikan karakter, akan dikaji terlebih dahulu terkait dengan pengertian karakter itu
sendiri.
Lickona (1992: 50) menyatakan bahwa:
Characrter observe contemporary philosopher Michael Novak, is a compatible mix of
all those virtues identified by religious traditios, literary stories, the sages and persons
of common sense down through history.
Menurut Philip (Mu’in, 2011: 160), karakter adalah kumpulan tata nilai yang
menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang
ditampilkan. Jadi karakter yang dimaksud disini adalah lebih kepada apa yang
ditampilkan dan terlihat jelas.
Pengertian pendidikan karakter seperti yang diutarakan oleh Darmiyati Zuchdi
(2012: 3) bahwa:
Secara akademis, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai,
pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak atau pendidikan
akhlak yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk
memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan
mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Raka (Siti Irene, 2010: 50) bahwa lima karakter yang paling dasar yang
dibutuhkan untuk menghela kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia yakni: a)
Membangun dan menguatkan kesadaran bahwa sumber daya alam di Indonesia akan
habis dan rusak, b) Membangun dan menguatkan kesadaran serta keyakinan bahwa
tidak ada keberhasilan sejati di luar kebijakan, c) Membangun kesadaran dan keyakinan
bahwa kebhinekaan sebagai hal yang kodrati dan sumber kemajuan, d) Membangun
kesadaran dan menguatkan kayakinan bahwa tidak ada martabat yang dapat dibangun
dengan menadahkan tangan, e) Menumbuhkan kebanggaan berkontribusi.
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a. Karakter Kemandirian
Menurut Steinberg (Nurhayati, 2011: 130), kemandirian mempunyai kata dasar
“mandiri” diambil dari dua istilah yang pengertiannya sering disejajarkan silih
berganti, yaitu autonomy dan independence. Independence dalam arti kebebasan
secara umum menunjuk pada kemampuan individu melakukan sendiri aktivitas
hidup, tanpa menggantungkan bantuan orang lain.
Menurut Darmiyati Zuchdi (2012: 27), kemandirian adalah sikap dan perilaku
yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa kemandirian
dibuktikan dengan penyelesaian tugas-tugas yang tidak melibatkan orang lain,
sehingga hasilnya merupakan kerja keras dari individu. Menurut Johnson dan
Medinnus (Nurhayati, 2011: 131), kemandirian merupakan salah satu ciri
kematangan yang memungkinkan anak berfungsi otonomi dan berusaha ke arah
prestasi pribadi dan tercapainya suatu tujuan. Kemandirian dapat menjadikan anak
mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan bakat yang dimiliki. Dikatakan
bahwa “orang-orang yang mengaktualisasikan diri merupakan orang-orang yang
mandiri dan bergantung pada diri mereka sendiri untuk bertumbuh” (Feist Jess&F.J
Gregory, 2010: 347). Artinya bahwa sikap mandiri merupakan modal penting untuk
setiap individu dalam proses berkembangnya diri. Menurut Moslow ada 14
identifikasi nilai-nilai untuk mengaktualisasikan diri. Nilai-nilai tersebut disebut
nilai-nilai B (Being). Adapun 14 nilai tersebut antara lain: (1) kemandirian, (2)
kejujuran, (3) kebaikan, (4) keindahan, (5) keutuhan, (6) perasaan hidup, (7)
keunikan, (8) kesempurnaan, (9) kelengkapan, (10) keadilan, (11) kesederhanaan,
(12) totalitas, (13) membutuhkan sedikit usaha, (14) humor (Feist Jess&F.J Gregory,
2010: 344).
Slavin (Marianto Samosir, 2009: 13) menyatakan bahwa: Salah satu konsep
utama teori pembelajaran konstruktivis ialah siswa ideal sebagai pelajar yang
mandiri. Pelajar yang mandiri (self regulated learner) adalah siswa yang mempunyai
pengetahuan tentang strategi pembelajaran yang efektif dan bagaimana serta kapan
menggunakannya. Misalnya mereka tahu bagaimana mengurai soal yang rumit
menjadi langkah-langkah yang sederhana atau menguji solusi alternatif.
b. Karakter Peduli
Menurut Fatchul Mu’in (2011: 231), kepedulian adalah perekat masyarakat.
Kepedulian adalah sifat yang membuat pelakunya merasakan apa yang dirasakan
orang lain, mengetahui bagaimana rasanya jadi orang lain, kadang ditunjukkan
dengan tindakan memberi atau terlibat dengan orang lain tersebut. Kepedulian
menyamai kebaikhatian ketika melihat penderitaan dan perasaan berharap agar
penderitaan orang lain berkurang.
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Konfigurasi karakter ditetapkan berdasarkan empat proses psikososial, yaitu
olah pikir, olah hati, olah raga dan olah rasa. Karakter peduli merupakan bagian dari
olah rasa atau karsa (Darmiyati Zuchdi, 2011: 33). Kepedulian perlu dimiliki oleh
peserta didik dan selalu ditanamkan dalam lingkungan pendidikan.
“Untuk peduli pada seseorang berarti menganggap orang tersebut sebagai
sesama manusia, mengidentifikasi diri dengan rasa sakit dan kesenangan, serta rasa
bersalah atau rasa kasihan orang tersebut “ (Jess& Gregory, 2011: 56). Artinya bahwa
peduli dalam hal ini ditunjukkan dengan rasa empati terhadap sesama dalam
keadaan senang dan susah. Dalam hal ini kepedulian diperlukan suatu tindakan
nyata yang tidak menunjukkan rasa mengabaikan satu sama lain. Seperti pernyataan
dari May (Feist Jess&F.J Gregory, 2011: 56) bahwa “kepedulian adalah kondisi ketika
sesuatu benar-benar berarti”.
4. Kerangka Pikir
Proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pememcahan masalah mampu
meningkatkan kemandirian dan kepedulian siswa. Strategi pemecahan masalah
diterapkan dalam proses pembelajaran akan menjadikan siswa mampu membangun
pengetahuan sendiri karena diarahkan untuk mencari, mengidentifkasi masalah dan
membahas suatu masalah yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Proses
pemecahan masalah melibatkan peran individu yang diarahkan untuk cermat, cerdas,
peka dan kritis sehingga pemecahan masalah dapat diuraikan secara sistematis dan
ilmiah. Strategi pemecahan masalah menjadikan siswa melihat pada fenomena yang
kontekstual dimana dapat merupakan pengalaman siswa itu sendiri atau merupakan
informasi yang diperoleh dari berbagai media, misalnya: televisi, koran, artikel, majalan
dan lain-lain. Hal itu menjadikan siswa dituntut untuk memiliki rasa perhatian dan
kepekaan yang tinggi agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang mampu
diberikan sebuah solusi.
Untuk lebih memperjelas kerangka pikir dalam penelitian ini, berikut disajikan
dalam bentuk gambar sebagai berikut:

9

Prosiding Seminar Nasional
Menyemai Generasi Emas Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015:
dalam Paradigma Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya

Pembelajaran IPS

Kemandirian
Tinggi

Strategi Pemecahan
Masalah

Strategi
Konvensional

Student Oriented

Teacher oriented

Kooperatif

Verbalistik

Orientasi pada
lingkungan sekitar

Orientasi pada buku teks dan
ceramah guru

Kepedulian
Tinggi

Hasil Belajar
Tinggi

Kemandirian
Rendah

Kepedulian
Rendah

Hasil
Belajar
Rendah

Gambar 1. Kerangka Pikir
METODE
1. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan eksperimen semu (quasi experiment). Dalam metode
eksperimen digunakan dua kelompok subjek penelitian yang terdiri atas kelompok eksperimen
dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan strategi pemecahan
masalah dan kelompok kontrol diberikan perlakuan dengan strategi pembelajaran
konvensional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Pretest-Posttest Control Grup Design.
2. Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh siswa SMP
Muhammadiyah 2 Depok Sleman DIY. Sampel ditentukan dengan teknik random sampling atau
sampel acak yang memandang bahwa semua anggota dalam populasi mempunyai kesempatan
yang sama untuk dipilih menjadi anggota kelompok sampel. Dalam penelitian ini, sampel adalah
kelas 7A dan 7B SMP Muhammadiyah 2 Depok Sleman DIY dari 6 kelas yang tersedia.
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3. Variabel Penelitian
Variabel penelitian dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat diukur karena memiliki
macam-macam nilai. Variabel yang kita gunakan dalam penelitian merupakan sesuatu yang
harus mampu untuk diukur dengan menggunakan instrumen dan teknik analisis data tertentu.
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu:
a. Variabel bebas
Penelitian ini menggunakan strategi pemecahan masalah sebagai variabel bebasnya.
b. Variabel terikat
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Penelitian ini
mempunyai tiga variabel terikat yaitu: kemandirian, kepedulian dan hasil belajar kognitif.
4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan non tes. Untuk instrumen
pengumpulan data menggunakan instrumen tes hasil belajar kognitif, angket dan pedoman
dokumentasi.
5. Validitas dan Reliabilitas
Dalam penelitian ini, penentuan validitas terdiri dari validitas rasional dan validitas
empiris. Validitas rasional mengacu pada pendapat ahli (expert judgment), sedangkan validitas
empiris untuk instrumen tes hasil belajar menggunakan program ITEMAN version 3.00, untuk
intrumen angket menggunakan program SPSS 16.00 for windows menggunakan nilai r hasil
Corrected Item-Total Correlation melalui menu Scale pada Reliability Analysis. Nilai r tabel pada
taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% (p = 0,05) dapat diperoleh melalui df (degree of
freedom) dengan menjumlahkan jumlah responden (N) dengan jumlah butir pernyataan (k).
Dengan demikian pertanyaan dikatakan valid jika nilai rtabel yang merupakan nilai dari Corrected
Item-Total Correlation > r tabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan formula alfa dari
Cronbach dengan bantuan komputer yang menggunakan program SPSS 16.0 for Windows,
yaitu apabila koefisien α>0,7 maka butir instrumen dianggap reliabel.
6. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu statistik deskriptif dan MANOVA.
Untuk menguji perbedaan antar grup pada MANOVA, dilakukan dengan dua uji secara bersamasama dan uji per variabel. Uji perbedaan secara bersama-sama (multivariate significant tes)
dilakukan dengan Pillai’s Trace, Wilks’ Lambda, Hotteling’s Trace, dan Roy’s Largest Root. Uji per
variabel menggunakan Tests of Between-Subject Effects.
PEMBAHASAN DAN HASIL
1. Deskripsi Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat beberapa data, yaitu data pre-test dan post-test hasil
belajar, kemandirian dan kepedulian baik pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok
kontrol. Data hasil belajar baik pada kelompok eksperimen maupun kontrol diperoleh dari
pelaksanaan pre-test dan post-test materi IPS. Data kemandirian dan kepedulian diperoleh dari
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penyebaran instrumen skala sikap pada saat pelaksanaan pre-test dan post-test di kedua
kelompok tersebut.

Gambar 1.
Grafik Mean Pre-Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol

Gambar 2.
Grafik Mean Post-Test Kelompok Eksperimen dan Kontrol
Strategi pemecahan masalah menjadikan siswa menjadi lebih peka terhadap kondisi di
sekitarnya. Hal ini dikarenakan, siswa secara mandiri menemukan masalah yang terjadi dan
mencari penyebab serta solusinya. Mata pelajaran IPS bertujuan untuk menjadikan siswa
memahami dan peduli terhadap fenomena sosial yang terjadi, sehingga mereka menjadi
manusia sosial yang utuh. Dengan strategi pemecahan masalah, maka dapat dijadikan sebagai
cara untuk mencapai tujuan tersebut dan menjadikan pembelajaran IPS menjadi bermakna.
Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menguji asumsi bahwa distribusi data membentuk
distribusi normal baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Perhitungan uji
normalitas dilakukan dengan menggunakan uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov
dengan fasilitas program SPSS 16.00 for Windows.
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Tabel 1.
Rangkuman Uji Normalitas Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Signifikansi Kolmogorov-Smirnov
Variabel

Hasil
Belajar
Kemandiri
an
Kepedulian

Asymp.
Sig.(2tailed)

Kelompok Data
Eksperimen
Kontrol
PrePostPrePostTest
Test
Test
Test
0,271
0,664
0,122
0,463

Sig> 0,05

Normal

0,927

0,514

0,502

0,683

Sig>0,05

Normal

0,743

0,235

0,671

0,203

Sig>0,05

Normal

Keterangan

Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk menentukan tingkat homogen variabel dependen yaitu
hasil belajar, kemandirian dan kepedulian. Perhitungan uji homogenitas dilakukan dengan
menguji asumsi varian dan kovarians dari MANOVA. Pengujian varians dan kovarian dilihat dari
dua sisi yaitu diuji secara bersama-sama dan diuji per variabel dependen. Pengujian secara
bersama-sama dengan menggunakan Box’s M pada MANOVA sedangnya pengujian per variabel
dependen dengan menggunakan Levene’s Test of Equality of Error Variances.

Tabel 2
Rangkuman Uji Test of Equality of Error Variances
Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Variabel

F

Sig

Hasil Belajar
Kemandirian
Kepedulian

3,589
1,161
1,317

0,064
0,286
0,257

Sig
(2-tailed)
Sig>0,05
Sig>0,05
Sig>0,05

Keterangan
Homogen
Homogen
Homogen

Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis MANOVA yaitu untuk
mengetahui perbedaan strategi pembelajaran problem solving (pemecahan masalah) dengan
strategi pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar, kemandirian dan kepedulian.
Hasil perhitungan Tests of Between-Subject Effects pada MANOVA dapat dilihat sebagai
berikut:

13

Prosiding Seminar Nasional
Menyemai Generasi Emas Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015:
dalam Paradigma Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya

Tabel 3.
Rangkuman Uji Tests of Between-Subject Effects
Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Source
Kelas

Dependent Variabel
Hasil Belajar
Kemandirian
Kepedulian

F
5,602
38,502
12,666

Sig
0,029
0,000
0,001

Berdasarkan hasil uji Tests of Between-Subject Effects pada tabel 3 menunjukkan bahwa
nilai signifikansi variabel hasil belajar bernilai kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,029 sehingga
penerapan strategi pembelajaran problem solving (pemecahan masalah)
dan strategi
pembelajaran konvensional menunjukkan perbedaan terhadap hasil belajar.
Berdasarkan hasil uji Tests of Between-Subject Effects pada tabel 3 menunjukkan bahwa
nilai signifikani variabel kemandirian bernilai kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 sehingga
penerapan strategi pembelajaran problem solving (pemecahan masalah) dan strategi
pembelajaran konvensional menunjukkan perbedaan terhadap nilai kemandirian.
Berdasarkan hasil uji Tests of Between-Subject Effects pada tabel 3 menunjukkan bahwa
nilai signifikansi variabel kepedulian bernilai kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,001 sehingga
penerapan strategi pembelajaran problem solving (pemecahan masalah) dan strategi
pembelajaran konvensional menunjukkan perbedaan terhadap kepedulian.
PEMBAHASAN
Strategi pembelajaran problem solving (pemecahan masalah) mengarahkan siswa untuk
aktif dalam memecahkan topik masalah yang terkait dengan materi yang sedang diajarkan.
Siswa berusaha sendiri memahami materi yang dipelajari dengan diberikan topik permasalahan
yang berkaitan dengan materi dan ada di lingkungan sekitar siswa. Strategi pembelajaran
problem solving (pemecahan masalah) menjadikan siswa peka terhadap lingkungan sekitar yang
dan fenomena yang terjadi. Hal ini menuntut adanya nilai kepedulian yang harus dimiliki oleh
siswa karena topik masalah yang diberikan dapat dipecahkan dan diberikan solusi jika siswa
tersebut memahami objek yang menjadi topik permasalahan. Selain itu, siswa diarahkan untuk
berpikir sendiri secara lebih luas sehingga analisis dan solusi yang diberikan mampu menjawab
masalah yang sedang dibahas tersebut.
Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari pola pendidikan dan pengajaran yang
diterapkan selama ini oleh SMP Muhammadiyah 2 Depok, Sleman. Salah satunya adalah budaya
sekolah yang merupakan cermin dari karakteristik sekolah tersebut sehingga membedakan
dengan sekolah yang lain. Budaya sekolah yang sudah dijalankan oleh SMP Muhammadiyah 2
Depok, Sleman mengarahkan siswa untuk memiliki nilai kemandirian yang tercermin dalam
kesadaran masing-masing siswa untuk melaksanakan tugas baik dalam kegiatan intrakurikuler
maupun eksrakurikuler. Selain itu, kegiatan rutin sekolah yang melibatkan siswa seperti:
tadarus, sholat dhuha dan zuhur berjamaah menuntut siswa untuk secara sadar menjalankan
rutinitas tersebut. Dalam proses belajar, siswa diarahkan untuk menyadari tugas masing-
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masing baik yang berhubungan dengan mata pelajaran, guru dan antar siswa itu sendiri. Guru
tidak pernah berhenti untuk memberikan pemahaman moral dan akhlaq kepada siswa di
Sekolah tersebut. Hal tersebut dilakukan setiap kegiatan mengajar dan di luar kegiatan
mengajar.
Secara keseluruhan, strategi pembelajaran problem solving (pemecahan masalah) telah
berhasil meningkatkan hasil belajar, nilai kemandirian dan kepedulian siswa dalam iklim
pembelajaran IPS. Mata pelajaran IPS dibuktikan mampu menjadi wahana pembelajaran untuk
menumbuhkan nilai-nilai karakter yang seyogyanya dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari oleh siswa. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh
Darmiyati Zuchdi, dkk (2006) dengan judul “Pendidikan Karakter melalui Pengembangan
Keterampilan Hidup (Life Skills Development) dalam Kurikulum Persekolahan”. Penelitian ini
membuktikan bahwa salah satu strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu fasilitasi
perkembangan moral dan nilai-nilai kehidupan berhasil meningkatkan nilai-nilai karakter pada
siswa. Penggunaan strategi ini ditandai dengan pemberian latihan kepada siswa untuk: (1)
memilih pemecahan masalah yang paling sesuai, (2) membuat sendiri keputusan moral ketika
menghadapi kondisi yang dilematis, (3) memilih sendiri tindakan yang bermoral.
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmiyati Zuchdi, dkk
(2011) dengan judul “Pengembangan Model Pendidikan Karakter dengan Pendekatan
Komprehensif Terpadu dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan IPS”. Penelitian ini
mampu membuktikan bahwa pendidikan karakter dengan pendekatan komprehensif yang
terintegrasi dalam pembelajaran bidang studi disertai dengan pengembangan kultur sekolah
dapat meningkatkan karakter pada peserta didik. Strategi pembelajaran dapat bervariasi yang
termasuk dalam inkulkasi nilai, keteladanan, fasilitas nilai, dan pengembangan softskill. Metode
inkulkasi nilai dilakukan dengan penyampaian keyakinan dengan diberi alasan, pengontrolan
kondisi lingkungan, memberi peluang bagi munculnya perilaku yang berbeda, dan memberikan
kesempatan untuk memperbaiki diri. Keteladanan diberikan berupa contoh perbuatan (dan
kata-kata) yang dapat ditiru oleh siswa. Untuk fasilitas nilai diberikan dengan pemberikan
kesempatan kepada subjek didik untuk meningkatkan hubungan dengan pendidik,
mendengarkan pendidik dengan baik, menyusun pendapat dan memperjelas hal-hal yang masih
meragukan.
Dalam hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa dengan strategi pembelajaran yang
mengembangkan softskill mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter siswa. Kemampuan dalam
memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud dari softskill
pada siswa dan terbukti mampu meningkatkan nilai karakter mandiri dan peduli.
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ABSTRAK
Pembentukan karakter akan lebih cepat jika ada keteladanan yang terinternalisasi tidak
hanya dalam pemikiran melainkan juga dalam perilaku anak bangsa. Keteladanan hanya bisa
dikembangkan oleh pribadi-pribadi yang memiliki watak terpuji. Pribadi seseorang
menampilkan dua sisi, yaitu sisi yang didapat dari faktor genetik dan sisi yang didapat dari
faktor pengalaman hidup atau hasil pendidikan yang diperoleh. Kedua sisi tersebut merupakan
hal yang saling terkait dan tidak dapat terpisahkan, berawal dari perkembangan anak sebagai
bagian dari faktor genetik hingga bagaimana pengalaman dan pendidikan membentuk pribadi
tersebut. Keteladanan tidak bisa diajarkan seperti pelajaran biasa yang sifatnya pengembangan
kognitif, tetapi ditanamkan sebagiamana pendidikan karakter, sesuatu yang akan ditanamkan
kepada siswa menghendaki seorang guru terlebih dahulu memiliki karakter positif yang
tertanam dan terinternalisasi dalam nilai pribadinya. Guru perlu menjadi mediator atau
fasilitator di mana pendidik berada disana ketika anak-anak membutuhkan bantuan dan
menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan. Jadi walaupun anak sebagai pembelajar yang aktif
dan ingin tahu hampir segala hal, tetapi dengan bantuan yang tepat dan wujud keteladanan
untuk belajar lebih banyak perlu terus distimulan oleh guru sehingga proses belajar menjadi
lebih efektif.
Kata kunci: Pendidikan karakter, guru, keteladan.
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PENDAHULUAN
Pendidikan karakter kini sudah menjadi isu utama pendidikan, selain menjadi bagian
dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter ini juga diharapkan mampu
menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia Emas 2025. Pembentukan karakter
merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I Undang Undang Sisdiknas tahun 2003
menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi
peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Konsensus tersebut
selanjutnya diperjelas melalui UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang
berbunyi “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab”. Amanah UU
Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan Indonesia tidak hanya membentuk insan
Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan
lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur
bangsa serta agama.
Pertanyaan muncul, bagaimana mewujudkannya? Saat ini banyak diupayakan cara
untuk membentuk anak bangsa yang berkepribadian dan berkarakter. Mulai dari slogan-slogan
yang diletakkan di tempat umum sampai kewajiban pendidik untuk mengikuti pelatihan atau
seminar yang bertema pendidikan karakter. Namun ada hal yang harus menjadikan pengalaman
jika melihat kembali pengalaman di zaman orde baru, pada zaman presiden Soeharto,
digalakkan suatu gerakan yang sebenarnya bertujuan mulia untuk menjadikan manusia
Indonesia menjadi manusia Pancasila, dengan penataran Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4). Gagasan dan strateginya sudah benar, P4 diberikan diseluruh
lapisan masyarakat dari tingkatan RT sampai lembaga pemerintahan pusat, melalui penataran
P4 yang di wajibkan bagi seluruh anak bangsa namun hasilnya dirasa sangat minim bahkan
dapat dikatakan gagal membentuk karakter anak bangsa. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
Jika dipahami bersama terlihat bahwa substansi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4) adalah baik, mengingat Pancasila adalah jati diri bangsa. Namun apa yang
menjadikan P4 tidak berhasil adalah tidak adanya internalitation character building atau
pembentukan karakter tidak dibuat secara implisit. Maksudnya substansi P4 hanya sebatas
pemahaman, tidak terinternilasi dalam nilai pribadi yang terwujud secara nyata dari
keteladanan pemegang kekuasaan. Ini yang menyebabkan P4 dihapuskan melalui Ketetapan
MPR No.18/1998 tanggal 13 November 1998. Kembali muncul pertanyaan akankah sejarah
kegagalan kembali terulang untuk pendidikan karakter yang sedang digalakkan oleh
pemerintah saat ini? mengingat apa yang nampak saat ini adalah tetap maraknya sikap dan
perilaku yang tidak terpuji baik di lapisan bawah maupun lapisan atas sehingga diperlukan
adalah kesegeraan untuk berubah melalui usaha pembentukan karakter anak bangsa.
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Bagaimana pendidikan karakter akan sukses? pembentukan karakter akan lebih cepat
jika ada keteladanan yang terinternalisasi tidak hanya dalam pemikiran melainkan juga dalam
perilaku anak bangsa. Keteladanan hanya bisa dikembangkan oleh pribadi-pribadi yang
memiliki watak terpuji. Pribadi seseorang menampilkan dua sisi, yaitu sisi yang didapat dari
faktor genetik dan sisi yang didapat dari faktor pengalaman hidup atau hasil pendidikan yang
diperoleh. Kedua sisi tersebut merupakan hal yang saling terkait dan tidak dapat terpisahkan,
berawal dari perkembangan anak sebagai bagian dari faktor genetik hingga bagaimana
pengalaman dan pendidikan membentuk pribadi tersebut.
Perkembangan Anak dalam pendidikan karakter
Proses pendidikan bagi anak usia dini secara formal dapat ditempuh di TK, Play Group,
TPA atau SD kelas awal. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan yang ditujukan untuk
melaksanakan suatu proses pembelajaran agar anak dapat mengembangkan potensi-potensinya
sejak dini sehingga anak dapat berkembang secara wajar sebagai seorang anak. Melalui suatu
proses pembelajaran sejak usia dini, diharapkan anak tidak saja siap untuk memasuki jenjang
pendidikan lebih lanjut, tetapi yang lebih utama agar anak memperoleh rangsangan-rangsangan
fisik-motorik, intelektual, sosial, dan emosi sesuai dengan tingkat usianya
Menurut Fosnot (Suparno, 1997) Vygotsky mulai meneliti pembentukan dan
perkembangan pengetahuan secara psikologis. Namun Vygotsky lebih memfokuskan kepada
hubungan dialektik antara individu dan masyarakat dalam pembentukan pengetahuan tersebut.
Dia memperhatikan akibat interaksi sosial, terlebih bahasa dan budaya pada proses belajar
anak. Menurut Vygotsky, belajar merupakan suatu perkembangan pengertian. Dia membedakan
adanya dua pengertian, yang spontan dan yang Ilmiah. Pengertian spontan adalah pengertian
yang didapatkan dari pengalaman anak sehari-hari. Pengertian ini tidak terdefinisikan dan
terangkai secara sistematis logis. Pengertian ilmiah adalah pengertian yang didapat dari kelas.
Pengertian ini adalah pengertian formal yang terdefinisikan secara logis dalam suatu sistem
yang lebih luas. Dalam proses belajar terjadi perkembangan dari pengertian spontan ke yang
lebih ilmiah . Pengertian ilmiah itu tidak datang dalam bentuk yang jadi pada seorang anak.
Pengertian itu mengalami perkembangan. Ini tergantung pada tingkat kemampuan anak itu
mengangkap model pengertian yang lebih ilmiah. Dalam proses belajar, kedua pengertian
tersebut saling berelasi dan saling mempengaruhi. Pengerian ilmiah seakan bekerja ke bawah,
yaitu menekan logika pada pikiran anak, sehingga pengertian yang spontan diangkat dan
dianalisis secara ilmiah. Vigotsky meyakini bahwa pikiran anak berkembang melalui: (1)
Mengambil bagian dalam dialog yang kooperatif dengan lawan yang terampil dalam tugas di
luar zone proximal Development; (2) Menggunakan apa yang dikatakan pendidik yang ahli
dengan apa yang dilakukan.
Banyak pendapat bagaimana pendidikan karakter tersebut dibentuk bahkan agama
memberi perhatian yang besar pada pembentukan karakter dan karena menurut pandangan
agama, karakter dapat dibentuk sejak dini. Perhatiannya pun dalam hal ini diarahkan bahkan
sejak janin masih di dalam perut ibu. Mulai dari situasi kejiwaan ibu-bapak pada saat
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pembuahan, kondisi kejiwaan ibu sepanjang masa kehamilan, doa orang tua disamping gizi
makanan ibu, dapat mempengaruhi kepribadian anak. Demikian juga kedekatan ibu-bapak sejak
kelahirannya, suasana kehidupan rumah tangga serta lingkungan sosial dan keteladanan orang
terdekat termasuk guru semuanya memiliki andil besar dalam pembentukan karakter
seseorang.
Pendidikan karakter dan kebudayaan
Menurut Suyanto (Imam, 2009), karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang
menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa
membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia
buat Karakter terpuji merupakan hasil internalisasi nilai-nilai etika dan moral yang terungkap
dalam perilaku dan sikap yang positif. Melalui karakter, dapat dilihat dan menilai baik-buruknya
seseorang. Karakter juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang di seluruh
kehidupan, baik kehidupan pribadi, sosial, usaha maupun rohani.
Menurut M. Quraish Shihab (Soedarsono, 2004), kepribadian dan karakter merupakan
interakasi selutuh totalitas manusia dan yang paling menentukan adalah kalbu. Dalam bahasa
agama ia dinamai rusyd, ia bukan saja nalar, tetapi gabungan dari nalar, kesadaran moral serta
jiwa yang suci. Ia diperkaya oleh pengetahuan dan Moral. Hal tersebut sejalan dengan pendapat
Thomas Lickona (dalam Imam, 2009) pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti
plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan
(action).
Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dengan pendidikan
karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi
cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak
menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala
macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Hal tersebut
menjadikan alasan yang kuat kenapa pendidikan karakter sangatlah perlu untuk
diselenggarakan.
Setiap negara termasuk Indonesia memiliki keunggulan dan keunikan sendiri dalam hal
pembelajaran dan pendidikan. Memang itulah kenyataannya, namun soal metodologi,
percepatan sistem dan membangun karakter adalah tidak salah kalau saling belajar antar
negara. Ada yang bisa dipelajari adalah pendidikan dasar dari Jepang. Kenapa Jepang? ada
beberapa hal yang dapat dijadikan Inpirasi. Misalnya soal kemandirian, keterlibatan orang tua
secara aktif, perencanaan, menumbuhkan minat baca dan berbagai hal yang menjadikan orang
dewasa Jepang mandiri, kreatif dan progresif berawal dari pendidikan dasarnya di sekolah
maupun di rumah.
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Sejarah membuktikan, Masyarakat Jepang mempunyai daya juang dan kemauan yang
tinggi, negara yang diluluhlantahkan dengan bom Atom pada PD II oleh Sekutu di dua kota
yaitu; Horishima dan Nagasaki. Sistem perekonomian begitu saja mati, tidak ada sumber
pencarian untuk kehidupan bahkan tanah yang yang selayaknya bisa untuk bercocok tanam,
tidak bisa lagi menghasilkan sumber makanan. Jika dibayangkan bagaimana kehidupan di
waktu itu di negara Jepang, tetapi masyarakat Jepang mempunyai jiwa nasionalisme yang
tinggi, dan mempunyai harga diri bagi bangsanya. Kenyataan sekarang melihat negara Jepang,
mereka bisa mengusai dalam bidang teknologi di dunia dan tidak kalah dengan negara-negara
di Eropa dan Amerika.
Menurut Danasasmita (Yuva, 2009) ada beberapa karakteristik yang mendorong bangsa
ini maju. Ini dibuktikan dengan beberapa ucapan :
1. Arigatoo [terima kasih]. Orang Jepang menghargai jasa orang lain
2. Otsukaresamadeshita [maaf, Anda telah bersusah payah]. Orang Jepang menghargai hasil
pekerjaan orang lain
3. Ganbatte kudasai [berusahalah!]. Perlunya setiap orang harus berusaha
4. Semangat bushido [semangat kesatria]. Orang Jepang punya semangat yang tidak pernah
luntur, tahan banting, dan tidak mau menyerah.
Hal tersebut ternyata tidak hanya merupakan ucapan semata melainkan sudah
terinternalisasi dalam tingkah laku mereka bahkan sudah seperti budaya. Melihat kebiasaan
semua masyarakat Jepang yang selalu menghargai orang lain seperti menundukkan kepala saat
bertemu orang. Ini tidak hanya dilakukan sebagian masyarakat atau dari anak muda kepada
orang yang lebih tua, tapi adanya kesadaran saling memberi penghormatan. Pembiasaan
tersebut dimulai dari kecil dan terus ditunjukkan dengan adanya keteladanan dari guru dan
orang tua.
Belajar dari Negara Jepang, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pendidikan dan
kebudayaan adalah dua hal yang erat hubungannya. Kebudayaan positif tentunya akan mampu
mendidik dan membentuk karakter seseorang. Pendidikan watak yang sukses, ternyata
diperoleh dari pembudayaan baik yang terjadi di lingkungan, termasuk bermula dari
pendidikan di sekolah dan keteladanan.
Peran Guru dalam pendidikan karakter
Menurut Suyanto (Imam, 2009), bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan
karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak
pada rutinitas yang padat. Karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat
anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak play group dan taman kanakkanak. Anak usia dini adalah anak yang sedang berada dalam rentang usia 0 – 8 tahun yang
merupakan sosok individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Perkembangan
anak adalah suatu proses perubahan dimana anak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi
dari aspek-aspek: gerakan, berpikir, perasaan, dan interaksi baik dengan sesama maupun
dengan benda-benda dalam lingkungan hidupnya. Di sinilah peran guru, yang dalam filosofi
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Jawa disebut digugu lan ditiru, dipertaruhkan. Karena guru adalah ujung tombak di kelas, yang
berhadapan langsung dengan peserta didik.
Perlu di sadari bahwa peranan guru dalam membantu proses internalisasi nilai-nilai
positif ke dan di dalam diri siswa tidak bisa digantikan oleh media pendidikan secanggih
apapun. Hal ini karena pendidikan karakter membutuhkan teladan hidup (living model) yang
hanya bisa ditemukan dalam pribadi para guru. Tanpa keteladanan hidup yang positif dari
seorang guru, pendidikan karakter tidak akan pernah berhasil dengan baik. Hal tersebut
penting mengingat pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral,
karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, yang baik dan salah,
melainkan mengajarkan bagaimana mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik dan
mau melakukannya dalam segala aspek kehidupan (domain psikomotor). Proses pembiasaan
itu tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa bantuan guru dan juga orang tua melalui
keteladanan yang dilihat oleh anak.
Dalam mengajar guru perlu menjadi mediator atau fasilitator di mana pendidik berada
disana ketika anak-anak membutuhkan bantuan dan menjadi teladan dalam sikap dan
perbuatan. Jadi walaupun anak sebagai pebelajar yang aktif dan ingin tahu hampir segala hal,
tetapi dengan bantuan yang tepat dan wujud keteladanan untuk belajar lebih banyak perlu
terus distimuluasi sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Menurut Sailah, terdapat
sedikitnya tiga cara penularan soft skills dalam pembelajaran, yaitu melalui: Lecturer role model,
Message of the week,dan Hidden curriculum.
Role model pendidik (Lecturer role model ) dapat diperlihatkan dengan saling edifikasi
dengan teman sejawat di depan siswa. Edifikasi berasal dari kata to edify yaitu memberikan
penghargaan sekaligus proposi bagi teman sejawat. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat
Vygotsky yang menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran.
Lingkungan sekitar siswa meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam
lingkungan tersebut. Orang lain merupakan bagian dari lingkungan, pemerolehan pengetahuan
siswa bermula dari lingkup sosial, antar orang, dan kemudian pada lingkup individu sebagai
peristiwa internalisasi (Suparno, 1997). Penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya
hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan yang
menurut beliau, bahwa interaksi sosial yaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain
merupakan faktor terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Penting
bagi seorang guru memberikan pujian kepada siswa di depan siswa lainnya jika mampu
mencapai prestasi tertentu, sehingga membiasakan siswa untuk mampu saling memberikan
apresiasi dengan orang lain.
Penularan cara kedua dapat dilakukan dengan memberi pesan moral di setiap waktu
tatap muka baik pada saat awal membuka pelajaran atau menutup pelajaran. Cara ini disebut
Message of the week (MOW). Pesan yang disampaikan dapat berupa kata-kata penuh makna dan
cerita yang membangun moral dari berbagai sumber dengan pemaknaannya dalam
berkehidupan, atau animasi yang mendukung dari buku-buku bacaan psikologi popular dan web
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site internet. Termasuk pembagian porsi mengajar yang ceramah dengan analisa kasus yang
terjadi saat ini dengan pembahasan alternatif solusi terbaik yang bagaimana hingga siswa
mampu mengambil hikmah positif terhadap peristiwa yang terjadi. Hal tersebut menjadi
tantangan tersendiri bagi seorang guru untuk tidak hanya berperan sebagai pengajar melainkan
juga sebagai motivator bagi siswa didiknya.
Selain cara kedua di atas, ada cara lain yaitu melalui hidden curriculum. ”Hidden
Curriculum is the broader concept of which the informal curriculum is a part” Pelajaran dari
kurikulum tersembunyi diajarkan secara implisit. Kurikulum tersembunyi lebih ampuh karena
dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik minat dan menyenangkan. Peran pendidik
dalam hal ini adalah: membangun proses dialog, menangani dinamika kelompok, terlibat
dengan motivasi siswa, mengintroduksikan berpikir kritis, memberdayakan kurikulum
tersembunyi (Empowering Hidden Curriculum).
PENUTUP
Kemajuan jaman dan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap bersaing di
dalam era globalisasi menjadi tantangan terhebat di dunia pendidikan. Kesuksesan seseorang
tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual semata melainkan berbagai kecerdasan lain
terutama softsklill yang menjadi karakter. Nilai pribadi atau karakter pribadi sukses yang akan
menjadikan seseorang dapat survive dalam persaingan di masa depan. Pembentukan karakter
pribadi sukses itu tidaklah instant melainkan perlu proses panjang dan salah satunya dalam
proses pembelajaran di lingkungan sekolah.
Mengajar adalah profesi yang paling penting di dunia dan yang paling penting,
pendidikan tidak hanya sekedar proses belajar-mengajar saja, tetapi proses penyadaran untuk
menjadikan manusia seutuhnya. Bukan hanya menjadikan manusia sebagai produk keluaran
dari sebuah lembaga pendidikan. Pendidikan adalah sebuah sarana untuk menjadikan manusia
sebagai "manusia yang sadar diri" dalam sebuah generasi. Manusia yang mengerti apa yang
seharusnya dilakukan atau tidak, apa yang baik dan jelek serta mengetahui mana yang hak atau
kewajiban.
Perlu menjadi perhatian bersama adalah bahwa karakter tidak bisa diajarkan seperti
pelajaran biasa yang sifatnya pengembangan kognitif, tetapi ditanamkan sebagiamana
pendidikan karakter, sesuatu yang akan ditanamkan kepada siswa menghendaki seorang guru
terlebih dahulu memiliki karakter positif yang tertanam dan terinternalisasi dalam nilai
pribadinya. Guru perlu menjadi mediator atau fasilitator di mana pendidik berada disana ketika
anak-anak membutuhkan bantuan dan menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan. Jadi
walaupun anak sebagai pembelajar yang aktif dan ingin tahu hampir segala hal, tetapi dengan
bantuan yang tepat dan wujud keteladanan untuk belajar lebih banyak perlu terus distimuluasi
sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Menurut Sailah, terdapat sedikitnya tiga cara
penularan soft skills dalam pembelajaran yang membentuk karakter siswa, yaitu melalui:
Lecturer role model, Message of the week,dan Hidden curriculum.
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Melahirkan manusia yang seperti ini adalah hakikat dari sebuah pendidikan. Pendidikan
ternyata tidak sekedar hanya persoalan menceritakan atau menyampaikan materi atau
informasi ke dalam benak siswa. Penjelasan dan pemeragaan semata tidak akan membuahkan
hasil belajar yang langgeng. Pendidikan ternyata sebuah seni. Seni yang memerlukan
keterlibatan banyak hal mulai dari pemikiran sampai pada sikap mental dan kerja siswa sendiri.
Menurut istilah psikologi melibatkan aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik. Tidak bisa
dipungkiri bahwa peran guru di sekolah memegang peranan yang cukup signifikan perhadap
pembentukan karakter. Dengan demikian, SDM dengan karakter yang kuat akan terbentuk
lewat keteladanan seorang guru, kekekuatan yang sebenarnya terletak pada nilai yang memberi
makna bagi kehidupan. Guru yang sukses bukanlah guru yang mampu menyelesaikan seluruh
materi pembelajan, melainkan guru yang mampu menginternalisasi nilai pembelajaran tersebut
dalam keteladanan, baik dalam pemikiran, tutur kata dan tingkah laku.

Daftar Pustaka
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Mawardi.
(2009),
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Catatan
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http://mawardiumm.blogspot.com/2009/02/pendidikan-karakter.html. Diunduh tanggal
17 Desember 2009 pukul 09.00 WIB.
Soedarsono, Soemarno. (2004), Character Building, Membentuk Watak. Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo Gramedia Jakarta
Suparno, Paul. (1997), Filsafat Konstruktivisme. Yogyakarta : Penerbit Kanisius Yogyakarta
Yuva,
Dhee.
(2009),
Pendidikan
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Jepang.
Blog.
http://dheeyuva.blogspot.com/2009/11/pendidikan-di-jepang.html. Diunduh tanggal 17
Desember 2009 pukul 09.15 WIB.
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APLIKASI PEMBELAJARAN TRANSLITERASI
AKSARA JAWA INTERAKTIF BERBASIS VISUAL BASIC APPLICATION
PADA MICROSOFT POWERPOINT
Oleh:
Lintang Wisesa Atissalam
(Universitas Gajah Mada)
lintangwisesa@ymail.com, 0888 671 9327
ABSTRAK
Penghapusan mata pelajaran bahasa Jawa di setiap jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP dan SMA
dalam kurikulum 2013, dikhawatirkan akan menyebabkan punahnya aksara Jawa. Pasalnya,
salah satu cara pelestarian aksara Jawa adalah dengan memasukkannya ke dalam kurikulum
sekolah. Selain itu, penghapusan mata pelajaran bahasa Jawa juga akan semakin melunturkan
identitas masyarakat Jawa, terlebih di zaman globalisasi dan era teknologi seperti saat ini. Maka
dari itu diperlukan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menyokong
pelestarian budaya, salah satunya aksara Jawa.Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan
langkah-langkah pembuatan aplikasi pembelajaran transliterasi aksara Jawa interaktif, berbasis
bahasa pemrograman script macro VBA (Visual Basic Application) dan Hanacaraka font yang
diintegrasikan dalam module Microsoft Powerpoint. Microsoft Powerpoint dipilih sebagai
program yang disisipi kode script macro VBA karena program ini mudah dipelajari dan
digunakan oleh masyarakat awam pada umumnya (user friendly). Aplikasi interaktif ini
diharapkan dapat digunakan dan dikembangkan secara mandiri, serta mampu menarik minat
masyarakat untuk mempelajari aksara Jawa.Manfaat aplikasi ini mampu meningkatkan
semangat berkarya di kalangan pendidik, memperluas wawasan masyarakat seputar aksara
Jawa, sekaligus membantu upaya pelestarian budaya Jawa melalui teknologi informasi,
khususnya eksistensi aksara Jawa.Aplikasi dibuat melalui serangkaian tahapan, meliputi
persiapan, pembuatan tampilan muka, pembuatan konten, pengujian, peninjauan kembali, dan
penyelesaian. Tahap pengujian aplikasi dilakukan di SMK Negeri 1 Depok, Sleman, dengan
melibatkan 152 siswa sebagai responden.
Kata Kunci: aksara Jawa, budaya, pembelajaran interaktif, Powerpoint, VBA.
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PENDAHULUAN
Penghapusan mapel bahasa Jawa di setiap jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA
dalam kurikulum 2013 dikhawatirkan akan menyebabkan punahnya aksara Jawa. Pasalnya,
salah satu cara pelestarian aksara Jawa adalah memasukkan bahasa Jawa dalam kurikulum
sekolah.Bagaimana jadinya jika mapel bahasa Jawa dihapus? Jika mapel bahasa Jawa
dihilangkan dari kurikulum pendidikan, maka orang Jawa akan semakin kehilangan jati diri
mereka sebagai orang Jawa (Fauzi, 2011). Kendati saat ini mapel bahasa Jawa masih ada dalam
pendidikan formal, namun ternyata masih banyak siswa asli Jawa yang tidak bisa menulis
aksara Jawa atau menerapkan bahasa Jawa sesuai dengan tata kramanya.
Melihat ragam perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa asing yang menjadi tren di
kalangan masyarakat Jawa, akan semakin mengikis keberlangsungan bahasa dan aksaraJawa.
Kenyataannya, mayoritas masyarakat Jawalebih sering menggunakan bahasa gaul sebagai
bahasa komunikasi sehari-hari, daripada memakai unggah-ungguhkhas bahasa Jawa.Hal ini
dapat mengakibatkan dekonstruksi dalam dealektika kebahasaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam karya
tulis ini adalahbagaimana proses pembuatan aplikasi pembelajaran transliterasi aksara Jawa
interaktif berbasis VBApada Microsoft Powerpoint dan bagaimana pula uji kelayakan
penggunaannya dalam kegiatan belajar mengajar.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
membuataplikasi pembelajaran transliterasi aksara Jawa interaktif berbasis VBA pada Microsoft
Powerpoint serta mengujinya dalam kegiatan belajar mengajar.
KAJIAN PUSTAKA
Aksara Jawa adalah aksaraabugida turunan Brahmi yang digunakan untuk penulisan
naskah-naskah berbahasa Jawa, Makassar, Sunda, dan bahasa Sasak.Aksara Jawa juga dikenal
dengan sebutan hanacaraka atau carakan. Bentuk aksara Jawa yang sekarang dipakai (aksara
Jawa modern) adalah bentuk modifikasi aksara Kawi (aksara Jawa kuno)yang ditetapkanpada
masa Kesultanan Mataramabad ke-17.Bentuk cetak aksara Jawa modernmulai muncul pada
abad ke-19.Berikut adalah beberapa bentuk aksara Jawa modern yang digunakan hingga saat
ini.
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Gambar 1.Aksara carakan nglegena dan pasangannya
Sumber: Wikipedia.com (2013)
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Gambar 2. Aksara murda dan pasangannya
Sumber: Wikipedia.com (2013)
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Gambar 3.Aksara swara dan aksara rekan
Sumber: Wikipedia.com (2013)
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Usaha-usaha digitalisasi aksara Jawa (mengintegrasikan aksara Jawa ke sistem
informasi elektronik) telah dilakukan sejak tahun 1983 oleh peneliti dari Universitas
Leidenyang dipimpin Willem van der Molen.Digitalisasiaksara Jawa diperlukan agar setiap
bentuk aksara Jawa memiliki kode khas (Unicode) yang diakui di seluruh dunia.Upaya
memasukkan aksara Jawa ke Unicode juga dilakukan pada tahun 1998 oleh Jeroen Hellingman
dan tahun 2002 oleh Jason Glavy.Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil nyata, hingga
akhirnya diselenggarakan Kongres Bahasa Jawa IV pada 2006.
Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang berhasil membentuk tim khusus registrasi Unicode
aksara Jawa,yang diketuai oleh Hadi Waratama, Ki Sudarto H.S., dan Ki Bagiono Sumbogo. Pada
1 Oktober 2009, tim inisukses menjadikan aksara Jawa sebagai salah satu aksara yang diakui
standar Unicode.Salah satu bentuk huruf digital (font) aksara Jawa yang diakui keabsahannya
adalah Hanacaraka font karya Teguh Budi Sayoga.Versi pertamaHanacaraka font dirilis pada
tahun 2004.Hanacaraka font menggunakan format truetype font, sehingga dapat diintegrasikan
pada aplikasi perkantoran, misalnyaMicrosoft Office.Fontini dapat diakses melalui website
http://hanacaraka.fateback.com/ secara gratis, disertai dengan panduan penggunaannya
(Sayoga, 2004).
METODE PENELITIAN
Penelitian dan pembuatan aplikasi pembelajaran transliterasi aksara Jawa interaktif
dirancang dengan pemrograman Visual Basic for Applications(VBA) yang diintegrasikan dalam
Microsoft Powerpoint 2010 macro-enabled dan Hanacaraka font, yang diunduh dari
http://hanacaraka.fateback.com/. Pengujian dilakukan di SMK Negeri 1 Depok dengan
melibatkan 152 siswa sebagai responden. Aplikasi dibuat dengan algoritma sebagai berikut.
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Gambar 4. Rancangan algoritma aplikasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Halaman utama aplikasi media pembelajaran aksara Jawa berbasis VBA
MicrosoftPowerpoint yang dibuat memiliki 5 menu utama, yakni PROLOG, DASAR, SUKU
KATA, UBAH ANGKA, PROFIL, dan dilengkapi icon exit yang dilambangkan dengan huruf X
berwarna merah. Aplikasi yang berhasil dibuat mampu menampilkan aksara Jawa,
mentransliterasikan aksara latin dan angka Arab ke aksara Jawa.
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Gambar 5.Tampilan screenshot aplikasi transliterasi aksara Jawa
Pengkodean yang digunakan berbasis pemrograman VBA (Visual Basic
Application).Kode script macro tertentu disisipkan pada tombol command button yang ada pada
slide halaman, yang kemudian menampilkan hasilnya pada textbox yang tersedia. Total kode
yang digunakan mencapai lebih dari 11.000 lines (baris kode).
Setelah tahap penyelesaian aplikasi, maka dilakukan pengujian di SMK Negeri 1 Depok
dengan 152 siswa sebagai responden. Spesifikasi yang dinilai oleh responden mencakup tiga
hal, yakni segi tampilan aplikasi, tingkat kemudahan dalam penggunaan aplikasi, dan tingkat
keakuratan hasil yang dikeluarkan aplikasi. Hasilnya secara umum memuaskan. Dari segi
tampilan, 144 siswa menyatakan sangat baik (94,7%), segi penggunaan 135 siswa menilai
sangat baik (88,8%) dan 150 siswa menilai keakuratan hasil aplikasi sangat baik (98,6%).
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Gambar 6. Hasil penilaian siswa SMK N 1 Depok terhadap aplikasi.
KESIMPULAN
1. Aplikasi media pembelajaran aksara Jawa dapat dibuat dengan memanfaatkan script
macro VBA pada Microsoft Powerpoint, sehingga penggunaannya tidak hanya sebatas
sebagai pembuat media presentasi.
2. Aplikasi yang dibuat mampu mentransliterasikan suku kata maupun angka Arab dalam
huruf latin ke bentuk aksara Jawa. Aksara Jawa yang dapat diolah yakni suku kata aksara
latin berakhiran vokal, -r, -ng, atau –h.
3. Hasilnya secara umum memuaskan. Dari segi tampilan, 144 siswa menyatakan sangat
baik (94,7%), segi penggunaan 135 siswa menilai sangat baik (88,8%) dan 150 siswa
menilai keakuratan hasil aplikasi ini sangat baik (98,6%).

DAFTAR PUSTAKA
Fauzi, Akhmad. 2011. Pengembangan Multimedia Interaktif Pelajaran Aksara Jawa Berbasis
Macromedia Flash untuk Siswa Kelas III Semester II SDI Ma'arif Blitar. Skripsi, Jurusan
Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang.
Sayoga, Teguh Budi. 2004. Panduan Pemakaian Hanacaraka Truetype Font untuk Perangkat
Lunak Komputer Berbasis Sistem Operasi Windows. Purwokerto.
http://hanacaraka.fateback.comdiakses pada 20April 2013.
http://wikipedia.com diakses pada 20April 2013.
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ANALISIS KEBIJAKAN PENDANAAN PENDIDIKAN
Oleh:
Selly Rahmawati, M.Pd
Universitas PGRI Yogyakarta
(selly_r@yahoo.co.id)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan
pendanaan pendidikan, implementasinya serta bagaimana analisisnya. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode analisis kebijakan dengan model analisis kebijakan
retrospektif dan jenis analisis proses kebijakan. Dalam penelitian ini analisis proses kebijakan
saya batasi pada proses perumusan dan implementasinya.Metode analisis kebijakan yang
digunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) proses perumusan kebijakan
pendanaan pendidikan mencerminkan kurangnya komitmen dan political will dari Pemerintah
dan DPR. (2) Implementasi kebijakan pendanaan pendidikan 20% dari APBN dan APBD telah
dilakukan oleh pemerintah. Namun hal tersebut masih belum memperbaiki kualitas pendidikan
di Indonesia mengingat anggaran 20% tersebut termasuk gaji pendidik dan biaya kedinasan. (3)
Hasil analisis kebijakan pendanaan pendidikan adalah bahwa sikap pemerintah yang terus
berupaya menyiasati pemenuhan alokasi anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan
berangkat dari dua hal. Pertama, tidak ada niat baik pemerintah untuk memenuhi amanat
konstitusi. Atau,kedua, pemerintah tidak menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas
dalam mendorong kemajuan bangsa.Saran peneliti adalah meninjau ulang alokasi pendanaan
pendidikan 20% dana dari APBN dan APBD untuk pendidikan diluar gaji pendidik dan biaya
kedinasan adalah sebuah keharusan.
Kata kunci: analisis kebijakan, pendanaan, pendidikan
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PENDAHULUAN
Salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia yang merdeka adalah untuk
mencerdaskan bangsa (sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945). Pasal 31
ayat 1 UUD 1945 juga menyebutkan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”
Pasal ini kemudian dijabarkan lagi dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2, “Setiap warga
negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Selain itu,
masih dalam Undang-undang yang sama, pasal 6 ayat 1 menyatakan, “Pemerintah dan
pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin
terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Dari
berbagai peraturan perundang-undangan diatas, sangat jelas sekali seberapa besar tanggung
jawab pemerintah terhadap mutu pendidikan bagi semua warga negara. Dalam menjalankan
tuntutan tersebut negara berkewajiban menyusun kebijakan yang menjamin pendidikan yang
bermutu dan tanpa diskriminasi (merata).
Amandemen pasal 31 UUD 1945 merupakan kebijakan pendidikan yang kemudian muncul
setelah berkali-kali terjadi kompromi politik. Amandemen pasal ini dilakukan dengan tujuan
untuk mempertegas komitment pemerintah dan DPR pada pendidikan. Setelah mengalami
berkali-kali amandemen pasal 31 telah memberikan jaminan kepada setiap warga untuk
mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 31 ayat 4 yang
menegaskan bahwa negara mendapatkan amanat untuk memprioritaskan dana pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun walaupun begitu dalam petunjuk
pelaksanaannya sebagaimana yang tertulis dalam UU SIDIKNAS No 49 ayat 1 dinyatakan bahwa
pemenuhan pendanaan dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah telah memproyeksikan
pemenuhan anggaran pendidikan 20 % dari APBN diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan
kedinasan akan tercapai pada tahun 2009. Namun pada tahun 2008, kemudian keluar Putusan
MK Nomor 24/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa alokasi dana pendidikan 20% dari APBN
dan APBD tersebut termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
Hal tersebut mengakibatkan rendahnya pendanaan pendidikan di Indonesia tentu
merupakan sebuah keprihatinan tersendiri bagi warga masyarakat. Pendidikan yang didanai
secara murah ini menyebabkan mutu penyelenggaraan dan layanannya rendah. Hal ini
kemudian berimbas pada mutu lulusan dan mutu pendidikan yang rendah. Padahal bila kita
bercermin pada negara-negara maju, mereka cenderung membelanjakan dana yang cukup besar
untuk pendidikan mereka. Tingginya alokasi pendidikan di negara-negara maju tersebut terjadi
karena meningkatnya political will pengambil keputusan terhadap pentingnya pendidikan.
Berbeda dengan beberapa negara-negara maju tersebut. Di Indonesa justru masih stagnan
bahkan terkesan mengalami kemunduran dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Hal
tersebut karena alokasi pendanaan untuk pendidikan masih belum menjadi prioritas. Untuk itu
pengkajian lebih lanjut tentangpendanaan pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam
konstitusi merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan konsep pendidikan yang bermutu
bagi seluruh warga negara Indonesia.
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STRATEGI KONSEPTUAL
a. Kebijakan
Solichin Abdul wahab (Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 34) menyatakan bahwa
Kebijakan adalahtindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan untuk
mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut kamus oxford (Nanang Fatah, 2012: 131)
kebijakan berarti rencana kegiatan atau pernyataan tujuan-tujuan ideal. Sedangkan
menurut Yoyon Bahtiar Irianto (2011: 34) kebijakan adalah serangkaian tindakan sebagai
suatu arahan untuk mencapai tujuan.
b. Kebijakan Publik
Menurut Dye (Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 33) kebijakan publik adalah ”as projectes
program of goals, values and practices.”Definisi kebijakan publik secara sederhana juga
diungkapkan oleh
Nanang Fatah (2012: 134) kebijakan publik adalah apa pun
yangpemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak. Kebijakan publik merujuk pada semua
wilayah tindakan pemerintah yang membentang dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan
yang biasanya merujuk pada rubrik kebijakan sosial termasuk pendidikan, kesehatan dan
wilayah kesejahteraan lain. Sedangkan Pal (Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 34) menyatakan
bahwa kebijakan publik adalah lebih kepada tindakan melakukan atau tidak melakukan
sesuatu yang dipilih oleh otoritas publik dalam upaya mengatasi masalah.Menurut H.A.R.
Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 245), proses kebijakan publik terdiri dari rumusan,
implementasi, kinerja dan lingkungan kebijakan.
c. Analisis Kebijakan
Stokey dan Zekhauser (Nanang Fattah, 2012: 3) menyatakan bahwa analisis
kebijakanadalah suatu proses rasional yan menggunakan metode dan teknik rasional dalam
menelusuri cara terbaik untuk mencapai sesuatu. Sedangkan William Dun (2003:51),
analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses
pembuatan kebijakan.Patton (Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, 1994: 40) analisis kebijakan
adalah rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan.Menurut William Dun (2003: 96)
analisis kebijakan tidak diciptkan untuk membangun dan menguji teori-teori deskriptif yang
umum, namun analisis kebijakan mengkombinasikan dan mentransformasikan substansi
dan metode beberapa disiplin ilmu untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan
kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah publik tertentu. Menurut Ace
Suryadi dan H.A.R. Tilaar (1994: 42) analisis kebijakan adalah cara atau prosedur dalam
menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah kebijakan.
Hill (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 244) membagi analisis kebijakan menjadi
dua jenis yaitu analisis tentang suatu (atau beberapa) kebijakan (studies of policies) dan
analisis untuk (merumuskan suatu atau beberapa) kebijakan (studies for policies). H.A.R. Tilaar
dan Riant Nugroho (2008: 246-249) kemudian membagi analisis kebijakan (studies of policies)
menjadi 5 jenis yaitu
1. Penelitian tentang isi kebijakan yaitu penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi
muatan atau isinya. Metode yang dipergunakan adalah analisis isi, baik yang bersifat
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2.
3.

4.
5.

kuantitatif (frekuensi, sematik) kualitatif (bingkai, semiotikk, kecenderungan politik,
filosofis) maupun komparatif.
Penelitian tentang implementasi kebijakan yaitu penelitian tentang bagaimana suatu
kebijakan diterapkan.
Penelitian tentang kinerja kebijakan yaitu terkait dengan pencapaian dari suatu kebijakan
dibandingkan dengan target atau rencana pencapaian yang diharapkan. Metode yang
digunakan adalah analisis kesenjangan
Penelitian tentang lingkungan kebijakan yaitu terkait tentang pengaruh lingkungan
kebijakan terhadap perumusan suatu kebijakan.
Penelitian tentang proses kebijakan yaitu terkait dengan proses perumusan, rumusannya,
implementasinya, kinerja yang dicapai dan lingkungan dimana kebijakan tersebut berada.

METODE ANALISIS KEBIJAKAN
Danim (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 254-255) mengidentifikasikan sebelas
pendekatan metodologi dalam penelitian kebijakan yaitu:
1. Sintesis terfokus yaitu pendekatan penelitian kepustakaan terpilih yang diinterpretasikan
secara kritis oleh peneliti
2. Analisis data sekunder yaitu analisis terhadap data-data yang telah diperoleh pihak lain
3. Eksperimen lapangan yaitu suatu metode mengumpulkan data primer dengan jalan
melakukan eksperimen lapangan
4. Metode kualitatif yaitu pnelitian dengan ciri menggunakan setting alami, bersifat deskriptif,
menekankan kepadan proses, menggunakan pendekatan induktif dan membeberkan
perhatian kepada makna
5. Metode survey yairu metode untuk mengumpulkan data primer baik secara sensus maupun
sampling
6. Penelitian kasus yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap unit sosial
tertentu dngan ruang yang memungkinkan bagi analisis impresionik dari sebuah situasi
7. Analisis biaya keuntungan yaitu metode yang dilakukan pembandingan keuntungan
terhadap biaya dari suatu kebijakan
8. Analisis keefektifan biaya yaitu metode yang menekankan kepada efektifitas biaya.
9. Analisis kombinas yaitu kombinasi antara analisis biaya keuntungan dengan efektifitas
biaya
10. Penelitian tindakan yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengembangkan pendekatanpendekatan baru dalam memecahkan masalah
11. Penelitian grounded yaitu proses pencarian data sebanyak-banyaknya tanpa berbekal
hipotesis dengan tujuan mendeskripsikan peristiwa dan menformulasikan penjelasan
perihal munculnya peristiwa itu atas dasar observasi.
Pendanaan Pendidikan Menurut Peraturan Perundang-undangan
Menurut PP No 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pendanaan pendidikan
adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan
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pengelolaan pendidikan. Pendanaan pendidikan di Indonesia diatur dalam peraturan
perundang-undangan sebagai berikut.
a.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Dalam BAB XIII pasal 46 sampai pasal 49 dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat bertanggungjawab terhadap pendanaan pendidikan dalam hal
menyediakan sumber pendanaan pendidikan dengan prinsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan serta pengarahannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pengelolaan dana pendidikan. Menurut pasal 49 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional,dinyatakan bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Namun penjelasan UU No. 20 tahun 2003 pasal 49 ayat
1 menyatakan bahwapemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.
Oleh karena itu, beberapa warga negara yang merasa hak konstitutionalnya dirugikan,
mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Review UU
Sisdiknas dan APBN terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.Keputusan MK kemudian
menyatakan sebagai berikut.
1. Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005
Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, tanggal 20 Februari 2008:
Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan biaya dinas”, tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
b. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Dalam BAB 1 tentang ketentuan umum, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2008 diuraikan dengan jelas bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; sedang pada ayat (2)
dijelaskan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah meliputi (a) penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat, (b) peserta didik, orangtua atau wali peserta didik dan
(c) pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Selain
itu pada PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 3 juga dijabarkan bahwa
pembiayaan pendidikan meliputi:
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biaya satuan
pendidikan

biaya
penyelenggaraan
dan/atau
pengelolaan
pendidikan

biaya
pribadi
peserta didik

38

biaya
investasi
biaya
operasi

bantuan
biaya
pendidikan
Beasiswa
biaya
investasi
biaya
operasi

biaya investasi lahan pendidikan
biaya selain investasi lahan pendidikan
biaya
1. gaji pokok bagi pegawai
personalia
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi
pegawai
3. tunjangan struktural bagi pejabat
structural,
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional di luar guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional bagi guru dan
dosen;
6. tunjangan profesi bagi guru dan
dosen;
7. tunjangan khusus bagi guru dan
dosen;
8. maslahat tambahan bagi guru dan
dosen;
9. tunjangan kehormatan bagi dosen
yang memiliki jabatan profesor atau
guru besar.
biaya non personalia

biaya investasi lahan pendidikan
Biaya selain lahan pendidikan
biaya
1. gaji pokok;
personalia
2. tunjangan yang melekat pada gaji;
3. tunjangan struktural bagi pejabat
struktural;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat
fungsional
biaya non personalia
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Metodologi
Metodologi yang digunakan adalah metode analisis kebijakan. Metodologi analisis
kebijakan adalah proses pengkajian yang dirancang untuk menemukan solusi permasalahan
secara praktis. Model analisis kebijakan yang digunakan yaitu analisis kebijakan retrospektif
dengan Jenisnya analisis proses kebijakan.
Model analisis kebijakan retrospektif yaitu usaha memproduksi dan mentransformasi
informasi sesudah kebijakan dilaksanakan. Jenis analisis proses kebijakan yaitu terkait dengan
proses perumusan, rumusannya, implementasinya, kinerja yang dicapai dan lingkungan dimana
kebijakan tersebut berada.Dalam penelitian ini analisis proses kebijakan saya batasi pada
proses perumusan dan implementasinya.Metode analisis yang digunakan metode kualitatif
yaitu penelitian dengan ciri menggunakan setting alami, bersifat deskriptif, menekankan
kepadan proses, menggunakan pendekatan induktif dan membeberkan perhatian kepada
makna
PEMBAHASAN DAN HASIL
Pendidikan di Indonesia memang belum dianggap penting dalam memajukan bangsa.
Sehingga kebijakan tentang pendanaan pendidikan memang tidak pernah menjadi prioritas bagi
pemerintah Indonesia dari dulu. Mengapa hal ini terjadi, dapat kita analisis dari segi perumusan
kebijakannya dan implementasi.
a. Perumusan Kebijakan
Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 menegaskan bahwa negara mendapatkan amanat untuk
memprioritaskan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Amanat UUD
1945 Amandemen IV Tahun 2002, tersebut juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, yang berbunyi: “Dana pendidikan dialokasikan
minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada
sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal ini merupakan penegasan komitmen DPR dan pemerintah untuk menjamin
pendidikan yang bermutu di Indonesia. Namun munculnya pasal 49 ayat 1 UU No 20 tahun
2003tentang Sidiknas sebagai penjelasannya (pemenuhan anggaran pendidikan dapat
dilakukan secara bertahap)mengindikasikan hal lain. Penjelasan pasal 49 ayat 1 ini bukannya
memperjelas namun justru mereduksi amanat UUD 1945. Padal pasal 31 UUD 1945 dimuat kata
memprioritaskan namun dalam penjelasannya malah dimuat kata bertahap. Disini jelas terjadi
kejanggalan antara pasal dan penjelasannya. Pasal 49 ayat 1 memunculkan norma hukum baru
yang sama sekali berbeda dengan norma hukum pasal yang dijelaskan. Meskipun keduanya
tidak bertentangan namun pasal 49 ayat 1 telah melunturkan daya paksa pasal 31 UUD 1945.
Ketentuan-ketentuan pada UUD 1945 adalah grundnorm dari suatu negara itu sendiri, di mana
grundnorm tersebut merupakan cerminan dari kesepakatan tertinggi seluruh rakyat Indonesia.
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Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, Pemerintah harus melaksanakan amanat
konstitusi secara mutlak, sebab hal tersebut sama artinya dengan menjalankan titah rakyat
sepenuhnya, sebagaimana Thomas Paine pernah mengatakan, ”Constitutions is not the act of
government, but the people constituing a government”. Memprioritaskan alokasi dana
pendidikan tentu tidak boleh dilakukan secara bertahap. Pasal 49 ayat1 UU Sidiknas ini
merupakan pengingkaran terhadap amanat konstitusi (pasal 31 ayat 4 UUD1945).
Lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pembuatan keputusan dalam dua pasal
yang berbeda makna ini? Mengapa pemerintah dan DPR kemudian merasa perlu untuk
mengeluarkan penjelasan dalam pasal 49 ayat 1 UU sidiknas ini? Apakah memang benar
pemerintah tidak mampu memenuhi amanat kosntitusi untuk mengganggarkan dana
pendidikan diluar gaji pendidik dan biaya kedinasan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
Persoalan utama berkaitan dengan target anggaran pendidikan 20 persen adalah masalah
kemampuan finansial (affordability) pemerintah. Apakah memang pemerintah memiliki sumber
dana yang cukup besar untuk dialokasikan ke sektor pendidikan?
Anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah apa yang dikenal sebagai anggaran
pembangunan (bukan anggaran rutin). Kemampuan fiskal bisa dilihat dari struktur pengeluaran
APBN, misalkan APBN 2004. Untuk tahun 2004, sekitar 15 persen dari APBN akan digunakan
untuk keperluan belanja pegawai, 19 persen untuk membayar cicilan bunga hutang, dan 31
persen untuk transfer ke daerah. Itu merupakan jenis-jenis pengeluaran yang tak terhindarkan,
baik karena “terlanjur” maupun karena ketentuan perundang-undangan. Pos tak terhindarkan
itu total memakan sekitar 65 persen dari APBN. Perlu ditambahkan, bahwa pada tahun 2004
ada beban subsidi sekitar Rp 23 trilyun atau enam persen dari anggaran (sebagian besar untuk
subsidi BBM dan listrik). Secara politis, subsidi ini juga tak terelakkan mengingat resistensi yang
demikian besar terhadap ide pencabutan subsidi pemerintah. Sedangkan anggaran untuk sektor
lain juga penting mengingat eratnya kaitan sektor tersebut dengan kualitas SDM, misalnya
sektor kesehatan. Jadi jelas tidak mungkin diabaikan.
Beberapa argument di atas menunjukkan, bahwa dalam jangka pendek dan menengah
pemerintah memang tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi ketentuan konstitusi 20
persen APBN untuk pendidikan. Jadi secara rasional penjelasan pasal 49 ayat 1 UU Sidiknas
tersebut tidak salah, pemenuhan anggaran pendidikan memang baru bisa terjadi bila dilakukan
secara bertahap
Dalam salah satu argumennya, pemerintah menyatakan bahwa selain keterbatasan
kemampuan negara untuk menyediakan 20% anggaran untuk pendidikan, ada 2 hal lain yang
menyebabkan pemberian alokasi dana pendidikan. Pertama, karena masih adanya agenda
pembangunan lain yang menurut pemerintah perlu lebih didahulu yaitu percepatan reformasi,
peningkatan kesejahteraan rakyat, usaha memperkokoh kesatuan bangsa. Selain itu pemerintah
juga menanggap bahwa SDM Indonesia masih belum siap untuk menerima dan mengelola
anggaran pendidikan sebesar 20%, mengingat Depdiknas merupakan departemen terkorup
setelah departemen agama.

40

Prosiding Seminar Nasional
Menyemai Generasi Emas Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015:
dalam Paradigma Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya

Namun setelah beberapa tahapan yang berjalan mengapa pemerintah masih saja berkelit
tentang tanggungjawab konstitusionalnya akan pembiayaan pendidikan sebesar 20%.
Berlatarbelakang masalah tersebut, judicial Review UU Sisdiknas dan APBN terhadap UUD
Negara RI Tahun 1945 kemudian ajukan. Keputusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, tanggal 19
Oktober 2005 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Implikasi dari putusan tersebut adalah bahwa pengalokasian anggaran pendidikan harus
mempunyai besaran 20 persen dari APBN dan APBD, dan tidak bisa lagi dilakukan secara
bertahap sebagaimana diartikan selama ini oleh berbagai kalangan.
Namunbelum lama setelah putusan tersebut keluar, Rapat Paripurna DPR menyetujui
pengesahan RUU APBN 2006 menjadi UU, padahalalokasianggaranpendidikandalam APBN
tersebut hanya berkisar kurang lebih 10 persen dari APBN. Terkait dengan alokasi anggaran
pendidikan yang masih jauh di bawah 20 persendari APBN, Menteri Keuangan menjelaskan
bahwa hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan keuangan Negara belum memungkinkan.
Padahal Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal
49 ayat 1 dengan sangat jelas mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan
biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBNpadasektorpendidikandan
minimal 20% dari APBD, tidak dapat dilakukan secara bertahap.Tidak lama setelah itu
keluarlah putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, tanggal 20 Februari 2008
menyatakanbahwaanggaranpendidikan minimal 20% dari APBN maupun APBD, di dalamnya
termasuk gaji pendidik dan biaya kedinasan. Mungkin kah ini hanya sebuah siasat pemerintah
yang menggambarkan tentang kurangnya komitmen politik pemerintah untuk meningkatkan
mutu pendidikan di Indonesia? Untuk menghindari beban biaya sebesar 20% dari total
anggaran?
Oleh karena itu saya rasa cukup beralasan dan patut pula kita renungkan kekhawatiran
dari Daniel Moh. Rosyid, selaku Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur sekaligus Tenaga Ahli
Menristek, yang sedikit menaruh kecurigaan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak bermutu
dan tidak kunjung berubah ini bisa jadi disengaja oleh para elite yang kini berkuasa di eksekutif
maupun legislatif. Sebab, warga negara yang cerdas akan membuat posisi mereka mudah
terancam dan money politics dengan berbagai variannya akan serta merta ditolak oleh warga
negara yang terdidik. Rasa pesimistis tersebut akan sejalan apabila kita hubungkan dengan
pendapat dari Henry Peter yang mengatakan, “Education makes people easy to lead, but difficult
to drive; easy to govern, but impossible to enslave”.
Padahal issue mengenai anggaran pendidikan merupakan salah satu elemen penting
untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Jauhnya persentase anggaran pendidikan
yang disetujui Panitia Anggaran DPR dengan persentase yang diwajibkan konstitusi dinilai
banyak pihak sebagai bentuk rendahnya komitmen Pemerintah terhadap dunia pendidikan.
Padahal bila kita pahami bersama, kemajuan pendidikan nasional memerlukan biaya yang tidak
sedikit. Bukan hanya untuk peningkatan kualitas sarana pembelajaran seperti media
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pembelajaran, laboratorium, ruang keterampilan, perlengkapan belajar, dan berbagai peranti
keras lainnya, akan tetapi juga pada aspek peningkatan kesejahteraan guru yang cukup penting
dan tidak bisa diabaikan. Semua itu akan bersinergi dan berbanding lurus dengan peningkatan
kualitas pendidikan. Namun tuntutan yuridis formal tersebut terbentur oleh berbagai dalih yang
dibuat oleh pemerintah dan DPR (eksekutif dan legialatif) tentang anggaran pendidikan. Maka
tidak salah memang ketika dinyatakan bahwa kebijakan identik dengan kebijakan pemerintah
yaitu kebijakan yang hanya menanamkan nilai-nilai kelompok elit yang memerintah saja (teori
kebijakan elit). Kalau memang ada komitmen dan political will dari Pemerintah dan DPR dengan
otoritas yang dimilikinya, seharusnya dapat memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen
di luar gaji guru dan biaya kedinasan.
b. Implementasi Pendanaan Pendidikan
Implementasi kebijakan pendanaan pendidikan sekarang sudah dapat kita lihat bersama.
Skenario progresif pemenuhan anggaran pendidikan yang disepakati bersama oleh DPR dan
Pemerintah pada tanggal 4 Juli 2005 yang lalu menetapkan kenaikan bertahap 2,7 persen per
tahun hingga 2009, dengan rincian kenaikan 6,6 % (2004), 9,29 % (2005), 12,01 % (2006),
14,68 % (2007), 17,40 % (2008), 20,1 % (2009), dan 20,2 % dari tahun 2011-2013. Sejak 2009,
2010, 2011, 2012 dan 2013, Indonesia sudah memiliki anggaran di atas 20%.
Implementasinya dapat dilihat dari perkembangan alokasi dan rasio terhadap APBN
adalah sebagai berikut :
Tabel Perkembangan alokasi dan rasio terhadap APBN
Tahun
Jumlah Dana
Persentase dari total APBN
2005
33,4 triliun
8,1% dari total APBN
2006
44,11 triliun
10,1% dari total APBN
2007
53,07 triliun
10,5% dari total APBN
2008
158,52 triliun
18,5% dari total APBN
2009
207,41 triliun
20,0% dari total APBN
2010
209,54 triliun
20,0 % dari total APBN
2011
266,9 triliun
20,2% dari total APBN
2012
286,6 triliun
20,2% dari total APBN
2013
336,8 triliun
20,2% dari total APBN

42

Prosiding Seminar Nasional
Menyemai Generasi Emas Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015:
dalam Paradigma Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya

Kalau dilihat sepintas, peningkatan anggaran pendidikan di atas cukup mencengangkan,
terjadi kenaikan rasio yang sangat signifikan. Namun secara total, gaji guru memakan
persentase yang sangat besar dari total anggaran pendidikan dari tahun 2009.
Hal tersebut secara yuridis tidaklah salah mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi
bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas sepanjang
mengenai frasa “gaji pendidik dan biaya kedinasan” bertentangan dengan UUD 1945. Oleh
karena itu, pemerintah diwajibkan memasukan gaji pendidik dan biaya kedinasan dalam
anggaran pendidikan 20 persen.
Putusan MK merupakan ancaman serius bagi masa depan pendidikan Indonesia. Dari
sudut anggaran, akan terjadi ketimpangan dalam pembiayaan. Alokasi biaya rutin, terutama
pembayaran gaji dan tunjangan penyelenggara pendidikan pasti membengkak.
Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional,
pengertian pendidik sangat luas. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga
kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Artinya, komponen biaya rutin seperti gaji yang akan dimasukan dalam anggaran
pendidikan jauh lebih banyak dari perkiraan sekarang. Sudah pasti dalam proses penganggaran,
pembayaran gaji akan menjadi prioritas. Sedangkan program untuk membuka akses bagi warga
dan meningkatkan kualitas pelayanan tinggal menunggu sisa anggaran. Konsekuensinya, alokasi
pelayanan dan peningkatan kualitas belajar mengajar seperti perbaikan dan perawatan gedung
sekolah serta penyediaan buku pelajaran berkurang secara drastis. Dengan demikian dalam
alokasi 20% tersebut maka kenaikan ini hanyalah sebuah kenaikan semu belaka.
Kenaikan alokasi pendanaan pendidikan ini hanyalah sekedar siasat pemerintah untuk
menghindar ”vonis mati” dari Mahkamah Konstitusi namun tanpa implementasi yang riil. Hal ini
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telah mencerminkan bahwa Pemerintah tidak memiliki cukup komitmen pada dunia
pendidikan.
Sesuai dengan amanat pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam Buku I RKP 2013
yang menjelaskan bahwa tujuan dan visi pembangunan pendidikan yaitu menuntaskan program
wajib belajar (wajar) pendidikan dasar sembilan tahun bagi sekitar 45 juta siswa SD dan SMP,
meningkatkan kualitas pendidikan, serta jaminan atas keberlangsungan program pendidikan
bagi generasi selanjutnya, maka dalam rincian RAPBN 2013 pemerintah akan mengalokasikan
biaya tersebut ke dalam masing-masing sasaran pembangunan berikut ini :
1. melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah untuk membebaskan biaya pendidikan
dalam rangka penuntasan wajar 9 tahun;
2. menyediakan bantuan bagi siswa yang kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan dan
memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi; serta
3. menyediakan tunjangan yang lebih banyak bagi profesi guru dengan tujuan peningkatan
kualitas pendidikan
Meningkatnya belanja publik di sektor pendidikan telah sangat bantu memperluas akses,
dan meningkatkan angka partisipasi sekolah selama satu dekade terakhir, terutama di kalangan
siswa miskin. Namun, peningkatan angka partisipasi ini lebih terlihat di tingkat wajib belajar 9
tahun, yakni sekolah dasar dan level pendidikan menengah pertama. Walaupun meningkat
namun sedikitnya ada 173 kabupaten yang hingga kini masih belum tuntas program wajib
belajar 9 tahunnya. Sejumlah sekolah di kabupaten tersebut letaknya di wilayah terpencil dan
kepulauan. APK 173 kabupaten tersebut, kurang dari 95 persen. Ada 140 ribu anak usia 13-15
tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Jumlah itu tersebar di 173 kabupaten/ kota di
seluruh Indonesia. Sedangkan akses terhadap level pendidikan menengah atas dan perguruan
tinggi (walau meningkat secara rata-rata) masih tergolong sangat rendah di kalangan siswa
miskin
Selain itu, skor Indonesia dalam sejumlah tes internasional menunjukkan bahwa kualitas
pendidikan di Indonesia masih sangat rendah, dan belum menunjukkan perkembangan
signifikan. Segala kemajuan dari segi akses hanya akan berarti jika siswa-siswa dapat lulus
sekolah dengan sejumlah keterampilan mendasar.
Sementara itu, dengan porsi anggaran yang cukup besar untuk membayar gaji guru serta
membiayai program sertifikasi guru, kualitas guru masih belum menunjukkan banyak
perubahan. Program sertifikasi guru telah membantu memperbaiki kesejahteraan guru, namun
belum terlihat adanya bukti bahwa program sertifikasi ini diikuti dengan semakin membaiknya
kualitas guru/siswa. Di sisi lain, anggaran untuk fasilitas pendidikan sangat kecil. Keterbatasan
dana perbaikan fasilitas pendidikan ini meninggalkan banyak sekolah rusak. Berdasarkan data
Kemendiknas, secara nasional saat ini Indonesia memiliki 899.016 ruangkelas SD
namunsebanyak 293.098 (32,6%) dalam kondisi rusak. Sementara pada tingkat SMP, saat ini
Indonesia memiliki 298.268 ruang kelas namun ruang kelas dalam kondisi rusak mencapai
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125.320 (42%).Selain itu ketersediaan prasarana pendidikan disekolah terbatas dan cenderung
memburuk.
Padahal pencapaian pembangunan pendidikan terlihat dari ketersediaan sarana
prasarana pendidikan. Kurangnya jumlah, rendahnya kualitas, tidak meratanya ketersebaran
tenaga guru juga masih menjadi masalah besar dalam dunia pendidikan. PengamatPendidikan
Muhammad Zuhdan mengatakan bahwa tercatat ada 1,3 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia
terancamputussekolah. Sementaradarisisipengajar, sebanyak 1,44juta guru dari 2,92 juta guru
di Indonesia belumberpendidikan Strata 1 (S-1). Jumlah itusetaradengan 49,3persendari total
guru di Indonesia. Begitujugadaripersyaratansertifikasi, hanya 2,06 juta guru atausekitar 70,5%
guru yang memenuhi syarat sertifikasi sedangkan 861.670 guru lainnya belum memenuhi
syarat sertifikasi.
Lantas bagaimana siswa mau berprestasi jika sarana dan prasarana sekolah tidak layak
dan guru yang kurang berkualitas. Semrawutnya persoalan anggaran ini tentu berdampak
pendidikan gratis yang belum dapat dinikmati semua kalangan, akses pendidikan terbatas dan
fasilitas sekolah masih banyak yang rusak. Lantas dengan alokasi dana seperti ini, sarana
prasarana yang seperti ini, bagaimana mutu pendidikan di Indonesia, tentu sudah dapat
diprediksi. Banyaknya siswa tidak lulus dalam Ujian Nasional hanya merupakan salah satu
indikasi masih rendahnya mutu pendidikan kita.
c. Analisis kebijakan
Anita Lie dalam artikelnya yang berjudul “Pendidikan dalam Dinamika Globalisasi”
mengemukakan bahwa untuk memajukan dunia pendidikan dibutuhkan suatu komitmen dan
kemauan yang kuat dari tampuk kepemimpinan nasional. Kalau memang ada komitmen dan
political will dari Pemerintah dan DPR dengan otoritas yang dimilikinya, seharusnya dapat
memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen di luar gaji guru dan biaya kedinasan. Tidak
adanya kemauan ekskutif dan legislatif untuk benar-benar menjalankan kewajiban
konstituional tersebut membuat Indonesia harus membayarnya dengan mutu pendidikan yang
rendah. Padahal dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, secara jelas dinyatakan bahwa pemerintah
mempunyai suatu kewajiban konstitusi (constitutional obligation) untuk memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Implementasi pemenuhan anggaran 20%
yang bercampur dengan gaji pendidik dan biaya kedinasan merupakan sebuah pengkhianatan
terhadap kewajiban konstitusional pemerintah. Implementasi seperti ini, membuat pendanaan
pendidikan menjadi tidak efektif. Untuk itu pemerintah sudah seharusnya meninjau ulang
kebijakan alokasi pendanaan pendidikan dan benar-benar mengalokasikan 20% dana dari
APBN dan APBD untuk pendidikan diluar gaji guru dan biaya kedinasan.
Martin Cornoy mengarahkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari
kebijakan negara (state police). Political will dan power government memiliki pengaruh besar
dalam setiap kebijakan pendidikan. Sikappemerintah yang terus berupaya menyiasati
pemenuhan alokasi anggaran 20 persen untuk sector pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya
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kedinasan menunjukkan dua hal.Pertama, tidak ada niat baik pemerintah untuk memenuhi
amanat konstitusi. Kedua,pemerintah tidak menempatkan pendidikan sebagai sector prioritas
dalam mendorong kemajuan bangsa.
Opsi Kebijakan
Meninjau ulang kebijakan alokasi pendanaan pendidikan 20% dana dari APBN dan APBD
untuk sektor pendidikan diluar gaji pendidik dan biaya kedinasan adalah sebuah keharusan.
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MODEL PEMBELAJARAN EKONOMI DI SMA
SESUAI DENGAN KURIKULUM 2013
Oleh:
Dr.Endang Mulyani,M.Si
(Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta)
endangmulyani_uny@yahoo.com
Abstrak
UU (Undang-Undang) No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal
3 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut dan
mewujudkan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan
luas, maka Kurikulum 2013 dirancang secara utuh, tidak hanya mencakup aspek kognitif dan
psikomotor tetapi juga sikap spiritual dan sikap sosial. Hal ini tampak dari Kompetensi Inti (KI)
1 dan 2 pada kerangka dasar dan struktur kurikulum Ekonomi di SMA (Sekolah Menengah
Atas) Tahun 2013. Untuk itu Guru diharapkan mampu mengaitkan KI 3 dan KI 4 beserta KD-KD
(Kompetensi Dasar)-nya dengan KI 1 dan KI 2 beserta KD-KD, sehingga aspek sikap,
keterampilan, dan pengetahuan dapat dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan
nyata.Untuk mencapai tiga kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik secara
komprehenshif, dalam kurikulum terbaru (2013) telah diterapkan pendekatan scientific dalam
pembelajaran. Mengajar dengan menggunakan pendekatan saintific bukan sekedar
menstransfer bahan ajar kepada siswa, dan juga bukan sekedar penuangan bahan ajar ke dalam
benak siswa, namun belajar memerlukan keterlibatan siawa aktif dan perbuatan siswa sendiri
melaluhi beberapa tahapan yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan
menyajikan. Dalam implementasi kurikulum 2013,
pembelajaran scientific dalam
matapelajaran ekonomi dapat diperkuat dengan model-model pembelajaran seperti model
pembelajarn berbasis projek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran inquiry maupun
model pembelajaran yang lain yang dianggap sesuai.
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PENDAHULUAN
Berbicara mengenai proses pembelajaran ekonomi di sekolah seringkali membuat kita
kecewa. Banyak permasalahan yang terkait dengan pembelajaran, ekonomi, seperti: a) banyak
siswa mampu menyajikan materi ajar ekonomi yang diterimanya pada tataran tingkat hapalan
dengan baik, tetapi pada kenyataannya mereka kurang memahaminya, b) sebagian besar siswa
kurang mampu menghubungkan antara materi ekonomi yang mereka pelajari dengan manfaat
dari pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, c) sebagain siswa memiliki kesulitan
untuk memahami konsep ekonomi sebagaimana yang diajarkan oleh guru dengan
menggunakan sesuatu yang abstrak ketika menggunakan metode ceramah.
Di sisi lain, kita berharap agar siswa dapat memahami konsep-konsep hubungannya
dengan masyarakat dan lingkungan pada umumnya dimana mereka akan hidup dan bekerja.
Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan yaitu:
a. Bagaimana cara yang terbaik untuk membelajarkan berbagai konsep ekonomi yang
diajarkan, sehingga semua siswa dapat mengingatnya lebih lama atas konsep
tersebut ?
b. Bagaimana cara agar siswa mampu memahami materi ekonomi sebagai bagian
yang saling berhubungan dan membentuk satu pemahaman yang utuh ?
c. Bagaimana seorang guru dapat berkomunikasi secara efektif dengan siswanya yang
terkait dengan pertanyaan tentang arti dari suatu materi ekonomi, dan hubungan
antara materi/pengetahuan lain yang berhubungan dengan materi ekonomi yang
sedang dipelajari ?
d. Bagaimana cara membuka wawasan berpikir yang beragam dari siswa, sehingga
mereka dapat mempelajari berbagai konsep ekonomi dan mampu mengaitkannya
dengan kehidupan nyata.
Empat permasalahan tersebut di atas merupakan tantangan yang dihadapi oleh guru
ekonomi setiap hari.
UU (Undang-Undang) No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal
3 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut dan
menjawab empat permasalahan di atas, maka Kurikulum 2013 dirancang secara utuh, tidak
hanya mencakup aspek kognitif dan psikomotor tetapi juga sikap spiritual dan sikap sosial. Hal
ini tampak dari Kompetensi Inti (KI) 1 dan 2 pada kerangka dasar dan struktur kurikulum
Ekonomi di SMA (Sekolah Menengah Atas) Tahun 2013. Guru diharapkan mampu mengaitkan
KI 3 dan KI 4 beserta KD-KD (Kompetensi Dasar)-nya dengan KI 1 dan KI 2 beserta KD-KD,
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sehingga aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan dapat dikembangkan dan diterapkan
dalam kehidupan nyata.
Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) telah menyusun sejumlah
dokumen pendukung untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 antara lain Kerangka Dasar
dan Struktur Kurikulum yang berisi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dan Silabus serta
Implementasi Kurikulum. Dengan kata lain tentang apa, mengapa, dan bagaimana mata
pelajaran Ekonomi berfungsi dalam konteks sistem pendidikan dan kurikulum secara nasional
sudah didukung dengan regulasi dan dokumen yang lengkap. Dalam kurikulum terbaru (2013)
telah diterapkan pendekatan saintific dalam pembelajaran di berbagai sekolah di Indonesia.
Mengajar dengan menggunakan pendekatan saintific bukan sekedar menstransfer bahan ajar
kepada siswa, dan juga bukan sekedar penuangan bahan ajar ke dalam benak siswa. Namun
belajar memerlukan keterlibatan siawa aktif dan perbuatan siswa sendiri melaluhi beberapa
tahapan yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan menyajikan.
MATA PELAJARAN EKONOMI DALAM KURIKULUM 2013
Rasional Pengembangan KI dan KD Mata Pelajaran Ekonomi
Kompetensi Inti (KI) adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi
Lulusan yang harus dimiliki Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi
Inti juga menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills.
Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:
1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.
Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas
tertentu. Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan
dengan sikap keagamaan (Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan
(Kompetensi Inti 3), dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Keempat kelompok itu
menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa
pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan, dan
sosial dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching) yaitu pada waktu peserta didik
belajar tentang pengetahuan (Kompetensi Inti 3) dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti
4).
Pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam mata pelajaran Ekonomi, materi
yang
dikembangkan diawali dari KI 3 dan KI 4, harus mendukung pencapaian KI 1 dan KI 2. Materi
yang dikembangkan dalam pencapaian KI 1, guru dalam menyajikan materi pelajaran Ekonomi
dapat menghubungkan dengan cara menghargai ajaran agama dalam berpikir dan berperilaku
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sebagai penduduk Indonesia. Sebagai contohnya, guru memberikan pemahaman dan
penghayatan ajaran suatu agama ataupun segala keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
diperlukan dalam kehidupan. Demikian halnya, materi yang dikembangkan dalam mata
pelajaran Ekonomi untuk mendukung pencapaian KI 2, guru dalam menyampaikan materi
memiliki muatan untuk membentuk perilaku hormat pada orang lain sebagai salah satu
perilaku untuk membangun karakter bangsa yang baik, hormat pada orang tua, hormat murid
pada gurunya, hormat antar agama, suku, budaya daerah, peduli terhadap sesama, saling
memaafkan, tolong menolong. Dalam proses pembelajaran Ekonomi, penyampaian materi harus
mengacu pada pencapaian KI 1 dan KI 2. Misal: pembelajaran tentang “ Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank” (KD 3) dan KD 4 harus mendukung pencapaian KD 2 (jujur) dan KD 1
(sikap menghargai keberadaan lembaga keuangan).
Kompetensi Inti merupakan landasan pengembangan Kompetensi Dasar. Kompetensi
Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh peserta didik
melalui pembelajaran. Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk
setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah konten atau
kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang bersumber pada
kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan
memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata
pelajaran. Kompetensi Dasar mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan
keterampilan. Kompetensi Dasar dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran,
pengalaman belajar, mata pelajaran sesuai dengan Kompetensi inti.
Mata pelajaran Ekonomi merupakan program pendidikan yang berorientasi aplikatif,
pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan
sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Alur Pengembangan KI dan KD Ekonomi
KI dan KD yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 merupakan hasil evaluasi dari
SKL Baru dan SK-KD Lama Mata Pelajaran per kelas. Evaluasi dilakukan dengan
mempertahankan SK dan KD lama yang sesuai dengan SKL baru, merevisi SK dan KD lama yang
disesuaikan dengan SKL baru, dan menyusun SK dan KD baru.
Hasil evaluasi tersebut merupakan sumber kompetensi untuk setiap mata pelajaran
yang dirumuskan dalam empat Kompetensi Inti. Kompetensi inti tersebut terdiri atas
Kompetensi Inti 1 yang berorientasi mengembangkan sikap spriritual, Kompetensi Inti 2
berorientasi mengembangkan sikap sosial, Kompetensi Inti 3 yang berorientasi
mengembangkan pengetahuan, dan Kompetensi Inti 4 yang berorientasi mengembangkan
keterampilan peserta didik.
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DESAIN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN EKONOMI
Kerangka Pembelajaran
Kompetensi Inti 1 (KI-1) dikembangkan untuk membangun sikap spiritual peserta didik,
sedangkan Kompetensi Inti2 (KI-2) dikembangkan untuk membangun sikap sosial. Kompetensi
Inti 1 dan 2 tersebut tidak disampaikan dalam bentuk uraian materi melainkan sebagai dampak
pengiring atau dampak penyerta (nurturent effect) setelah peserta didik melewati proses
pembelajaran melalui Kompetensi Inti 3 dan 4. Jadi, materi pembelajaran yang bersifat kognitif
ada di Kompetensi Inti 3 dan yang bersifat psikomotor atau keterampilan ada di Kompetensi
Inti 4.
Sikap spiritual dan sosial dimiliki melalui aktivitas “Menerima,Menjalankan,
Menghargai, Menghayati,dan Mengamalkan”. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas “Mengingat,
Memahami, Menerapkan, Menganalisis, Mengevaluasi, Mencipta. Keterampilan diperoleh
melalui “Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, Menyaji , dan Mencipta”. Pengetahuan dan
keterampilan
dimiliki melalui proses mengamati, bertanya, asosiasi, eksplorasi, dan
komunikasi. Keterkaitan antara Kompetensi Inti,
Dalam implementasinya, kurikulum 2013, termasuk mata pelajaran Ekonomi, sangat
menekankan pengenalan peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga mereka tidak
asing dengan lingkungan sekitarnya. Walaupun pembahasan materi ekonomi memiliki cakupan
nasional, namun selalu dikaitkan dalam konteks lokal. Aktivitas mengamati, bertanya,
mengumpulkan informasi, dan aktivitas lainnya selalu sampai pada konteks lokal daerahnya
masing-masing.
Pendekatan Pembelajaran Ekonomi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013
Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas, Kurikulum 2013
dikembangkan dengan penyempurnaan sejumlah pola pikir yang dikembangkan pada
kurikulum sebelumnya. Salah satu diantaranya adalah pola pembelajaran pasif menjadi
pembelajaran aktif-mencar
Pola pikir yang berubah tersebut, menuntut juga perubahan dalam pendekatan
pembelajarannya. Pendekatan Scientific atau ilmiah dipilih sebagai pendekatan dalam
pembelajaran dalam kurikulum 2013 termasuk dalam pembelajaran mata pelajaran ekonomi.
Peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas ilmiah yaitu
mengamati (observing), menanya (questioning), mencoba (exsperimenting), menalar
(associating) dan membentuk jejaring (networking).
1. Mengamati (Observing)
Kegiatan mengamati dapat dilakukan dalam dua cara yaitu pengamatan langsung di
lapangan atau di luar sekolah terhadap objek yang dipelajari dan pengamatan secara tidak
langsung dengan memperhatikan data, gambar, foto, tayangan film tentang objek dipelajari.
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Pengamatan juga dapat dilakukan dengan meminta peserta didik mengingat kembali objek atau
peristiwa yang pernah mereka lihat atau alami.
Kegiatan mengamati dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran Ekonomi, dilakukan
dengan menempuh langkah-langkah berikut ini.
1.
2.
3.
4.
5.

Menentukan objek apa yang akan diobservasi
Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi
Menentukan secara jelas data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder
Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi
Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data
agar berjalan mudah dan lancar
6. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti menggunakan
buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya.
Secara lebih luas, alat atau instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi,
dapat berupa daftar cek (checklist), skala rentang (rating scale), catatan anekdotal (anecdotal
record), catatan berkala, dan alat mekanikal (mechanical device). Daftar cek dapat berupa suatu
daftar yang berisikan nama-nama subjek, objek, atau faktor-faktor yang akan diobservasi. Skala
rentang, berupa alat untuk mencatat gejala atau fenomena menurut tingkatannya. Catatan
anekdotal berupa catatan yang dibuat oleh peserta didik dan guru mengenai aktivitas-aktivitas
luar biasa yang ditampilkan oleh subjek atau objek yang diobservasi.
Praktik observasi dalam pembelajaran termasuk pembelajaran ekonomi hanya akan
efektif jika peserta didik dan guru melengkapi diri dengan dengan alat-alat pencatatan dan alatalat lain, seperti: (1) tape recorder, untuk merekam pembicaraan; (1) kamera, untuk merekam
objek atau kegiatan secara visual; (2) film atau video, untuk merekam kegiatan objek atau
secara audio-visual; dan (3) alat-alat lain sesuai dengan keperluan.
2. Menanya (Questioning)
Setelah proses observasi selesai, maka aktivitas berikutnya adalah peserta didik
mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan hasil pengamatannya. Jadi, aktivitas menanya
bukan aktivitas yang dilakukan oleh guru, melainkan oleh peserta didik berdasarkan hasil
pegamatan yang telah mereka lakukan.
Aktivitas menanya merupakan keterampilan yag perlu dilatih. Kelemahan pendidikan
selama ini salah satunya karena peserta didik tidak biasa mengemukakan pertanyaan sebagai
hasil dari proses berfikir yang mereka lakukakan. Keterampilan menyusun pertayaan ini sangat
penting untuk melatih daya kritisnya.
3. Mencoba (Experimenting) atau Mengumpulkan Data
Eksperimen biasa dilakukan dalam pembelajaran IPA, Eksperimenting dalam
pembelajaran Ekonomi berbeda dengan mata pelajaran IPA. Kegiatan eksperimenting dalam
IPA banyak menggunakan bahan dan alat. Dalam pembelajarn Ekonomi pengertian mencoba
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disini dapat diartikan secara sempit seperti menunjukkan dan dapat diartikan secara luas yaitu
membuktikan. Tahap ketiga dalam pembelajaran ekonomi atau ilmu sosial bisa diartikan
tahapan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. untuk menjawab
permasalahan yang dirumuskan pada tahap kedua. Misalnya membaca teori/materi yang
terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Data dan informasi dapat diperoleh secara
langsung dari lapangan (data primer) maupun dari berbagai bahan bacaan (data sekunder).
Hasil pengumpulan data tersebut kemudian menjadi bahan bagi peserta didik untuk melakukan
penalaran antara satu data atau fakta degan data atau fakta lainnya untuk dikaji ada tidaknya
asosiasi diantara keduanya.
4. Menalar (Associating)
Setelah proses mengumpulkan informasi, aktivitas berikutnya adalah menalar. Menalar
adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi
untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran
ilmiah. Istilah menalar di sini merupakan padanan dari associating, bukan merupakan
terjemanan dari reasoning, meski istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. Karena itu,
istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan
pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif.
Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide
dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan
memori.
Hasil dari aktivitas menalar adalah munculnya kesimpulan. Pengertian menyimpulkan
disini mengandung dua pengertian, yaitu mengaitkan konsep dalam Ekonmi itu sendiri dan
mengaitkan konsep yang diperoleh dengan dunia nyata. Hasil praktek yang diperoleh oleh siswa
digunakan untuk aplikasi dalam dunia nyata dikaitkan dengan pengetahuan.
5. Membangun jejaring (networking) atau Menyajikan
Membangun jejaring dalam konteks pendekatan pembelajaran scientific dapat berupa
penyampaian hasil atau temuan kepada pihak lain. Keterampilan menyajikan atau
mengkomunikasikan hasil temuan atau kesimpulan sangat penting dilatih sebagai bagian
penting dalam proses pembelajaran. Dengan kemampuan tersebut, peserta didik dapat
mengkomunikasikan secara jelas, santun, dan beretika.
Strategi dan Metode Pembelajaran Ekonomi
Implementasi pendekatan scientific seperti yang diharapkan dalam kurikulum 2013
memerlukan strategi yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Implementasi pendekatan
scientific diperlukan pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki sekolah secara efektif agar guru
dan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Beberapa strategi
yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut adalah:
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1. Guru
a. Guru merancang kegiatan pembelajaran Ekonomi secara rinci pada awal semester agar
memiliki gambaran utuh schedule pembelajaran ekonomi.
b. Guru mata pelajaran Ekonomi merancang skenario pembelajaran, sumberdaya yang
diperlukan, lokasi kegiatan, untuk setiap pertemuan.
c. Guru menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi
(multimedia), data dan informasi pendukung pembelajaran scientific.
2. Peserta Didik
a. Peserta didik dibiasakan berfikir kritis melalui proses pengamatan terhadap objek atau
peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya yang terkait dengan aktivitas ekonomi.
b. Peserta didik dibiasakan mengajukan sejumlah pertanyaan dan pendapat dari apa yang
diamatinya.
c. Peserta didik dibiasakan menelusuri data dan infomasi untuk mencari jawaban dari
pertanyaan yang diajukannya.
d. Peserta didik dibiasakan mengolah data dan informasi yag diperolehnya
e. Peserta didik dibiasakan mencoba atau melakukan percobaan untuk menjawab atau
membuktikan pertanyaan yang diajukannya
f. Peserta didik dibiasakan mengumpulkan informasi baik dari buku maupun dari
lapangan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan
g. Peserta didik dibiasakan menganalisis data dan infomasi yang diperolehnya
h. Peserta didik dibiasakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi dari hasil
analisisnya
i. Peserta didik dibiasakan berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran dengan sesama
temannya
j. Peserta didik dibiasakan untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang ada di
masyarakat sebagai sumber data dan informasi
k. Peserta didik dibiasakan mengomunikasikan hasil kesimpulan di depan kelas atau
melaluhi media yang lain dalam bentuk power point, peta konsep,poster atau dalam
bentuk yang lain
3. Kelas
a. Kelas dirancang yang kondusif agar memenuhi tuntutan kegiatan pembelajaran
scientific.
b. Kelas dilengkapi dengan sarana pendukung pembelajaran, misalnya LCD, Labtop, akses
internet.
4. Sekolah
a. Sekolah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran di
dalam kelas.
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b. Sekolah menata lingkungan sekitar atau halaman sekolahnya untuk mendukung
kegiatan pembelajaran di luar kelas
c. Sekolah membuat sejumlah kebijakan yang mendukung terlaksananya pembelajaran
yang sesuai dengan tuntutan pendekatan scientific dalam kurikulum 2013.
d. Sekolah menjalin kerjasama dengan masyarakat dan lembaga lainnya untuk mendukung
pelaksanaan pembelajaran.
e. Sekolah melakukan monitoring dan evaluasi tentang keterlaksanaan pembelajaran.
f. Sekolah membangun jejaring dengan lembaga lain dalam kaitannya dengan kegiatan
pembelajaran, misalnya lembaga pemerintah dan swasta.
5. Lingkungan Masyarakat Sekitar
a. Lingkungan masyarakat sekitar sekolah dapat dijadikan lokasi kegiatan pembelajaran
Ekonomi
b. Lingkungan masyarakat sekitar yang terkait dengan aktivitas ekonomi (seperti toko,
UMKM, warung) dapat dijadikan sumber pembelajaran Ekonomi

MODEL-MODEL PEMBELAJARAN EKONOMI
Dalam mengimplementasikan desain pembelajaran dengan metode scientifik tersebut
dapat diperkuatdengan model-model pembelajaran antara lain: Pembelajaran Berbasis Masalah
(Problem Based Instruction),Pembelajaran
Berbasis Proyek (Project Based Learning),
Menemukan (Inquiry), maupun model pembelajaran yang lain yang sesuai.
1.Inquiry (Mencari)
Proses pembelajaran pada metode inquiry ini didasarkan pada pencarian dan penemuan
melalui proses berfikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari
mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Dengan demikian dalam proses
perencanaannya guru tidak mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal, akan tetapi
merancang pembelajaran yang memungkinkan dapat menemukan sendiri materi yang harus
dipelajari. Dalam hal ini siswa berperan aktif untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban
dari berbagai masalah sehingga siswa memperoleh pengalaman-pengalaman dan berhasil
menemukan konsep melalui pengalaman tersebut.
Langkah-langkah dalam model Inquiri : 1) merumuskan masalah, 2) mengumpulkan hipotesis,
3) mengumpulkan data, 4) mengevaluasi bukti-bukti, 5) melakukan evaluasi dengan cara
membandingkan kejadian diberbagai tempat melalui studi literature yang telah ditunjukkan
oleh guru, 6) membuat kesimpulan.
2.Metode Pembelajaran Berbasis Proyek
Menurut Waras Khamdi, (2008: 70), Konsep pembelajaran berbasis proyek mirip dengan
pembelajaran berbasis masalah yang dikonsepsikan sebagai model pembelajaran yang dapat
menggiatkan semua siswa. Strategi-strategi pembelajarannya ideal untuk kelas yang heterogen
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di mana siswa dapat bekerja kolaboratif untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran Berbasis
Proyek (project-based learning) dikonsepsikan sebagai model pembelajaran yang berpusat pada
proses, relatif berjangka waktu, berfokus pada masalah, unit pembelajaran bermakna dengan
mengitegrasikan konsep-konsep dari sejumlah komponen pengetahuan, studi lapangan, dan
kegiatan pembelajaran berlangsung secara kolaboratif dalam kelompok yang heterogen.Arif
Rahman (2009: 258) berpendapat tentang pembelajaran berbasis proyek sebagai berikut:
Project Based Learning (Pembelajaran Berbasis proyek) merupakan salah satu cara
pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak dengan persoalan
sehari-hari yang harus dipecahkan secara kelompok. Metode proyek berasal dari
gagasan John Dewey tentang konsep learning by doing yakni proses perolehan hasil
belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya,
terutama proses penguasaan anak tentang bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan
yang terdiri atas serangkaian tingkah laku untuk mencapai tujuan. Dengan
menggunakan metode proyek, anak memperoleh pengalaman belajar dalam berbagai
pekerjaan dan tanggung jawab untuk dapat dilaksanakan secara terpadu dalam
rangka mencapai tujuan bersama.
Ada tiga kategori umum penerapan proyek, yakni mengembangkan keterampilan,
meneliti permasalahan dan menciptakan solusi dari permasalahan yang kompleks. Kreativitas
dari individu menyelesaikan suatu proyek membantu perkembangan pertumbuhan individu itu
sendiri. Berdasarkan hasil riset bahwa PBL memberikan kemampuan kognitif dan motivasi yang
menghasilkan peningkatan pembelajaran dan kemampuan
untuk lebih baik
mempertahankan/menerapkan pengetahuan dan kemampuan berpikir sehingga berdampak
meningkatnya hasil belajar siswa (http://basorsuhada.blogspot.com).
Jadi pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berfokus pada
konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama (central) dari suatu disiplin, melibatkan siswa dalam
kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, memberi peluang siswa
bekerja secara otonom mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan
produk karya siswa bernilai, dan realistik.
Pembelajaran berbasis proyek terutama dikembangkan untuk membantu siswa
mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan masalah dalam penugasan
(proyek) belajar peranan orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau
simulasi, dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri. Uraian rincian terhadap ketiga
tujuan ini diuraikan sebagai berikut:
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1)

Metode proyek merupakan salah satu cara yang ditempuh guru untuk memberikan
pengalaman belajar agar anak didik memperoleh keterampilan dalam memecahkan
persoalan sehari- hari lebih baik.

2)

Melalui pembelajaran berbasis proyek diharapkan siswa mendapat kesempatan
untuk menggunakan kemampuan, keterampilan dan minta serta kebutuhannya
terpadu dengan kemampuan, dan minat serta kebutuhan siswa lain dalam mencapai
tujuan kelompok.
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3)

Pembelajaran berbasis proyek diharapkan dapat memberi pengalaman belajar untuk
mengembangkan kemampuan berpikir dan penalaran, karena proyek merupakan
salah satu bentuk pemecahan masalah.

4)

Metode proyek bertujuan mengembangkan kemampuan mengadakan hubungan
siswa dengan siswa lain dalam kelompok, yang dapat menimbulkan kecenderungan
berpikir, merasakan dan bertindak lebih kepada tujuan kelompok dari pada diri
sendiri. Dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek, tugas proyek dapat berupa
penelitihan, observasi maupun tugas proyeknya dapat berupa proyek yang terkait
dengan pengembangan kewirausahaan siswa.

3. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)
Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning), selanjutnya disingkat PBM,
mula-mula dikembangkan pada sekolah kedokteran di Ontario Kanada pada 1960-an (Barrows,
1996). Pendekatan ini dikembangkan sebagai respon atas fakta bahwa para dokter muda yang
baru lulus dari sekolah kedokteran itu memiliki pengetahuan yang sangat kaya, tetapi kurang
memiliki keterampilan memadai untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam praktik
sehari-hari. Perkembangan selanjutnya, PBM secara lebih luas diterapkan di berbagai mata
pelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. PBM adalah pembelajaran yang menggunakan
masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai
konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan
berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. PBM sejalan dengan filosofi
konstruktivisme yang menekankan peserta didik untuk secara aktif membangun
pengetahuannya sendiri melalui interaksinya dengan masalah nyata. Tujuan utama PBM
bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada peserta didik, melainkan pada
pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus
mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara akktif membangun pengetahuan
sendiri.
Langkah-langkah PBM
Pada dasarnya, PBM diawali dengan aktivitas peserta didik untuk menyelesaikan
masalah nyata yang ditentukan atau disepakati. Proses penyelesaian masalah tersebut
berimplikasi pada terbentuknya keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah dan
berpikir kritis serta sekaligus membentuk pengetahuan baru. Proses tersebut dilakukan
dalam tahapan-tahapan atau sintaks pembelajaran yang disajikan pada Tabel 1 berikut.

57

Prosiding Seminar Nasional
Menyemai Generasi Emas Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015:
dalam Paradigma Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya

Tabel 1. Sintaks atau Langkah-Langkah PBM
Tahap
Tahap 1
Mengorientasikan
peserta didik terhadap
masalah
Tahap 2
Mengorganisasi peserta
didik untuk belajar
Tahap 3
Membimbing
penyelidikan individual
maupun kelompok
Tahap 4
Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Tahap 5
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Aktivitas Guru dan Peserta didik
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan
sarana atau logistik yang dibutuhkan. Guru
memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam
aktivitas pemecahan masalah nyata yang dipilih
atau ditentukan
Guru membantu peserta didik mendefinisikan
dan mengorganisasi tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah yang sudah
diorientasikan pada tahap sebelumnya.
Guru mendorong peserta didik untuk
mengumpulkan informasi yang sesuai dan
melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan
kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan
masalah.
Guru membantu peserta didik untuk berbagi
tugas dan merencanakan atau menyiapkan
karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan
masalah dalam bentuk laporan, video, atau
model.
Guru membantu peserta didik untuk melakukan
refleksi atau evaluasi terhadap proses
pemecahan masalah yang dilakukan

(Sumber: Nur, 2011)

PENUTUP
Kualitas mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perecanaan dan proses
pembelajaran yang dilakukan guru terhadap para siswanya. Perencanaan pembelajaran sangat
penting untuk membantu guru dan siswa dalam mengkreasi, menata, dan mengorganisasi
pembelajaran sehingga memungkinkan peristiwa belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan
belajar. Pendekatan pembelajaran sangat diperlukan untuk memandu proses belajar secara
efektif. Pendekatan pembelajaran yang efektif adalah pendekatan pembelajaran yang memiliki
landasan teoretik yang humanistik, lentur, adaptif, berorientasi kekinian, mudah dilakukan,
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dapat mencapai tujuan dan hasil belajar. Pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada
bidang studi termasuk Ekonomi hendaknya dikemas koheren dengan hakikat pendidikan
bidang studi tersebut.
Secara filosofis, tujuan pembelajaran adalah untuk memfasilitasi siswa dalam
penumbuhan dan pengembangan kesadaran belajar, sehingga mampu melakukan olah pikir,
rasa, dan raga dalam memecahkan masalah kehidupan di dunia nyata. Pembelajaran yang
monoton dirasakan membosankan bagi siswa.
Pembelajaran Ekonomi di SMA, sesuai dengan kurikulum 2013 idealnya dilaksanakan
dengan pendekatan ilmiah (scientific approach). Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk
memilih dan melaksanakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta
didik serta kondisi pembelajaran lainnya, sehingga tujuan pembelajaran Ekonomi dapat dicapai
dengan maksimal.
Dalam implementasinya di lapangan, pembelajaran ekonomi walaupun sudah
dianjurkan menggunakan pendekatan saintific, namun guru masih diberi peluang dan ruang
untuk mencari, menemukan, dan melaksanakan pendekatan/strategi pembelajaran ekonomi
yang lain, sesuai dengan karakteristik, kepentingan, dan kondisi di lapangan/sekolah masingmasing diperkuat dengan pendekatan berbasis proyek, pendekatan berbasis masalah, dan
inquiry.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PBI
DALAM UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR IPS
DAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI VERBAL
SISWA KELAS VIII B SMP NEGERI 2 KOKAP
Oleh :
Sujianto, S.Pd.
(Guru SMP Negeri 2 Kokap Kabupaten Kulonprogo)
Abstrak
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar IPS dan
kemampuan berkomunikasi verbal pada siswa kelas VIIIB SMP 2 Kokap yang masih rendah,
melalui penerapan model pembelajaran PBI. Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan
model pembelajaran PBI dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kokap, pada minggu pertama bulan
Maret s.d. minggu kedua bulan Mei 2012. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII B yang
berjumlah 18 orang siswa. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam 2 siklus, dan mengacu
pada desain yang dikembangkan Kemmis dan Taggart. Pada setiap siklus meliputi tahapan
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi oleh kolaboran, refleksi. Data prestasi belajar
siswa meliputi nilai pre tes, post tes setiap siklus, dan ulangan harian. Sedangkan data
kemampuan berkomunikasi verbal meliputi hasil observasi oleh kolaboran yang meliputi
mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan berdiskusi. Data
yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dalam bentuk persentase.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada siklus I siswa yang memperoleh nilai post tes 65 atau lebih (tuntas)
sebesar 66,66% dengan kemampuan berkomunkasi verbal 34,72% dengan katagori sedang,
pada siklus II siswa yang tuntas post tes 88,88% dengan kemampuan berkomunikasi rata-rata
55,56% kategori sedang, dan hasil ulangan harian 83,33% tuntas. Dengan demikian
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran PBI dapat meningkatkan prestasi belajar
IPS dan kemampuan berkomunikasi verbal siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Kokap.
Kata Kunci : Model pembelajaran PBI, Prestasi belajar, Komunikasi verbal
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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Salah satu aspek penting bagi pengembangan sumber daya manusia adalah
pendidikan.Pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang digunakan bukan
saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan
kemiskinan (Hadi kusumo,1996:1). Dengan demikian pendidikan memegang peranan penting
dalam melaksanakan pembangunan nasional, sedangkan keberhasilan pendidikan sangat
ditentukan oleh prestasi belajar yang telah dicapai oleh siswa.
Belajar merupakan aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi dengan
lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman,ketrampilan,
nilai dan sikap (Sutini,2004:1).Hasil belajar yang diperoleh berupa ilmu pengetahuan dan
teknologi, manusia dapat mengembangkan diri,menyesuaikan diri dengan alam, memanfaatkan
kekayaan alam, mengatasi kesulitan hidup dan manfaat-manfaat lain yang dicapai dalam
belajar.
Kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia berbeda, maka dalam belajar perlu
dikembangkan proses belajar yang berorientasi pada tujuan. Tercapainya tujuan belajar setiap
lembaga pendidikan dituangkan dalam kurikulum. Kurikulum disusun agar memungkinkan
pengembangan keragaman potensi, minat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan
kinestika
peserta
didik
secara
optimal
sesuai
dengan
tingkat
perkembangannya(Depdiknas,2006;6) Sehubungan dengan hal itu, salah satu ciri mata
pelajaran IPS memiliki keluwesan dalam mengembangkan materi pelajaran dengan pengaturan
waktu, artinya bahan pengajaran disusun agar guru mengembangkan materi sesuai dengan
peristiwa yang sedang berlangsung namun tidak menyimpang dari sasaran yang diisaratkan
dalam kurikulum.
Supaya pembelajaran IPS di SMP dapat tercapai, maka diperlukan berbagai komponen
pendidikan yang memadai.Komponen pendidikan yang dimaksud antara lain materi
pelajaran,guru, metode, sarana prasarana serta lembaga penyelenggara pendidikan. Rendahnya
prestasi belajar IPS di SMP pada umumnya pembelajaran IPS masih bersifat konvensional yaitu
metode pembelajaran berlangsung dengan cara catat dan ceramah, sehingga siswa tugasnya
hanya duduk manis dan mendengarkan. Selain itu juga pengajaran masih berjalan
klasikal.Dalam pengajaran klasikal guru beranggapan bahwa seluruh siswa satu kelas
mempunyai kemampuan (ability),kesiapan dan kematangan (maturity) dan kecepatan belajar
yang sama. Meskipun demikian rendahnya prestasi belajar IPS, karena belum adanya
penggunaan metode dan teknik pembelajaran IPS yang tepat.
Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajar di SMP Negeri 2 Kokap, khususnya
lelas VIII B dalam proses belajar mengajar IPS umumnya siswa pasif, kurang berminat
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dalam bertanya, tidak mau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru, mengajukan
pendapat, bahkan dalam berdiskusi. Sehingga proses belajar mengajar IPS hanya
didominasi oleh guru dan siswa yang pandai saja.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses belajar mengajar IPS guru
masih berfokus pada penguasaan materi pelajaran, sehingga kurang memperhatikan nilai
afektif dan psikomotoriknya.
Dengan demikian sistem dan cara pembelajaran yang
dilakukan oleh guru kurang mendukung terciptanya aktifitas serta keterlibatan siswa secara
langsung. Kadang pembelajaran yang dilaksanakan bersifat klasik dan didominasi dengan
ceramah yang menjemukan, sebagai akibat lebih lanjut prestasi belajar siswa yang kurang
optimal.
Dari uraian pemikiran di atas maka peneliti menyadari perlunya melakukan penelitian
tindakan kelas yang dirasa dapat meningkatkan keterlibatan siswa yang lebih aktif dalam
proses belajar mengajar IPS, menempatkan siswa sebagai subyek belajar bukan sebagai
obyek belajar, sehingga diharapkan prestasi belajar dapat mencapai hasil yang optimal.
Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang dapat lebih melibatkan peran aktif siswa
serta melatih siswa memiliki pola pikir yang kritis, maka pemilihan model pembelajaran yang
tepat salah satunya adalah model pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah (PBI).
Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah, yang
di dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen pengajaran. Komponen-komponen
utama dalam proses belajar mengajar adalah guru, materi pelajaran, dan siswa. Dalam proses
interaksi tersebut juga melibatkan sarana prasarana serta penataan lingkungan belajar
mengajar sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan
yang telah direncanakan.
Menurut Suyanto dan Abbas (2001:13-15) kegiatan
belajar mengajar sebagai
sebuah proses (belajar dan mengajar) yang di dalamnya berinteraksi masukan mentah (raw
input), masukan
instrumental
(instrumental input) dan masukan dari lingkungan
(environmental input).
Hal senada disampaikan Suryabrata seperti dikutip I Wayan S (2002) menyatakan
bahwa interaksi antara raw input, instrumental input, dan environmental input dalam proses
belajar mengajar akan menentukan hasil belajar siswa atau output. Kalau dilukiskan dalam
skema sebagai berikut :
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Masukan lingkungan

Masukan Mentah

Proses Belajar Mengajar

Keluaran

Masukan Instrumen

Dari skema tersebut dapat dilihat bahwa proses belajar mengajar memiliki posisi
yang sentral dan strategis dalam kegiatan pendidikan di sekolah.
Menurut Slamet PH seperti dikutip oleh Suyanto dan Abbas (2001) menyatakan
bahwa sumber penyebab rendahnya kualitas pendidikan adalah aspek pengelolaan atau
manajemen , baik pengelolaan kelas maupun sekolah.
Dengan demikian guru memegang kunci utama dalam pengelolaan proses belajar
mengajar di kelas, dengan mempertimbangkan kedudukan siswa sebagai subyek belajar
bukan sebagai obyek belajar. Hal ini berarti dalam setiap kegiatan belajar mengajar siswa
harus terlibat secara aktif. Dengan demikian diharapkan siswa akan memperoleh hasil belajar
yang baik. Guru dalam proses belajar mengajar
mempunyai
tugas
pokok
dalam
merencanakan program pengajaran, melaksanakan pengajaran, serta memberikan umpan
balik.
Dalam proses belajar mengajar IPS guru tidak sekedar memberikan pengetahuan
kepada siswa, tetapi harus pula memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan
kegiatan keilmuan agar dapat menemukan serta mengembangkan pengetahuannya sendiri.
Oleh karena itu menentukan model pembelajaran
menjadi sangat penting dalam
merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di kelas.
Sebagai salah satu alternatif pilihan model pembelajaran yang memungkinkan
pengembangan prestasi belajar dan kemampuan dalam hal berkomunikasi secara verbal siswa
adalah model pembelajaran berbasis pada pemecahan masalah (PBI), karena model PBI selalu
mengembangkan pola pikir yang kritis dalam menghadapi permasalahan.
Metode problem solving adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan cara siswa
dihadapkan pada satu maslah yang harus dipecahkan atau diselesaikan baik secara individual
maupun kelompok. Metode problem solving bukan sekedar metode mengajar tetapi juga
metode berpikir ilmiah yang dikenal dalam penelitian, yang juga disebut scientific method atau
critical thinking method (Moh.User Usman dan Lilis S, 1993).
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Secara garis besar PBI terdiri atas menyajikan kepada siswa situasi masalah yang
otentik dan bermakna yang memberi kemudahan kepada mereka untuk melakukan
penyelidikan dan inkuiri. Peranan guru dalam PBI adalah mengajukan masalah, memfasilitasi
penyelidikan dan dialog siswa serta mendukung belajar siswa. PBI diorganisasikan di sekitar
situasi kehidupan nyata dan menghindari jawaban sederhana dan mengundang berbagai
pemecahan yang bersaing. Adapun ciri-ciri utama PBI meliputi pengajuan pertanyaan atau
masalah, suatu pemusatan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerja sama, serta menghasilkan
karya dan peragaan.
Pemilihan materi yang menerapkan strategi belajar mengajar Problem solving,
memerlukan beberapa kriteria sebagai berikut :
1. Bahan yang dipilih bersifat conflitc issue atau kontroversial. Bahan seperti ini dapat
direkam dari peristiwa-peristiwa konkret dalam bentuk audio visual atau kliping atau
disusun sendiri oleh guru.
2. Bahan yang dipilih bersifat umum sehingga tidak terlalu asing bagi siswa.
3. Bahan tersebut mencakup kepentingan orang banyak dalam masyarakat.
4. Bahan tersebut mendukung tujuan pengajaran dan pokok bahasan dalam kurikulum
sekolah.
5. Bahan tersebut merangsang perkembangan kelas yang mengarah pada tujuan yang
dikehendaki.
6. Bahan tersebut menjamin kesinambungan penglaman belajar siswa.
Strategi belajar mengajar Penyelesaian masalah merupakan bagian dari strategi belajar
mengajar inkuiri. Strategi belajar mengajar penyelesaian masalah memberi tekanan pada
terselesaikannya masalah secara menalar. Pentingnya strategi belajar mengajar ini oleh karena
belajar pada prinsipnya adalah suatu proses interaksi antara manusia dan lingkungannya.
Proses ini dapat juga disebut sebagai proses internalisasi karena di dalam interaksi tersebut
manusia aktif memahami dan menghayati makna dari lingkungannya. (W. Gulo, 2002: 111).
Tujuan dan Manfaat dari proses pembelajaran berbasis masalah menurut Moh. User
Usman dan Lilis S(1993) adalah :
1. Mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah-masalah serta
mengambil keputusan secara objektif dan rasional.
2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis.
3. Mengembangkan sikap toleransi terhadap pendapat orang lain serta sikap hati-hati
dalam mengemukan pendapat.

65

Prosiding Seminar Nasional
Menyemai Generasi Emas Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015:
dalam Paradigma Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya

Suatu model pembelajaran memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain
ada teori yang mendasari, ada lingkungan belajar yang diciptakan, ada sintaks atau tingkah laku
mengajarnya, dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
Menurut Anonim (2005:15) bahwa pembelajaran berbasis pada pemecahan masalah
atau model pembelajaran PBI memiliki sintaks, dengan fase-fase seperti termuat dalam tabel
berikut ini :
FASE-FASE
Fase 1

TINGKAH LAKU GURU
o

Guru
menjelaskan
tujuan
pembelajaran,
Menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi
siswa terliat pada aktivitas pemecahan masalah
yang dipilih.

o

Guru membantu siswa mendefinisikan dan
mengorganisasikan
tugas
belajar
yang
berhubungan dengan masalah tersebut.

o

Guru mendorong untuk mengumpulkan informasi
yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk
mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

o

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan,
video, dan model serta membantu berbagi tugas
dengan temannya.

o

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan
proses-proses yang mereka gunakan.

Orientasi siswa kepada
masalah.

Fase 2
Mengorganisasikan siswa
untuk belajar.
Fase 3
Membimbing penyelidikan
individu maupun kelompok.
Fase 4
Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya.

Fase 5
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah.

Lingkungan belajar pada PBI tidak seperti lingkungan belajar yang terstruktur secara
ketat yang dibutuhkan untuk pembelajaran langsung atau penggunaan yang hati-hati kelompok
kecil pada pembelajaran kooperatif, lingkungan belajar dan sistem managemen pada PBI
dicirikan oleh : keterbukaan, demokrasi, dan peranan siswa aktif. Dalam kenyataannya,
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keseluruhan proses membantu siswa untuk mejadi mandiri, siswa yang otonom yang percaya
pada ketrampilan intelektual mereka sendiri memerlukan keterlibatan aktif dalam lingkungan
berorientasi inkuiri yang aman secara intelektual. Meskipun guru dan siswa melakukan tahapan
pembelajaran PBI yang terstruktur dan dapat diprediksi, norma di sekitar pelajaran adalah
norma inkuiri terbuka dan bebas mengemukakan pendapat. Lingkungan belajar menekankan
pada peranan sentral siswa bukan guru
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar dan
kemampuan komunikasi secara verbal siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Kokap melalui
penerapan model pembelajaran PBI dalam materi pelajaran ”Ketenaga kerjaan dan Pelakupelaku ekonomi”
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, maupun sekolah.
Manfaat bagi siswa :
1. Siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar IPS
2. Dapat meningkatkan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
3. Siswa terbiasa berdiskusi dengan anggota kelompoknya.
4. Siswa terbiasa dengan sikap bekerja sama dan saling
anggota kelompok.

menghargai diantara sesama

5. Siswa terbiasa bersikap ilmiah dan mengembangkan pola pikir yang kritis.
6. Melatih tanggung jawab secara individu dan kelompok.
Manfaat Bagi Guru antara lain :
1. Menggugah semangat guru untuk berkreasi dalam mengaktifkan siswa melalui
pengelolaan kelas yang lebih profesional.
2. Guru akan lebih akrab dengan siswanya
membimbing siswa dalam kelompok.

karena akan

selalu menyapa dan

Manfaat bagi sekolah antara lain :
1. Guru peneliti dapat mengimbaskan pengalamannya pada teman guru yang lain
dalam hal pengelolaan kelas dengan penerapan model PBI.
2. Dengan meningkatnya
kebijakan sekolah.

profesionalitas

guru

dapat

membantu

menentukan
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Batasan Istilah
1. Model pembelajaran PBI merupakan model pembelajaran yang menekankan pada
proses belajar siswa yang berbasis pada pemecahan masalah.
2. Kemampuan komunikasi verbal siswa dalam pembelajaran meliputi kemampuan
mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, berpendapat secara lisan, dan
berdiskusi dengan teman.
Dengan kriteria :
a. kurang : 0,0 % s.d. 33,3 %
b. sedang : 33,4 % s.d. 66,6 %
c. baik

: 66,7 % s.d. 100 %

3. Prestasi belajar :
Hasil evaluasi yang dicapai siswa setelah proses pembelajaran.
Kriteria keberhasilan bila minimal 85 % siswa memperoleh nilai pos tes dan ulangan
harian ≥ 65
Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pustaka, maka dalam penelitian
tindakan kelas ini diajukan hipotesis tindakan bahwa penerapan model pembelajaran PBI
dapat meningkatkan prestasi belajar dan kemampuan berkomunikasi verbal siswa kelas VIII B
SMP Negeri 2 Kokap.
METODE PENELITIAN
Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu peningkatan kualitas
pembelajaran IPS maka pendekatan penelitian yang dianggap tepat adalah jenis penelitian
tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research. Penelitian tindakan kelas dapat diartikan
sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan
tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas
secara lebih profesional.
Jenis penelitian tindakan kelas ini semakin banyak diperlukan dan dikembangkan serta
diandalkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan kualitas
pembelajaran pada khususnya. Seorang guru yang profesional tidak akan membiarkan
permasalahan pembelajaran yang dihadapi di dalam kelas terus berlarut-larut. Oleh karena itu,
guru perlu melakukan tindakan untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan yang mereka
hadapi agar proses pembelajaran lebih berkualitas dan lancar demi tercapainya tujuan
pembelajaran secara efektif dan efisien. Melalui penelitian rindakan kelas ini permasalahan-
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permasalahan pembelajaran yang telah diidentifikasi, dan dirasakan mendesak untuk
dipecahkan oleh guru dalam proses belajar mengajar akan langsung dicarikan solusi dan
terapinya. Dengan demikian proses pembelajaran menjadi berkualitas dan tercapainya tujuan
pembelajaran yang sudah ditetapkan.
Desain penelitian yang dikembangkan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah desain
yang diadaptasi dari Kemmis dan Taggart (Raka Joni, dkk, 1998), yang menggambarkan bahwa
penelitian tindakan dilaksanakan dalam beberapa siklus dan setiap siklus terdiri atas 4 tahap,
yaitu : perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (action), observasi (observation), dan
refleksi (reflektion).
Plan

Reflektive

Action/
Observation
Revised Plan
Reflektive

Action/
Observation

Revised Plan

Reflektive

Action/
Observation

Setting Penelitian
1. Tempat Penelitian
2. Waktu Penelitian
Desember 2012

: SMP Negeri 2 Kokap, Kulon Progo
: minggu ke-1 bulan September 2012 s.d. minggu ke-2 bulan
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3. Subjek Penelitian: Siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Kokap, semester ganjil tahun pelajaran
2012/2013, terdiri atas 18 siswa (11 putra dan 7 putri).

Prosedur Penelitian
Siklus I
a. Rencana Tindakan
1. Mempersiapkan sekenario pembelajaran (RPP), LKS, soal pre tes, post test.
2. Menyiapkan media pembelajaran yaitu laptop dan LCD.
3. Mempersiapkan instrumen penilaian, lembar observasi, menetapkan waktu dan
cara pelaksanaan refleksi.
b. Pelaksanaan Tindakan
1. Memperkenalkan guru sebagai observer untuk menghilangkan
perasaan takut.
2. Memperkenalkan kegiatan selama penelitian dilakukan untuk mengurangi
persepsi siswa bahwa kegiatan ini berjalan lain dari biasanya.
3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana pembelajaran
yang telah ditetapkan dengan menerapkan model pembelajaran PBI.
4. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung guru mitra observer mengamati dan
mencatat secara cermat dan teliti dari aspek guru maupun siswa sesuai dengan
instrumen pengamatan dan penilaian yang telah ditetapkan.
c. Observasi
Pada tahap ini dikumpulkan data dan informasi selama kegiatan belajar
mengajar dari beberapa sumber untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas
tindakan yang dilaksanakan. Data prestasi belajar siswa diperoleh dari nilai pre tes,
post tes. Sedangkan data keaktifan siswa diperoleh dari observasi selama kegiatan
belajar mengajar oleh observer.
d. Refleksi
Pada tahap ini guru peneliti, dan guru kolaborator, melaksanakan diskusi
refleksi untuk menganalisa data hasil observasi untuk mengetahui efektifitas tindakan
yang telah dilaksanakan, apakah telah mengatasi masalah atau belum. Hasil refleksi
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dari tindakan pada siklus I digunakan untuk menentukan langkah-langkah pada siklus
berikutnya.
Alat Dan Bahan
Dalam penelitiatian tindakan kelas (PTK) ini dibutuhkan alat, bahan, dan
perangkat instrument penelitian antara lain sebagai berikut:
1. Laptop
2. LCD
3. Kliping
4. Lembar Kerja Siswa
5. Soal-soal pre tes, post tes, ulangan harian
6. Lembar observasi siswa
7. Lembar observasi guru
8. Angket siswa
Data dan Pengambilan Data
1. Data Kemampuan Berkomunikasi secara verbal siswa
Kemampuan menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, diskusi dengan teman,
mengajukan pendapat. Pengambilan data berdasarkan hasil observasi selama
kegiatan belajar mengajar oleh guru peneliti dan guru kolaboran dengan menggunakan
lembar observasi siswa.
2. Data Prestasi Belajar Siswa
Data prestasi belajar siswa berupa nilai pre tes, post tes, dan ulangan harian. Nilai
pretes diambil pada setiap awal siklus, post tes diambil pada setiap akhir siklus, dan
nilai ulangan harian diambil setelah terselesaikan 2 Kompetensi dasar pada materi
pelejaran Pengertian tenaga kerja,angkatan kerja,kesempatan kerja dan pelaku-pelaku
ekonomi di Indonesia.
Teknik Analisis Data
Data kemampuan berkomunikasi verbal siswa yang diperoleh dalam penelitian ini
dianalisa secara deskriptif dalam bentuk persentase. Gejala yang diamati diberi skor,
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kemudian dibandingkan dengan jumlah skor maksimal yang
diperoleh persentase.

diharapkan sehingga

Data prestasi belajar berupa nilai pretes, postes, dan ulangan harian dianalisa dengan
mencari skor rata-rata yang diperoleh dan ketuntasan belajar kelas yang dicapai
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian berupa rekapitulasi skor hasil pengamatan komunikasi verbal siswa pada
proses pembelajaran dan prestasi belajar berupa nilai pre tes, post tes, dan nilai ulangan
harian siswa pada materi pelajaran Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja,kesempatan
kerja dan pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia.
Tabel 1. Rekapitulasi skor hasil pengamatan komunikasi verbal siswa dalam
(dalam %)
Siklus I
No

pembelajaran

Siklus II

Aspek yang diamati
Frekuensi

(%)

Frekuensi

(%)

1

Diskusi dengan teman

18

100

18

100

2

Menjawab Pertanyaan

5

27,8

11

61,1

3

Mengajukan pendapat

3

16,7

7

38,8

4

Mengajukan pertanyaan

2

11,1

5

27,8

Tabel 2. Rekapitulasi nilai Pretes, Postes, Ulangan harian pada siklus I dan II
No

72

Rentang nilai

1
2
3

Nilai < 65
Nilai ≥ 65
Nilai rata-rata

4

Persentase
Ketuntasan

Siklus I
Pretes
Postes
12
6
6
12
59,44
68,88

Siklus II
Pretes
Postes
10
2
8
16
62,77
71,66

33,33%

44,44%

66,66%

88,88%

Ul. Harian
3
15
71,69
83,33%
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Siklus I
Siklus pertama dilaksanakan dalam 2 kali tatap muka (4 x 40 menit), yang meliputi :
1. Perencanaan
o

Menyusun instrumen pembelajaran antara lain : sekenario pembelajaran (RPP) tentang
konsep Permasalahan tenaga kerja,angkatan kerja dan kesempatan kerja,soal pre tes,
post tes, lembar kerja siswa.

o

Menyusun lembar observasi siswa, lembar observasi guru,

o

Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan.

o

Menyiapkan observer sebagai guru kolaboran, dan menyamakan
persepsi tentang
kemampuan berkomunikasi verbal siswa, dan sekenario pembelajaran yang akan
dilaksanakan.

2. Pelaksanaan Tindakan
o

Langkah awal dalam pelaksanaan tindakan adalah dilaksanakannya pre tes untuk
mengetahui kemampuan awal tentang konsep tenaga kerja,angkatan kerja dan
kesempatan kerja.

o

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sekenario pembelajaran yang telah
direncanakan yaitu penerapan model pembelajaran PBI.

o

Siswa dibagi menjadi 6 kelompok dengan anggota masing-masing kelompok berjumlah
3 siswa. Pembagian kelompok dillakukan secara acak berdasarkan daftar presensi
siswa.

o

guru memberikan tugas permaslahan tentang konsep Pengaruh tenaga kerja,angkatan
kerja dan kesempatan kerja dalam bentuk LKS. Siswa mendiskusikan permasalahan
(tugas) dalam kelompok dengan mengacu referensi pada buku-buku referensi.

o

Kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam diskusi kelas

3. Observasi
o

Untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi verbal siswa, dilakukan pengamatan
oleh guru kolaboran tentang menjawab pertanyaan, berdiskusi, menyampaikan
pendapat, mengajukan pertanyaan, dengan menggunakan lembar observasi siswa.

o

Data deskripsi tentang hal-hal khusus selama kegiatan pembelajaran pada siklus
pertama : Siswa lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh , kerja sama antar anggota
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kelompok tampak meningkat, aktifitas pembelajaran lebih demokratis dan tidak lagi
didominasi guru dan siswa yang pandai, guru melaksanakan pembelajaran sesuai
dengan rencana waktu yang tersedia, guru telah melaksanakan kegiatan pembelajaran
sesuai dengan sekenario pembelajaran yang telah direncanakan.
4. Refleksi
o

Dari hasil observasi dapat disimpukan jumlah siswa yang menjawab pertanyaan
sebanyak 27,8%, mengajukan pendapat sebanyak 16,7%, mengajukan pertanyaan
sebanyak 11,1%, dan berdiskusi dalam kelompok 100% dengan rata-rata kemampuan
berkomunikasi verbal sebesar 38,8%. Sedang hasil pre tes rata-rata 56,11 dengan
ketuntasan 33,33%, dan nilai post tes rata-rata 68,88 dengan ketuntasan 66,66%.

Siklus II
1. Perencanaan
o

Siklus kedua direncanakan dua kali tatap muka (4 x 40 menit) pada konsep Pelakupelaku ekonomi di Indonesia.

o

Menyusun sekenario pembelajaran : sekenario pembelajaran (RPP), soal pre tes, post
tes, soal ulangan harian, dan lembar kerja siswa.

o

Menyiapkan lembar observasi guru, lembar observasi siswa, dan angket siswa.

o

Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan antara lain laptop, LCD.

o

Menyamakan persepsi observer (kolaboran) terhadap lembar observasi guru, lembar
observasi siswa, dan sekenario pembelajaran yang akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan Tindakan
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o

Sebagai langkah awal dilakukan pre tes untuk mengukur kemampuan awal siswa
tentang konsep pajak dalam perekonomian

o

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sekenario (RPP).

o

Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dengan anggota masing-masing kelompok 3
orang siswa. Guru menyampaikan tugas berupa permasalahan yang harus dijawab siswa
dalam bentuk LKS.

o

Siswa mendiskusikan tugas dalam kelompok masing-masing, guru memberikan
bimbingan bagi siswa/kelompok yang membutuhkan.
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o

Siswa/kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam diskusi kelas,
dengan arahan dari guru.

o

Guru mengklarifikasi hasil diskusi kelas, dan memberikan penekanan-penekanan
sehingga tidak terjadi miskonsi pada diri siswa.

o

Selama proses pembelajaran berlangsung aktifitas siswa diamati oleh guru observer
(kolaboran).

o

Guru memberikan post tes pada akhir siklus, serta ulangan harian pada pertemuan
berikutnya.

3. Observasi
o Untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi verbal siswa, dilakukan pengamatan
oleh guru kolaboran tentang menjawab pertanyaan, berdiskusi, menyampaikan
pendapat, mengajukan pertanyaan, dengan menggunakan lembar observasi siswa.
o

Data deskripsi tentang hal-hal khusus selama kegiatan pembelajaran pada siklus kedua :
Siswa lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh , kerja sama antar anggota kelompok
tampak meningkat, aktifitas pembelajaran lebih demokratis dan tidak lagi didominasi
guru dan siswa yang pandai, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana
waktu yang tersedia, guru telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan
sekenario pembelajaran yang telah direncanakan.

4. Refleksi
o

Dari hasil observasi dapat disimpulkan jumlah siswa yang berdiskusi dalam kelompok
100%, menjawab pertanyaan sebanyak 61,1%, mengajukan pendapat sebanyak 38,8%,
mengajukan pertanyaan sebanyak 27,8%, dan dengan rata-rata kemampuan
berkomunikasi verbal sebesar 55,55%. Sedangkan hasil pre tes rata-rata 62,77 dengan
ketuntasan 44,44 dan nilai post tes rata-rata 71,66 dengan ketuntasan 88,88%. Ulangan
harian rata-rata 71,69 dengan ketuntasan 83,33%. Dengan paparan hasil pada siklus II
seperti tersebut di atas dan bila dikomparasikan dengan hasil pada siklus I, maka dapat
disampaikan bahwa pembelajaran dengan menerapkan model PBI pada siswa kelas VIII
B SMP Negeri 2 Kokap dapat meningkatkan prestasi belajar IPS dan kemampuan
berkomunikasi verbal siswa.
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2. Pembahasan
Dari uraian hasil penelitian tersebut di atas kemampuan berkomunikasi verbal pada
siklus I dan II dapat digambarkan dalam grafik 1 berikut :

Grafik kemampuan berkomunikasi
verbal siswa VIIB

Persentase (%)
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Kemampuan komunikasi verbal
yang diamati

Grafik 1. Kemampuan Berkomunikasi Verbal Siswa Kelas VIII B
Keterangan grafik:
1. Berdiskusi dalam kelompok
2. Menjawab pertanyaan
3. Mengajukan pendapat
4. Mengajukan pertanyaan
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kemampuan berkomunikasi secara verbal pada
siswa yang paling banyak teramati adalah diskusi dalam kelompok, karena kemampuan ini
tidak terlalu banyak membutuhkan persyaratan secara psikologis, yang penting adalah sikap
interes dan motivasi yang tinggi dalam mengikuti proses belajar mengajar. Hal ini didukung dari
hasil angket siswa yang menyatakan guru memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi dan
bekerja sama dalam kelompok.
Bentuk komunikasi secara verbal yang lain adalah menjawab pertanyaan guru/teman
mencapai 61,1% (kategori sedang), mengajukan pendapat mencapai 38,8% (kategori kurang),
dan mengajukan pertanyaan mencapai 27,8% (kategori kurang). Kemampuan komunikasi
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verbal untuk menjawab pertanyaan telah banyak dibantu dari menjawab pertanyaan yang ada
dalam pemecahan masalah dalam diskusi kelompok sehingga tinggal membtuhkan motivasi
untuk menjawab pertanyaan dalam diskusi kelas. Sedangkan untuk kemampuan komunikasi
verbal berupa mengajukan pendapat dan mengajukan pertanyaan memang selain dibutuhkan
kemampuan mengatasi masalah beban psikologis pada diri siswa, juga dibutuhkan kemampuan
memunculkan ide-ide yang lain dari ide teman-temannya, dan sangat dibutuhkan pemahaman
permaslahan yang lebih. Oleh karena itu, meskipun dari hasil angket siswa menyatakan bahwa
guru selalu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengajukan pertanyaan,
gagasan, ide-ide atau pendapat, tetapi kesempatan tersebut belum banyak dimanfaatkan oleh
siswa.
Apabila dibandingkan antara siklus I dan siklus II untuk kemampuan berkomunikasi
secara verbal pada siswa memang sudah mengalami peningkatan, meskipun untuk 3 aktivitas
yaitu menjawab pertanyaan baru mencapai 61,1% (kategori sedang), mengajukan pendapat
sebesar 38,8% (kategori kurang), dan mengajukan pertanyaan sebesar 27,8% (kategori kurang)
pada siklus II. Namun demikian, setidaknya ada kemajuan peningkatan kektifan siswa
dibandingkan pembelajaran hari-hari biasanya dan siklus I.
Dari hasil anlisis nilai pre tes dan post tes pada siklus I diperoleh rata-rata nilai pretes
sebesar 59,44 dengan ketuntasan 33,33% dan rata-rata nilai postes 68,88 dengan ketuntasan
66,66%. Pada siklus II diperoleh rata-rata nilai pretes sebesar 62,77 dengan ketuntasan
44,44% dan rata-rata nilai postes 71,66 dengan ketuntasan 88,88%. Hasil ulangan harian
dengan ketuntasan sebesar 83,33 % dengan nilai rata-rata 71,69 yang berarti di atas nilai
ketuntasan minimal sebesar 65 serta telah mencapai ketuntasan secara klasikal. Lebih jelas
dapat dilihat pada grafik 2 dan grafik 3 berikut:

Nilai yang diperoleh

Grafik Nilai Rata-rata Pretes, Postes, dan Ulangan Harian
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Grafik 2. Nilai Rata-rata Pretes, Postes, dan Ulangan Harian
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Ketuntasan (%)

Grafik Ketuntasan pada Pretes, Postes, Ulangan
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Grafik 3. Ketuntasan Hasil Pretes, Postes, dan Ulangan Harian
Dari uraian di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa penerapan model
pembelajaran berbasis masalah (PBI) dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan
belajar mengajar, hal ini didukung pula data hasil angket dari siswa bahwa 70% responden
menyatakan sangat setuju dan 30% menyatakan setuju penyampaian materi pelajaran menarik
dan cukup jelas dengan model pembelajaran PBI yang diterapkan oleh guru, sehingga mampu
meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dipahami bahwa semakin besar peranan
siswa dalam suatu pembelajaran, semakin besar pula perolehan hasil belajarnya. Keterlibatan
siswa dalam pembelajaran secara aktif akan mendorong kondisi belajar yang menyenangkan
dan lebih bermakna. Sesuatu yang diperoleh dengan perasaan senang dan dengan
kebermaknaan maka akan menguatkan kesan dalam memori peserta didik, sehingga akan
meningkatkan prestasi belajar yang dicapai.
Dengan demikian terdapat kesesuaian antara hipotesis tindakan yang diajukan dalam
penelitian ini, bahwa penerapan model pembelajaran PBI dapat meningkatkan prestasi belajar
IPS dan kemampuan berkomunikasi secara verbal siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Kokap
dengan hasil penelitian yang diperoleh. Namun demikian kemampuan berkomunikasi secara
verbal siswa belum mencapai kategori yang diinginkan yaitu kategori Baik (66,7% - 100%),
karena masih dalam kategori Sedang (38,8% - 61,1%) dan kategori kurang (di bawah 33,4%).
Dalam penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran PBI, setidaknya
sudah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II dan masih memungkinkan untuk
dikembangkan lebih lanjut dalam upaya peningkatan baik prestasi belajar maupun kemampuan
berkomunikasi secara verbal pada diri siswa.
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PENUTUP
Kesimpulan
Dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan menerapkan model
pembelajaran PBI pada materi pelajaran Permasalahan tenaga kerja,angkatan kerja,
kesempatan kerja dan Pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia di kelas VIII B SMP Negeri 2 Kokap
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Penerapan model pembelajaran PBI dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi
verbal siswa dalam proses pembelajaran.
2. Penerapan model pembelajaran PBI dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
Saran
Dengan memperhatikan kenyataan adanya peningkatan aktifitas, kemampuan
berkomunikasi verbal, dan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan model
pembelajaran PBI merupakan masukan bagi para guru khususnya mata pelajaran IPS, dari hasil
peneltian ini disampaikan saran-saran sebagai berikut :
1. Dalam proses pembelajaran khususnya IPS hendaknya guru dapat memilih dan
mengembangkan model dan metode pembelajaran yang mendukung keterlibatan siswa
secara aktif, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dan
salah satunya adalah model pembelajaran PBI.
2. Dari penelitian ini masih perlu dikembangkan teknik untuk memotivasi siswa agar lebih
aktif berkomunikasi dalam pembelajaran khususnya kemampuan mengajukan
pertanyaan, dan mengajukan pendapat secara lisan.
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IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SISTEM BELAJAR PINDAH KELAS
(MOVING CLASS) DI SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA
Oleh:
Deviyanda Kusuma Nasarani
(Universitas Negeri Yogyakarta)
dnasarani@yahoo.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan sistem belajar pindah kelas
(moving class) dilihat dari sisi (1) input/masukan, (2) proses, (3) keluaran/output, serta (4)
faktor pendukung dan penghambat sistem belajar moving class di SMA Negeri 3 Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan mixed research.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI serta guru SMA Negeri 3 Yogyakarta
tahun ajaran 2012/2013. Pemilihan sampel untuk siswa menggunakan random sampling dan
untuk guru menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket,
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh (1) Input pelaksanaan
sistem belajar moving class menunjukkan kategori baik. (2) Proses pelaksanaan sistem moving
class menunjukkan kategori kurang. (3) Keluaran/output pelaksanaan sistem belajar moving
class menunjukkan kategori kurang. (4) Faktor pendukung sistem moving class antara lain
pembelajaran dapat dilakukan di lingkungan sekolah untuk menyiasati kekurangan ruang
sehingga siswa tidak bosan. Faktor penghambat sistem ini diantaranya tidak efektifnya waktu
belajar karena waktu terpotong untuk perpindahan kelas, alat bantu pembelajaran belum
lengkap, tidak terdapat pedoman/aturan yang mengatur sistem ini dan kelas cenderung kotor.
Kata kunci: moving class, efektivitas pembelajaran, motivasi belajar
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PENDAHULUAN
Tuntutan jaman mengharapkan setiap individu untuk hidup mandiri dan mampu bersaing
dalam bidang apapun. Oleh sebab itu, sistem pembelajaran diupayakan untuk berpusat pada
siswa (student center). Ketidaksiapan pendidik, peserta didik dan lingkungan belajar
menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia memungkinkan untuk tertinggal dibandingkan
dengan negara-negara lain. Usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan
tersebut antara lain mengembangkan sekolah-sekolah yang ada agar dapat setara dengan
sistem pembelajaran negara-negara maju dengan program Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI). Salah satu konsekuensinya yaitu pelaksanaan sistem belajar pindah kelas
(moving class).
Moving class merupakan pembelajaran yang bercirikan peserta didik secara aktif
mendatangi guru/pendamping di kelas. Dengan moving class, pada saat mata pelajaran berganti
maka peserta didik akan berpindah kelas menuju ruang kelas lain sesuai mata pelajaran yang
dijadwalkan, jadi peserta didik yang mendatangi guru/pendamping, bukan sebaliknya
(Direktorat Pembinaan SMA, 2010: 35). Dengan sistem moving class, kelas difungsikan seperti
laboratorium.
Sistem moving class sudah pernah diterapkan di beberapa SMA Negeri di DIY terutama
yang sudah menjadi Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (RSKM) dan Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI). Namun, dalam pelaksanaan sistem moving class ini beberapa sekolah
mengalami banyak kendala sehingga harus kembali ke sistem belajar menetap. Kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan sistem ini diantaranya ketidakefektifan waktu, kurangnya
keakraban antar peserta didik karena tidak memiliki kelas, kurangnya jumlah kelas yang
seharusnya dimiliki, juga sarana dan prasarana yang belum maksimal pada setiap kelas.
Hasil survei awal yang dilakukan peneliti di SMA Negeri di kabupaten Bantul dan kota
Yogyakarta, dari 18 SMA Negeri yang pernah menggunakan sistem moving class, 14 sekolah
pada akhirnya memutuskan untuk kembali pada sistem belajar kelas menetap. SMA Negeri 3
Yogyakarta merupakan salah satu sekolah di kota Yogyakarta yang menerapkan sistem moving
class. Sampai saat ini, sekolah tersebut masih bertahan dengan sistem moving class, bahkan
menjadi sekolah yang paling lama menggunakan sistem ini. Meskipun penerapan sistem moving
class di sekolah ini mengalami banyak kendala, tetapi sekolah ini akan tetap menggunakan
sistem ini di tahun-tahun ajaran berikutnya.
Penelitian ini akan membahas pelaksanaan sistem belajar moving class berdasarkan
unsur-unsur pembelajaran, yang meliputi input/masukan, proses dan keluaran/output (Eko
Putro Widyoko, 2009: 15) serta faktor pendukung dan penghambat terlaksananya sistem ini.
Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan terhadap penyelenggaraan sistem
moving class di SMA Negeri 3 Yogyakarta agar penyelenggaraan sistem ini semakin baik.
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STRATEGI KONSEPTUAL
Petunjuk teknis pelaksanaan sistem moving class yang dikeluarkan oleh Direktorat
Pembinaan SMA (2010) menjelaskan bahwa moving class merupakan pembelajaran yang
bercirikan peserta didik secara aktif mendatangi guru/pendamping di kelas. Dengan moving
class, pada saat mata pelajaran berganti maka peserta didik akan berpindah kelas menuju ruang
kelas lain sesuai mata pelajaran yang dijadwalkan, jadi peserta didik yang mendatangi
guru/pendamping, bukan sebaliknya. Petunjuk teknis ini juga berisi struktur isi pedoman
pelaksaanaan yang dapat dikembangkan oleh sekolah-sekolah yang menggunakan sistem ini.
Eko Putro Widyoko (2009: 15) mengatakan bahwa suatu program tidak dapat terlepas
dari segi pelaksanaannya dan mengacu pada asumsi bahwa pembelajaran merupakan sistem
yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu masukan/input, proses dan keluaran. Penelitian ini
akan mendeskripsikan impelementasi penyelenggaraan sistem belajar pindah kelas (moving
class) di SMA Negeri 3 Yogyakarta dari segi input, proses, dan keluaran. Komponen input dalam
penelitian ini akan mendeskripsikan karakteristik peserta didik dan pendidik, lingkungan
sekolah, alat bantu pembelajaran serta kelengkapan sarana dan prasarana. Sementara itu,
komponen proses dalam penelitian ini akan membahas pelaksanaan sistem belajar moving class
mulai dari (1) tahapan pelaksanaan yang meliputi perencanaan, sosialisasi dan ujicoba; (2)
strategi pengelolaan yang meliputi pengelolaan perpindahan peserta didik, pengelolaan ruang
pembelajaran, pengelolaan administrasi guru dan peserta didik, pengelolaan program remedial
dan pengayaan dan pengelolaan penilaian; (3) pengorganisasian yang meliputi penanggung
jawab, koordinator-koordinator dan uraian tugasnya; (4) struktur program dan jadwal
pembelajaran dan (5) evaluasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Komponen
keluaran/output dalam penelitian ini akan dilihat melalui kualitas proses pembelajaran,
kedisiplinan siswa dan guru, efektifitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik yaitu nilai
UAN dan lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi (Direktorat Pembinaan SMA, 2010).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan
kualitatif (mixed research). Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Yogyakarta yang beralamat
di Jalan Yos Sudarso No.7 Yogyakarta pada bulan April sampai dengan Juni 2013. Subjek
penelitian/responden penelitian ini, diantaranya pendidik, Kepala, wakil Kepala Sekolah, dan
peserta didik. Pengambilan sampel untuk pendidik menggunakan purposive sampling, dengan
responden penelitian masing-masing satu guru dari rumpun IPS, IPA, dan bahasa. Pengambilan
sampel untuk peserta didik menggunakan proportional random sampling terhadap kelas X dan
XI sebanyak 142 sampel.
Data diperoleh melalui wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi. Wawancara
dilakukan kepada pendidik, Kepala dan wakil Kepala Sekolah. Angket digunakan untuk
mengetahui persepsi siswa mengenai kondisi input/masukan, proses, dan keluaran dari sistem
belajar moving class. Sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati kondisi input/masukan
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dan kelangsungan sistem. Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan
data sekunder seputar sistem moving class.
Data kuantitatif diperoleh dari angket/kuesioner kemudian dianalisis dan digolongkan
menjadi beberapa kategori. Sementara itu, data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen sekolah. Analisis data kualitatif dalam
penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Miles dan
Huberman, 1994: 10-12).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sistem belajar pindah kelas (moving class) di SMA Negeri 3 Yogyakarta dilaksanakan
sejak tahun ajaran 2005/2006 semenjak sekolah ini ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk
menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Pelaksanaan sistem belajar moving
class di sekolah ini tidak memiliki pedoman pelaksanaan. Namun, pengelolaan sistem ini
tercermin melalui jadwal pelajaran.
Sistem moving class diharapkan menggunakan sistem kredit semester (SKS). Namun,
pelaksanaan sistem moving class di SMA Negeri 3 Yogyakarta menggunaan sistem paket.
1. Input Sistem Belajar Pindah Kelas (Moving Class) meliputi:
a. Karakteristik peserta didik menunjukkan bahwa SMA Negeri 3 Yogyakarta memiliki
peserta didik yang berprestasi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai masukan (input) di
SMA Negeri 3 Yogyakarta yang tergolong tinggi dengan rata-rata nilai selalu di atas
9,00. Selain itu, peserta didik juga menjunjung tinggi sopan santun, mereka selalu
menegur sapa guru dan tamu yang berkunjung di sekolah.
b. Karakteristik pendidik diketahui bahwa pendidik yang berpendidikan S1 sebanyak 54
pendidik (79,41%), berpendidikan S2 sebanyak 12 pendidik (17,65%) dan 2 orang
berpendidikan D3 (2,94%). Dengan demikian, pendidik SMA Negeri 3 Yogyakarta
sebagian besar termasuk pendidik yang memiliki latar pendidikan yang baik dan
mengajar sesuai dengan bidang studi mereka masing-masing.
c. Persepsi peserta didik mengenai lingkungan sekolah, baik fisik dan psikis menunjukkan
kategori baik, dengan presentase 37%. Keadaan lingkungan SMA Negeri 3 Yogyakarta
kondusif untuk dilaksanakan pembelajaran di dalam dan di luar ruang kelas. Selain itu,
hubungan peserta didik dan pendidik serta peserta didik dengan peserta didik yang
baik menambah kenyamanan lingkungan sekolah.
d. Persepsi peserta didik terhadap alat bantu pembelajaran berada pada kategori kurang
baik dengan presetase 40%. Ruangan kelas tidak seluruhnya memiliki alat bantu
pembelajaran, bahkan
hampir semua ruang kelas yang digunakan belum
mencerminkan nama mata pelajaran yang bersangkutan, mulai dari alat, media, dan
penataan kelas.
e. Persepsi peserta didik mengenai sarana dan prasarana termasuk dalam kategori baik
dengan presentase 38%. Sarana dan prasarana di SMA Negeri 3 Yogyakarta sudah

84

Prosiding Seminar Nasional
Menyemai Generasi Emas Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015:
dalam Paradigma Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya

cukup baik sesuai standar sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki SMA karena
jumlah ruangan, fasilitas, ukuran ruangan sudah memadai.
2. Proses Pelaksanaan Sistem Belajar Pindah Kelas (Moving Class)
a. Tahapan Pelaksanaan Sistem Belajar Pindah Kelas (Moving Class)
Tahap pelaksanaan sistem moving class meliputi kegiatan perencanaan,
sosialisasi dan uji coba. Hal-hal yang dilakukan di dalam perencanaan antara lain
menghitung jumlah ruang kelas yang akan digunakan, memberi nama ruang
berdasarkan mata pelajaran, menghitung jumlah rombongan belajar, menghitung
jumlah pendidik dan menghitung jumlah jam mata pelajaran. Dari perhitungan itu
kemudian disusun jadwal pelajaran, yang di dalamnya terdapat jadwal mata pelajaran,
ruang dan juga pendidik yang mengajar. Perencanaan dilaksanakan setiap awal tahun
ajaran baru oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dibantu guru-guru untuk
mendapatkan pertimbangan. Sosialisasi penyelenggaraan sistem ini juga dilakukan
pada awal tahun ajaran baru melalui jadwal pelajaran yang disusun. Sedangkan tahap
uji coba tidak dilaksanakan.
b. Strategi Pengelolaan Sistem Belajar Pindah Kelas (Moving Class)
1) Pengelolaan Perpindahan Peserta Didik
Persepsi peserta didik mengenai pengelolaan perpindahan peserta didik
menunjukkan kategori kurang dengan presentase 37%. Hal ini terjadi karena SMA
Negeri 3 Yogyakarta tidak memiliki pedoman pelaksanaan sistem moving class.
Pedoman perpindahan peserta didik tidak diatur secara khusus, karena SMA
Negeri 3 Yogykarta tidak membuat pedoman pelaksanaan sistem moving class.
Peserta didik berpindah dari satu kelas ke kelas berikutnya sesuai dengan jadwal
yang ditentukan karena siswa tidak memiliki ruang kelas menetap.
2) Pengelolaan Ruang Belajar
Persepsi peserta didik mengenai pengelolaan ruang belajar di SMA Negeri 3
Yogyakarta termasuk dalam kategori kurang dengan presentase 36%. Ruang
belajar di SMA Negeri 3 Yogyakarta diberi nama mata pelajaran, tetapi tidak
semua diberi nama mata pelajaran. Ruang belajar rumpun IPA diberi nama mata
pelajaran masing-masing tetapi ruang kelas dalam rumpun IPS dan Bahasa tidak
diberi nama spesifik, tetapi hanya diberi nama ruang kelas IPS 1, IPS 2, dan
seterusnya, begitupula dengan ruang kelas dalam rumpun Bahasa. Ruang kelas
tidak semuanya ditata sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang
bersangkutan. Beberapa kelas sudah ditata sesuai karakteristik mata
pelajarannya, seperti Ruang Biologi, Ruang Seni Musik, Ruang Seni Rupa, Ruang
IPS 4, dan semua laboratorium. Selain ruangan tersebut tidak ditata sesuai dengan
karakteristik mata pelajaran.
3)

Pengelolaan Administrasi Pendidik dan Peserta Didik
Administrasi pendidik dan peserta didik tidak diatur khusus untuk sistem
moving class. Administrasi pendidik sama halnya dengan pendidik pada umumnya,
diantaranya melakukan presensi, membuat perangkat pembelajaran (silabus, RPP,
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program pengajaran, dan lain-lain) yang dilaporkan kepada kepala sekolah serta
mencatat perkembangan belajar peserta didik. Sementara itu, pengelolaan
administrasi peserta didik dilakukan oleh wali kelas masing-masing dibantu oleh
BK dan tata usaha.
4)

Pengelolaan Program Remidial dan Pengayaan
Format remidial dan pengayaan ditentukan oleh masing-masing pendidik
mata pelajaran. Program remidial dan pengayaan dalam sistem moving class tidak
diatur secara khusus. Remidial untuk ulangan kenaikan kelas diatur oleh sekolah
agar tidak terjadi jadwal yang bersamaan antara satu mata pelajaran dengan mata
pelajaran yang lain. Hal ini disebabkan karena sistem moving class di sekolah ini
belum memiliki peraturan khusus.

5)

Pengelolaan Penilaian
Penilaian dilakukan oleh masing-masing pendidik mata pelajaran untuk
mengetahui bagaimana keberhasilan proses pembelajaran. Penilaian yang
dilakukan meliputi aspek kognitif (tugas, ulangan harian, ulangan tengah
semester, dan ulangan kenaikan kelas), aspek psikomotorik (praktek) dan aspek
afektif (sikap). Semua nilai diolah oleh pendidik mata pelajaran masing-masing
kemudian hasil akhir diserahkan kepada wali kelas untuk dimasukkan ke dalam
rapor. Penilaian dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian yang dikeluarkan oleh
Permendiknas, karena sekolah tidak mengatur secara khusus tentang penilaian
dalam sistem belajar moving class.

c. Pengorganisasian Sistem Belajar Pindah Kelas (Moving Class)
Pelaksanaan sistem moving class di SMA Negeri 3 Yogyakarta tidak memiliki
pengorganisasian khusus. Semua kendali pelaksanaan sistem ini berada dibawah
penanganan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Di SMA Negeri 3 Yogyakarta,
sistem moving class hanya berfokus pada perpindahan kelas saja, sehingga tidak dibuat
pengorganisasian khusus.
d. Struktur Program Sistem Belajar Pindah Kelas (Moving Class) dan Jadwal Pembelajaran
Struktur program pelaksanaan sistem moving class di SMA Negeri 3 Yogyakarta
tidak ada karena tidak terdapat pengorganisasian yang dibentuk. Pengelolaan sistem
moving class tercermin melalui jadwal pelajaran sehingga dapat menjadi pedoman
pelaksanaan sistem ini. Menurut persepsi peserta didik, jadwal pelajaran termasuk
dalam kategori baik dengan presentase sebesar 44%. Jadwal pelajaran memuat jadwal
mata pelajaran dan ruang/tempat belajar serta nama pendidik yang mengajar. Jadwal
dibagikan ke seluruh peserta didik dan dipatuhi sebagaimana adanya.
e. Evaluasi
Persepsi peserta didik mengenai evaluasi termasuk dalam kategori kurang baik
dengan presentase 50%. Pelaksanaan evaluasi dilakukan di awal tahun ajaran baru
tanpa melibatkan peserta didik. Evaluasi membahas kebutuhan program seperti
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sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran serta
menganalisis faktor pengambat dan pendukung dilaksanakannya sistem moving class.
3. Keluaran/Output Pelaksanaan Sistem Belajar Pindah Kelas (Moving Class) meliputi:
a. Persepsi peserta didik mengenai pengaruh sistem belajar moving class terhadap
kualitas proses pembelajaran, termasuk dalam kategori kurang dengan presentase
sebesar 39%. Hal ini disebabkan peserta didik kelelahan membawa barangbarangnya ketika berpindah-pindah kelas serta memicu peserta didik untuk santai.
b. Persepsi peserta didik mengenai pengaruh sistem belajar (moving class) terhadap
efektifitas pembelajaran termasuk dalam kategori kurang dengan presentase sebesar
40%. Hal disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena peserta didik banyak
yang tidak segera menuju ke kelas bahkan terlambat dan waktunya banyak terbuang
untuk persiapan pembelajaran, sehingga menyebabkan penyampaian materi
pembelajaran juga harus menyesuaikan. Di samping itu, pada pelaksanaannya
pendidik dan peserta didik sama-sama moving, sehingga terjadi saling mencari dan
waktu belajar berkurang. Pelaksanaan sistem belajar moving class di SMA Negeri 3
Yogyakarta masih kurang efektif dikarenakan waktu belum dapat dikelola dengan
baik. Waktu belajar masih banyak terbuang untuk proses perpindahan kelas.
c. Persepsi peserta didik mengenai pengaruh sistem moving class dalam peningkatan
kedisiplinan peserta didik dan pendidik termasuk dalam kategori kurang dengan
presentase sebesar 42%. Kurangnya kedisiplinan disebabkan oleh beberapa hal,
diantaranya baik pendidik maupun peserta didik menjadi tidak disiplin karena
pendidik dan peserta didik saling menunggu di ruang kelas, peserta didik tidak
langsung serentak masuk ke kelas, sehingga waktu belajar banyak terbuang, bahkan
memicu peserta didik untuk tidak serius dalam belajar.
d. Persepsi peserta didik mengenai pengaruh sistem belajar moving class terhadap
peningkatan motivasi belajar peserta didik masuk dalam kategori cukup dengan
presentase 45%. Artinya sistem ini tidak meningkatkan motivasi belajar tetapi juga
tidak menurunkan motivasi belajar siswa karena motivasi belajar siswa disebabkan
oleh banyak faktor.
e. Hasil belajar peserta didik mengalami naik turun sejak sistem belajar moving class
diterapkan meskipun presentase kelulusan sekolah ini selalu mencapai 100%.
Sebagian besar lulusan melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi, mayoritas
diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan lainnya diterima di Perguruan Tinggi
Kedinasan, Perguruan Tinggi Luar Negeri serta Perguruan Tinggi Swasta. Persepsi
peserta didik mengenai pengaruh sistem belajar moving class terhadap peningkatan
hasil belajar peserta didik menunjukkan kategori cukup dengan presentase sebesar
54%. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta
didik.
4. Faktor pendukung sistem moving class di SMA Negeri 3 Yogyakarta antara lain, pertama,
pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam ruang kelas maupun di lingkungan sekolah
seperti di taman sekolah, di mushola dan di aula sekolah karena suasana sekolah sangat
mendukung untuk mengadakan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Kedua, sistem

87

Prosiding Seminar Nasional
Menyemai Generasi Emas Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015:
dalam Paradigma Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya

belajar moving class membuat peserta didik tidak bosan dalam pelaksanaan pembelajaran,
karena dalam sehari mereka tidak berkutat di dalam kelas yang sama, melainkan dapat
menikmati pembelajaran di kelas-kelas yang berbeda bahkan di luar kelas. Ketika
berpindah-pindah kelas peserta didik dapat refreshing menikmati keindahan lingkungan
sekolah, bertemu dengan teman-teman di luar kelas, dan dapat dipastikan peserta didik
akan terhindar dari rasa mengantuk. Faktor penghambat sistem moving class: pertama,
lebih banyak waktu terpotong karena waktu untuk perpindahan kelas sudah termasuk
dalam satu jam pelajaran, sehingga berdampak pada tidak efektifnya waktu penyampaian
materi pelajaran. Kedua, alat bantu pembelajaran belum lengkap dan ruang kelas yang
belum ditata sesuai karakteristik mata pembelajaran. Ketiga, pengembangan ruang belajar
dan media masih difokuskan pada mata pelajaran rumpun IPA, sehingga rumpun IPS dan
Bahasa belum difasilitasi dengan lengkap. Keempat, tidak terdapat pedoman/aturan yang
mengatur sistem ini, sehingga pelaksanaan sistem ini masih sebatas berpindah kelas sesuai
dengan jadwal yang ada. Kelima, kelas cenderung kotor karena siswa tidak merasa memiliki
suatu kelas, sehingga cenderung untuk tidak menjaga kebersihan kelas yang dipakainya.

OPSI KEBIJAKAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa komponen yang dibahas menunjukkan
kekurangan dalam pelaksanaan sistem ini di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Namun, sistem ini akan
tetapi diterapkan oleh SMA Negeri 3 Yogyakarta untuk tahun-tahun ajaran berikutnya. Oleh
karena itu, opsi kebijakan yang diajukan untuk pelaksanaan sistem belajar moving class di SMA
Negeri 3 Yogyakarta agar lebih baik antara lain:
1. Berkaitan dengan komponen input, mengingat alat bantu pembelajaran yang masih kurang
diharapkan adanya perancangan pemenuhan kebutuhan alat bantu pembelajaran serta
sarana dan prasarana secara berkala guna mendukung fungsi kelas seperti laboratorium
serta menyediakan locker untuk barang-barang siswa. Sementara kualitas pendidik dapat
ditingkatkan melalui studi lanjut bagi pendidik yang belum menempuh S2.
2. Berkaitan dengan aspek proses, SMA Negeri 3 Yogyakarta hendaknya membuat pedoman
pelaksanaan sistem belajar moving class untuk SMA Negeri 3 Yogyakarta berdasarkan
juknis yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA agar sistem ini dapat berjalan
dengan tertib dan terkendali serta menyusun aturan-aturan khusus di dalam kelas
mengenai ketertiban, kerapian dan kedisiplinan.
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ABSTRAK
Di Indonesia setidaknya telah mengalami pergantian kurikulum sebanyak sepuluh kali.
Kurikulum 2013 adalah kurikulum terakhir yang baru saja diberlakukan. Kurikulum ini
diharapkan dapat menjadi solusi masalah degradasi karakter generasi muda dan untuk
menghadapi tantangan eksternal antara lain terkait arus globalisasi. Kurikulum 2013
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Makalah ini membahas tentang
implementasi kurikulum 2013 pada SMA/MA menyongsong ASEAN Economic Comunity (AEC)
Tahun 2015.
PENDAHULUAN
Dunia pendidikan di Indonesia, sebelumnya telah sembilan kali mengalami perubahan
kurikulum. Tercatat dalam sejarah, yakni Kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994,
2004, dan 2006. Namun pergantian kurikulum yang demikian banyak belum menampakkan
adanya peningkatan kualitas generasi muda sebagai out put pendidikan. Nilai karakter positif
seperti kesalehan, kejujuran, kedisiplinan, toleransi, adil, tanggung jawab, patriotisme baik
secara individu maupun komunal, belum dihayati dan diaplikasikan sepenuhnya. Bahkan yang
banyak muncul justru kasus kekerasan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kejahatan. Hal inilah
yang menyebabkan munculnya kurikulum yang ke sepuluh, yaitu kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 diharapkan menjadi solusi degradasi karakter generasi muda. Juga
sebagai upaya agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat
ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan
melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Perubahan kurikulum dilakukan untuk
menghadapi tantangan eksternal antara lain terkait arus globalisasi dan berbagai isu yang
tentang masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri
kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Kurikulum 2013
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di era globalisasi ini, termasuk
untuk menyongsong ASEAN Economic Comunity (AEC) pada tahun 2015. Masalahnya,
mampukah kurikulum 2013 menghasilkan out put pendidikan yang berdaya saing. Karena, pada
tahun 2015 nanti akan terjadi arus bebas tenaga kerja terampil di kawasan ASEAN.
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Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil
Pada tahun 2015, ketika ASEAN Economic Comunity (AEC) terwujud, dapat dipastikan
akan terbuka kesempatan seluas-luasnya bagi Warga Negara ASEAN. Para tenaga kerja di
kawasan ASEAN dapat keluar masuk negara dari satu negara ke negara lain tanpa adanya
hambatan di negara yang dituju. Pembahasan tentang tenaga kerja dalam Blueprint AEC 2015
dibatasi pada pengaturan khusus untuk tenaga kerja yang terampil (skilled labour) saja dan
tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil (unskilled labour). Skilled
labour secara umum diartikan sebagai pekerja yang mempunyai keterampilan khusus,
pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi,
akademisi, atau sekolah teknik, bisa juga dari pengalaman kerja.
Pertanyaannya, sudah siapkah tenaga kerja Indonesia untuk bersaing secara bebas
dengan tenaga kerja dari kawasan ASEAN? Jumlah penduduk Indonesia memang yang terbesar
di kawasan ASEAN, sebesar 40% dari total penduduk ASEAN. Bila penduduk usia produktif
Indonesia merupakan tenaga kerja terampil maka hal ini akan menjadi potensi yang sangat
besar bagi ekonomi yang produktif dan dinamis. Bahkan mungkin dapat memimpin pasar di
kawasan ASEAN pada masa yang akan datang. Namun kenyataannya masih jauh dari yang
diharapkan, daya saing tenaga kerja kita masih perlu ditingkatkan.
Kemampuan daya saing tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara formal
maupun informal, minimal harus memenuhi ketentuan ASEAN Mutual Recognition Arrangement
(MRA) yang telah disepakati. Mobilitas tenaga kerja yang tinggi pada pelaksanaan AEC tahun
2015, menuntut Indonesia meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk mencegah membanjirnya
tenaga kerja dari luar ke pasar tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menjadi PR yang tidak mudah
bagi pemerintah karena memerlukan adanya blueprint sistem pendidikan secara menyeluruh
termasuk program sertifikasi untuk berbagai macam profesi. Salah satu upaya yang dilakukan
oleh pemerintah adalah memberlakukan kurikulum tahun 2013 mulai tahun pelajaran
2013/2014 dari tingkat SD sampai dengan SMA/SMK. Kurikulum yang dipaksa berjalan sambil
“berdandan”.

Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif,
dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 yang mulai diberlakukan pada sekolah-sekolah pilot
project, memiliki perbedaan yang signifikan dengan KTSP tahun 2006. Yang paling
membedakan adalah struktur kurikulum tersebut.
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Kurikulum 2013 memiliki jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP tetapi
jumlah jam beberapa mata pelajaran ditambah. Jumlah jam mata pelajaran ditambah bisa
dimengerti karena padanya perubahan proses pembelajaran dan penilaian. Perubahan proses
pembelajaran dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu tentunya membutuhkan waktu
belajar yang lebih lama. Demikian juga perubahan proses penilaian, dari penilaian berbasis
output menjadi berbasis proses dan output tentu juga memerlukan penambahan jam pelajaran
Pelaksanaan Kurikulum 2013 memiliki beberapa efek, positif maupun negatif. Ada tiga
efek positif dari kurikulum 2013. Pertama, Standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013
tertata lebih baik. Pada kurikulum baru, ada peningkatan dan keseimbangan antara soft skills
dengan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata
pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Kompetensi pada kurikulum 2013 meliputi 4
kompetensi inti, yaitu KI-1 berupa sikap spiritual pada Tuhan Yang Maha Esa, KI-2 berupa sikap
sosial terhadap diri sendiri dan orang lain, KI-3 berupa pengetahuan (kognitif), dan KI-4 berupa
keterampilan (psikomotorik). Kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 merupakan nilai-nilai
karakter yang harus ditanamkan oleh setiap mata pelajaran.
Kedua, kurikulum 2013 menguatkan proses pembelajaran yang terrpusat pada siswa
(student centered). Proses pembelajaran dilaksanakan dengan mengaktifkan siswa, dari model
lama siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu dari berbagai sumber belajar. Proses
pembelajaran juga lebih interaktif dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi dan media
pembelajaran serta berbagai jejaring.
Ketiga, kurikulum 2013 menekankan penilaian berbasis kompetensi. Pergeseran dari
penilain yang mengukur pengetahuan dan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian otentik.
Penilaian otentik ini mengukur sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan
hasil. Kurikulum 2013 juga menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu pencapaian
hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal).
Sehingga, mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama
penilaian
Selain efek-efek positif, kurikulum 2013 juga mempunyai efek negatif. Ada tiga
kelemahan kurikulum ini. Pertama, guru bahasa Inggris dan teknologi informasi kemungkinan
kehilangan pekerjaan mereka. Hal ini karena mata pelajaran TI yang pada kurikulum 2006
diajarkan di SMP dan SMA akan dihapus. Demikian juga akan dilakukan pada mata pelajaran
bahasa Inggris untuk SD. Akibatnya, guru TI dan guru Bahasa Inggris yang sebagian dari
mereka merupakan guru honorer tidak akan memiliki jam mengajar atau hal yang terburuk,
mereka akan dipecat.
Kedua, kurikulum baru hanya akan menghambat kecerdasan anak. Menurut Howard
Gardner (Asri Budiningsih, 2008: 112-116), yang mempromosikan hasil penelitian Project Zero
di USA berkaitan dengan kecerdasan ganda (multiple intelligences), menunjukkan terdapat
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tujuh macam kecerdasan manusia dan pada buku yang terakhir ditambah lagi tiga macam
kecerdasan manusia yang bekerja secara utuh dan terpadu dengan komposisi yang berbedabeda pada tiap orang. Salah satu dari sepuluh kecerdasan manusia tersebut adalah keceerdasan
verbal/bahasa yang dapat diidentifikasi dari keterampilan anak dalam mengolah kata-kata saat
berbicara atau menulis. Jika Bahasa Inggris dihapus sebagai mata pelajaran untuk SD, maka
kompetensi berbahasa Inggris mereka dikhawatirkan akan berkurang. Hal ini tentu saja dapat
mengurangi daya saing out put pendidikan selanjutnya, dikaitkan dengan arus bebas tenaga
kerja terampil pada masa AEC tahun 2015 yang akan datang.
Ketiga, kurang persiapan pemerintah untuk pemberlakukan kurikulum 2013.
Komponen kurikulum ada 4 yaitu tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, evaluasi
dan penilaian. Keempat komponen tersebut saling berkaitan erat satu sama lain (Muhammad
Joko Susilo, 2007: 88). Menurut rencana, pemerintah pusat akan menyiapkan bahan pelajaran
yang meliputi silabus, buku teks siswa, dan buku panduan guru untuk mata pelajaran wajib A
dan peminatan. Sementara pemerintah daerah akan menyiapkan KD, silabus, buku teks siswa,
dan buku panduan guru untuk mata pelajaran wajib B yang memuat muatan lokal. Akan tetapi
kenyataannya, masih jauh dari yang direncanakan.
Kurang siapnya pemerintah, sudah terlihat sejak awal tahun pelajaran pada bulan Juli
2013 lalu. Saat itu beberapa sekolah yang menjadi pilot project “dipaksa” menggunakan
kurikulum baru sementara guru belum dilatih dan belum semua silabus, buku teks siswa, dan
buku panduan guru untuk mata pelajaran wajib dan peminatan selesai disiapkan. Ibaratnya
kurikulum 2013 jalan sambil berbenah.
Persiapan yang paling penting adalah buku teks. Jika kurikulum berubah maka buku
teks harus berubah. Saat ini pemerintah baru bisa menyiapkan buku teks untuk 3 mata
pelajaran yaitu: Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sejarah. Pemerintah seharus
mempersiapkan buku sumber untuk guru dan siswa. Isi keduanya tentu saja harus berbeda.
Kekurangsiapan lain yang menonjol adalah pelatihan guru. Baru guru-guru dari 3 mata
pelajaran wajib tersebut yang mulai dilatih, sementara guru-guru untuk mata pelajaran lain
belum dilatih. Padahal semua guru mata pelajaran pada sekolah pilot project harus
melaksanakan kurikulum baru tersebut. Seharusnya tahap demi tahap dilakukan pelatihan guru
untuk semua mata pelajaran. Jika implementasi mulai dari kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10,
setidaknya guru di kelas tersebut yang dilatih.

Implementasi Kurikulum 2013 pada SMA/MA
Struktur Kurikulum SMA/MA terdiri 3 kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran wajib
A, kelompok mata pelajaran wajib B, dan Kelompok C Peminatan. Kelompok peminatan terdiri
atas tiga kelompok peminatan, yaitu pemintan Matematika dan Ilmu Alam, peminatan Ilmuilmu Sosial, dan peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya; dan (c) Khusus untuk MA, selain
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pilihan ketiga kelompok peminatan tersebut, dapat ditambah dengan peminatan lainnya yang
diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama.
1. Kelompok Mata pelajaran Wajib
Kelompok Mata pelajaran Wajib merupakan bagian dari pendidikan umum yaitu
pendidikan bagi semua warganegara bertujuan memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap
sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta
didik, masyarakat dan bangsa. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan silabus sudah disediakan
oleh pemerintah.
Tabel 1. Struktur Kurikulum SMA/MA
Mata Pelajaran

Kelas X

Kelas XI

Kelas XII

Kelompok A (Wajib)
1.

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

3

3

3

2.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2

2

2

3.

Bahasa Indonesia

4

4

4

4.

Matematika

4

4

4

5.

Sejarah Indonesia

2

2

2

6.

Bahasa Inggris

2

2

2

Kelompok B (Wajib)
7.

Seni Budaya

2

2

2

8.

Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan

3

3

3

9.

Prakarya dan Kewirausahaan

2

2

2

24

24

24

Matapelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA)

18

20

20

JUMLAH JAM PELAJARAN YANG HARUS DITEMPUH
PERMINGGU (SMA/MA)

42

44

44

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu
Kelompok C (Peminatan)
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2. Kelompok Mata pelajaran Peminatan
Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan untuk: (1) memberikan kesempatan
kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok matapelajaran sesuai
dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi, dan (2) mengembangkan minatnya terhadap
suatu disiplin ilmu atau ketrampilan tertentu.
Pilihan Kelompok Peminatan dan Pilihan Mata pelajaran Lintas Kelompok Peminatan
Kurikulum SMA/MA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar
berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan
pilihan dalam bentuk pilihan Kelompok Peminatan dan pilihan Mata pelajaran antar Kelompok
Peminatan.
Tabel 2. Mata Pelajaran Peminatan SMA/MA
Mata Pelajaran

Kelas X

Kelas XI

Kelas XII

24

24

24

3

4

4

2 Biologi

3

4

4

3 Fisika

3

4

4

4 Kimia

3

4

4

3

4

4

2 Sejarah

3

4

4

3 Sosiologi

3

4

4

4 Ekonomi

3

4

4

3

4

4

2 Bahasa dan Sastra Inggeris

3

4

4

3 Bahasa Asing Lain (Arab, Mandarin,
Jepang, Korea, Jerman, Perancis)
4 Antropologi

3

4

4

3

4

4

6

4

4

68

72

72

42

44

44

Kelompok A dan B (Wajib)
Kelompok C (Peminatan)
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam
I

1

Matematika

Peminatan Ilmu-ilmu Sosial
II

1

Geografi

Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya
III

1

Bahasa dan Sastra Indonesia

Mata pelajaran Pilihan
Pilihan Lintas Kelompok Peminatan dan/atau
pendalaman minat
Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia per minggu
Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh per
minggu

95

Prosiding Seminar Nasional
Menyemai Generasi Emas Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015:
dalam Paradigma Ekonomi, Pendidikan, dan Budaya

Kelompok Peminatan yang dipilih peserta didik terdiri atas kelompok Matematika dan
Ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, dan Bahasa. Sejak mendaftar ke SMA, di Kelas X,
seseorang peserta didik sudah harus memilih kelompok peminatan mana yang akan dimasuki.
Pemilihan Kelompok Peminatan menggunakan pertimbangan: nilai rapor SMP/MTs, nilai ujian
nasional SMP/MTs, rekomendasi guru bimbingan dan konseling di SMP, hasil tes penempatan
(placement test) ketika mendaftar di SMA, dan tes bakat minat oleh psikokog. Pada semester
kedua di Kelas X, seorang peserta didik masih mungkin mengubah Kelompok Peminatan
berdasarkan hasil pembelajaran di semester pertama dan rekomendasi guru bimbingan dan
konseling.
Kenyataannya, ada perbedaan aturan–aturan yang dilakukan tiap sekolah pilot project
dalam penentuan kelompok peminatan. Ini terjadi karena pada awal tahun pelajaran baru guru
bimbingan dan konseling SMA/MA belum dilatih tentang penempatan siswa. Sehingga banyak
sekolah yang menempatkan siswa hanya berdasar angket pilihan peminatan dan nilai UN serta
nilai rapor SMP/MTS saja. Mungkin untuk masa yang akan datang proses pemilihan kelompok
peminatan dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang lebih matang.
Semua mata pelajaran yang terdapat pada satu Kelompok Peminatan wajib diikuti oleh
peserta didik. Selain mengikuti seluruh mata pelajaran di Kelompok Peminatan, setiap peserta
didik harus mengikuti mata pelajaran tertentu untuk lintas minat dan/atau pendalaman minat
sebanyak 6 jam pelajaran di kelas X dan 4 jam pelajaran di kelas XI dan XII. Mata pelajaran lintas
minat yang dipilih sebaiknya sama dari kelas X sampai kelas XII.
Di kelas X, jumlah jam pelajaran pilihan antar Kelompok Peminatan per minggu 6 jam
pelajaran, dapat diambil dengan dua pilihan sebagai berikut: 1) Dua mata pelajaran (masingmasing 3 jam pelajaran) dari satu Kelompok Peminatan yang sama di luar Kelompok Peminatan
pilihan, atau 2) Satu mata pelajaran di masing-masing Kelompok Peminatan di luar Kelompok
Peminatan pilihan.
Khusus bagi Kelompok Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya, selain pola pilihan yang di
atas, di kelas X, peserta didik dapat melakukan lima pilihan sebagai berikut: 1) Satu pilihan
wajib matapelajaran dalam kelompok Bahasa Asing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea,
Jerman, Perancis) sebagai bagian dari mata pelajaran wajib Kelompok Peminatan Ilmu Bahasa
dan Budaya, 2) Dua mapel (masing-masing 3 jam pelajaran) dari mata pelajaran Bahasa Asing
Lainnya, 3) Satu mata pelajaran Bahasa Asing Lainnya (3 jam pelajaran) dan satu matapelajaran
dari Kelompok Peminatan Ilmu Alam dan Matematika atau Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu
Sosial, 4) Satu matapelajaran di kelompok peminatan Matematika dan Ilmu Alam dan satu Mata
pelajaran di kelompok Ilmu-ilmu Sosial, atau 5) Dua mata pelajaran di salah satu kelompok
peminatan Matematika dan Ilmu Alam atau di kelompok peminatan Ilmu-ilmu Sosial.
Di kelas XI dan XII peserta didik Kelompok Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya dapat
memilih satu mata pelajaran (4 jam pelajaran) dari Bahasa Asing Lainnya atau satu
matapelajaran di Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam atau Ilmu-ilmu Sosial. Mata
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pelajaran dalam kelompok Bahasa Asing Lain ditentukan oleh SMA/MA masing-masing sesuai
dengan ketersediaan guru dan fasilitas belajar.
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang tidak memiliki Kelompok Peminatan
Ilmu Bahasa dan Budaya, dapat menyediakan pilihan mata pelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Antropologi atau salah satu mata pelajaran dalam
kelompok Bahasa Asing Lain sebagai pilihan mata pelajaran yang dapat diambil peserta didik
dari Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam atau Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu
Sosial. Bagi peserta didik yang menggunakan pilihan untuk menguasai satu bahasa asing
tertentu atau matapelajaran tertentu, dianjurkan untuk memilih mata pelajaran yang sama
sejak tahun X sampai tahun XII.
Pemerintah sangat menganjurkan setiap SMA/MA memiliki ketiga Kelompok
Peminatan. Setiap satuan pendidikan boleh menambah jam belajar per minggu berdasarkan
pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya,
dan faktor lain yang dianggap penting. Tetapi satuan pendidikan tidak diperkenankan
menambah jumlah mata pelajaran.
Selanjutnya, bagi peserta didik di SMA/MA Kelas XII dapat mengambil mata kuliah
pilihan di perguruan tinggi yang akan diakui sebagai kredit dalam kurikulum perguruan tinggi
yang bersangkutan. Pilihan ini tersedia bagi peserta didik SMA/MA yang memiliki kerjasama
dengan perguruan tinggi terkait. Pendalaman minat mata pelajaran tertentu dalam Kelompok
Peminatan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui kerja sama dengan
perguruan tinggi. Karena kurikulum 2013 baru berjalan sekitar tiga bulan, maka sampai saat ini
belum ada sekolah pilot project yang menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Andai hal itu
dapat terlaksana, dapat dibayangkan semakin sedikit waktu yang harus ditempuh untuk
menjadi sarjana dan dengan bekal ilmu yang matang karena sudah ditekuni sejak bangku
SMA/MA.
Implementasi kurikulum 2013 pada sekolah pilot project memang membuat gagap dan
gamang bagi sebagian guru karena mereka terpaksa harus mengubah pola pikir lama ke pola
pikir baru. Perubahan-perubahan pola pikir tersebut meliputi: 1) Mengubah pola pembelajaran
teacher centered menjadi student centered; 2) pola pembelajaran satu arah menjadi
pembelajaran interaktif; 3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring;
4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif; 5) pola belajar sendiri menjadi berbasis
tim; 6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; 7) pola
pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan memperkuat
pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik; 8) pola pembelajaran
monodiscipline menjadi multidisciplines; dan 9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran
kritis.
Program pelatihan kurikulum 2013 memang mendesak dilakukan pada semua guru untuk
mengubah pola pikir lama ke pola pikir baru. Selain itu, perlu juga dilakukan pendampingan
dari guru-guru yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum 2013 pada guru-guru yang
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sekolahnya akan melaksanakan pada tahun pelajaran yang akan datang. Tentu saja agar
pelaksanaan kurikulum 2013 berjalan dengan baik, perlu dukungan penuh dari pemerintah,
baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan. Bila kurikulum 2013 telah berjalan dengan baik,
maka sistem pendidikan akan menghasilkan out put yang berkarakter baik dari sisi sikap
spiritual dan sosial, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga akan
menjadi sumber daya manusia yang siap bersaing di era pasar bebas.
SIMPULAN DAN SARAN
Perubahan kurikulum memang tidak bisa dihindarkan, mengingat faktor globalisasi
yang diharapkan menjadi solusi degradasi karakter generasi muda. Kurikulum 2013 merupakan
suatu upaya agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah di Indonesia dapat
ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan
melalui pendidikan. Selain juga karena adanya tantangan eksternal yang terkait dengan arus
globalisasi dan berbagai isu di tingkat internasional. Kurikulum 2013 diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di era globalisasi, termasuk untuk menyongsong
ASEAN Economic Comunity (AEC) pada tahun 2015.
Implementasi kurikulum 2013 yang terkesan kurang persiapan dari sisi pemerintah,
harus segera dibenahi. Keberadaan buku teks yang sesuai dengan kurikulum baru mutlak
disiapkan oleh pemerintah pusat, terutama untuk mata pelajaran kelompok Wajib A dan
kelompok C Peminatan. Pelatihan bagi guru semua mata pelajaran juga harus dilaksanakan oleh
pemerintah pusat untuk segera mengubah pola pikir guru ke arah paradigma baru. Pemerintah
daerah hendaknya juga segera menyiapkan silabus dan buku teks untuk mata pelajaran wajib B
yang memuat muatan lokal.
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