
PROSIDING

SEMINAR NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA, 05 JULI 2013

Tema:
Meningkatkan

Kualitas Pendidikan Indonesia 
melalui

Implementasi Kurikulum Nasional 2013

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
semnas.fisundiksha@gmail.com

Sejalan dengan pesatnya era
globalisasi, maka meningkatkan
kualitas pendidikan menjadi poin
penting yang menentukan nasib
bangsa kedepannya, sehingga perlu
dilakukan pembaharuan
pendidikan secara terencana,
terarah, dan berkesinambungan
Melalui kurikulum nasional 2013,
maka Dosen dan Guru sebagai
garda terdepan dalam
merealisasikan pelaksanaan
kurikulum tersebut haruslah
memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang kuat terhadap
substansi perubahan tersebut.
Meskipun menuju perubahan
tersebut terdapat berbagai
kontradiksi. Maka dari itu,
dipandang urgen untuk
Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Indonesia melalui Implementasi
Kurikulum Nasional 2013.

ISBN 978-602-8310-92-5 



i | Fakultas Ilmu Sosial UNDIKSHA 2013 

Seminar Nasional 

 

 

 

 

PROSIDING 

 

 

SEMINAR NASIONAL 

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

SINGARAJA, 05 JULI 2013 

 

 

 

 

MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

MELALUI IMPLEMENTASI KURIKULUM NASIONAL 2013 

 

 

 

 

Diselenggarakan oleh: 

Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Pendidikan Ganesha 

Jl. Udayana No.11 Singaraja Bali 

 

 

 

 

Dicetak dan diterbitkan oleh: 

UNDIKSHA PRESS 

2013 

 



ii | Fakultas Ilmu Sosial UNDIKSHA 2013 

Seminar Nasional 

 

SEMINAR NASIONAL 

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

SINGARAJA, 05 JULI 2013 

 

 

MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

MELALUI IMPLEMENTASI KURIKULUM NASIONAL 2013 

 

Penyunting Utama  : Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja, M.A. 

 : Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si. 

Reviewer Ahli : Dr. I Gusti Ketut Arya Sunu, M.Pd 

 : Dr. I Ketut Margi, M.Si. 

Tata Letak : Putu Indra Christiawan, S.Pd., M.Sc. 

Desain Cover : Ratna Artha Windari, S.H., M.H.  

Dicetak dan Diterbitkan Oleh :  UNDIKSHA Press 

  Jl. Udayana Singaraja-Bali 

 

 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

 

ISBN 978-602-8310-92-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii | Fakultas Ilmu Sosial UNDIKSHA 2013 

Seminar Nasional 

 

PENGANTAR 

KETUA PANITIA 

 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat 

rahmatNyalah, buku proseding Seminar Nasional dengan tema: “Meningkatkan 

Kualitas Pendidikan Indonesia Melalui Implementasi Kurikulum 2013”  

dapat terselesaikan dengan baik. 

Buku proseding ini merupakan kumpulan karya ilmiah yang disajikan 

dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Pendidikan Ganesha pada tanggal 5 Juli 2013. Secara umum tulisan-

tulisan dalam buku proseding ini dapat dipetakan ke dalam 9 topik kajian. 

Tujuan diterbitkannya buku proseding seminar nasional ini, adalah agar 

para peserta seminar dan para pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih 
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Tahun ajaran baru 2013/2014, dalam konteks penyempurnaan kurikulum yang 

lama yang didasarkan pada amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.   

Akhir kata, atas nama lembaga dan panitia penyelenggara, kami 

mengucapkan trimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 

pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusinya dalam 

penyusunan buku proseding seminar nasional ini. 
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REFORMASI PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH  

MEMASUKI ERA GLOBAL 

 

 

 

Ida Bagus Made Astawa 

Universitas Pendidikan Ganesha 

e-mail: idabagusmadeastawa@yahoo.com 

 

 

INTISARI 

 

Revolusi peradaban dunia dewasa ini telah memasuki era global.  

Indonesia sebagai negara dunia ketiga (the silent majority), untuk mampu 

bersaing di era global ini dituntut kesungguhan dan ketulusan menata dunia 

pendidikannya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya, karena 

pendidikan pada hakekatnya merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu 

bangsa dan negara. Pemberlakuan UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan 

Dosen, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 19 

Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), telah membuka harapan 

untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan otonomi pendidikannya. 

Realitanya permasalahan pendidikan di Indonesia dari Pelita pertama hingga saat 

ini masih relatif sama. Berkenaan dengan itu di era otonomi pendidikan 

dibutuhkan reformasi dengan melalui tujuh hal, yaitu (1) memprioritaskan 

pendidikan sebagai kebutuhan, (2) memaknai pendidikan secara utuh, (3) 

perimbangan penyelenggaraan pendidikan antara pusat-daerah, (4) pelibatan 

masyarakat dalam pendidikan, (5) memberikan posisi sentral kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan, (6) menuju kepada paradigma pemberdayaan pendidikan, 

dan (7) menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menantang. 

 

Kata-kata kunci: Globalisasi, The Silent Majority, Otonomi Pendidikan, 

Reformasi Pendidikan 

 

PENDAHULUAN 

 

Revolusi yang terjadi di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi 

telah mengantarkan masyarakat dunia pada perubahan yang cepat dalam tata 

hubungan antar bangsa (globalisasi). Sedangkan sebagai suatu bangsa, manusia 

dituntut kesadarannya untuk mampu menempatkan dirinya menjadi bangsa yang 

berdaulat, di samping kemampuan untuk mengembangkan jati dirinya di tengah-

tengah arus revolusi peradaban dunia tersebut. 
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Jauh sebelum revolusi teknologi terjadi, sejarah peradaban dunia juga 

mencatat bahwa dorongan nafsu ekonomi dan keserakahan materiil sudah lebih 

dulu berkembang. Nafsu dan keserakahan tersebut telah mendorong berkem-

bangnya penjajahan di atas dunia di masa lampau dengan pelakunya didominasi 

oleh negara-negara barat, yang dampak ikutannya masih dirasakan sampai saat ini 

oleh negara-negara bekas jajahannya. 

Perubahan sejarah peradaban dunia tersebut lebih disebabkan oleh 

adanya perubahan paradigma yang terjadi pada masyarakat di negara-negara barat 

terutama setelah jaman renaisance. Bangunnya supremasi negara-negara barat 

dalam kebudayaan materiil menurut Francis Bacon adalah karena adanya adagium 

knowledge as power dan intellectum quarrens fidem yang berkembang dalam 

masyarakat di negara-negara barat. Supremasi tersebut sampai kini terus 

berkembang lewat bendera hak azasi manusia, ekonomi pasar, demokrasi, dan 

lingkungan hidup yang menjadi kekuatan globalisasi dewasa ini. Kenyataan 

tersebut menyebabkan munculnya kaum yang tertindas atau kelompok arus bawah 

yang diistilahkan dengan the silent majority di dunia ini yang dominasinya berada 

di negara-negara dunia ketiga yang dicirikan kebodohan, keterbelakangan dan 

kemiskinan (Sumantri, 2001). 

Menyadari akan hal tersebut, maka peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia (SDM) di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia menjadi 

sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Indonesia sebagai negara yang 

pernah dijajah yang sampai saat ini masih tergelong the silent majority, 

kesungguhan dan ketulusan menata dunia pendidikan menjadi hal yang mutlak 

dilakukan, karena pendidikan pada hakekatnya merupakan kunci keberhasilan 

pembangunan suatu bangsa dan negara (Sumantri,2001; Tilaar, 2001; Mulyasa, 

2011). Tanpa pendidikan yang kuat, dapat dipastikan bangsa Indonesia akan terus 

dililit oleh kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Tanpa pendidik-an yang 

baik, bangsa Indonesia sulit meraih masa depan yang cerah, damai, dan sejahtera. 

Realita yang terjadi di Indonesia semenjak awal tahun 1970-an (pada saat 

Pelita pertama dicanangkan) sampai saat ini masih teridentifikasi ada empat 

permasalahan pokok dalam pendidikan nasional Indonesia, yaitu: (1) pemerataan 
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pendidikan;  (2) relevansi pendidikan; (3)  mutu pendidikan; dan (4) efisiensi dan 

efektivitas pendidikan (Supriadi, 1997; Lasmawan, 2006). Dengan demikian, lebih 

dari 30 tahun permasalahan pokok dalam dunia pendidikan secara nasional belum 

berubah. Berarti usaha-usaha perbaikan pendidikan selama ini yang telah 

dilakukan belum sepenuhnya menunjukkan hasil untuk mengentaskan 

permasalahan pendidikan yang ada.  

Pemberlakuan UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), dan UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang 

kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), telah membuka harapan untuk 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini, adalah pendidikan yang 

dapat menghasilkan SDM berkemauan dan berkemampuan untuk senantiasa 

meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesi-nambungan 

(continuous quality improvement) sesuai dengan tujuan pemba-ngunan nasional 

dibidang pendidikan. 

Komitmen dalam membebaskan masyarakat dari keterpurukan, agar 

dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa serta membebaskan bangsa dari 

ketergantungan terhadap negara lain juga berimplikasi pada pelaksanaan otonomi 

daerah. Daerah berkewajiban untuk memasukkan pendidikan sebagai salah satu 

bidang pemerintahan dalam rangka otonomi daerah (desentralisasi pendidikan). 

Desentralisasi di bidang pendidikan memberikan makna bahwa pengambilan 

kebijakan pendidikan berpindah dari pemerintah pusat (top government) ke 

pemerintah daerah (distrct government), yang berpusat di pemerintah 

kabupaten/kota (Mulyasa, 2010; Sanjaya, 2011, Majid, 2011). 

Dalam otonomi pendidikan, pemerintah daerah tidak saja dituntut 

kemampuannya untuk menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan 

yang konkrit, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan untuk mengatur 

sumberdaya serta pemanfaatnya secara bijaksana. Otonomi pendidikan juga 

menuntut adanya usaha untuk melatih SDM yang profesional, baik tenaga umum 

maupun tenaga-tenaga menejer pada tingkat lapangan,  penyusun kuri-kulum yang 

sesuai, dan pengelolaan sistem pendidikan yang berdasarkan kebudayaan 
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setempat (Suryadi, 1998). Dalam hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi 

pendidikan dilaksanakan adalah untuk menjamin adanya kera-gaman dalam 

berbagai aspek kehidupan bangsa dalam mencapai kepentingan kesatuan nasional. 

Hal yang paling fundamental dalam upaya desentralisasi pendidikan adalah 

perwujudan paradigma pendidikan yang sesuai dengan tuntutan, tanpa kehilangan 

makna, jiwa, semangat fundamental pendidikan nasional. 

Berkenaan dengan itu, dan sejalan dengan diberlakukannya Kurikulum 

2013, sangat penting adanya reformasi pendidikan dalam rangka otonomi daerah 

untuk menghadapi tantangan globalisasi. Otonomi pendidikan dengan kurikulum 

yang diberlakukan tidak akan mencapai tujuannya tanpa adanya reformasi dalam 

dunia pendidikan secara menyeluruh. Makalah ini dimaksudkan untuk 

mengkomunikasikan hal tersebut, karena sementara ini pandangan sebagian besar 

masyarakat Indonesia belum menempatkan pendidikan sebagai masalah yang 

penting, mereka lebih tertarik pada masalah-masalah politik dan ekonomi (Djalil, 

2004). 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Memahami Misi dalam Otonomi Pendidikan 

Tujuan pembangunan nasional pada sektor pendidikan pada hakekatnya 

meliputi: (1) pemberdayaan secara merata segenap potensi pendi-dikan di seluruh 

lapisan masyarakat sesuai dengan karakter sosial-budaya masyarakat setempat, (2) 

pemerataan penyebaran sumber daya manusia yang berkualitas, (3) memangkas 

birokrasi dan administrasi pendidikan yang menjadi salah satu titik lemah 

peningkatan mutu pendidikan, dan (4) demokratisasi pengelolaan pendidikan 

nasional (Lasmawan, 2006; Mulyasa, 2010; Sanjaya, 2011).   

Perangkat yuridis formal yang dipakai sebagai landasan hukum untuk 

pencapaian tujuan tersebut adalah UU No.20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas, dan 

UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang kemudian ditindak lanjuti 

dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang SNP. Seiring dengan 

otonomi daerah, pemberlakuan otonomi pendidikan merupakan konsekuensi logis 
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dari pemberlakuan Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah tentang 

SNP di Indonesia. 

Salah satu tuntutan yang dipandang strategis dalam rangka pening-katan 

mutu pendidikan adalah melalui peningkatan alokasi anggaran pendi-dikan, baik 

untuk tingkat pusat dan daerah, yang menurut Undang-Undang Sisdiknas adalah 

minimal 20 % di luar belanja pegawai. ‖Pembesaran anggaran pembangunan 

pendidikan‖ semestinya juga harus diikuti oleh perbaikan dan peningkatan 

kualitas kinerja para birokrat dan pelaksana pendidikan yang telah ditunjang oleh 

ketersediaan instrument pembelajaran dari beberapa  penyem-purnaan kurikulum. 

Penilaian terhadap hasil pendidikan sementara ini masih bertumpu pada 

UAN yang menunjukkan bahwa pendidikan hanya dinilai hanya dengan satu 

indikator, yaitu dimensi penguasaan pengetahuan. Berdasarkan tuntutan undang-

undang (tujuan Pendidikan Nasional), nampak bahwa penilaian belum secara 

meyakinkan memberitahukan indikator lain dari mutu hasil pendidikan, seperti 

kadar keterampilan, keimanan, rasa tanggung jawab, kepribadian, dan budi 

pekerti. Dalam hal ini belum lagi dilihat dari kemampuan pendidikan dalam 

menyumbangkan hasil kepada negara dalam memecahkan masalah-masalah 

nasional dan internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebu-dayaan, 

hankamnas, ilmu pengetahuan maupun teknologi.  

Penyempurnaan kurikulum akan lebih bermakna bila diikuti oleh 

perubahan pengelolaan kurikulum, karena perubahan tersebut dengan sendiri-nya 

akan mengubah praktik-praktik pembelajaran (KBM) di kelas (Hasan, 2004). 

Selama ini sumber daya manusia yang ada di daerah dan sekolah kurang 

diberdayakan dalam pengelolaan kurikulum. Kurikulum Tingkat Satuan Pendi-

dikan (KTSP) yang kemudian disempurnakan dengan Kurikulum 2013 semestinya 

memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan kurikulumnya, 

karena pengelolaan kurikulum menuntut untuk memberdayakan sumber daya 

yang ada di daerah dan sekolah dalam pengelolaan kurikulum.  

Pemerataan pendidikan bagi masyarakat Indonesia juga masih belum 

menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sistem yang diberlakukan dalam dunia 

pendidikan juga masih mencari-cari wujudnya. Kurikulum berbasis pada 
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kompetensi dengan KTSP-nya yang dirancangkan sebagai salah satu usaha untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di daerah dalam tataran implementasi masih 

mengalami kendala, dan demikian juga kemungkinannya dengan Kurikulum 2013 

yang segera akan diberlakukan. Berbagai masalah masih juga ditemui dalam 

pendidikan terkait dengan Ujian Nasional, Standar Kompetensi Lulusan, 

Sertifikasi Guru, dan sebagainya. 

Arus globalisasi yang semakin kuat pada satu sisi dan kedaulat suatu 

bangsa dengan jati diri warganya pada sisi lain menunjukkan pada dunia 

pendidikan kita, bahwa dunia yang dihadapi anak-anak pada saat ini dan ke depan 

sangat komplek. Problem-problem dalam masyarakatpun umumnya bersifat 

semakin komplek dan tidak dapat dipahami dengan hanya meman-dangnya dari 

satu segi saja. Anak-anak sangat memerlukan bimbingan untuk mengenal dunia 

sekitarnya dalam arti luas. Mereka perlu memahami masalah-masalah yang 

dihadapi manusia di dunia yang cepat berkembang ini, sehingga ke depan 

diharapkan mereka akan dapat menjadi warga negara dan warga dunia yang baik. 

Masalah yang tidak kalah menariknya adalah yang berkenaan dengan 

efisiensi dan relevansi pendidikan. Masalah efisiensi dan relevansi pendidikan 

mempunyai kaitan langsung dengan konsep pembiayaan pendidikan, karena yang 

dilihat bukan hanya jumlahnya, namun juga kualitasnya, sehingga setiap upaya 

dan pengorbanan yang diberikan untuk suatu tindakan diharapkan dapat 

memberikan hasil yang lebih tinggi dan bermutu. Dengan kata lain, bagaimana 

kalangan pemerintah dan legislatif sebagai motor pemerintahan negara meng-

upayakan suatu sistem pendidikan secara lebih ekonomis dengan pengorbanan 

yang diukur dari uang (cost) yang kecil atau minimal, tetapi mendatangkan hasil 

(product) yang tinggi atau maksimal. Untuk itu pengelola pendidikan harus dapat 

mengklasifikasi unsur-unsur biaya pendidikan yang perlu mendapat prioritas 

pembiayaan yang secara langsung akan meningkatkan mutu pendi-dikan. Dengan 

demikian, secara nyata dapat dihitung jumlah cost untuk pendidikan sebenarnya 

yang berlangsung dalam suatu sistim (proses) yang utuh (World Bank, 1998).  

Masalah efisiensi dan relevansi pendidikan berhubungan secara lang-

sung dengan kemampuan para pengelola pendidikan dalam memanfaatkan dana 
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yang tersedia untuk kegunaan yang maksimal. Jadi pemikiran mengenai efisiensi 

dan relevansi antara biaya dan mutu pendidikan menempatkan variabel 

produktivitas sebagai parameter utama untuk menerangkan sejauhmana pengor-

banan pendidikan secara langsung dapat memberikan hasil yang maksimal. 

Pemberian otonomi pendidikan memungkinkan terjadinya keragaman dalam 

kemampuan dan ketersediaan pendanaan pendidikan, di samping juga akan 

menjadi pendorong terjadinya diferensiasi pembiayaan pendidikan antara suatu 

kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya (UU No.25 Tahun 1999). Kondisi 

ini akan menuntut dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan (pembiayaan) pendi-dikan. 

Pembiayaan pendidikan (cost of educational process) walaupun secara yuridis 

merupakan tanggungjawab dan beban pemerintah, namun dalam hal ini 

masyarakat juga dituntut tanggungjawabnya (Supriadi,  1997: Mulyasa, 2010). 

Kapasitas dan kapabilitas organisasi dan menejemen kelembagaan 

pendidikan di semua tataran perlu ditingkatkan, termasuk di daerah dalam rangka 

pelaksanaan otonomi pengelolaan pendidikan. Tidak kalah pentingnya adalah 

pemantapan organisasi dan menejemen di pusat yang diperlukan untuk 

pengendalian mutu sesuai dengan kecenderungan globalisasi, dan juga untuk 

pengaturan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, misalnya pembinaan 

persatuan nasional, dan subsudi silang bagi bagi wilayah yang mengalami 

keterbatasan sumber daya. Hal tersebut menjadi konsekwensi mendasar dari 

karakteristik sosio-kultural bangsa, yaitu semangat menjungjung tinggi dan 

mempertahankan persatuan harus juga berpijak pada sifat bangsa Indonesia yang 

sangat pluralistic.  

Mengingat luasnya cakupan perbaikan sistem pendidikan nasional serta 

sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, maka 

perumusan misi pendidikan nasional semestinya dapat dijabarkan kedalam tiga 

misi, yaitu misi jangka pendek, jangka menengah dan jangka penjang. Misi jangka 

pendek pendidikan nasional adalah : (1) melakukan penuntasan program wajib 

belajar pendidikan dasar yang bermutu; (2) mengembangkan kapasitas dan 

kapablilitas kelembagaan pendidikan (kemampuan kelembagaan) sesuai dengan 
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asas desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah; (3) melakukan perintisan 

program-program pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Peningkatan kemampuan kelembagaan merupakan salah satu prioritas 

dalam misi jangka pendek. Reorganisasi jelas diperlukan sehubungan dengan 

terjadinya pergeseran dalam pengelolaan pendidikan dari pola yang sentralistik 

menjadi desentralistik. Dalam konteks perubahan ini, organisasi pendidikan di 

daerah dalam hal ini kabupaten dan kota dengan kewenangannya yang sangat luas 

harus siap menangani urusan-urusan pendidikan yang selama ini dita-ngani oleh 

pusat atau propinsi. Tanpa penataan kelembagaan dan menejemen yang baik, 

otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan hanya akan mengha-silkan 

kemacetan dan bahkan memungkinkan sekali terjadinya kemunduran pendidikan.  

Misi jangka menengah pendidikan nasional adalah menciptakan sistem, 

iklim, dan proses pendidikan yang demokratis dan mengutamakan mutu, mampu 

mengembangkan manusia dan kehidupan masyarakat yang cerdas, berahlak 

mulia, berwawasan kebangsaan, kreatif, inovatif, sehat, berdisiplin, bertangung 

jawab, trampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Penekanan misi 

jangka menengah pendidikan di era otonomi ini adalah meman-tapkan, 

mengembangkan dan melembagakan secara berkelanjutan apa yang telah dirintis 

dalam misi jangka pendek, baik berupa masyarakat dan sistem pendidikan yang 

lebih berdaya, perbaikan aspek kelembagaan dan menejerial, maupun perbaikan 

substansi  yang terkandung dalam sistem pendidikan nasio-nal. Diharapkan, 

dalam waktu yang tidak terlalu lama, kehidupan bangsa telah kembali normal. 

Peserta didik tidak lagi dihadapkan pada lingkungan yang penuh potensi konplik, 

membingungkan dan juga mengkawatirkan. Dalam kondisi normal, sistem 

pendidikan dapat berfungsi lebih baik, yang bukan saja dapat menghasilkan 

manusia yang bermutu, melainkan juga mampu mengem-bangkan IPTEK yang 

bermanfaat bagi kehidupan dalam skala lokal, nasional, dan bahkan internasional. 

Misi jangka panjang pendidikan nasional dalam kaitannya dengan 

pendaerahan pengelolaan pendidikan, adalah melakukan pembudayaan dan 

pemberdayaan sistem, iklim, dan proses pendidikan nasional yang demokratis 

dan mengutamakan mutu dalam persfektif nasional dan global. Penekanan misi 
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jangka panjang adalah pembudayaan bagi terbentuknya nilai-nilai baru dalam 

keseimbangan yang baru dalam konteks struktur masyarakat baru. Perubahan 

kebudayaan membutuhkan waktu, dan oleh karena itu pembudayaan sebagai hasil 

pemberdayaan sistem pendidikan nasional dituangkan  sebagai misi jangka 

panjang. Pembudayaan mengimpilkasikan bahwa yang terjadi bukan hanya 

berupa konservasi budaya, melaikan sebuah proses yang bersifat aktif kreatif dan 

berkelanjutan, selaras dengan perkembangan lingkungan. Pada waktunya, 

manusia dan masyarakat Indonesia mampu menghayati dan menga-malkan nilai-

nilai demokratis dan religiusitas dalam kehidupan keluarga, sekolah, tempat kerja, 

masyarakat, dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

 

2. Reformasi Pendidikan Dalam Rangka Otonomi Daerah 

Secara logika, pelaksanaan otonomi daerah mestinya mampu memper-

baiki berbagai kondisi dunia pendidikan dewasa ini melalui otonomi pendi-dikan. 

Melalui otonomi pendidikan memberikan peluang besar kepada daerah untuk 

terselenggaranya pendidikan secara lebih otonom dengan intervensi seminimal 

mungkin sehingga menjamin berlangsungnya pendidikan yang lebih realisitis dan 

relevan sesuai dengan kehidupan nyata, serta lebih mendekatkan pendidikan dan 

peran-peran guru pada sasaran terdepan. Otonomi pendidikan pada hakekatnya 

merupakan upaya pemberdayaan bagi pelaksanaan pendidikan terutama dalam 

tingkatan mikro, yaitu tingkat institusional dan instruksional dengan manajemen 

yang lebih profesional di atas landasan paradigma pendi-dikan. Otonomi 

pendidikan dilaksanakan untuk menjamin adanya keragaman dalam berbagai 

aspek kehidupan bangsa dalam mencapai kepentingan kesatuan nasional. 

Memperhatikan misi yang telah dikemukakan serta memperhatikan 

realita kondisi pendidikan di era otonomi daerah, maka dalam rangka otonomi 

daerah diperlukan sejumlah pergeseran pemikiran yang dipandang dapat 

menciptakan tercapai tujuan pendidikan nasional melalui otonomi pendidikan. 

Pergeseran pemikiran yang dipandang penting dilakukan antara lain adalah 

sebagai berikut. 
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1) Memprioritaskan Pendidikan Sebagai Kebutuhan 

Pendidikan di Indonesia selama ini lebih banyak dipandang sebagai suatu 

kewajiban dan bukan dipandang sebagai satu kebutuhan. Pendidikan selama ini 

terkesan lebih banyak dilaksanakan untuk kepentingan politik, kepentingan 

kekuasaan, kepentingan bisnis, dan sebagainya. Permasalahan pendidikan itu 

sendiri masih belum banyak beranjak dari semula, sehingga pendidikan di 

Indonesia tidak pernah memberikan hasil yang memuaskan. Berkenaan dengan 

itu, upaya untuk mewujudkan pendidikan dalam persepektif global dan dalam 

konteks otonomi daerah harus dimulai dari kesungguhan, kemauan, dan komitmen 

politik pemerintah untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam 

menghadapi masa depan bangsa (Lasmawan, 2006; Surya, 2002). Dalam hal ini, 

komitmen pemerintah secara politis harus berang-kat dari paradigma pendidikan 

sebagai kebutuhan dan bukan kewajiban, sehing-ga dalam kondisi apapun 

pendidikan merupakan aset bagi pembangunan yang harus ditempatkan sebagai 

prioritas utama dengan segala konsekuensinya. 

 

2) Memaknai Pendidikan Secara Utuh 

Pendidikan selama ini tampak mengalami penyempitan makna dengan 

segala konsekuensinya. Makna pendidikan dipersempit dengan persekolahan, 

yang kemudian dipersempit dengan pembelajaran. Makna pembelajaran 

dipersempit lagi dengan proses belajar mengajar di kelas, dan bahkan makin 

dipersempit lagi dengan pengajaran yang bersifat kognitif. Dampak dari 

penyempitan makna pendidikan tersebut sudah jelas, bahwa pendidikan tidak 

menghasilkan pribadi yang utuh, akan tetapi hanya satu sisi kecil dari kepribadian 

yaitu ‖intelektual‖. Dalam hal ini pendidikan terlihat lebih mengutamakan sisi 

skolastik/akademik, dan melupakan segi-segi nilai serta kepribadian. Fenomena 

seperti ini akan membawa implikasi terhadap kondisi pendidikan yang dirasakan 

kurang bermutu, tidak adil dan tidak merata. 

Berkenaan dengan itu, penyelenggara pendidikan harus berbasiskan 

paradigma pendidikan dan bukan berbasiskan paradigma lain seperti paradigma 

politis, kekuasaan, bisnis, birokratis, dan sebagainya, meskipun paradigma 
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pendidikan saling terkait dengan paradigma-paradigma yang lainnya. Selama ini 

pendidikan lebih banyak dilaksanakan dengan kekuatan paradigma yang bukan 

pendidikan atau sedikit kaitannya dengan pendidikan, sehingga proses dan mutu 

pendidikan belum mencapai hasil memuaskan (Mulyasa, 2010: Tilaar, 2002). 

Dalam menghadapi era globalisasi dan otonomi daerah, semua pihak 

yang terkait dengan pendidikan mau melakukan pergeseran paradigma ke 

paradigma yang sesuai dengan kepentingan pendidikan. Upaya untuk mening-

katkan mutu pendidikan, pola pikir yang bersifat intelektual-elitis harus digeser 

menjadi populis-egaliterian. Mutu pendidikan bukan hanya bersifat intelek-tualis 

untuk membentuk masyarakat elit kelas atas, tetapi lebih melihat peserta didik 

sebagai keutuhan kepribadian dan diupayakan untuk diberdayakan secara optimal 

sebagai warga negara yang mempunyai hak dan tanggung jawab (Surya, 2002). 

 

3) Perimbangan Penyelenggaraan Antara Pusat-Daerah 

Dalam rangka otonomi daerah, keseimbangan antara pusat dan daerah 

harus diciptakan untuk beberapa hal. Surya (2002) mengemukakan  perimbangan 

yang diciptakan tersebut adalah seperti terlihat pada Tabel berikut.  

 

No 
Perimbangan Penyelengaraan 

Pusat Daerah 

1 Standar Nasional Pilihan Sesuai Kondisi Daerah 

2 Kurikulum Nasional Pengembangan isi kurikulum berkearifan lokal 

(kebutuhan daerah) 

3 Penilaian Nasional Penilaian formatif yang berorientasi pada 

kemitraan dengan kondisi daerah 

4 Monitoring Nasional Pengelolaan diri (self management) dengan 

pengendalian lokal berorientasi kondisi setempat 

5 Kinerja Nasional berorientasi 

kepentingan nasional 

Kinerja berorientasi kebutuhan pengguna jasa 

pendidikan yang bervariasi antar daerah 

6 Orientasi produk Orientasi proteksi (terutama terhadap budaya 

setempat) 

7 Komunikasi top down Komunikasi buttom up 

8 Pengelolaan sentralistik Pengelolaan desentralistik 

9 Kinerja yang lebih berpola 

pada sistem dan struktur 

Kinerja yang polanya berorientasi fungsional dan 

pendekatan pasa 

10 Orientasi lebih menekankan 

pada tujuan dan hasil 

Orientasi proses 

Sumber: Surya, 2002 dimodifikasi penulis 
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 Melalui perimbangan yang dilakukan diharapkan tujuan pendidikan 

nasional akan dapat diwujudkan dengan tanpa mengabaikan keberagaman daerah 

Indonesia. 

 

4) Pelibatan Masyarakat dalam Pendidikan 

Keberpihakkan pemerintah terhadap pendidikan sampai saat ini 

dipandang masih kurang sehingga menyebabkan anggaran dan sarana pendi-dikan 

tidak tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Dalam kondisi serba 

kekurangan, kinerja pendidikan tidak akan memberikan hasil optimal karena 

pendidikan itu memerlukan biaya yang besar. Untuk itu diharapkan seluruh 

elemen bangsa, yaitu keluarga, masyarakat, dan pemerintah turut dalam 

membiayai pendidikan.  

Dalam kaitan ini pemerintah (pusat dan daerah) harus benar-benar ada 

kemauan politik dan keberanian mengusahakan tersedianya anggaran pendidikan 

yang memadai dengan memberdayakan seluruh komponen bangsa secara sinergi. 

Kewajiban pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan seharusnya sudah 

secara implisit, yaitu dengan kewajiban menyediakan anggaran dan sarana yang 

memadai. 

Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu 

pendidikan dikembangkan model pendidikan yang disebut ‖Pendidikan Berbasis 

Masyarakat‖ (Mulyasa, 2010; Tilaar, 2002). Proses pendidikan tidak terlepas dari 

masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai basis keseluruhan kegiatan 

pendidikan. Semua potensi yang ada di masyarakat apabila dapat diberdayakan 

secara sistemik, sinergi, dan simbiotik melalui suatu proses yang konsepsional, 

dapat dijadikan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Masyarakat modern mempunyai tiga sektor yang saling berinteraksi, 

yaitu (Surya, 2002): (1) sektor pemerintah dengan ciri monopoli dan penggunaan 

alat paksa (coercive), (2) sektor swasta yang bekerja berdasarkan mekanisme 

pasar untuk memperoleh laba, dan (3) sektor sukarela yang bekerja secara nirlaba 

yang dikenal dengan sebagai Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). Dalam 

masyarakat madani ketiga sektor masyarakat tersebut harus mempunyai posisi 
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tawar menawar dan kemandirian sehingga menghasilkan suatu kerjasama yang 

sinergik dan simbiotik dalam mencapai tujuan bersama. Hal tersebut dapat 

dijadikan sebagai kerangka berfikir dalam upaya member-dayakan masyarakat 

dalam satu gugus sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

Dalam kerangka otonomi pendidikan di era reformasi yang dilandasi 

dengan keterbukaan dan demokratisasi dalam semangat otonomi daerah, peran 

serta masyarakat dapat diwujudkan dalam satu organisasi yang mandiri dan 

mampu mengakomodasikan serta mempartisipasikan semua potensi masyarakat 

seperti tokoh masyarakat, kelompok pengusaha, tokoh agama, kalangan indus-tri, 

para pakar, dan sebagainya. Organisasi ini harus terwujud benar-benar 

mencerminkan satu aktualisasi peranserta masyarakat dengan intervensi birokratis 

(pemerintah) seminimal mungkin. 

 

5) Posisi Sentral Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan 

Hak-hak azasi guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan, anggota 

masyarakat, dan warga negara yang selama ini dipandang terabaikan, penting 

mendapat prioritas dalam reformasi. Pembenahan kurikulum, perbaikan sarana, 

penyesuaian peraturan, dan sebagainya yang diupayakan pemerintah harus 

dimulai dengan penataan SDM ‖guru‖. Imbalan jasa yang wajar, suasana rasa 

aman dalam bekerja, kondisi kerja yang baik, hubungan antar pribadi yang sehat, 

serta kesempatan peningkatan diri dan karir, merupakan sejumlah hak seorang 

guru jika telah mejalani kewajibannya yang mencerminkan kesejah-teraan guru.  

Semua itu hanya mungkin terwujud apabila para guru mendapat peluang 

yang besar untuk memberdayakan dirinya dalam nuansa paradigma pendidikan 

dan bukan dalam paradigma birokratis yang kaku atau paradigma lainnya. Menata 

pendidikan dalam perspektif global dan otonomi daerah harus menempatkan guru 

dalam posisi yang tepat sebagai insan pendidikan dan melakukan tindakan nyata 

dalam upaya pemberdayaannya sesuai dengan hak-hak azasinya. 

Mengingat besarnya peran sentral guru pada tingkat institusional dan 

instruksional, maka manajemen pendidikan dalam rangka otonomi daerah harus 

memprioritaskan manajeman guru. Isu utama yang berkenaan dengan mana-jemen 
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guru adalah bagaimana menciptakan suatu pengelolaan pendidikan yang 

memberikan suasana kondusif bagi guru untuk melaksanakan tugas profesinya 

secara kreatif dan produktif serta memberikan jaminan kesejahteraan dan 

pengembangan karirnya. Manajemen guru harus mencakup fungsi-fungsi yang 

berkenaan dengan: (1) profesionalisme, standar, sertifikasi, dan pendidikan pra-

jabatan, (2) rekrutmen dan penempatan, (3) promosi dan mutasi, (4) gaji, insentif, 

dan pelayanan, (5) supervisi dan dukungan profesional (Surya, 2002; Mulyasa, 

2011). 

 

6) Menuju Pada Paradigma Pemberdayaan Pendidikan 

Penyelenggaraan pendidikan selama ini lebih banyak didominasi dengan 

paradigma birokrasi. Akibat dari penyelenggaraan tersebut, lembaga pendidikan 

dan lingkungannya kurang memiliki keberdayaan dalam mewu-judkan kinerjanya. 

Segala sesuatu diatur secara kaku, sentralistik dan birokratis, sehingga kinerja 

satuan pendidikan terpasung dengan segala aturan adminis-tratif birokratis 

(Mulyasa: 2011; Surya, 2002).  

Pernyataan tersebut mengimplikasikan perlunya menata ulang para-

digma birokrasi dalam pendidikan terutama di jalur persekolahan dan diimbangi 

dengan lebih banyak memberikan kesempatan pemberdayaan kepada lembaga 

pendidikan dengan segala perangkat dan lingkungannya. Semua lembaga dan 

personil pendidikan harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas 

dan mewujudkan gagasan inovatif tanpa harus terpaksa dengan segala aturan 

birokratis yang kaku. Dalam hal ini sudah tentu peraturan yang dibuat peme-rintah 

tetap diperlukan dalam menjaga standar nasional, akan tetapi jangan terlalu 

mendetail sehingga terasa memasung kreativitas guru. 

 

7) Pembelajaran Yang Bermakna dan Menantang 

Perkembangan global yang terjadi di abad ke-21 ini menjadikan proses 

pembelajaran bukan hanya dalam bentuk pemrosesan informasi, akan tetapi harus 

dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mengembangkan sumberdaya 

manusia kreatif yang adaptif terhadap tuntutan yang berkembang dunia. 
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Pembelajaran yang bermakna dan menantang tersebut sangat penting 

dikembangkan dalam membentuk masyarakat pebelajar sehingga pendidikan 

sepanjang hayat dapat diwujudkan.  

Laporan kepada Unesco (1996) oleh Commission on Education for the 

Twenty-fist Century memandang bahwa pendidikan sepanjang hayat sebagai suatu 

bangunan yang ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) learning to known yang juga 

berbarti learning to learn, yaitu belajar untuk memperoleh pengeta-huan dan untuk 

melakukan pembelajaran selanjutnya, (2) leraning to do, yaitu belajar untuk 

memiliki kompetensi dasar dalam hubungan dengan situasi dan tim kerja yang 

berbeda-beda, (3) learning to live together, yaitu belajar untuk mampu 

mengapresiasi dan mengamlkan kondisi saling ketergantungan, keaneka ragaman, 

saling memahami dan perdamaian inter dan antar bangsa, (4) learning to be, yaitu 

belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu dengan kepribadian yang 

memiliki timbangan dan tanggung jawab pribadi.  

 

PENUTUP 

 

Pada satu sisi, tututan reformasi di Indonesia telah melahirkan otonomi 

daerah. Sejalan dengan itu, secara yuridis penyelenggaraan pendidikan juga 

menuntut adanya otonomi pendidikan yang tujuannya tidak lain adalah dalam 

rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional tanpa mengabaikan lokalitas 

daerahnya masing-masing. Di sisi lain, globalisasi juga menuntut lahirnya 

sumberdaya manusia yang berkualitas untuk dapat bersaing di dunia global. 

Tututan tersebut tentu menimbulkan berbagai permalahan terutama terkait 

dengan otonomi pendidikan yang dilakukan. Berkenaan dengan itu perlu 

dirumuskan secara cermat misi pendidikan nasional (jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang) dalam rangka otonomi daerah untuk pencapaian 

tujuan pendidikan nasional sekaligus mengahadapi globalisasi. Pencapai misi 

tersebut tentu tidak dapat dilakukan jika paradigma lama dalam pendidikan masih 

dipertahankan, walaupun Kurikulum 2013 telah diberlakukan sebagai 

penyempurnaan KTSP. Berkenaan dengan itu, dalam rangka otonomi daerah 
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diperlukan sejumlah pergeseran pemikiran (tujuh hal yang perlu direformasi) yang 

dipandang dapat menciptakan tercapai tujuan pendidikan nasional melalui 

otonomi pendidikan. Penjabaran lebih konkrit dari reformasi pendidikan ini tentu 

membutuhkan pemikiran semua pihak. Untuk itu perlu adanya pembahasan lebih 

lanjut sebagai kelanjutan dari pemikiran dalam makalah ini. 
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INTISARI 

 

 Perubahan adalah prasyarat di dalam eksistensi kehidupan. Gelombang 

perubahan senantiasa akan mengantarkan makhluk hidup untuk tetap bertahan dan 

mampu melangsungkan kehidupan mereka. Manusia sebagai makhluk hidup juga 

tidak terlepas terhadap adaptasi yang dilakukan untuk tetap bertahan menjadi 

makhluk superior, melalui kemampuan berpikir dan kemampuan mentransformasi 

hasil pikiran ke dalam suatu cipta, rasa, karsa dan karya. Pendidikan merupakan 

fondasi primer yang secara sadar harus dibangun dan dimiliki oleh setiap manusia 

yang tidak ingin berada di dalam kungkungan keterbelakangan, dan berdiam diri 

di ambang kepunahan. 

 Makalah sederhana ini bertujuan untuk membedah peranan pendidikan, 

terutama pendidikan geografi di dalam mengantisipasi perubahan kehidupan yang 

meliputi perubahan aspek fisik, yaitu perubahan yang terjadi pada lapisan udara 

(atmosphere), lapisan air (hidrosphere), lapisan batuan (litosphere) serta lapisan 

makhluk hidup (biosphere), dan yang mencakup perubahan aspek manusia, yaitu 

pada lapisan manusia (antrophosphere). Geografi di dalam mengkaji kedua 

perubahan tersebut tidak secara parsial, melainkan secara holistik yang menitik-

beratkan pada keberadaan suatu objek pada suatu ruang secara utuh menyeluruh, 

memadukan antara aspek lingkungan fisik dengan aspek manusia, dan menelusuri 

potensi sumberdaya wilayah secara komprehensif. Geografi sebagai ilmu analisis 

dan sintesis memiliki wahana di dalam mengkomunikasikan berbagai fenomena 

geografi melalui peta. Peta sebagai salah satu komponen inti Geografi merupakan 

bentuk representasi, teknik dan metodologi dari suatu konsep, yang dipandang 

sebagai penyederhanaan perspektif geografi, terutama perspektif keruangan dari 

fenomena-fenomena geografi. Sejalan dengan pengembangan kurikulum nasional 

2013 yang mengusung pada prioritas tematik-integratif, maka peta merupakan 

sarana utama dan pertama yang relevan di dalam memvisualisasi tema-tema 

pembelajaran, baik dari jenjang siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama 

maupun Sekolah Menengah Atas, yang masing-masing memiliki diferensiasi di 

dalam sebaran, tipologi dan aplikasi. Implementasi media peta tersebut senantiasa 

berkaitan dengan visualisasi dari perubahan kehidupan sebagai bentuk hubungan 

timbal-balik antara lingkungan manusia dengan lingkungan fisik di permukaan 

bumi, sebagai satu-satunya ruang melangsungkan kehidupan mereka. 

 

Kata-kata kunci:  Pendidikan Geografi, Peta, Pembelajaran Tematik-Integratif 
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PENDAHULUAN 

 

 Pendidikan nasional merupakan salah satu sektor pembangunan nasional 

dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki visi terwujudnya sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial kuat dan berwibawa untuk memberdayakan 

seluruh warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas 

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah 

(UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Berbasis dari 

visi pendidikan nasional tersebut, pendidikan merupakan syarat utama yang harus 

dimiliki setiap manusia Indonesia guna tetap berada pada arus tengah perubahan 

zaman. Perubahan senantiasa menjadi ancaman ketika tidak dipersiapkan dan 

diantisipasi dengan baik sedini mungkin. Maka untuk menjawab perubahan 

tersebut, pendidikan pun senantiasa mengalami pengembangan dan pembaharuan. 

Kurikulum Nasional 2013 merupakan salah satu pranata yang diberdayakan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia, terutama generasi peserta didik untuk mampu 

menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa, baik kehidupan masa kini dan 

kehidupan bangsa di masa mendatang.  

 Sebagai negara yang berskala besar dari segi geografis, visi pendidikan 

nasional tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan internal. Permasalahan 

internal tersebut diantaranya, tentang: (1) materi ajar yang tidak kontekstual atau 

tidak real place and real time sehingga tidak bersentuhan langsung dengan wujud 

materi ajar, (2) materi ajar yang ditransfer masih bersifat parsial, yang cenderung 

tidak berimbang, dan (3) orientasi pembelajaran yang menitik-beratkan pada hasil 

yang instant, bukan pada proses yang terintegrasi (Ahmad, 2011). Khusus pada 

permasalahan ketiga, orientasi pendidikan telah bergeser hanya untuk kepentingan 

kepemilikan ijazah sebagai syarat mencari pekerjaan. Fenomena ini bertentangan 

dengan hakikat pendidikan, yaitu education isn’t for life, but education is life itself 

atau dengan kata lain pendidikan adalah pranata sosial dalam merealisasikan 

makna hidup untuk berhubungan harmonis dengan lingkungan alam sebagai ruang 

tempat hidup, dengan lingkungan manusia sebagai bagian dari suatu masyarakat 

dan dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai suatu keyakinan. 
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 Perubahan zaman dan permasalahan kontemporer yang dihadapi seluruh 

stakeholders dunia pendidikan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 lingkup 

tantangan berdasarkan skala ruang, yaitu tantangan global, nasional dan tantangan 

lokal. Pada tataran global, tantangan yang dihadapi adalah dinamika global yang 

meliputi perubahan iklim, krisis ekonomi dan pasar bebas serta perubahan cara 

dan gaya hidup. Tantangan dinamika global tersebut akan membawa implikasi 

terhadap kedudukan negara Indonesia di mata dunia, yang mengkategorikan ke 

dalam negara maju, negara sedang berkembang atau negara terbelakang. Kedua, 

tantangan nasional yang dihadapi adalah tentang kebhinekaan bangsa Indonesia 

sendiri, yang memiliki kodrat sebagai suatu bangsa yang multi-agama, multi-suku, 

multi-budaya dan termasuk di dalamnya multi-bencana. Kodrat bangsa tersebut 

akan membawa implikasi terhadap kesatuan dan persatuan bangsa melalui bahaya 

disintegrasi bangsa. Ketiga, tantangan lokal adalah berkenaan dengan pengelolaan 

dan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah yang optimal. Kemiskinan wilayah 

adalah implikasi dari inefisiensi pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya wilayah. 

Ketiga lingkup tantangan tersebut bertambah masif sejalan dengan berbagai arus 

kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).  

Berbasis ketiga tantangan multi-skala tersebut, maka pendidikan memiliki 

peranan multi-dimensi dalam mempersiapkan manusia Indonesia sebagai human 

capital yang berkarakter dan berorientasi ke depan (future-oriented) (Rahardjo, 

2010). Sejalan dengan hal tersebut, Syamsu Qamar Badu (dalam KONASPI VII 

tahun 2012) mengungkapkan bahwa generasi depan Indonesia harus mampu 

menjawab: (1) dinamika global dengan kompetisi antar-bangsa yang berlangsung 

semakin intensif, (2) daya tahan integrasi dari bangsa Indonesia sebagai bangsa 

majemuk yang luas dan kaya akan sumberdaya, serta (3) keberlanjutan kehidupan 

manusia Indonesia yang bermutu yang ditandai mutu kesehatan dan lingkungan 

serta etos kerja mandiri, produktif dan berwawasan jangka panjang. Realisasi dari 

peranan pendidikan tersebut dimanifestasikan dalam pengembangan Kurikulum 

Nasional 2013 yang bertema tematik-integratif. Kurikulum Nasional 2013tersebut 

membuka peluang bagi peranan Pendidikan Geografi sebagai kajian tematik dan 

integratif dalam menganalisis dan mensintesis fenomena di permukaan bumi. 
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Peranan Pendidikan Geografi memiliki relevansi yang positif terhadap 

kehidupan yang sangat dinamis serta berorientasi tema umum dan khusus secara 

terintegratif. Di sisi lain, Pendidikan Geografi memiliki visi yang sejalan dengan 

tantangan yang dihadapi pendidikan nasional, yaitu mencetak dan menyiapkan 

peserta didik menjadi insan yang cerdas, inovatif, beriman dan berakhlak mulia, 

yang memahami fenomena atau objek dalam suatu ruang secara holistik, inter-

relasi antara manusia beserta makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidup 

serta memiliki kompetensi dan kompetisi di dalam membangun wilayah berbasis 

pengelolaan potensi sumberdaya dan sinergisme dengan wilayah lain.  

Salah satu wahana penunjang dalam Pendidikan Geografi adalah peta. Peta 

secara empiris merupakan gambaran dari berbagai fenomena atau peristiwa, objek 

yang dituangkan dalam bentuk simbol area (polygon), garis (line) ataupun titik 

(dot) (Sundari, 2008). Dengan demikian, peta merupakan media pembelajaran 

yang esensial dalam Kurikulum Nasional 2013 yang bertema tematik-integratif, 

yang dapat diimplementasikan pada setiap jenjang pendidikan. Implementasi peta 

dan Pendidikan geografi secara universal merupakan momentum yang sangat 

strategis untuk dimanfaatkan dengan baik, sebagai salah satu fondasi untuk 

mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Dimensi Universal Pendidikan Geografi 

Sebagai suatu ilmu, Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala 

di muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang fisikal 

maupun yang menyangkut mahkluk hidup beserta permasalahannya, melalui 

pendekatan keruangan, ekologikal dan regional (Bintarto, 1981). Sedangkan 

pemahaman bersama tentang definisi Geografi secara nasional baru tercipta dalam 

Seminar dan lokakarya yang dilaksanakan di IKIP Semarang yang bekerjasama 

dengan IGI tahun 1988 dengan rumusan: Geografi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang 

kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan.  
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Kedua rumusan tentang definisi Geografi tersebut, meskipun berbeda, 

tetapi memberikan garis besar tentang objek kajian dalam Geografi, baik objek 

material maupun formal. Objek material yang termasuk dalam kajian Geografi 

adalah segala gejala, fenomena, peristiwa di lapisan permukaan bumi (geosphere), 

sedangkan yang termasuk objek formal adalah sudut pandang atau pendekatan 

yang meliputi keruangan, kelingkungan dan kewilayahan. Ketiga pendekatan 

tersebut penting untuk membedakan kajian Geografi dengan disiplin ilmu lain 

yang memiliki objek material sama. Geosphere terdiri atas atmosphere, litosphere 

(termasuk pedosphere), hidrosphere dan biosphere serta antroposphere, lapisan 

bumi tersebut membentuk satu sistem alami yang setiap lapisan saling 

berinteraksi, saling pengaruh mempengaruhi (Sutikno, 2008). Geosphere 

merupakan konsep esensial dalam Geografi, karena dapat dijadikan dasar untuk 

memahami dinamika fenomena di permukaan bumi. 

Berbasis dari kedua objek kajian Geografi tersebut, maka dipandang 

penting dan perlu bagi seluruh manusia, termasuk peserta didik untuk memahami 

Geografi. Secara universal terdapat 4 alasan untuk mempelajari kajian Geografi 

yang tertuang dalam buku Geography for Life (1994), yaitu: 

(1) alasan eksistensi (the existensial reason), semua makhluk hidup termasuk di 

dalamnya manusia hidup dalam satu planet biru yang kecil yaitu bumi. 

Manusia perlu memahami rumah di mana mereka melangsungkan kehidupan 

dan peri-kehidupan serta sebagai ruang untuk bertempat tinggal, geografi 

dapat memberikan pemahaman di mana mereka, bagaimana bumi itu, dengan 

segala potensi dan keterbatasannya.  

(2)  alasan etika (the ethical reason), sampai saat ini atau sejauh yang kita 

ketahui, bumilah satu-satunya planet tempat manusia dapat hidup. Bumi 

adalah planet yang mudah rusak (fragile), demikian pula kehidupan manusia 

tidaklah abadi. Geografi memberikan pengetahuan tentang bumi, baik secara 

fisik/alami maupun kehidupan yang ada di dalamnya. Manusia dan alam 

mempunyai saling ketergantungan membentuk suatu sistem. Pengetahuan-

pengetahuan itu menjadi dasar untuk mengembangkan minat dan etika 

kebumian. 
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(3) alasan intelektual (the intellectual reason), geografi mengembangkan 

imaginasi dan keterampilan berfikir. Keunikan dan keragaman muka bumi 

baik secara fisik maupun kehidupannya mendorong rasa ingin tahu, 

mengembangkan penemuan dan penelitian. Pemahaman tentang tempat-

tempat di berbagai permukaan bumi dengan segala aspek kehidupannya dapat 

mengikis kepicikan (parochialism) dan etnosentrisme. Dengan mengamati 

berbagai keragaman, keunikan, kesamaan, tempat dapat mengembangkan 

kecerdasan manusia dalam berprilaku dalam ruang/tempat, sehingga dapat 

mengambil suatu keputusan secara bijak.  

(4)  alasan praktis (the practical reason), pengetahuan tentang bumi, ruang, 

tempat dengan berbagai potensi dan kendalanya, dapat mengembangkan 

keterampilan dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengambil suatu 

keputusan yang berhubungan dengan prilaku keruangan dan pengembangan 

wilayah, serta mampu memanfaatkan informasi-informasi geografis seperti 

daerah potensial dalam penyebaran penyakit, mengidentifikasi daerah pasar, 

pusat produksi, pusat pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya.  

Berdasarkan keempat alasan universal tersebut, terlihat bahwa dimensi 

yang terkandung dalam Geografi sangat luas. Sejalan dengan hal tersebut, maka 

orientasi Pendidikan Geografi harus mengarah pada: (1) permasalahan yang aktual 

dan kontekstual berkembang di lingkungan sekitar peserta didik; (2) relevansi 

dengan kepentingan dan psikologi perkembangan peserta didik; (3) peningkatan 

taraf hidup melalui pemahaman dan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah; (4) 

kemampuan aktif dan produktif di masa depan, serta (5) pola pikir dan wawasan 

tentang dinamika kehidupan dalam lingkup lokal, nasional dan global. 

  Berbanding terbalik antara harapan dan kenyataan, peranan Pendidikan 

Geografi di dunia pendidikan tidak berjalan dan cenderung mengalami stagnasi. 

Secara empiris stagnasi Pendidikan Geografi di dunia pendidikan dikarenakan 

pembelajaran yang tidak menarik dan kurang bermakna. Dipandang tidak menarik 

karena: (1) pelajaran geografi masih terperangkap dalam aspek kognitif tingkat 

rendah yaitu hanya menghafal objek atau fenomena geosphere, (2) pelajaran 

geografi hanya dikaitkan dengan pemetaan, (3) pelajaran Geografi masih bersifat 
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abstrak dan cenderung hanya secara verbal dalam proses pembelajaran, sehingga 

kurang kongkrit dan beraplikasi terhadap fenomena-fenomena yang kontemporer 

serta (4) konsep-konsep Geografi dalam proses pembelajaran seringkali tidak 

bersentuhan langsung atau tertinggal dengan fenomena yang terjadi lingkungan 

kehidupan di sekitar peserta didik. Di sisi lain, Pendidikan Geografi dipandang 

tidak bermakna karena: (1) belum memahami hakikat pembelajaran geografi 

secara utuh, (2) keterbatasan mengaplikasikan media pembelajaran yang relevan 

dan termutakhir, (3) linieritas antara kompetensi pendidik, media pembelajaran 

dan lingkungan peserta didik yang belum relevan, (4) belum bersentuhan 

langsung dalam investigasi masalah aktual yang terjadi di lingkungan sekitar, 

serta (5) belum memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai laboratorium geografi. 

Berdasarkan kedua fakta empiris tersebut, maka kesenjangan antara aktualisasi 

dan implementasi tema Geografi dengan dunia nyata (real world) peserta didik 

merupakan pemicu utama krisis dalam perkembangan Pendidikan Geografi. 

Berkaitan dengan krisis perkembangan Pendidikan Geografi, maka berikut 

diuraikan secara singkat tema-tema kontemporer yang dipandang relevan sebagai 

tema kajian Geografi di dunia pendidikan, diantaranya: 

(1) Dinamika Bumi sebagai ruang kehidupan 

 Bumi merupakan planet tunggal yang dihuni manusia, dan tidak mengalami 

penambahan luas sejalan dengan penambahan jumlah manusia. Kenyataan ini 

menggambarkan keterbatasan daya dukung Bumi, baik kuantitas maupun 

kualitas di dalam memenuhi kompleksitas kebutuhan hidup manusia. Akan 

tetapi, Bumi juga mengalami berbagai perubahan fisik akibat dari proses yang 

berasal dari dalam (endogen) dan berasal dari luar (eksogen) secara alami 

untuk menuju suatu keseimbangan. Kemampuan manusia yang tidak mampu 

beradaptasi dan memahami perubahan tersebut akan membawa implikasi 

negatif terhadap seluruh makhluk Bumi. 

(2) Variasi keruangan sebaran sumberdaya 

 Sumberdaya merupakan segala sesuatu yang terdapat dalam geospehere, dan 

memiliki nilai ketika mampu diolah dan dimanfaatkan oleh manusia, baik 

yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. 
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 Kenyataan yang terkait dengan sumberdaya di permukaan Bumi ini adalah 

adanya variasi sebaran dalam hal jumlah (kuantitas), mutu (kualitas) dan 

keberlanjutan (kontinuitas). Kemampuan manusia dalam memanfaatkan dan 

mengelola yang tidak efektif dan tidak efisien akan membawa implikasi pada 

masalah kelangkaan, atau bahkan kepunahan sumberdaya, yang lebih jauh 

akan mempengaruhi pemenuha kebutuhan manusia sendiri. 

(3) Perspektif global 

 Perspektif global ditengarai oleh adanya era globalisasi yang semakin masif. 

Kenyataan ini membawa ruang-ruang di permukaan Bumi ini menjadi tanpa 

batas (borderless), baik dalam perspektif sosial budaya, sosial ekonomi dan 

juga perspektif sosial-politik. Akan tetapi, tidak seluruh dampak globalisasi 

dapat diterima dan sejalan dengan sosial, budaya, ekonomi dan politik lokal. 

Dengan demikian, kemampuan filterisasi manusia dalam abad kesejagatan ini 

sangat mempengaruhi eksistensi dan jati diri individu maupun kelompok 

masyarakat dalam suatu wilayah. 

(4) Kebencanaan 

 Bencana merupakan hasil dari proses yang tidak sinergi antara ancaman 

(threatness), baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) dengan 

kemampuan (capability) dan kewaspadaan (awareness) yang dimiliki setiap 

individu maupun dari masyarakat. Kemampuan adaptasi dan pengetahuan 

manusia yang masih lambat dalam mengantisipasi dinamika geosfer yang 

semakin masif, komplek dan semakin cepat ini seringkali berdampak negatif 

dalam wujud bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. 

(5) Regionalisasi 

 Tema yang paling mendasar dari Geografi adalah region, yaitu mengkaji 

berbagai bentuk dan perubahan wilayah. Regionalisasi pada dasarnya adalah 

pengumpulan, mengelompokkan, pengklasifikasian karakter atau identitas 

tertentu, dan membedakan dari karakter yang berbeda antara wilayah satu 

dengan wilayah lain. Karakter yang dimaksud adalah karakter fisik, manusia 

dan sumberdaya. Kemampuan manusia untuk memahami, memanfaatkan dan 

mengelola menjadi kunci utama dalam pembangunan wilayah. 
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2.  Peta Sebagai Visualisasi Fenomena Geografi 

 Tema-tema dalam kajian Geografi yang mencakup seluruh fenomena-

fenomena di lapisan permukaan bumi dapat direpresentasikan dalam bentuk peta. 

Peta merupakan salah satu bentuk penyajian visual dari suatu informasi geografis. 

Secara lebih detail, International Cartographic Association (ICA) mendefinisikan 

peta sebagai suatu gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak 

yang dipilih dari permukaan bumu atau benda-benda angkasa, yang digambarkan 

pada bidang datar dengan skala tertentu.  

 Berbasis dari definisi tersebut, peta dapat digolongkan menjadi 3, yaitu: 

(1) peta berdasarkan isi, (2) peta berdasarkan skala dan (3) peta berdasarkan 

tujuan seperti terlihat pada bagan berikut. 

 

Berdasarkan Isi Berdasarkan Skala Berdasarkan Tujuan 

1.Peta Umum,  

menggambarkan 

permukaan bumi 

secara umum, seperti 

bentuk relief 

(topografi) 

1. Peta Kadaster/Teknik, 

dengan skala 1:100 – 

1:5000 

1.Peta Pendidikan 

2.Peta Ilmu 

Pengetahuan 

3.Peta Informasi 

Umum 

4.Peta Pariwisata 

5.Peta Navigasi 

6.Peta Aplikasi 

Teknik 

7.Peta Bencana 

8.Peta Perencanaan 

Wilayah 

2. Peta Skala Besar 

dengan skala 1:5000 – 

1:250000 

2.Peta Tematik, 

Terdiri dari satu atau 

beberapa tema dengan 

informasi yang lebih 

dalam atau lebih 

mendetail 

3. Peta Skala Sedang 

dengan skala 1:250000 – 

1: 500000 

4. Peta Skala Kecil 

dengan skala di atas 

1:500000 

 

Bagan 1. Penggolongan Peta Berdasarkan Isi, Skala dan Tujuan 

 

Berdasarkan penggolongan peta pada Bagan 1, terlihat bahwa terdapat 

variasi kegunaan peta. Dalam Kurikulum Nasional 2013, penggunaan peta yang 

relevan dapat ditinjau dari variasi penggolongan peta tersebut. Penggolongan peta 

berdasarkan isi yang relevan dengan kurikulum adalah Peta Tematik, berdasarkan 

skala adalah interval dari Peta Skala Besar sampai Peta Skala Kecil, sedangkan 

berdasarkan tujuan lebih diarahkan pada Peta Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan 

Peta Informasi Umum, tetapi dengan tidak menutup kemungkinan peta lainnya, 

seperti Peta Pariwisata dan Peta Bencana. 
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Penggunaan peta dalam dunia pendidikan kontemporer harus memegang 

peranan yang signifikan. Peranan ini tidak terlepas dari fungsi peta itu sendiri. 

Romenah (2005) menguraikan terdapat 8 fungsi peta sebagai berikut: (1) sebagai 

penunjuk kedudukan atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, (2) sebagai 

penentuan dari ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi, (3) sebagai 

gambaran bentuk-bentuk fenomena atau objek di permukaan bumi, (4) sebagai 

pengetahuan prakondisi sebelum ke lapangan atau dunia nyata, (5) sebagai data 

tentang potensi suatu wilayah, (6) sebagai alat analisis untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan, (7) sebagai alat untuk menjelaskan rencana atau suatu desain dan (8) 

sebagai alat untuk mempelajari inter-relasi antar-fenomena geografi di permukaan 

bumi. Dari ke-delapan fungsi peta tersebut, terkait dengan Kurikulum Nasional 

2013, fungsi strategis dari peta yang diutamakan adalah sebagai gambaran bentuk-

bentuk fenomena atau objek di permukaan bumi. Fungsi strategis tersebut dapat 

direpresentasikan melalui simbol peta. 

 Secara sederhana simbol sebagai suatu gambar atau suatu tanda yang 

mempunyai makna atau arti dapat diklasifikasikan menjadi simbol piktorial, 

abstrak dan simbol huruf. Simbol piktorial adalah suatu simbol  yang dalam 

kenampakan wujudnya terdapat kemiripan dengan wujud objek yang diwakili. 

Sedangkan simbol yang geometrik adalah simbol abstrak, yaitu simbol yang 

wujudnya tidak terdapat kemiripannya dengan objek yang digambarkan. Di 

samping itu, ada simbol yang menggunakan huruf ataupun angka, simbol ini 

diambil huruf yang pertama atau yang kedua dari nama objek yang digambarkan. 

Ketiga simbol peta ini terlihat pada Bagan 2. 

Bagan 2. Simbol Peta dalam Bentuk Piktorial, Abstrak dan Huruf 
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Simbol dalam peta memegang peranan yang sangat penting, bahkan dalam 

peta tematik, simbol merupakan informasi utama untuk menunjukkan tema suatu 

peta. Simbol peta merupakan tanda-tanda konvensional yang umum digunakan 

untuk mewakili keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan bentuknya, simbol peta 

dapat diklasifikasikan menjadi simbol titik, garis dan simbol area. Simbol titik 

melambangkan ketinggian, tanaman dan monumen. Simbol garis melambangkan 

sungai, jalan, rel atau jalur kereta api dan batas wilayah administrasi. Simbol area 

melambangkan pemukiman, areal pertanian, dan perkebunan. Ketiga simbol peta 

ini terlihat pada Bagan 3.  

 

 

Bagan 3. Simbol Peta dalam Bentuk Titik, Garis dan Area 

 

Kenampakan simbol peta, baik pada Bagan 2 maupun Bagan 3 berkaitan 

erat dengan jenis peta berdasarkan skala. Semakin besar skala peta, maka semakin 

kompleks kenampakan simbol peta yang direpresentasikan. Sedangkan semakin 

kecil skala peta, maka semakin sederhana simbol peta yang digunakan. 
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3. Implementasi Peta sebagai Media Pembelajaran Tematik-Integratif 

Media secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yang memiliki makna 

sebagai bentuk jamak dari medium, yang berarti perantara yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan sesuatu hal. Secara harfiah media diartikan sebagai perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Penggunaan media dalam 

pembelajaran bukan semata-mata melaksanakan salah satu komponen pendidikan, 

akan tetapi media yang diimplementasikan benar-benar berguna bagi peserta didik 

untuk memudahkan penguasaan materi ajar. Secara empiris Sumantri (1999) 

menjabarkan 4 tujuan dari implementasi media dalam proses pembelajaran, yaitu: 

(1) menjadikan peserta didik senang, gembira dan riang dalam belajar, (2) dapat 

mengembangkan pola pikir kreatif peserta didik melalui sifat keingin-tahuan, 

kerjasama dan percaya diri dalam menghadapi kehidupan akademis, (3) dapat 

mengembangkan sikap positif dalam belajar dan (4) mengembangkan afeksi dan 

kepekaan terhadap fenomena-fenomena yang berlangsung di lingkungan sekitar 

mereka, khususnya perubahan lingkungan fisik, sosial dan tenologi. Kenyataan ini 

mengisyaratkan bahwa pembelajaran yang didukung media secara utuh akan dapat 

menumbuh-kembangkan motivasi peserta didik dalam belajar. 

Media pembelajaran adalah salah satu bagian penting dalam keberhasilan 

mutu proses belajar pembelajaran. Menurut Sumaatmadja (1984) media adalah 

alat dari segala benda yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. 

Peta sebagai produk geografi merupakan media pembelajaran yang  esensial untuk 

mengkomunikasikan tema-tema materi ajar secara efektif. Implementasi media 

peta di dalam proses belajar pembelajaran dapat menciptakan peningkatan dan 

pemahaman peserta didik yang berkenaan dengan pengetahuan dasar, pemahaman 

dan penerapan hingga pembuatan peta dengan tema tertentu (Sundari, 2008). 

Secara empiris implementasi media pembelajaran peta bermanfaat untuk: (1) 

memudahkan mengidentifikasi tentang lokasi, distribusi dan orientasi serta (2) 

memudahkan pemahaman konsep-konsep yang bertalian dengan tema-tema di 

lingkungan sekitar. Dengan demikian, implementasi peta dapat memperbaiki, 

mengubah dan memperkaya persepsi peserta didik tentang makna dari dinamika 

lingkungan tempat hidup mereka. 
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Implementasi peta sebagai suatu media pembelajaran pada masing-masing 

jenjang sekolah harus dibedakan. Pembedaan tersebut dapat berdasarkan ruang 

lingkup pertanyaan pemandu dalam kajian Geografi, sehingga relevan dengan 

tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Alfandi (2001) membagi pertanyaan 

pemandu untuk mengetahui ruang lingkup kajian Geografi ke dalam 7 pertanyaan, 

yaitu: (1) apa (what), (2) dimana (where), (3) kapan (when) (4) berapa (how 

long/how much), (5) mengapa (why), (6) bagaimana (how), dan (7) siapa (who). 

Pertanyaan pemandu tersebut yang mencerminkan bahwa geografi itu adalah 

holistik dan sintesis. Uraian singkat secara terintegrasi dari pertanyaan pemandu 

adalah sebagai berikut: 

(1)  apa, dimana dan kapan (what, where and when), pertanyaan ini menuntun 

peserta didik untuk mengetahui fenomena geografis, tempat atau lokasi 

kejadian yang menggambarkan distribusi keruangan pada suatu wilayah, serta 

mengetahui waktu atau urutan waktu kejadian dari fenomena tersebut 

(2)  mengapa dan bagaimana (why and how), pertanyaan ini bersifat analitis untuk 

mengetahui sistem, proses, perilaku, ketergantungan, organisasi spasial dan 

hubungan timbal-balik antara komponen satu dengan komponen lain dalam 

keberlangsungan suatu fenomena geografi 

(3)  apakah dampaknya (what is the impact), pertanyaan bersifat analistis, sintesis 

untuk mengevaluasi fenomena geografi yang mengalami perubahan, baik oleh 

proses alami maupun oleh hasil interaksi antara manusia dengan lingkungan 

tempat hidup mereka 

(4)  bagaimana seharusnya (how ought to), pertanyaan ini menjurus kepada 

sintesis dan evaluasi untuk pemecahan suatu permasalahan lingkungan pada 

suatu wilayah, dan memberikan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya 

dan lingkungan.  

Pertanyaan pemandu pertama hingga ketiga dalam geografi tersebut dapat 

digunakan untuk proses pembelajaran pada tingkat sekolah (SD, SMP dan SMA) 

dengan tetap memperhatikan tingkat kedalaman atau kedetilan materi serta 

perkembangan berpikir dari peserta didik. Sedangkan pertanyaan pemandu yang 

keempat dapat ditujukan untuk jenjang pendidikan pada perguruan tinggi, dengan 
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asumsi bahwa wawasan dan penalaran mahasiswa lebih luas. Distribusi ketiga 

pertanyaan pada tingkat sekolah secara sistematis terlihat pada Bagan 4. 

 

 

Bagan 4. Distribusi Pertanyaan Pemandu pada Tingkat Sekolah 

 

PENUTUP 

 

Pengembangan Kurikulum Nasional 2013 membawa implikasi yang besar 

terhadap seluruh komponen pendidikan, termasuk komponen materi ajar geografi. 

Geografi sebagai ilmu analisis dan sintesis yang holistik perlu dikomunikasikan 

dengan baik kepada seluruh stakeholders planet bumi, mengingat peranan kajian 

geografi yang mampu untuk menjawab perubahan lingkungan alam, sosial dan 

teknologi secara utuh menyeluruh. Komunikasi tentang kajian geografi dalam 

dunia pendidikan dapat melalui media peta. Peta merupakan visualisasi fenomena 

geografi yang esensial. Esensi peta dimanifestasikan dalam gambaran suatu objek 

atau fenomena yang menjadi tema pembelajaran melalui simbol secara integratif. 

Esensi peta dalam pendidikan tematik-integratif merupakan jawaban dinamika 

global, sekaligus momentum kebangkitan geografi sebagai mothers of science. 
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INTISARI 

 

Makalah ini menawarkan gagasan tentang rekonseptualisasi kepada para 

stakeholder pendidikan di Indonesia. Kecenderungan yang muncul saat ini adalah, 

adanya konsep berfikir yang sangat pesimistik terhadap masa depan Indonesia. 

Pesimisme yang demikian itu, tak bisa dipungkiri akibat dari dinamika politik 

pendidikan di Indonesia yang dominan untuk diarahkan pada posisi, kerangka 

berfikir, dan faham yang cenderung pragmatis dan instan. Sehingga, proses 

menjadi terbaikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Gagasan 

yang dikonstruksi dalam makalah ini mencoba untuk merubah ulang tentang 

pemahaman yang beredar saat ini, bahwa kejayaan masa depan Indonesia 

bukanlah sesuatu yang mustahil. Kejayaan masa depan Indonesia merupakan 

sesuatu yang nyata, sesuatu yang sangat mungkin terjadi, bahkan sudah berada 

tepat dihadapan masyarakat bangsa ini. Dalam kerangka berfikir tersebut, makalah 

ini menganggap Kurikulum 2013 sebagai salah satu instrumen yang paling tepat 

untuk melakukan rekonseptualisasi tentang memenangkan pertarungan masa 

depan Indonesia. Meminjam model teori oleh Doerrer  dan Pulley (1977) tentang 

―The Politics of  Curriculum Development‖ yang menganggap pengembangan 

kurikulum sebagai sesuatu yang rasional dan proses yang sangat scientific. 

Dengan menggunakan teori itu, makalah ini mencoba menyimpulkan bahwa 

sesungguhnya pengembangan kurikulum merupakan sesuatu hal yang sangat 

kodrati, atau jika lebih ekstrim ditafsirkan pengembangan kurikulum adalah 

sebuah keharusan. Disaat yang bersamaan, makalah ini menawarkan logika 

tentang kurikulum 2013 sebagai instrumen untuk mengikuti perkembangan zaman 

dan jalan menuju kemenangan masa depan Indonesia. 

 

Kata-kata Kunci:   Kurikulum 2013, Politik Pendidikan, Masa Depan, Indonesia.  
 

 

PENDAHULUAN 

 

Memenangkan pertarungan adalah sebuah kewajiban mutlak yang 

diemban oleh manusia sebagai makhluk tuhan yang paling sempurna. Itulah 

sebabnya, makalah ini memilih untuk menggunakan judul tersebut sebagai konsep 

besar dalam perubahan cara berfikir yang seharusnya melekat dalam setiap benak 
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masyarakat Indonesia. Perubahan cara berfikir yang dimaksud yaitu, 

kecenderungan mainstream berfikir masyarakat saat ini adalah lebih memilih 

menyalahkan kegelapan daripada menciptakan penerangan. Sehingga, istilah yang 

kemudian muncul adalah istilah-istilah yang bernada pesimis. Makalah ini 

mencoba untuk mengajak segenap para sivitas akademika untuk keluar dari kotak 

berfikir yang pesimistik negatif. Yakinlah bahwa, sesungguhnya masa depan 

Indonesia bisa dimenangkan dengan optimisme dan perubahan secara dinamis. 

Kurikulum 2013 sebagai instrumen perubahan tersebut, merupakan 

dinamika kehidupan khususnya sektor pendidikan untuk menjawab pertanyaan 

besar para pendiri bangsa yang diwariskan dalam konstitusi republik ini. 

Mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata bukan perkara sederhana, begitupun 

dengan mensejahterakan kehidupan umum, dan termasuk tanggung jawab lain 

yang diamanatkan kepada kita sebagai pewaris peradaban bangsa. Tanggung 

jawab konstitusi yang melekat dalam setiap darah orang Indonesia menjadi hutang 

permanen yang akan terus mengalir hingga anak cucu di masa yang akan datang. 

Tanggung jawab konstitusi tidak saja menjadi beban pemerintah, melainkan juga 

beban kita semua sebagai pewaris kolektif dari sebuah bangsa yang bernama 

Indonesia. 

Memenangkan masa depan Indonesia bukanlah suatu mimpi, bukan juga 

sebuah dongeng, kemenangan masa depan bangsa ini sudah berada tepat 

dihadapan pasangan mata 242.325.638  (Jumlah Penduduk Indonesia versi World 

Bank, 2011). Tanggung jawab untuk memenangkan masa depan bangsa ini harus 

dipikul bersama seluruh elemen bangsa, bukan saja dipikul oleh segelintir 

kalangan atau bahkan pemerintahan secara spesifik. Memenangkan masa depan 

memerlukan cara dan strategi yang terencana. Dan kurikulum 2013 merupakan 

salah satu dari ratusan bahkan ribuan rencana lain yang harus dipikul secara 

kolektif oleh segenap pewaris bangsa ini. 

Citibank research group (dalam Baswedan, 2013) menyebutan bahwa 

Indonesia diprediksi akan berada pada 7 besar negara dengan kekuatan ekonomi 

terbesar di dunia pada tahun 2030. Sedangkan pada tahun 2050 dari sumber yang 

sama, Indonesia diprediksi akan menempati posisi 4 besar negara dengan 
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pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Posisi tersebut menyetarakan Indonesia 

dengan negara-negara besar lainya, seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 1. World Top Largest Economies 2030 & 2050 

 

2030 Country 2050 Country 

1 China 1 China 

2 US 2 India 

3 India 3 US 

4 Japan 4 INDONESIA 

5 Brazil 5 Nigeria 

6 Russia 6 Brazil 

7 INDONESIA 7 Russia 

8 Germany 8 Japan 

9 UK 9 Philippines 

10 France 10 UK 

Sumber: Citibank Research group (dalam Baswedan, 2013) 

 

Prediksi untuk kejayaan Indonesia di masa mendatang sangatlah mudah 

untuk dicapai bila ada itikad kolektif untuk berproses pada kemenangan tersebut. 

Pada tataran akademis, capaian atas kejayaan masa depan Indonesia bukanlah 

sesuatu yang mustahil apabila sektor pendidikan dicapai terlebih dahulu. Berpijak 

dengan konsep ini, sudah saatnya memang, kurikulum pendidikan Indonesia tidak 

lagi hanya berkutat untuk membangun sumber daya manusia Indonesia secara 

khusus, tapi lebih daripada itu, kurikulum pendidikan harus mampu menjawab 

tantangan global dan memenangkanya secara bersama-sama. 

Perdebatan tentang pengembangan kurikulum sesungguhnya tidak hanya 

terjadi di Indonesia. Topik tentang pengembangan kurikulum bahkan sudah 

diperdebatkan sejak tahun 1987 di Inggris. Perdebatan tentang pengembangan 

kurikulum saat itu berkutat tentang arahan yang akan dituju dari proses 

pengembangan kurikulum nasional (Daugherty dan Owens, 2003). Suatu 

perubahan memang pasti akan memunculkan kontroversi baru, tida terkecuali juga 

terjadi di Indonesia. Perdebatan tentang pengambangan kurikulum 2013 menyita 

banyak perhatian begitu juga proses politik yang berlangsung pada tataran elit. 
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Jika berefleksi dengan pengalaman Inggris tahun 1987 saat mengalami 

tahapan yang sama dengan yang dihadapi Indonesia berkaitan kurikulum nasional 

2013 saat ini, Inggris saat itu dapat menuntaskan proses perubahan kurikulum 

nasionalnya saat proses politik sudah tuntas dilakukan. Daugherty dan Owens 

(2003) menjelaskan dalam tulisanya bahwa salah satu tahapan yang harus dilalui 

sebelum pengembangan kurikulum dapat tercapai adalah tuntasnya proses politik 

nasional di Inggris saat itu. Pada konsep tersebut, sebenarnya ada poin penting 

yang bisa diambil dari perdebatan tentang pro dan kontra pengembangan 

kurikulum 2013. Pertama, pada tataran politik elit, pemerintah dalam hal ini harus 

menuntaskan dulu proses politiknya dengan legislatif. Kedua, pada tataran bawah, 

dinamika pengambilan kebijakan ini juga harus mengakomodir kebutuhan dan 

capaian kuriulum yang pada kurikulum sebelumnya harus disempurnakan lagi. 

Dari beberapa uraian pendahuluan tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

poin penting terkait gagasan awal penulisan makalah ini. Pertama, bahwa 

kemenangan masa depan Indonesia dalam persaingan global adalah sesuatu yang 

mungkin terjadi. Kedua, untuk dapat memenangkan pertarungan masa depan 

Indonesia, maka yang harus dikonstruksi dalam mindset segenap elemen bangsa 

adalah bagaimana menumbuhkan sikap optimisme bukan pesimistik negatif. 

Ketiga, memenangkan masa depan Indonesia buanlah sesuatu yang sulit, 

syaratnya perjuangan tersebut harus dilakukan secara kolektif dan progresif. 

Keempat, sekarang ini sudah saatnya melakukan pengembangan atau bahkan 

perubahan kurikulum untuk menjawab tantangan masa depan bangsa ini, dan 

kurikulum 2013 harus diarahkan untuk menjawab tantangan tersebut. Kelima, 

agar dapat melakukan pengembangan kurikulum secara mulus, yang paling utama 

dilakukan adalah dengan menuntaskan proses politik pada level elit nasional. 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Analisis Teoritik Pengembangan Kurikulum 2013 

Meminjam konsep teori Doerrer  dan Pulley (1977) dalam sebuah 

tulisanya yang berjudul ―The Politics of  Curriculum Development‖ sangat 
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menarik untuk dikutip tentang gagasan mereka yang menganggap pengembangan 

kurikulum sebagai sesuatu yang rasional dan proses yang sangat scientific. Pada 

konsep itu, makalah ini mencoba menyimpulkan bahwa sesungguhnya 

pengembangan kurikulum merupakan sesuatu hal yang sangat kodrati atau jika 

lebih ekstrim ditafsirkan, pengembangan kurikulum adalah sebuah keharusan. 

Dalam saat yang bersamaan, sudah jelas menjawab tentang logika berfikir yang 

berkembang saat ini yang menganggap pengembangan kurikulum sangatlah tidak 

efetif. Justru, pengembangan kurikulum adalah sebuah keharusan dan wajib 

hukumnya kurikulum mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di era nya. 

Sangatlah keliru anggapan yang ada saat ini, jika kurikulum yang terus 

berubah adalah bentuk ketidak konsistenan pemerintah dalam mengelola 

pendidikan nasional. Justru, jika meminjam konsep logika berfikir Doerrer  dan 

Pulley (1977), kurikulum yang jarang berkembang adalah cerminan ketidak 

pekaan pemerintah dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan peradaban 

di masanya. Lebih lanjut Doerrer  dan Pulley (1977)  menjelaskan, ada beberapa 

instrumen penting yang perlu menjadi perhatian segenap pihak yang kemudian 

dipinjam untuk menganalisis kebutuhan kurikulum 2013 dalam makalah ini. 

Pertama, kurikulum 2013 harus jelas merumuskan jawaban tentang 

pertanyaan kebutuhan (needs) dan tujuan (goals) sekolah. Kedua, kurikulum 2013 

harus jelas menjawab permasalahan tentang seleksi input menuju sebuah lembaga 

pendidikan. Ketiga, urutan konten (content) materi maupun sub materi yang 

terkandung dalam kurikulum 2013 harus mampu mengakomodir tidak saja dalam 

menjawab tantangan secara global, tetapi juga mampu merangkul kepentingan-

kepentingan lokal baik itu yang berkaitan dengan local wisdom maupun 

keberagaman kebudayaanya. 

Keempat, kurikulum 2013 menurut Doerrer dan Pulley (1977) harus 

mampu diorganisir (organization) secara holistik, artinya kurikulum 2013 tidak 

boleh matang secara konsep dan filosofis, tapi praktek yang terjadi di lapangan 

tidak pernah tertransformasi secara baik. Kekhawatiran ini juga yang menjadi 

pertimbangan oleh pihak-pihak yang menolak adanya pengembangan kurikulum 

2013. Kelima, evaluasi (evaluation), aspek ini juga harus menjadi pertimbangan 
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yang perlu dimasukkan dalam mensukseskan kurikulum 2013. Karena, 

pendekatan klasik yang berkaitan dengan sebuah proses pengembangan adalah 

bagaimana tahapan akhir (evaluasi) dari rangkaian proses itu dilakukan. Termasuk 

juga, kontroversi tentang pelaksanaan ujian nasional bisa menjadi bahan renungan 

dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini. 

Model pengembangan kurikulum yang digunakan sebagai landasan teori 

makalah ini adalah model yang ditawarkan oleh Doerrer dan Pulley (1977). 

Secara singkat model tersebut dijelaskan dalam gambar berikut ini. 

 

Gambar 1. The Politics  of  Curriculum  Development  Model 

Sumber: Doerrer dan Pulley (1977) 

 

Pengikut teori model ini menganut bahwa pengembangan kurikulum 

merupakan sebuah proses politik. Pengembangan kurikulum tak bisa dinafikkan, 

sangat membutuhkan apa yang disebut sebagai political dimension. 

Pengembangan kurikulum tidak akan pernah tercapai apabila proses politiknya 

belum tuntas. Sehingga, pada poin ini, kurikulum 2013 bisa dapat cepat terlaksana 

apabila proses politiknya sudah tuntas dilakukan. Ada beberapa pihak yang harus 
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dirangkul dalam merumuskan bagaimana pengembangan kurikulum bisa 

dilakukan, yaitu kalangan profesional, pelaku pendidikan, kelompok komunitas, 

peserta didik, agen-agen pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, asosiasi 

akreditasi, lembaga-lembaga yayasan swasta, dan media massa. Konsep besar 

yang menjadi variabel utama dalam proses pengembangan kurikulum yaitu, 

kebutuhan (needs), capaian (goals), konten (content), organisasi (organization), 

dan evaluasi (evaluation). 

 

1) Needs (Kebutuhan) 

Mengembangkan kurikulum secara periodik dan terus menerus merupakan 

salah satu kewajiban penanggung jawab pendidikan di sebuah negara (Doerrer 

dan Pulley, 1977). Asumsi itu, dibangun atas dasar bahwa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat terdidik di suatu negara, maka sudah menjadi kewajiban 

untuk mereduplikasi kebutuhan tersebut dalam sebuah formulasi kurikulum. Alur 

berfikir yang muncul dengan logika tersebut, maka dapat diurai secara general, 

apa saja variabel yang menjadi kebutuhan untuk memenuhi adanya jumlah 

masyarakat terdidik di suatu bangsa. Kemdikbud (2012) menjelaskan ada empat 

variabel pokok yang menjadi kebutuhan mendasar yang harus dijawab oleh 

sebuah formulasi kurikulum yang baru. Kelima variabel tersebut yaitu, pertama, 

informasi. Informasi di era cyber saat ini merupakan sesuatu hal yang sangat 

lumrah dan sangat mudah untuk diakses. Sehingga, tuntutan zaman dan era 

mendatang, memang mengharuskan negara untuk mempersiapkan masyarakatnya 

untuk siap menjadi bagian dari mekanisme global tersebut. Informasi di era cyber 

saat ini, meruntuhkan batasan ruang dan waktu.  

Kedua, komputasi, dengan memanafaatkan komputer sebagai mesin 

pembantu dan mempermudah pekerjaan manusia, maka tuntutan masyarakat 

terdidik secara teknologi menjadi pertanyaan rumit yang harus sesegara dijawab 

dalam sebuah formulasi kurikulum. Kebutuhan untuk memenuhi masyarakat yang 

―melek‖ teknologi adalah tantangan yang harus dijawab pemangku kebijakan 

pendidikan di Indonesia. Sehingga, mekanisme kerja konvensional semakin 

ditinggalkan untuk memenuhi tuntutan efektifitas dan efisiensi. 
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Gambar 2. Pergeseran Paradigma Belajar di Abad 21 

 

 

Sumber: Kemdikbud (2012) 

 

Ketiga, paradigma belajar Otomasi, maksudnya adalah sebuah kurikulum 

nasional harus mampu menjangkau segala pekerjaan rutin dan dapat memenuhi 

pasar kerja yang menjadi objek kompetisi sebagian besar tenaga kerja terdidik. 

Dari cara berfikir yang demikian ini sebenarnya ada semacam pergeseran model 

belajar yang harus dibangun. Model pembelajaran seharusnya diarahkan untuk 

melatih berfikir analitis khususnya dalam mengambil keputusan secara cepat dan 

tepat. Pergeseran cara berfikiri inilah yang menjadi salah satu rekonseptualisasi 

berfikir yang ditawarkan dalam substansi gagasan di makalah ini. Kuriulum 2013 

mengharuskan peserta didik untuk mampu berfikir keluar dari mainstream yang 

rutin dan terkesan konstan. 

Keempat, komunikasi, tuntutan selanjutnya yang perlu dijawab adalah 

bagaimana membentuk peserta didik yang mampu bekerjasama dan berkolaborasi 

dalam menyelesaikan masalah. Variabel keempat ini sekaligus menjadi variabel 

yang mengisyaratkan tentang perlunya mekanisme kerja secara bersama untuk 

meminimalisir masyarakat yang individualistis. Kebutuhan untuk menghasilkan 
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masyarakat terdidik yang mampu bekerjasama adalah salah satu masalah yang 

perlu dijawab dalam kurikulum 2013. Sehingga, sudah jelas bahwa kebutuhan 

pokok dalam menjawab berbagai tantangan di masa mendatang adalah sebuah 

keharusan untuk dijawab. 

 

2) Tujuan (Goals) 

Ada banyak pendekatan yang bisa digunakan untuk mengurai bagaimana 

seharusnya tujuan kurikulum itu diformulasikan. Namun, dalam makalah ini, 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik pengembanagan kurikulum 

sebagai strategi untuk memenangkan masa depan Indonesia. Kurikulum 2013 

dirancang untu mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Tantangan 

itu adalah tantangan yang bisa memenangkan masyarakat terdidik Indonesia untuk 

tidak saja mampu bersaing secara global, tetapi juga mampu memainkan peran 

dalam kompetisi tersebut. Secara umum, tujuan tersebut sudah jelas, bahwa 

memang sesungguhnya kurikulum 2013 bisa ditafsirkan sebagai instrumen untuk 

memenangkan masa depan Indonesia. Makalah ini juga menganggap bahwa 

kemenangan itu adalah sebuah proses panjang yang menjadi bagian parsial yang 

sangat panjang dari sebuh proses pengembangan kurikulum 2013. 

Appleton, Lawrenz, Craft, Cudmore, Hall dan Waintraub (2007) 

menjelaskan bahwa pengembangan kuirikulum betujuan untuk membangun 

kurikulum yang tidak saja hanya memenuhi kebutuhan akan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang sesuai dengan bidang keilmuanya, tetapi juga mampu 

bermanfaat bagi kebutuhan pasar global. Konstruksi konsep yang dibangun adalah 

adanya pengetahuan dan skill yang multidisipliner. Perumusan tujuan dirasa perlu 

dilakuan di awal pengembangan kurikulum, karena dalam beberapa model 

pengembangan kurikulum, sudah jelas digambarkan bagaimana sesungguhnya 

tujuan adalah poin paling pokok untuk mengarahkan bagaimana dan kemana arah 

pengembangan kurikulum itu diarahkan. Selain itu, tujuan yang dimaksudkan 

dalam penulisan ini tidak saja mencakup pengembangan kurikulum secara 

pragmatis, tetapi berusaha mengakomodir adanya dua pendekatan (pragmatis dan 

idealis) untuk melakukan pengambangan kurikulum. 
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3) Konten (Content) 

Berjalan pada konsep pengembangan kurikulum sebagai instrumen untuk 

memenangkan masa depan Indonesia, perlu difahami bagaimana konten dari 

kurikulum 2013 itu dikembangkan. Mengutip apa yang dijelaskan oleh 

Kemdikbud (2012), ada beberapa elemen penting yang menjadi perhatian pokok 

yang harus difahami.  

 

Gambar 3. Elemen Perubahan Kurikulum 2013 

 

Sumber: Kemdikbud (2012) 

 

4) Organisasi (Organization) 

Meminjam teori oleh Doerrer dan Pulley (1977) tentang pengorganisasian 

kurikulum, menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana Kurikulum 2013 

menjadi instrumen penting dalam pembentukan masyarakat terdidik yang perlu 

diorganisir secara komprehensif. Ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan 

dari implementasi Kurikulum 2013 seperti dijelaskan Kemdikbud (2012) pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 4. Dampak Pengembangan Kurikulum 2013 

 

Sumber: Kemdikbud (2013) 

 

5) Evaluasi (Evaluation) 

Stobart (2001) menjelaskan bahwa substansi dari evaluasi sebuah 

kurikulum harus mengacu kepada kinerja dan aspirasi oleh guru sebagai pelaksana 

kurikulum tersebut. Evaluasi kurikulum harus mengacu tentang bagaimana 

seharusnya kurikulum bisa dijelaskan dalam perspektif pelaksananya. 

Mengevaluasi kurikulum juga harus memasukkan aspek politik dan intervensi 

pendidikan dalam membentuk bagaimana seharusnya kurikulum tersebut bisa 

dijelaskan dengan metode yang rinci. Melakukan evaluasi terhadap sebuah 

kurikulum bukan proses yang pendek, tetapi membutuhkan kebersinambungan 

evaluasi yang dilakuan secara terus menerus. Daugherty  (1995) dan Black (1998) 

dalam (Stobart, 2001) sudah sangat jelas mengatakan bahwa evaluasi kurikulum 

harus memasukkan penilaian kinerja guru sebagai salah satu indikatornya. 

Artinya, jika kinerja guru belum bisa memenuhi tuntutan zamn oleh mekanisme 

kerja kurikulum yang sudah ada, maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan 

pengembangan kurikulum selanjutnya. 
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Framework yang digunakan dalam makalah ini yaitu konsep dimensi 

politik. Dalam dimensi politik, keberpihakan kurikulum 2013 sebagai instrumen 

untuk membentuk karakter peserta didik di masa mendatang adalah dengan 

memanfaatkan kurikulum ini sebagai strategi untuk membawa masyarakat 

terdidik kepada arah pengembangan sumber daya manusia terdidik. Ada dua 

pendekatan dalam perspektif politik untuk menterjemahkan bagaimana 

seharusnya menterjemahkan kurikulum 2013 sebagai instrumen pemenangan 

masa depan Indonesia. Pertama, Shepard (1993, dalam Stobart, 2001) 

menjelaskan bahwa kurikulum 2013 harus diarahkan sebagai sebuah konsep yang 

terintegrasi. Dengan memaknai Kurikulum 2013 sebagai sebuah konsep yang 

terintegrasi, maka bisa disimpulkan apa yang disampaikan oleh Shepard (1993, 

dalam Stobart, 2001) bahwa Kurikulum 2013 harus mampu memasukkan berbagai 

variasi konsep sebagai satu kesatuan wadah yang terintegrasi. Kedua, kurikulum 

2013 harus mampu menjaga validitas di setiap jenjang pendidikan dengan 

memberlakukan standar pendidikan multi disiplin ilmu (Aera, 1985 dalam 

Stobart, 2001). 

 

2. Kemenangan Masa Depan Indonesia di Hadapan Kita 

Memenangkan masa depan Indonesia merupakan bagian dari substansi 

tujuan dalam penulisan makalah ini. Ada beberapa sektor kemenangan masa 

depan Indonesia yang sangat realistis untuk dicapai. Beberapa argumen akademik 

juga memungkinkan untuk republik ini sampai pada tujuan tersebut. 

Memenangkan masa depan Indonesia bukan sesuatu yang mustahil, kemenangan 

Indonesia sangat rasional dan logis. Sehingga, kesalahan besar jika hingga detik 

ini argumen pesimisme tentang kejayaan masa depan Indonesia masih berdering. 

Meminjam hasil analisis data oleh McKinsey dengan mengacu pada standar 

ekonomi yang digunakan oleh World Bank (dalam Radjasa, 2013) dipresiksi 

bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2020 meningkat menjadi 

85 juta orang, jumlah tersebut meningkat 40 juta jika dibandingkan dengan jumlah 

kelas menengah di tahun 2010 yang berjumlah 45 juta orang. Jumlah kelas 

menengah akan terus meningkat menjadi 170 juta orang bila menggunakan 
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skenario pertumbuhan ekonomi 7%. Sedangkan, jika menggunakan skenario 

pertumbuhan ekonomi 5-6%, maka jumlah kelas menengah di Indonesia 

meningkat menjadi 135 juta jiwa. 

 

Gambar 5.  

Prediksi Jumlah Kelas Menengah di Indonesia Tahun 2020 dan 2030 

 

Sumber: McKinsey (dalam Radjasa, 2013) 

 

Prediksi Mckinsey menggunakan standar kelas menengan versi world 

bank yang mengacu pada jumlah pengeluaran diatas US$ 4. Prediksi McKinsey 

tersebut, menjadi bentuk keyakinan argumen dasar yang dibangun dalam 

penulisan makalah ini. Asumsi yang mendukung prediksi McKinsey tersebut, 

didukung oleh posisi Indonesia saat ini yang sudah menjadi anggota negara-

negara G20, dimana Indonesia ditempatkan menjadi negara dengan kekuatan 

ekonomi pada 20 besar dunia. Secara spesifik, Indonesia menempati posisi 16 dari 

20 negara (World Bank dalam Radjasa, 2013) dengan pertumbuhan ekonomi 

paling baik di dunia. Realita ini sekaligus meyakinkan bahwa Indonesia memiliki 

kekuatan ekonomi yang sangat besar dikemudian hari. Prediksi tentang Indonesia 

sebagai negara maju dalam sektor ekonomi menjadi argumen yang bisa 

dipertanggung jawabkan. 
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Kemenangan masa depan Indonesia juga didukung oleh kondisi saat ini, 

kondisi dimana Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar di 

dunia. Mengutip data dari United Nation Population Fund (dalam Baswedan, 

2013) disebutkan bahwa pada tahun 2050, jumlah penduduk Indonesia diprediksi 

menjadi 296 juta dengan GDP per kapita sebesar $ 22,000. Pada poin itu, maka 

bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya besarnya jumlah penduduk Indonesia 

merupakan sebuah potensi besar yang sangat menguntungkan. Disaat bersamaan, 

argumen potensi tersebut, sekaligus mematahkan dan meruntuhkan argumen yang 

selama ini menganggap bahwa kepadatan dan ledakan penduduk merupakan 

sebuah ancaman dan masalah besar. Kekuatan Indonesia sebagai salah satu negara 

penggerak ekonomi dunia di masa mendatang, bisa dicapai apabila memanfaatkan 

momentum ini dengan melaksanakan politik pendidikan (pengembangan 

kurikulum) untuk mencapai tujuan dan prediksi-prediksi akademisi tentang 

kejayaan dan kemenangan masa depan Indonesia. 

Pencapaian untuk memenangkan masa depan Indonesia di sektor 

pendidikan sebenarnya juga didukung oleh tren yang menunjukkan semakin 

meningkatnya jumlah sumber daya manusia terdidik. Semakin meningkatnya 

jumlah sumber daya manusia yang terdidik harus diciptakan skenario politik 

pendidikan untuk mau diarahan kemana besarnya jumlah orang-orang terdidik 

tersebut. Seperti dikutip dari data World Bank (dalam Nizam, 2013) disebutan 

bahwa jumlah manusia terdidik semakin hari semakin meningkat jumlahnya. 

Peningkatan jumlah manusia terdidik ini, apabila tidak diikuti dengan setting 

politik kurikulum yang mampu menjangkau masa depan, maka jumah yang 

semakin banyak jumlahnya itu justru akan menjadi ancaman bagi masa depan 

bangsa ini. 
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Tabel 1. Tantangan Sumberdaya Manusia Terdidik 

Pendidikan  2001  2006  2010  

SD/tidak tamat SD 63.0% 55.5% 51.5% 

SMP 17.7% 20.2% 18.9% 

SMA 10.3% 12.7% 14.6% 

SMK 5.5% 6.2% 7.8% 

Diploma I,II,III 1.6% 2.2% 2.7% 

Universitas 1.8% 3.2% 4.6% 

Sumber: World Bank (dalam Nizam, 2013) 

 

Senada dengan data tentang meningatnya jumlah manusia terdidik di 

setiap periodenya, data tentang jumlah penduduk di usia muda pada tahun 2020 

juga menunjukkan adanya peningatan tajam. Diprediksi, pada tahun 2020, 

Indonesia akan mengalami apa yang disebut sebagai ledakan jumlah penduduk 

usia produktif. Itu artinya, besarnya potensi ini harus diikuti juga oleh skenario 

pemenangan masa depan yang gemilang ini. Ada semacam formulasi agenda 

skenario yang coba disimpulkan dalam penulisan makalah ini.  

 

Gambar 6. Formulasi Strategi Memenangkan Masa Depan Indonesia 
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Gagasan inti dalam penulisan makalah ini sesungguhnya sedang 

mengkonstruksi formulasi berfikir yang menganggap Kurikulum 2013 merupakan 

instrumen kunci sebagai salah satu strategi agenda politik untuk memenangkan 

masa depan Indonesia. Dalam dimensi politik, konsolidasi beberapa variabel 

pendukung kemenangan kompetisi internasional sangatlah penting. Variabel-

variabel yang dimaksudkan yaitu pertama, meledaknya jumlah usia produktif di 

Indoensia sebenarnya merupakan potensi sekaligus ancaman yang berjalan secara 

bersamaan. Untuk konteks politik pendidikan, besarnya jumlah usia produktif 

merupakan sebuah potensi yang sangat baik dimanfaatkan untuk membangun 

fondasi perkembangan masa depan republik ini. Besarnya jumlah usia produktif, 

bisa menjadi mesin penggerak konstruksi sosial, sektor-sektor mikro yang 

menurut banyak ahli sebagai sektor yang paling stabil di Indonesia, dianggap 

sebagai senjata politik untuk memasukkan Indonesia sebagai negara maju sejajar 

dengan negara besar saat ini. 

Kedua, trend memingkatnya jumlah sumber daya manusia terdidik, harus 

dimanfaatkan sebagai mesin penggerak sektor pendidikan terutama redistribusi 

akses pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Besarnya jumlah sumber 

daya manusia terdidik sangat mungkin dimanfaatkan untuk membangkitkan sektor 

pendidikan khususnya membantu pengembangan ilmu pengetahuan secara 

langsung maupun tak langsung. Tidak bisa dinafikkan, adanya kebutuhan dan 

tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah sebuah 

upaya logis yang harus dijawab dalam goals (tujuan) dari pengembangan 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dalam perspektif politik progresif, dianggap 

sebagai instrumen untuk memenangkan masa depan Indonesia. Strategi politik 

kurikulum memungkinkan adanya sinergitas antara pihak kelompok-kelompok 

masyarakat untuk membangun kekuatan baru dalam sektor-sektor seperti yang 

sudah disebutkan sebelumnya. 

Ketiga, meningkatnya jumlah kelas ekonomi menengah dimanfaatkan 

sebagai kekuatan untuk membangun sektor ekonomi makro dan mikro yang 

bermanfaat untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Melimpahnya jumlah kelas ekonomi menengah merupakan potensi yang sangat 
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bermanfaat untuk mengarahkan gerak pertumbuhan ekonomi secara kongkrit. 

Alasanya, kalangan kelas menengah ekonomi merupakan kalangan yang paling 

konsumtif dan kalangan yang jumlahnya besar. Kekuatan kelas menengah 

diharapkan mampu mengatrol kelas ekonomi lemah melalui tingkat konsumsi dan 

pajak yang merupakan setting politik paling ampuh untuk mendorong 

perekonomiam di Indoesia. 

Tiga variabel itulah yang harus dikonsolidasikan secara politis untuk 

menjadi embrio kemenangan masa depan Indonesia. Namun, untuk mencapai 

kemenangan tersebut, ada semacam instrumen besar yang harus dipenuhi terlebih 

dahulu. Instrumen yang dimaksudkan dalam makalah ini yaitu Kurikulum 2013 

sebagai sebuah kekuatan jembatan emas yang menghubungkan antara potensi 

besar dengan goals (tujuan) masa depan Indonesia. Untuk bisa mencapai kepada 

tahapan capaian kemenangan masa depan, Indonesia harus mengokohkan terlebih 

dahulu, bagaimana jembatan itu. Itulah sebabnya, konsensus kolektif segenap 

pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia menjadi keharusan untuk 

membangun jembatan kemenangan masa depan Indonesia. Logika berfiir yang 

harus dibangun adalah kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan zaman.  

Menggunakan teori model Curriculum Development oleh Nygaard, Hojlt 

dan Hermansen (2008), Gagasan yang dibangun yaitu pengembangan kurikulum 

adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan material kurikulum dalam 

menjawab kebutuhan masyarakat. Selanjutnya berkaitan tentang tenaga-tenaga 

terdidik dalam dunia kerja. Identifikasi ini bisa menjadi perdebatan dalam 

beberapa pendekatan terkait yang mana lebih berhak mengidentifikasi dan sektor 

mana yang paling relevan.  

Perdebatan klasik antara penganut pendekatan konservatif dan penganut 

pendekatan progresif adalah bagaimana seharusnya pengembangan itu dilakukan. 

Bagi penganut faham konservatif, perubahan tidaklah seharusnya dilakukan secara 

masif dan menyeluruh. Yang terpenting adalah bagaimana perubahan tersebut 

cukup mendukung kondisi saat ini yang sudah dianggap mapan. Perubahan hanya 

dianggap sebagai pendukung kondisi lama yang mapan, tanpa perlu mengkoreksi 

hal-hal yang sudah dianggap stabil. Pengembangan dalam perspektif konservatif 
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juga dimaknai sebagai sebuah pendukung keadaan yang sudah ada tanpa 

mengubah inti pokok dari kondisi mapan saat ini. 

Di sisi lain, pengambangan bagi penganut pendekatan progresif justru 

dimaknai sebagai sebuah proses masif, menyeluruh, dan komprehensif. 

Pengembangan ini tidak saja hanya dimaknai sebagai sebuah penyempurna 

kondisi mapan yang sudah ada, tapi lebih daripada itu, pengembangan dimaknai 

sebagai sebuah perubahan besar bahkan hingga pada inti dari kondisi tersebut. 

Sehingga, untuk mendukung gagasan teori yang menjadi landasan pokok 

penulisan ini, saya cenderung untuk mendudukan tulisan ini sebagai sebuah 

konstruksi berfikir yang bersandar pada pendekatan progresif. Dimana, 

pengembangan tidak saja hanya sebagai penyempurna kondisi saat ini, tetapi juga 

untuk mendukung inti-inti dan proses dari pembentukan kurikulum tersebut. 

Menurut Nygaard, Hojlt dan Hermansen (2008) tindakan paling pokok 

yang harus dilakukan oleh team pengembang kurikulum adalah membuat 

keputusan yang sistemik berkaitan tentang karakteristik peserta didik, evaluasi, 

metode, konten, dan capaian hasil. Pertama, karakteristik peserta didik merupakan 

indikator penting dalam memberikan perlakuan dan proses pencapaian tujuan 

kurikulum yang ingin dicapai. Karekteristik peserta didik juga menjadi indikator 

bagaimana cara berfikir kurikulum itu harus disesuaikan. Kedua, evaluasi, sebagai 

salah satu ukuran sukses atau gagalnya sebuah proses pelaksanaan kurikulum, 

adalah dengan melakuan evaluasi seberapa jauh proses kurikulum itu mampu 

memenuhi target capaian akhir dari kurikulum tersebut. 

Ketiga, metode, aspek ini merupakan aspek yang juga penting sebagai 

tindak lanjut dari pelaksanaan kurikulum yang akan dijalankan. Pemilihan metode 

pelaksanaan kurikulum juga berhubungan erat dengan aspek pertama tadi, yaitu 

karakteristik sosial peserta didik. Asumsi yang saya bangun dalam tulisan ini, 

pemilihan metode yang dipilih oleh team pengembang kurikulum harus 

menyesuaikan karakteristik peserta didik tersebut. Bisa saja, perbedaan kultur 

setiap instansi daerah menjadi salah satu konsideran dalam menentukan metode 

mana yang akan dipilih. 
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Keempat, konten, aspek ini menjadi aspek yang sangat penting untuk 

menentukan bagaimana arah pengambangan kurikulum itu dibidik. Seringkali, 

pengembangan kurikulum cenderung hanya membidik kebutuhan pasar kerja, 

sehingga mengabaikan aspek-aspek yang juga penting yaitu aspek konten dari 

kurikulum tersebut. Kurikulum diharapkan mampu memberikan konten yang 

tidak saja mampu menjawab kebutuhan pasar, tapi kurikulum juga mampu 

memberikan konten untuk mengembangkan keilmuwan saat ini. 

Dengan merujuk pada konten yang didefinisikan sebagai aspek terintegrasi 

dalam penyusunan, maka secara otomatis mampu membentuk bagaimana capaian 

hasil luaran yang diinginkan dari kurikulum tersebut. Adanya capaian hasil luaran 

ini merupakan aspek kelima dalam konsideran yang harus dipertimbangkan oleh 

team pengambang kurikulum. Aspek ini juga perlu dikaji dengan kajian lulusan 

untuk mengetahui seberapa jauh relevansi kurikulum tersebut dengan hasil luaran 

yang sudah ada.  

 

PENUTUP 

 

Pada akhirnya, makalah ini sedang menuju pada kesimpulan bahwa 

adanya kebutuhan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar global 

mengharuskan Indonesia juga harus mengikuti perngembangan-pengembangan di 

berbagai sektor. Khusus untuk sektor pendidikan, pengembangan kurikulum 

adalah tuntutan wajib yang harus dipenuhi sebagai prasyarat untuk mencapai 

kemenangan masa depan Indonesia. Kurikulum 2013, tidak saja hanya dimaknai 

sebagai sebuah proses tambal sulam proses pendidikan secara praktis. Tapi lebih 

daripada itu, Kurikulum 2013 dapat dimaknai sebagai agenda politik jangka 

panjang yang diarahan untuk menggiring masa depan Indonesia yang sejajar 

dengan bangsa-banga maju yng ada saat ini. Sehingga, logikanya akan terbalik, 

Kurikulum 2013 justru dimaknai sebagai kebutuhan buan keharusan. Konsep 

logika kebutuhan tentang pengembangan kurikulum 2013 menjadi suplemen yang 

paling mujarap untuk strategi yang disebut sebagai cara untuk ―Memenangkan 

Masa Depan Indonesia‖. 
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ABSTRACT 

 

Technically and technologically we are only able to live together in a 

pluralistic society, but spiritually not understand the true meaning of living 

together in a cultural diversity that characterized by differences of religion, 

ethnicity, and social class. Therefore build multicultural awareness is very 

important. Curriculum implementation in 2013 provides an opportunity to build 

multicultural awareness. In addition to an improved understanding of the concept 

of a multicultural, developing ideas multicultural theology fosters multicultural 

accommodative stance, the development of multicultural awareness also requires 

meta-intelligence, the integration of intellectual, emotional intelligence and 

spiritual intelligence in learning activities. 

 

Keywords:  Multicultural Awareness, Multicultural Theology, 

Multicultural Accommodative, Meta Intelligence. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara sosio-kultural keberadaan bangsa Indonesia merupakan bangsa 

yang majemuk adalah suatu keniscayaan—tidak terbantahkan. Hal ini bisa terjadi 

karena negara Indonesia dihuni beragam etnik yang tersebar di seluruh daerah / 

kepulauan Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Ada sekitar 300 suku yang 

menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda (Ainul Yakin, 2005: 4). Bahkan, 

menurut catatan Hidayah (1990: 284) jumlah suku bangsa di Indonesia sekitar 656 

suku bangsa. Masing-masing etnik memiliki struktur dan budaya yang cenderung 

berbeda. Atas dasar kenyataan tersebut  bangsa Indonesia benar-benar merupakan 

salah satu bangsa yang bercorak multikultural di dunia. Fenomena multietnik dan 

multibudaya nampak semakin meluas sejalan dengan pengaruh globalisasi. 

Sebagai bagian dari kampung global (The Global Village), bangsa Indonesia 

bersentuhan pula dengan  bangsa-bangsa lain beserta kebudayaan mereka, baik 
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secara langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, bangsa Indonesia pun tidak 

luput dari pengaruh kebudayaan global. Dengan demikian, kemultikulturannya 

tidak saja bermakna keragaman budaya dalam konteks etnisitas, tetapi juga 

bermakna keragaman budaya yang terkait dengan kebudayaan global. 

Bangsa Indonesia menunjukkan pula keragaman agama. Ada enam agama 

dunia yang banyak penganutnya di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Fu Tsu. Ada pula agama-agama lokal atau 

agama asli yang sering juga disebut agama suku, agama preliterate atau agama 

sederhana (Subagya, 1979: 1). Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dikatakan 

bahwa bangsa Indonesia bukan semata-mata sebagai bangsa yang multietnik, 

multikultural, dan multibahasa, melainkan juga bangsa yang multiagama. 

Walaupun demikian, Bapak pendiri bangsa—the founding father tidak 

membangun bangsa ini atas dasar agama–bukan negara agama, bukan pula negara 

sekuler. Bangun negara bangsa Indonesia mengakomodasi keberagaman 

sebagaimana tersirat dan tersurat dalam semboyan ―Bhineka Tunggal Ika‖  

dengan suatu harapan berbeda dalam kesatuan dan satu dalam keberagaman—

keberagaman yang saling menyapa.  

Namun kenyataan menunjukkan, bahwa sejarah perjalanan bangsa 

Indonesia masih banyak diwarnai praksis sosial atau teks sosial yang tidak sesuai 

dengan makna semboyan ―Bhineka Tunggal Ika‖. Banyak anak bangsa masih 

berada dalam balutan prasangka, dalam tegangan dan konflik. Hal ini dibuktikan 

dengan semakin menebalnya sikap intoleransi yang ditandai dengan 

meningkatnya rasa benci dan saling curiga di antara sesama anak bangsa, 

kemunduran atas rasa kebersamaan, radikalisasi agama, hegemoni mayoritas atas 

minoritas serta melemahnya  tenggang rasa dan semangat untuk berbagi. Dengan 

kata lain, saat ini kohesi sosial dinilai melemah sedangkan ikatan primordial 

menguat. Kekitaan yang sifatnya inklusif cenderung berubah menjadi kekamian 

yang ekslusif. Mimpi Negara modern yang bertumpu pada civic-nationalism 

direduksi ke dalam spirit ethno nationalism. Solidaritas kebangsaan menurun, 

digeser oleh solidaritas primordial atas nama SARA ( Khoiri, 2007). Muara dari 

gejala ini semua adalah tegangan atau konflik.  
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 Jika fenomena tersebut dibiarkan berlanjut niscaya akan terjadi degradasi 

kehidupan bernegara dan berbangsa. Negara bangsa Indonesia yang dibangun 

dengan perjuangan, penuh pengorbanan material, dan darah akan stagnan dan sia-

sia. Persoalannya adalah mengapa kenyataan tersebut terjadi? Jawaban sederhana 

atas pertanyaan ini karena kita baru mampu tinggal bersama dalam masyarakat 

majemuk secara teknis dan teknologis, namun spiritual belum memahami arti 

sesungguhnya dari hidup bersama dalam keberagaman budaya yang ditandai 

dengan perbedaan agama, etnisitas, dan kelas sosial (Khisbiyah, 2000). Dalam 

upaya mewujudkan serta menjaga bangsa Indonesia yang merdeka, demokratis, 

dan berkelanjutan, maka membangun kesadaran multikultural menjadi hal urgen. 

Apa itu kesadaran multikultural?, bagaimana peluangnya dalam kurikulum 2013?, 

dan bagaimana cara mewujudkannya? adalah pembahasan dalam paper ini.  

 

PEMBAHASAN 

 

1. Hakikat Kesadaran Multikultural? 

Mengutip Khisbiyah (2000), secara teknis dan teknologis, kita telah 

mampu tinggal bersama dalam masyarakat majemuk namun spiritual belum 

memahami arti sesungguhnya dari hidup bersama dalam keberagaman budaya 

yang ditandai dengan perbedaan agama, etnisitas, dan kelas sosial (Khisbiyah, 

2000). Oleh karena itu perlu terus dikembangkan dan dibangun kesadaran 

multikultural bagi anak bangsa. Apa itu kesadaran multikultural?  

Sebelum masuk pada konsep kesadaran multikultural perlu kiranya ada 

pemahaman konsep multikultural. Secara etimologi konsep multikultural terdiri 

atas kata ―multi‖ yang berarti banyak, dan kata kultural artinya budaya (Tilaar, 

2004: 47). Secara substansial konsep multikultural mengandung pengertian 

adanya pengakuan akan martabat manusia yang dapat hidup dalam keberagaman 

kebudayaan yang masing-masing memiliki keunikan. Itu berarti setiap manusia 

merasa berharga, dihargai, saling menghargai, sekaligus merasa 

bertanggungjawab untuk hidup bersama komunitasnya. Multikultural sebagai 

sebuah konsep memberikan pengertian bahwa hidup dalam komunitas yang 
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beragam, memerlukan pemahaman tentang pentingnya belajar hidup dalam 

perbedaan, saling percaya, saling memahami, dan saling menghargai.  

Sementara, konsep kesadaran berasal dari kata sadar, mendapat awalan ke 

dan akhiran an. Sadar artinya insaf; yakin; merasa; tahu dan mengerti – kesadaran 

mengandung makna keinsafan; keadaan mengerti (Moeliono, dkk., 1988: 765). 

Dengan demikian, kesadaran multikutural mengandung pengertian keinsafan, 

keadaan tahu dan mengerti bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman ras, 

keberagaman etnik, dan keberagaman agama. Selanjutnya, seseorang dituntut 

untuk memiliki keinsafan / kesadaran bahwa kebudayaan,  masing-masing suku 

bangsa berbeda-beda antara satu dengan lainnya.  

Kesadaran multikultural secara psikologis mengandung makna sebuah 

kecenderungan bahwa setiap manusia dilahirkan keadaannya senantiasa berbeda-

beda, baik secara fisik maupun non fisik. Perbedaan non fisik ini bisa dalam 

wujud keberagaman sistem keyakinan, budaya, adat, agama, dan tata cara ritual 

yang unik (Mahfud, 2006: 78-79). Pendapat lain menyatakan bahwa kesadaran 

multikultural adalah kesiapan mental / psikologis untuk menerima perbedaan 

sebagai sesuatu yang given, takdir Tuhan dan bukan bentukan manusia. Dengan 

modal kesiapan mental tersebut akan timbul kesadaran dalam diri individu dan 

atau kelompok tentang pentingnya hidup bersama dalam keberagaman kultural 

dan perbedaan agama dengan spirit kesetaraan, kesederajatan, dan 

kebermartabatan, saling percaya, saling memahami, menghargai perbedaan dan 

keunikan ke arah terwujudnya kedamaian (Baidhawy, 2005: 85). Pengingkaran 

suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari segala 

ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan (Mahfud, 2006: 75). 

 

2. Menemukenali Kesadaran Multikultural 

Sebagaimana telah diuraikan di depan, secara sosio kultural bangsa 

Indonesia benar-benar bangsa yang multikultural. Corak multikultural bangsa 

Indonesia disadari memiliki dua potensi yang saling berlawanan. Ibarat pisau 

bermata dua, di satu sisi multikultural dapat dipergunakan untuk memperkaya 

khazanah budaya bangsa Indonesia, sementara di sisi lain, multikultural tersebut 
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mempunyai potensi konflik sebagai akibat rendahnya kesadaran multikultural atau 

rendahnya kesadaran untuk hidup bersama dalam suasana santhi – keadaan penuh 

kedamaian, kasih sayang, dan rasa kemanusiaan. Hal ini dapat dibuktikan dari 

maraknya drama kekerasan individu atau kelompok tertentu kepada individu atau 

kelompok lain yang marginal. Sebagai contoh di antaranya perkelahian 

antarpelajar/antarmahasiswa, perkelahian antarkampung, perilaku elit politik dan 

birokrasi yang korup, penegakan hukum yang tebang pilih sehingga menyakiti 

rasa keadilan masyarakat, jaminan sosial yang tidak tepat sasaran, dan lain 

sebagainya. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak terbatas pada kekerasan fisik, 

melainkan juga kekerasan simbolik, bahasa, dan ekonomi. Melihat kondisi 

tersebut, kesadaran multikultural sangat urgen dalam merajut kehidupan 

berbangsa, bermasyarakat, beragama dalam keberagaman yang saling menyapa. 

 Tidak mudah menemukenali atau mengukur secara pasti kesadaran 

multikultural seseorang atau sekelompok orang. Walaupun demikian, untuk 

menemukenali dapat digambarkan melalui berbagai karakteristik sebagai berikut: 

(1) memiliki kesadaran untuk belajar hidup dalam berbagai perbedaan; (2) 

memiliki kesadaran untuk saling percaya; (3) memiliki kesadaran untuk saling 

menghargai; (4) berpikiran terbuka; (5) memiliki kesadaran ke arah resolusi 

konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan (Hadziq, 2013: 37-38). 

 Kesadaran untuk belajar hidup dalam berbagai perbedaan, maksudnya 

adalah sikap toleransi dalam menghadapi berbagai perbedaan pandangan, 

pendapat, dan keyakinan. Toleransi adalah kesiapan dan kemampuan batin untuk 

belajar hidup bersama orang lain yang berbeda dalam berbagai hal. Sedangkan 

yang dimaksud kesadaran untuk saling percaya adalah rasa saling menjauhkan diri 

prasangka negatif dalam rangka penguatan kultural. Kesadaran saling menghargai 

adalah sikap menempatkan semua manusia dalam kesetaraan, kesederajatan, dan 

kebermartabatan. Tidak ada dominasi antara kelompok satu dengan yang lainnya. 

Sementara berpikiran terbuka dimaksudkan di sini adalah kematangan berpikir 

terhadap objek tertentu serta membuka diri terhadap masukan atau pendapat orang 

lain yang lebih konstruktif. Terakhir, kesadaran ke arah resolusi konflik dan 
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rekonsiliasi nirkekerasan maksudnya adalah sikap yang tulus dalam penyelesaian 

konflik ke arah rekonsiliasi tanpa menggunakan kekerasan.  

 Pendapat lain menyatakan bahwa indikator kesadaran multikultural 

meliputi: (1) memiliki kesadaran untuk mengapresiasi terhadap kenyataan 

pluralisme budaya dalam masyarakat; (2) memiliki kesadaran untuk mengakui 

harkat dan martabat manusia serta hak asasinya; (3) memiliki kesadaran untuk 

mengembangkan tanggungjawab manusia terhadap planet bumi (Tilaar, 2003: 71-

72).  

 

3. Kesadaran Multikultural dan Penerapan Kurikulum 2013: Tantangan 

atau Peluang? 

Pro dan kontra adalah dua kata yang relevan digunakan untuk 

menggambarkan sosok kurikulum 2013. Pro mereprentasikan persetujuan atau 

dukungan penerapan kurikulum 2013, dengan alasan bahwa kurikulum harus 

fleksibel dan dinamis, harus beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan 

perubahan dari lingkungan eksternal. Sementara, kelompok kontra 

merepresentasikan penolakan terhadap pemberlakuan kurikulum 2013, dengan 

berbagai alasan di antaranya karena dipandang membebani guru sebagai 

pelaksana di lapangan, merugikan guru tertentu karena mata pelajarannya 

dilikuidasi dari kurikulum 2013, ganti mentri ganti kurikulum, dan sejumlah 

alasan penolakan lainnya. Setelah melalui perjalanan panjang, diawali dengan 

kegiatan pengkajian dan perumusan oleh tim pengembang, sosialisasi dan dengar 

pendapat dari berbagai pihak pemangku kepentingan serta mencermati penolakan 

dari berbagai kalangan lewat gerakan protes dan demonstrasi, akhirnya 

pemerintah mengambil keputusan bahwa kurikulum 2013 tetap diberlakukan.  

Pemberlakuan kurikulum 2013 dihadapkan dengan berbagai tantangan. 

Tantangan pertama adalah penolakan atau resistensi. Adanya penolakan ini 

penting difahami esensinya. Mengabaikan penolakan bisa berakibat pada 

pelaksanaannya setengah hati. Sejumlah penelitian di berbagai negara juga 

membuktikan betapa pentingnya memahami reformasi kurikulum dari sisi 

pelaksananya (baca: guru), bukan hanya dari sisi pembuat kebijakannya. 
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Alasannya, pembuat kebijakan hanya beberapa orang, sedangkan pelaksananya di 

lapangan berjumlah jutaan dan karenanya mereka menentukan terlaksana atau 

tidaknya kurikulum.  

Tantangan berikutnya menyangkut kesiapan sumber daya manusia 

(pendidik). Secara ideal guru masa depan tidak cukup hanya mumpuni pada 

bidang ilmu yang ditekuni, akan tetapi juga harus memiliki kompetensi 

pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, motivasi mengajar yang 

tinggi serta responsif terhadap berbagai perubahan. Kondisi saat ini tidak sedikit 

guru yang nyaman dengan kebiasaan lamanya. Cukup banyak pula guru yang 

tidak mencerminkan kesadaran multikultural pada sikap dan tindakannya. 

Mengubah kebiasaan lama ini tentunya tak mudah bagi semua orang, sehingga 

berpeluang memengaruhi kualitas pelaksanaannya. 

Tantangan selanjutnya adalah terbatasnya fasilitas ruang publik, seperti 

perpustakaan, lapangan olah raga, stage, taman yang rindang dan nyaman – 

sebagai tempat mengekspresikan talenta, identitas (etnik, sosial, agama), serta 

sebagai arena mendialogkan keberagaman. Pada hal dalam rangka memberikan 

tantangan serta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter, 

fasilitas ruang publik mutlak diperlukan. 

Di balik tantangan-tantangan yang ada, ternyata pemberlakuan kurikulum 

2013 memberi peluang untuk mengembangkan kesadaran multikultural. 

Dikatakan demikian, karena menurut Wamendikbud, Musliar Kasim, ―untuk 

mencetak generasi yang berkualitas dan berdaya saing dengan kompetisi sesuai 

tuntutan dunia abad 2021, maka perlu dibentuk karakter dan keilmuan sejak 

sekarang. Seperti apa generasi yang diinginkan dunia ke depan, katanya, perlu 

dididik dari sekarang agar dapat digunakan anak-anak yang tamat 20-30 tahun ke 

depan. Alasan lain penyempurnaan kurikulum tersebut adalah melalui penerapan 

kurikulum 2013 agar dapat membangun kecintaan peserta didik terhadap negara 

sendiri. Untuk itu 3 mata pelajaran (bahasa, matematika dan sejarah) untuk tingkat 

SMA menjadi wajib dan posisi terdepan dibandingkan yang lainnya‖.  

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/26/158365/Wam

endikbud-Paparkan-Keunggulan-Kurikulum-2013. Diakses tgl 17 Juni 2013. 
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Selain itu secara empiris dewasa ini, fenomena kecenderungan 

menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering 

muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda, misalnya 

pada kasus-kasus perkelahian massal. Walaupun belum ada kajian ilmiah bahwa 

kekerasan tersebut bersumber dari kurikulum, namun beberapa ahli pendidikan 

dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah 

implementasi kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif dan 

keterkungkungan peserta didik di ruang belajarnya dengan kegiatan yang kurang 

menantang peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perlu direorientasi dan 

direorganisasi terhadap beban belajar dan kegiatan pembelajaran yang dapat 

menjawab kebutuhan ini. Secara implisit pernyataan ini memberikan isyarat 

pentingnya konten dan proses pencapaian konten yang tidak terlalu menekankan 

aspek kognitif. Dengan kata lain, kurikulum ini memberi ruang dan peluang 

membangun kecintaan peserta didik terhadap negara sendiri, termasuk 

membangun kesadaran multikultural. Lalu bagaimana caranya? 

 

4. Perlu Meta Kecerdasan dalam Membangun Kesadaran Multikultural 

Membangun kesadaran multikultural bukanlah perkara mudah, namun 

bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan 

guna mewujudkan kesadaran multikultural. Pertama, meningkatkan pemahaman 

konsep multikultural. Pemahaman tentang konsep multikultural tersebut sangat 

diperlukan, karena secara psikologis dapat memengaruhi kesadaran multikultural 

dalam kontek hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang di dalamnya 

terdapat keberagaman budaya, ras, etnis, agama, dan berbagai aliran yang 

berbeda-beda. Kesadaran multikultural menjadi penting, karena jika tidak disadari 

oleh seluruh komponen bangsa dan masyarakat, berpeluang besar terjadinya 

konflik horisontal yang berakibat timbulnya kekerasan, kerusakan, 

ketidakamanan, dan ketidaknyamanan, baik secara fisiologis maupun psikologis. 

Kedua, perlu dikembangkan teologi multikultural. Teologi multikultural 

adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan dan pluralitas yang 

menyangkut keberagaman hasil pemikiran, budaya, dan pendekatan berbagai 
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keilmuan merupakan keniscayaan, given—takdir Tuhan. Munculnya ide teologi 

multikultural tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keragaman identitas manusia, 

latar belakang kesejarahan, pengalaman hidup, dan kecenderungan psikologisnya 

(Ainul Yakin, 2005: 3-4). Sejalan dengan teologi multikultural perlu pula 

ditumbuhkembangkan sikap multikultural yang akomodatif. 

Ketiga, perlu meta kecerdasan dalam mengembangkan kesadaran 

multikultural. Meta kecerdasan secara psikologis merupakan pengintegrasian 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual (Agustian, 

2004: 217; Hadziq, 2013: 32). Meta kecerdasan ini sangat diperlukan, karena 

kecerdasan intelektual yang tinggi, sekalipun dianggap penting, belum tentu 

sukses dan bahagia dalam hidupnya. Lagi pula permasalahan hidup bersifat 

kompleks yang tidak mungkin dapat dipecahkan hanya dengan kecerdasan 

intelektual. Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan emosional yang dapat 

mengenali berbagai perasaan yang positif (menyenangkan) dan perasaan negatif 

(tidak menyenangkan), mengubah suatu perasaan negatif menjadi positif, serta 

mampu melakukan hubungan sosial dan empati terhadap pihak lain. 

Kecerdasan intelektual dan emosional tersebut, dianggap belum memadai, 

karena secara psikologis di dalam diri manusia terdapat motivasi untuk hidup 

bermakna (Goleman, 2002: 59). Oleh karena itu, diperlukan bantuan kecerdasan 

spiritual sebagai landasan dan pemberian makna spiritual bagi pemikiran, 

perasaan, dan perilaku manusia (Sinetar, 2001: x). Dengan demikian, melalui 

pengintegrasian kecerdasan ini, masing-masing potensi psikologis tersebut dapat 

saling melengkapi dan berfungsi dalam satu kesatuan. Selanjutnya, dimungkinkan 

memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran multikultural dalam wujud 

belajar hidup dalam perbedaan, rasa saling percaya, saling memahami, saling 

menghormati, dan saling menghargai (Baidhawy, 2005: 78). 

 

PENUTUP 

 

Dapat dikatakan bahwa meta kecerdasan dan kesadaran multikultural 

memiliki hubungan yang signifikan. Dikatakan demikian, karena dalam meta 

kecerdasan selain terdapat kemampuan menganalisis segala akibat perbuatan, 
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kemampuan membedakan citra manusia dan citra hewan, juga terdapat 

kemampuan melakukan hubungan sosial dan empati terhadap pihak lain. Ini 

semua merupakan landasan atau modal bagi tumbuhnya kesadaran bertingkah 

laku positif, termasuk tingkah laku terpuji yang bercorak multikultural. 

Untuk mewujudkannya dibutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak. 

Dalam konteks penerapan kurikulum 2013, guru sebagai pelaksana terdepan 

hendaknya mengintegrasikan konten serta mencerminkan kesadaran multikultural 

dalam proses pencapaian konten atau dalam kegiatan pembelajaran. Sementara 

bagi pemerintah, sebagai pembuat kebijakan hendaknya mampu mengubah segala 

tantangan yang ada menjadi peluang. Dengan demikian, asa kehidupan berbangsa, 

bernegara, dan bermasyarakat dalam keberagaman yang saling menyapa serta 

berkelanjutan akan cepat terwujud. 
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ABSTRACT 

 

History lesson on the era leaves some imaging, such lessons boring, full of 

sap, full of dry facts. This occurs because of the design of the curriculum includes 

lessons categorized inequality between "soft" and "hard". Incidentally, the history 

included in catagory the "soft". This imbalance continues, resulting in a 

considerable period of time, including lessons that history lesson is never taken 

into account in establishing the level of intelligence of the learners. However, the 

advent of the draft curriculum in 2013 could be a new misseu  impact on the 

improvement of the existing image. Basic philosophical position that changed 

history lessons on the curriculum in 2013 is awareness of the need for "Basic 

Value" for the education of the people of. Basic values can be met through the 

understanding of past events. Implications paedagogic  is needed revamping the 

content, context and history learning strategy that eventually will be able to wipe 

steriotyp about boring history lesson. 

 

Keywords:  History Lesson, Behind, Frontier, Paedagogic. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Pameo yang tidak pernah surut tentang pembaharuan kurikulum adalah 

―ganti menteri, ganti kurikulum‖. Pameo tersebut sebenarnya membuka ruang 

tafsir yang beraneka ragam. Ada yang berpandangan, pergantian kurikulum 

pertanda ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan pembenahan kualitas 

pendidikan, tanda arogansi pemerintah. Sebaliknya, ada yang berpendapat 

pergantian tersebut wajar dilakukan untuk pembenahan kualitas pendidikan. 

Terlepas dari adanya pandangan tersebut, perubahan kurikulum adalah realitas 

yang tak terbantahkan. Ketika pijakan rasional diarahkan pada konsep inovasi 

pendidikan, kurikulum justru mendapat ruang yang lebar untuk diubah.  Dalam 
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konteks ini, Longstreet dan Shane sebagaimana dikutip oleh Hasan (2010:60) 

yang menyatakan bahwa kurikulum adalah ―construct of that culture‖, di mana 

pada dasarnya kurikulum adalah jawaban dunia pendidikan terhadap tantangan 

yang diberikan masyarakat untuk memberikan pengalaman pendidikan yang 

berguna bagi peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 

sikap, dan nilai yang berguna bagi kehidupan masa depan yang lebih baik. 

Dengan pengertian ini maka kurikulum dan proses pengembangan kurikulum 

selalu berorientasi ke masa depan. 

 Kehadiran kurikulum 2013 adalah bagian dari sebuah inovasi yang 

dilandasi hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya. Tujuan pokok adalah 

untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Salah satu hasil evaluasi adalah 

penempatan pembelajaran sejarah pada posisi yang strategis. Perubahan ini 

menjadi menarik di tengah-tengah terpuruknya image/citra pembelajaran sejarah 

yang tidak pernah usai. Dinamika perubahan kurikulum yang memberi kesan 

terjadinya pergeseran posisi mata pelajaran dari kondisi ―tertinggal‖ menjadi 

―terdepan‖ merupakan peristiwa yang bukan main-main. Perubahan ini sekaligus 

menuntut adanya perubahan cara pandang dan cara bersikap di kalangan guru 

sejarah maupun murid. Tindakan efektif dalam menyikapi perubahan ini adalah 

membuka kritik terhadap pembelajaran sejarah; pembenahan pedagogik dari 

posisi ―tertinggal‖ ke ―terdepan‖        

 

PEMBAHASAN  

 

1. Kritik terhadap Pembelajaran Sejarah 

Kritik terhadap Pembelajaran sejarah diantaranya meliputi paradigma yang 

masih berpegang pada paradigma tradisional. Pembelajaran sejarah bertujuan 

untuk meningkatkan kompetensi warga negara dalam memandang, memaknai, 

dan memecahkan berbagai persoalan dengan memaknai peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada masa lalu. Di negara-negara sekuler bahkan mata pelajaran sejarah 

dianggap paling baik dalam mengajarkan budi pekerti (Wineburg, 2006). Namun 

selama ini terdapat berbagai kelemahan dalam proses belajar mengajar mata 
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pelajaran sejarah di sekolah dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 

Dengan alasan keterbatasan waktu, para guru hanya menggunakan metode 

ceramah. Metode ini dianggap dapat memberikan informasi yang banyak dalam 

waktu singkat, namun para guru juga menyadari bahwa metode ini tidak memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan tujuan kurikulum dalam aspek kognitif tinggi 

(higher order thinking). Meski demikian para guru tetap tidak banyak yang berani 

keluar dari gaya mengajar teacher centered yang telah bertahun-tahun dilakukan, 

sehingga sejarah dianggap hanya mata pelajaran hafalan yang tidak terlalu 

penting.  

Ketertinggalan pembelajaran sejarah dikuatkan dengan citra pelajaran 

yang membosankan, tidak menarik, kering. Beberapa pandangan menguatkan 

pencitraan ini sebagaimana ungkapan berikut ini. 

 

Saya bisa katakan, bahwa murid-murid ini bosan bukan karena mereka 

malas belajar sejarah, tapi lebih karena penyampaian materi sejarah yang 

membosankan. Jadi, menurut saya ini adalah masalah metode mengajar. 

Sejauh yang saya telusuri, buku-buku diktat sejarah yang dipakai di tingkat 

SMA dan SMP atau yang sederajat sudah sangat baik kualitasnya. 

Perkembangan yang cukup signifikan dari buku-buku diktat itu adalah 

pengejawantahan metode belajar interaktif dua arah. Namun, memang 

harus diakui bahwa sebagus apapun metode yang termaktub dalam buku 

itu, kalau guru tetap kukuh dengan metode ‗ceramah‘ ya hasilnya akan 

sama saja (http://sejarawanmuda.wordpress.com/2012/05/15/keluar-dari-

buku-diktat/#more-256. Diunduh tgl 4 Juni 2013).  

 

Mata pelajaran sejarah dan mata pelajaran lainnya seperti ekonomi dan 

geografi juga dianggap mata pelajaran yang membosankan, lunak, dan gampang, 

beberapa hal yang mengindikasikan adalah (1) pendekatan ekspositori sangat 

dominan dalam proses pembelajaran, walaupun ada diskusi di dalamnya, hal itu 

tidak berhubungan dengan prosedur berfikir ilmuan sosial, (2) hirarki belajar 

hampir tidak ditemui baik dalam penyusunan satuan pelajaran, proses balajar, 

konstruksi tes maupun dalam buku pelajaran. (3) mekanisme struktur dan ide 

fundamental dari disiplin ilmu tersebut tidak tampak, baik dalam kurikulum, 

proses belajar mengajar, maupun buku pelajaran, (4) tingkat pengetahuan 

sebagian besar siswa berada dalam kelompok peringkat 1 (fakta), dan peringkat 2 
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(konsep), sedangkan generalisasi sebagai peringkat 3 tidak digunakan baik dalam 

menyusun kurikulum, proses belajar mengajar, evaluasi, maupun buku pelajaran, 

(5) penyebaran kawasan tujuan instruksional tidak memungkinkan siswa belajar 

aktif, apalagi mengalami proses pengkajian tingkat kebenaran suatu generalisasi, 

suatu pengalaman yang sangat diperlukan untuk membiasakan dalam proses 

berfikir kritis maupun berfikir, bersikap, dan bertindak sebagai anggota 

masyarakat yang baik (http://jhotasedjarah.wordpress.com/2012/12/17/kritik-

terhadap-pembelajaran-sejarah-di-indonesia/diakses tgl 16 Februari 2013).  

Kritik yang sering muncul adalah tentang metode pengajaran sejarah. 

Pembelajaran sejarah dengan memakai pendekatan  tradisional adalah kritik yang 

fenomenal. Pendekatan yang berbeda adalah pendekatan konstruktivis.   Berikut 

adalah perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran 

konstruktivistik yang belum banyak dilakukan oleh guru sejarah: 

 

TRADISIONAL 

1. Kegiatan belajar bersandar pada text-book. 

2. Presentasi materi dimulai dari bagian-bagian, kemudian ke keseluruhan. 

3. Menekankan pada keterampilan-keterampilan dasar. 

4. Guru mengikuti kurikulum yang pasti 

5. Guru mempresentasikan informasi ke peserta didik 

6. Guru berusaha membuat peserta didik memberikan jawaban yang ―benar‖ 

7. Assesmen adalah kegiatan tersendiri dan terjadi melalui test. 

 

KONSTRUKTIVISTIK 

1.  Kegiatan belajar bersandar pada materi hands-on 

2. Presentasi materi dimulai dari keseluruhan, kemudian ke bagian-bagian 

3. Menekankan pada ide-ide besar 

4. Guru mengikuti pertanyaan peserta didik 

5. Guru menyiapkan lingkungan belajar di mana peserta didik dapat menemukan 

pengetahuan 

6. Guru berusaha membuat peserta didik mengungkapkan sudut pandang dan 

pemahaman mereka sehingga mereka dapat memahami pembelajaran mereka 

7. Assesmen diintegrasikan dengan pembelajaran melalui portofolio dan observasi  

(Agus,2009). 
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Kritik atas pendekatan menjadi demikian pentingnya karena pendekatan 

akan merepresentasikan orientasi pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi 

pada kepentingan guru adalah sebuah kesia-siaan karena si pembelajar tidak akan 

mendapat pengalaman belajar yang sesungguhnya. Cara-cara tradisional yang 

ditempuh oleh seorang guru sejarah tidak akan memberi pengalaman yang luas 

kepada siswa dalam belajar. Sementara pembelajaran konstruktivis akan memberi 

pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik. Di samping dari segi 

paradigma dan metode pembelajaran sejarah, kritik terhadapnya muncul pula 

dalam hal konten pelajaran sejarah menurut  Kartodirdjo (1982) sejarah Indonesia 

lebih mengedepankan penulisan tentang orang-orang besar, dengan mengabaikan 

peran orang kecil. Ini adalah bias dalam memahami peristiwa sejarah. 

Kritik tentang sejarah Indonesia datang pula dari Purwanto dan Asri 

Warman Adam (2005:42-50) dikatakan bahwa penulisan sejarah Indonesia perlu 

didekonstruksi dengan menawarkan perspektif alternatif yang lebih memberi 

tempat pada kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan 

dalam peristiwa sejarah. Perspektif alternatif diharapkan mampu mendorong 

munculnya kesadaran dekonstruktif bahwa kehidupan sehari-hari juga merupakan 

bagian yang integral dari proses sejarah. Dalam konteks ini sangatlah relevan 

dikutif pandangan Sutherland (2008:34) ketika suatu kejadian dipilih untuk 

dimasukkan ke dalam narasi sejarah, maka kita harus ‗historicise history’ 

(menguji sejarah penulisan sejarah) agar dapat memahami kekuatan-kekuatan 

sosial politik yang mempengaruhi penulisan sejarah. 

Berpijak atas kritik terhadap pembelajaran sejarah maupun penulisan 

sejarah Indonesia diperlukan adanya sikap yang lebih terbuka untuk melakukan 

pembenahan, sebab keterbukaan akan membuka jalan untuk mengejar 

ketertinggalan, sehingga posisi terdepan menjadi sebuah keniscayaan. 

Keterbukaan dalam  menerima kritik sama halnya membangun citra yang lebih 

positif. Misalnya, pembelajaran sejarah bisa mengambil posisi ―terdepan‖ dalam 

hal menegakkan esensi pembelajaran sejarah yang menempatkan sisi kemanusiaan 

sebagai dimensi pokok dalam memahami peristiwa masa lampau untuk pijakan 

hidup kekinian dan merajut masa depan.  
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2. Implikasi Pedagogik 

 Dasar filosofis adanya perubahan kurikulum 2013  adalah pendidikan yang 

berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik dan kebutuhan peserta didik serta 

masyarakat, berorientasi pada kompetensi (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2012). Penempatan nilai-nilai luhur sebagai dasar filosofis 

merupakan panggilan kebutuhan basic value dalam kehidupan sosial. Menurut 

Maksudin (2013:86) dalam bidang studi sejarah terkandung banyak muatan nilai-

nilai moral. Ilmu sejarah memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu-ilmu 

lain. Sejarah berkenaan dengan segala peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu. 

Setiap kejadian yang ―bersejarah‖ itu merupakan fenomena empiris yang di 

dalamnya tersembunyi nilai-nilai moral yang sangat luas dan kompleks yang jika 

dianalisis muatan isinya, misalnya nilai kejujuran, kepatuhan, kedisiplinan, 

tanggung jawab, toleransi, mandiri, persatuan, kesatuan, perdamaian, keindahan, 

keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Jadi, pembelajaran sejarah dimaksudkan 

memberikan penanaman nilai- nilai dasar (basic valaue) kepada peserta didik. 

Nilai-nilai tersebut nantinya bisa menjadi landasan kepribadian siswa yang kelak 

diperlukan dalam pembangunan bangsa dan negara. 

Kemunculan kurikulum 2013 merupakan angin baru dalam rangka 

pembenahan pembelajaran sejarah. Langkah pertama yang patut dipahami adalah 

sasaran umum pembelajaran sejarah. Menurut Kochhar, S.K (2008:27-28) sasaran 

umum pembelajaran sejarah adalah berikut ini. 

1. Mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri. Sejarah perlu diajarkan 

untuk mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri. Untuk mengetahui 

siapa diri kita sendiri diperlukan perspektif sejarah. Setiap orang memiliki 

warisan yang unik, kombinasi antara tradisi ras, suku, kebangsaan, keluarga 

dan individu, yang berpadu menjadikan dirinya seperti sekarang ini. Tanpa 

pendalaman terhadap faktor-faktor sejarah tersebut orang akan gagal 

memahami identitasnya sendiri. 

2. Memberikan gambaran yang tepat tentang konsep waktu, ruang, dan 

masyarakat. Sejarah perlu diajarkan untuk memperlihatkan kepada anak 

konsep waktu, ruang dan masyarakat, serta kaitan antara masa sekarang dan 
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masa lampau, antara wilayah lokal dan wilayah lain yang jauh letaknya, 

antara kehidupan perseorangan dan kehidupan nasional, dan kehidupan dan 

kebudayaan masyarakat lain di mana pun dalam ruang dan waktu. Berbagai 

peristiwa yang terjadi saat ini merupakan hasil peristiwa masa sebelumnya. 

Tanpa memahami apa yang menjadi latar belakangnya, berbagai peristiwa 

yang berkembang saat ini akan tampak membingungkan untuk dipahami. 

3. Membuat masyarakat mampu mengevaluasi nilai-nilai dan hasil yang telah 

dicapai oleh generasinya. Sejarah adalah ilmu yang uni karena posisinnya 

yang sangat strategis dalam menyediakan standar-standar bagi generasi muda 

abad ke-20 untuk mengukur nilai dan kesuksesan yang telah dicapai pada 

masa mereka. Sejarah membuat mereka peka terhadap berbagai permasalahan 

masyarakat, politik, sosial, dan ekonomi pada dewasa ini. 

4. Mengajarkan toleransi. Sejarah perlu diajarkan untuk mendidik para siswa 

agar memiliki toleransi terhadap perbedaan keyakinan, kesetiaan, 

kebudayaan, gagasan, dan cita-cita. 

5. Menanamkan sikap intelektual. Dalam bidang intelektual, pembelajaran 

sejarah dapat melatih siswa agar akurat saat menyusun pemahaman yang 

komprehensif serta menuliskannya, mempertimbangkan bukti-bukti, 

memisahkan hal-hal yang sepele dari yang penting, dan membedakan antara 

propaganda dan kebenaran. 

6. Memperluas cakrawala intelektualitas. Sejarah menambahkan dimensi ketiga 

pada dunia dua dimensi. Ketika orang harus mengambil keputusan yang 

penting dengan hanya mempertimbangkan dua dimensi waktu, yaitu sekarang 

dan masa depan, maka orang tidak akan dapat memperoleh hasil yang 

optimal. Pada kenyataannya, pendidikan sejarah bertindak sebagai solusi 

terhadap pemikiran yang dangkal. 

7. Mengajarkan prinsip-prinsip moral. Sejarah merupakan pembelajaran filsafat 

yang disertai contoh-contoh. Sejarah memaparkan perbuatan yang buruk, 

membuka kedok kebaikan yang palsu, menunjukkan kesalahan dan 

prasangka, dan menghilangkan pesona kekayaan. Sejarah menunjukkan 

dengan ribuan contoh. Sejarah perlu diajarkan agar siswa memiliki kesan 
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tentang bagaimana orang-orang besar, yang demi kehormatan negaranya, 

berjuang dan mengorbankan semua miliknya-rumah dan harta bendanya. 

Contoh-contoh yang tak terhitung jumlahnya dari sejarah dapat dipilih untuk 

mengajarkan prinsip-prinsip moral yang penting kepada siswa agar hidupnya 

lebih bijaksan dan bahagia. 

8. Menanamkan orientasi ke masa depan. Ini tujuan penting lainnya dalam 

pembelajaran sejarah. Sejarah diajarkan untuk mendorong siswa agar 

memiliki visi kehidupan ke depan dan bagaimana cara mencapainya. 

Pelajaran masa lampau dapat diterapkan untuk menciptakan masa depan baru 

yang lebih baik. 

9. Melatih siswa menangani isu-isu kontroversial. Pembelajaran sejarah sangat 

penting untuk melatih para siswa menangani permasalahan yang 

kontroversial dengan berlandaskan semangat mencari kebenaran sejati-

melalui diskusi, debat, dan kompromi. Pembelajaran semacam ini dapat 

memperluas pengetahuan para siswa sehingga mereka akan mampu 

menangani berbagai isu kontroversial secara objektif. 

10. Memperkokoh rasa nasionalisme. Sejarah menjadi jalan untuk menanamkan 

semangat patriotisme yang mampu membangkitkan semangat akan 

kegemilangan di masa lampau dan masa sekarang, dan pada saat yang sama 

berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan setiap warga 

negara sehingga mengharumkan nama bangsa dan negara 

11. Mengembangkan pemahaman internasional. Pembelajaran sejarah dapat 

mengakhiri prasangka di antara bangsa-bangsa, sekaligus menumbuhkan 

persatuan yang lebih kokoh dan saling ketergantungan di antara berbagai 

bangsa, dan mencegah perpecahan. 

Implementasi sasaran umum pembelajaran sejarah tersebut menuntut 

adanya pembelajaran sejarah yang kontekstual dengan mengembangkan daya 

kritis siswa. Aspek penting dari daya berfikir kritis tersebut adalah berfikir kreatif. 

Mengembangkan kemampuan berfikir kreatif melalui pembelajaran sejarah 

membutuhkan pendekatan pembelajaran yang konstruktif. Salah satu pendekatan 

pembelajaran adalah pendekatan konstruktivistik, yaitu pendekatan yang 
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menempatkan pemikiran dalam konteks sosial dan fisik, bukan pada alam pikiran 

seseorang. Pembelajaran konstruktivistik mengembangkan situated cognition, 

yaitu pengetahuan dilekatkan pada konteks di mana pengetahuan tersebut 

dikembangkan. Pembelajaran IPS merupakan proses interaksi siswa dengan 

realitas yang ada di sekitar mereka, bukan dengan realitas yang ada di luar 

jangkauan mereka. Belajar berarti memaknai realitas di sekitar siswa, bukan 

mengumpulkan fakta dari realitas-realitas yang jauh dari mereka. Jadi 

pembelajaran konstruktivistik bersifat kontekstual (contextual teaching and 

learning / CTL). Pembelajaran kontekstual bertujuan untuk membekali siswa 

dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu 

permasalahan ke permasalahan lain, dari satu konteks ke konteks lainnya. 

Transfer yang dimaksud adalah kemampuan siswa untuk berfikir dan 

berargumentasi tentang situasi baru melalui penggunaan pengetahuan yang 

didapat dari pemaknaan terhadap situasi sebelumnya. 

Salah satu cara pembelajaran kontekstual yang bisa dikembangkan oleh 

para guru adalah dengan memanfaatkan situs-situs peninggalan sejarah yang 

berada di daerah masing-masing. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan 

mengadakan study tour ke situs-situs bersejarah kemudian menugaskan siswa 

untuk membuat laporan dengan format portofolio, namun hal ini terkadang 

terkendala oleh masalah dana, juga memerlukan waktu untuk melakukan 

persiapan sebelum memulai perjalanan. Bisa juga guru melakukan pengembangan 

materi sejarah dengan menyusun modul tentang sebuah situs bersejarah yang 

dikaitkan dengan suatu Kompetensi Dasar (KD) disertai dengan lembar 

assesmennya, misalnya modul tentang situs Majapahit di Trowulan digunakan 

untuk melengkapi KD tentang perkembangan agama Hindu-Budha di Indonesia, 

modul tentang situs makam Sunan Giri digunakan untuk melengkapi KD tentang 

perkembangan agama Islam, modul tentang situs Hotel Majapahit di Surabaya 

untuk melengkapi KD tentang peristiwa sekitar proklamasi, dan sebagainya. Jadi 

dengan pemanfaatan situs-situs lokal sebagai bahan ajar diharapkan siswa 

memiliki pengetahuan tentang sejarah lokal yang ada di sekitar mereka dan 

memaknai nilai-nilai positif di dalamnya seperti nilai religius, keagungan budaya, 
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toleransi, pluralisme, serta nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan, di samping 

sejarah   nasional Indonesia secara umum 

(http://jhotasedjarah.wordpress.com/2012/12/17/ kritik-terhadap-pembelajaran-

sejarah-di-indonesia/diakses tgl 16 Februari 2013) 

Penggunaan peta juga mutlak diperlukan oleh guru sejarah, terlebih ketika 

membahas peristiwa sejarah yang terjadi di luar negeri. Siswa yang tinggal di 

Jawa Timur tentu tidak tahu persis letak Rengasdengklok ketika membahas 

tentang peristiwa di sekitar proklamasi, maka guru bisa membawa peta Jawa Barat 

lalu meminta siswa untuk mencari dan menunjukkan di mana letak 

Rengasdengklok. Demikian pula ketika membahas mengenai peradaban Mesir 

kuno, akan lebih baik jika siswa terlebih dahulu dapat menunjukkan letak Mesir 

dalam peta dunia sebelum mereka mengenal piramida, spynx, hierogliph, dan 

Firaun. Hal ini diperlukan sebagai apersepsi dan motivasi bagi siswa agar siswa 

merasa dekat dengan apa yang hendak mereka pelajari, menumbuhkan kesadaran 

bahwa sejarah sangat berpengaruh pada kehidupan sosial mereka, sejarah adalah 

nyata dan dekat dengan mereka, bukan ilmu yang abstrak dan jauh dari mereka. 

Jadi penggunaan peta bukan monopoli guru geografi mengingat dalam ilmu 

sejarah sendiri terdapat prinsip interdisipliner, yaitu sejarah memerlukan 

pendekatan ilmu-ilmu bantu (auxillary discipline) dari ilmu-ilmu sosial yang lain, 

karena manusia sebagai makhluk sosial dalam berbagai aspek kehidupannya tidak   

terlepas dari aspek-aspek lainnya (Kasdi,2005). 

Peningkatan daya-daya kritis siswa menuntut pula kemampuan guru yang 

prima dalam mengajar sejarah. Menurut Kochhar, S.K (393-394) guru sejarah 

memiliki peranan penting dalam keseluruhan pembelajaran sejarah. Selain 

mengembangkan bentuk-bentuk alat bantu pembelajaran secara mekanis dan 

mengembangkan pendidikan yang berfokus pada kemajuan siswa, guru sejarah 

juga memegang peranan penting dalam membuat pelajaran sejarah menjadi 

menarik. Hal yang patut dipahami, konsep awal sejarah adalah kemanusiaan itu 

sendiri. Oleh karenanya, guru sejarah bertanggung jawab menginterpretasikan 

konsep tersebut kepada siswa-siswanya. Selanjutnya, dikatakan kualitas yang 

harus dimiliki guru sejarah: 
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1. Penguasaan materi. Setiap guru sejarah harus memperluas pengetahuan 

historisnya dengan menguasai beberapa pengetahuan dasar dari ilmu-ilmu 

yang terkait seperti bahasa modern, sejarah filsafat, sejarah sastra, dan 

geografi yang akan memperkuat pembelajaran sejarah 

2. Penguasaan teknik. Guru sejarah harus menguasai berbagai macam metode 

dan teknik pembelajaran sejarah. Ia harus mampu menciptakan suasana 

belajar yang nyaman dan menyenangkan agar proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan cepat dan baik selera humor guru sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Guru sejarah harus dapat menjadi pencerita yang baik 

agar dapat menarik minat siswa pada mata pelajarannya. Ia harus bisa 

―melakonkan‖ kisah tentang manusia. Bagi guru sejarah yang telah 

berpengalaman, sejarah adalah sebuah drama dan orang-orang yang ada di 

dalamnya adalah para aktor dan aktris. Sejarah adalah sebuah pertunjukkan 

yang indah dari umat manusia yang di dalamnya terdapat alur cerita, intrik, 

kepribadian, irama, kesuksesan, dan kegagalan. Pengetahuan yang luas dan 

teknik mengembangkan berbagai pertanyaan sangat diperlukan oleh guru 

sejarah karena mengajar dengan cara berceramah atau bernarasi telah 

ketinggalan zaman. Harus ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa. 

Oleh karenanya, dalam mengisi misi yang diemban kurikulum 2013 maka 

harus terjadi perkembangan profesional guru sejarah. Perlu dipahami bahwa fakta-

fakta sejarah terus berubah dari sudut pandang penelitian terakhir. Apa pun yang 

telah ditulis dalam buku pelajaran bukanlah kata-kata terakhir dalam sejarah. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan sejarah harus terus diperbaharui; jika 

tidak diperbaharui guru sejarah dapat dituntut karena memberi informasi yang 

telah ketinggalan zaman. Guru harus berkembang secara profesional; ia harus 

terus mengikuti perkembangan ilmiah yang terbaru serta terus mengonsumsi 

materi-materi terbaru. Guru sejarah harus rajin mengikuti berbagai seminar, 

lokakarya, dan kursus penyegaran, demontrasi teknik-teknik pembelajaran yang 

terbaru dan efektif yang mencakup kunjungan ke institusi pendidikan yang 

ternama, mengikuti nasehat para ahli pendidikan. guru sejarah harus menyelidiki 

asal mula perbuatan manusia di masa lampau dengan semangat penjelajah. 
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Selain itu, relevan pula dikutif pernyataan R. Boyce, sebagaimana dikutif 

oleh SK Kochhar: ―Guru sejarah harus memiliki kemampuan untuk 

merealisasikan kejadian masa lalu pada masa sekarang, harus memiliki imajinasi 

yang tinggi serta berbagai jenis pengetahuan yang positif. Sejarah adalah subjek 

yang sulit untuk diajarkan. Di tangan seorang guru yang berkualitas, seperti 

semua subjek lainnya, sejarah dapat menjadi alat pendidikan yang nyata‖. 

Sisi pedagogiknya lainnya yang harus ditonjolkan oleh seorang guru 

sejarah dalam rangka merespon kelahiran kurikulum 2013 adalah menguatkan 

misi kesadaran sejarah dalam setiap pembelajaran. Dalam konteks inilah 

pembelajaran sejarah nasional berkontribusi atas pembangunan bangsa. Menurut 

Kartodirdjo (1999:30-31) sejarah nasional berperan sangat strategis dan 

fundamental, terutama untuk membangun kesadaran nasional khususnya dan 

pendidikan nasional umumnya. Dalam konteks pembentukan identitas nasional, 

pengetahuan sejarah mempunyai fungsi fundamental. Tanpa mengetahui 

sejarahnya, suku bangsa tak dapat mengenal dan memiliki identitas. Di samping 

itu kesadaran sejarah merupakan sumber inspirasi serta aspirasi, keduanya sangat 

potensial untuk membangkitkan sense of pride (kebanggaan) dan sense of 

obligation (tanggung jawab dan kewajiban). Oleh karena itu pengajaran sejarah 

perlu disempurnakan agar dapat berfungsi secara lebih efektif, yaitu sebagai 

penyadaran warga negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka 

pembangunan nasional. Dalam rangka ini, pandangan Abdullah (1987:239)  

menjadi relevan tentang pemikirannya, bahwa dalam membangun kesadaran 

sejarah perlu memperhitungkan ―yang lain-lain‖. Dengan mengambil ―peristiwa 

besar‖ dari ―orang-orang kecil‖ dalam lokalitas yang kecil dan dalam rentangan 

waktu yang singkat. 

Dalam rangka pembangunan bangsa, pengajaran sejarah tidak semata-mata 

berfungsi memberi pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi fakta 

sejarah, tetapi juga bertujuan menyadarkan anak didik atau membangkitkan 

kesadaran sejarahnya. Menurut Kartodirdjo (1999: 68-70) kesadaran sejarah bisa 

dibangun melalui narasi sebagai bentuk objektivikasi atau kejadian yang 

diverbalisasi atau ―dilembagakan‖. Tujuannya adalah agar subjek-subjek lain 
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dapat mengetahui dan ―mengalami‖ pengalaman seseorang tersebut. Dalam hal ini 

berarti kesadaran kolektif terangkat menjadi kesadaran diri kolektif. Sehubungan 

dengan itu, perlu pula disadari bahwa sejarah sebagai ungkapan pengalaman 

kolektif itu sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas eksistensi, serta 

menjadi legitimasi penyelenggaraan kehidupan nasional. Narasi dalam 

pembelajaran sejarah menjadi demikian pentingnya untuk menampilkan 

pembelajaran sejarah yang bermakna. Ada beberapa faktor penentu narasi yaitu. 

Pertama, jalan pikiran yang logis sehingga ada diskusi yang memadai; kedua, tata 

bahasa yang rapi dan teratur, jelas dalam kata-kata dan perumusan kalimat serta 

bagaimana menghubungkannya; ketiga, ada retorika yang baik.  

 

PENUTUP 

 

 Perwajahan pembelajaran sejarah yang semula ―tertinggal‖ menjadi 

―terdepan‖ merupakan ekpektasi dari keluarnya kurikulum 2013. Hal ini akan bisa 

terwujud apabila terjadi perubahan paradigma pembelajaran dari pendekatan 

tradisional menuju pendekatan konstruktivis. Dalam hal ini peran guru menjadi 

sangat strategis untuk menanamkan basic value kepada peserta didik melalui cara 

mengajar yang menantang, menarik dan bermakna. Dalam konteks ini 

kemampuan guru menarasikan masa lampau dalam kemasan yang menarik 

merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar. 
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INTISARI 

 

Perubahan kurikulum pada dasarnya memang sangat dibutuhkan manakala 

kurikulum yang berlaku dipandang oleh semua fihak yang berkepentingan sudah 

tidak efektif dan sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan sosial cultural 

masyarakat. Setiap perubahan akan mengandung resiko dan konsekuensi tertentu. 

Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum sehingga ada 

kesan di masyarakat bahwa “ganti menteri ganti kurikulum”. Begitu juga dengan 

kurikulum 2013 ini, namun yang terpenting kebijakan perubahan kurikulum ini 

menjadikan proses dan out put pendidikan menjadi lebih baik. Sehingga 

membawa peserta didik menjadi generasi yang tanggap terhadap lingkungan atau 

generasi yang siap pakai (ready for use)  di tengah masyarakat sesuai dengan 

tuntutan perkembangan sosial cultural masyarakat, serta mempersiapkan individu 

agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan, yaitu mayarakat yang memiliki 

karakter sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan 

Pembukaan UUD 1945. 

 

Kata-kata kunci:  Kurikulum 2013, Implementasi, Sosial, Budaya 

 

PENDAHULUAN 

 

 Kajian dari perspektif sosiologis, kurikulum merupakan produk sosial. 

Maknanya adalah, segala perubahan baik dari segi format, isi, maupun asas desain 

dan pelaksanaannya akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman yang 

terjadi (kurikulum sebagai objek). Pada paradigma sebaliknya, kurikulum dapat 

pula berfungsi sebagai subjek zaman, dimana kurikulum itu sendiri merupakan 

salah satu instrumen (alat formal) dari perubahan sosial yang diharapkan. Tidak 

ada yang pasti bahkan stagnan dalam tata kehidupan sosial. Dalam konteks 

apapun, masyarakat akan selalu memiliki kecenderungan untuk terus dinamis 

dalam kehidupannya. ―Di dunia tidak ada sesuatu yangabadi, kecuali perubahan 

itu sendiri‖. Itulah bunyi dari salah satu teori sosial yang hingga kini masih kita 

yakini kebenarannya (Spencer. 1936). Kehidupan masyarakat dan budaya dengan 
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segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan tiitk tolak dalam 

melaksanakan pendidikan, karena kita merupakan bagian dari masyarakat, 

mendapat pendididkan dalam lingkungan masyarakat dan diharapkan mampu 

terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan kurikulumpun harus 

mampu mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang 

diharapkan, yaitu mayarakat yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 

Asumsi-asumsi Alvin Toffler (1971) bisa kita acu untuk memahami 

tentang perubahan, agar lebih mudah memahami tentang terjadinya perubahan 

kurikulum 2013 yang menjadi pro-dan kontra dalam masyarakat. Menurut asumsi 

Toffler ― Perubahan tidak sekedar penting dalam kehidupan kita, kehidupan itu 

sendiri adalah perubahan‖. Maknanya adalah perubahan kurikulum 2013 

merupakan suatu keniscayaan, justru jika tidak terjadi perubahan, maka Indonesia 

akan ketinggalan. Dikatakan ketinggalan karena tidak mampu dalam merespon 

yang namanya globalisasi. 

Demikian pula ketika kita berbicara tentang kurikulum. Meskipun 

perubahan kurikulum selalu berorientasi pada upaya perbaikan dan 

pengembangan secara progresif, namun demikian setiap perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat senantiasa memunculkan resiko kehidupan sosial atau 

ketidakpastian sosial berikutnya. Hal ini terjadi dalam konteks pengembangan 

kurikulum, pro dan kontra atas pelaksanaan kurikulum yang akan atau baru 

ditetapkan pasti selalu terjadi. Melihat latar belakang yang menarik ini tentunya 

selain dari perspektif sosiologis tersebut, banyak hal yang menjadi penyebab 

mengapa kurikulum dalam suatu negara atau konteks masyarakat tertentu dapat 

berubah atau berkembang dan dapat dimaklumi sebagai polemik di masyarakat.  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, 

yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
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pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran 

2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut.  

 

PEMBAHASAN 

 

1.  Pro dan Kontra Pelaksanaan Kurikulum 2013  

     Mengapa kurikulum harus berubah..? Demikian pertanyaan yang 

kerapkali dilontarkan oleh banyak orang, ketika menanggapi terjadinya perubahan 

kurikulum yang terjadi di Indonesia. Jawabannya pun sangat beragam, bergantung 

pada persepsi dan tingkat pemahamannya masing-masing. Sepanjang sejarah, di 

Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan hingga ada kesan di 

masyarakat bahwa ―ganti menteri, ganti kurikulum‖.  

Perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah 

mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 

1994, 2004, dan yang sekarang 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi 

logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek 

dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai 

seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai 

dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum 

nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 

1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta 

pendekatan dalam merealisasikannya. 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah 

terus berupaya melakukan berbagai reformasi dalam bidang pendidikan. Dan 

sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan sebuah 

kurikulum. Menurut Sukmadinata (2008:5), ―Kurikulum (curriculum) merupakan 

suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar‖. Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki empat komponen, yaitu komponen 
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tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan dan komponen 

evaluasi. Sebagai suatu sistem setiap komponen harus terkait. Manakala salah satu 

komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan 

dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu pula. 

Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya 

perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat 

berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana 

pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan 

perubahan sosial kultural yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional 

dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, 

perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan 

dalam merealisasikannya. Perubahan kurikulum tersebut tentu disertai dengan 

tujuan pendidikan yang berbeda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu 

tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. 

Tarik ulur dan pro dan  kontra mengenai pemberlakuan kurikulum 2013 

oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang cenderung disikapi oleh  

beberapa praktisi pendidikan sebagai pengebirian beberapa kompetensi dan 

adanya beberapa mata pelajaran yang mengalami merger. Demikian juga karena 

mempengaruhi (mengurangi) jumlah jam mengajar, walaupun di sisi lain terdapat 

mata pelajaran yang mendapat tambahan jam pelajaran. Pro-kontra tidak 

menyurutkan kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk memberlakukan 

kurikulum 2013  pada awal tahun ajaran baru tahun ini.  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh (Jawa Pos, 27 

Januari 2013) telah menyatakan, bahwa kurikulum 2013 ini bukan hanya penting, 

tapi juga genting, sangat mendesak untuk dilakukan demi masa depan anak-anak 

kita. Kurikulum 2013 menjawab kebutuhan kompetensi generasi Indonesia pada 

tahun 2045 atau 100 tahun sejak Indonesia merdeka. Menteri Pendidikan dan 

kebudayaan menjelaskan bahwa dengan kurikulum 2013, guru tidak lagi 

disibukkan memikirkan silabus. Guru akan leluasa mengembangkan kreativitas 

dalam mengajar sehingga mampu menjadi guru yang profesional. Guru lebih 

dapat menfokuskan diri dalam mengembangkan kreatifitas pembelajaran dengan 



S e m i n a r  N a s i o n a l  

Fakultas Ilmu Sosial UNDIKSHA 2013 | 82 

 

mengarahkan anak didik untuk melakukan pengamatan (observing), menanya 

(questioning), menalar (assosiating), mencoba (experimenting) dan membentuk 

jejaring (networking).  

Kurikulum 2013 bertujuan mengembangkan aspek afektif dan 

psikomotorik pada metode pembelajaran karena selama ini kedua aspek tersebut 

kurang dikembangkan. Yang sering menjadi perhatian hanya aspek kognitif. Hal 

ini antara lain menjadi penyebab berbagai degradasi moral yang terjadi di 

masyarakat. Kurikulum 2013 diluncurkan akibat kurikulum sebelumnya, yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kurang berjalan optimal. 

Kurikulum tersebut memberikan kebebasan pada sekolah-sekolah untuk membuat 

kurikulum atau silabus sendiri yang menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah 

masing-masing. Namun, pada kenyataan pelaksanaannya, ternyata banyak  yang 

tidak menggunakan ruang berkarya tersebut secara tepat sasaran.  

Alasan perubahan kurikulum 2013 selain yang sudah dijelaskan di atas, 

tentu saja dilandasi sejumlah pertimbangan yang mendalam. Seperti merujuk 

beberapa hasil survei internasional tentang berbagai prestasi siswa kita yang 

masih rendah dibandingkan dengan Negara lain (Kompas, 4 April 2012, 

Repubika, 30 Januari 2011). Meskipun menuai banyak pro dan kontra berkenaan 

dengan pergantian kurikulum2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

tetap akan melaksanakannya pada tahun ajaran 2013/2014. Penyempurnaan 

kurikulum 2013 terus dilakukan dengan uji publik secara langsung oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, selain itu juga uji publik dilakukan 

secara online melalui laman http://kurikulum2013.kemendikbud.go.id. 

Kurikulum 2013 yang segera akan diberlakukan, diharapkan memberi 

perubahan pada model pembelajaran.  Pembangunan karakter akan menjadi isu 

sentral yang akan disenergikan dengan sosial kultural, dengan demikian nantinya 

diharapkan pembangunan karakter masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Semangat nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 implisit ditegaskan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Nasional tahun 2005–2015 (Buku 

Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, 2010-2025). 
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2.  Sosial Kultural Sebagai  Landasan Pengembangan Kurikulum 2013 

 Prinsip pengembangan kurikulum menurut Peter F. Oliva (1992: 28) 

paling tidak terdapat empat  sumber yang menjadi acuan yaitu; pertama data 

empiris (empirical data), kedua data hasil penelitian (experimental data),ketiga 

kisah rakyat (folkfore curriculum) yang menyangkut tentang keyakinan 

masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, keempat adalah  pemahaman 

bersama atau pengertian umum yang ada dalam masyarakat (common sense).  

Sumber-sumber pengembangan kurikulum yang dikemukakan Peter F. 

Oliva  tersebut, jika dicermati maka dapat dikategorikan bahwa hanya ada dua 

sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum. Dua sumber yang prinsip 

tersebut adalah, sumber ilmiah dan sumber non ilmiah. Sumber ilmiah didapat 

dari hal-hal maupun data-data dari kegiatan yang bersifat ilmiah antara lain;  

penelitian, informasi factual yang ada dalam masyarakat,  data/fakta empiris 

tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya. Sedangkan sumber 

non ilmiah antara lain; didapat dari hal-hal yang bersifat non ilmiah misalnya 

cerita rakyat, mitos,  legenda. Tentunya hal-hal yang bersifat non ilmiah yang 

telah menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai 

luhur dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sukmadinata (2008) menjelaskan bahwa sumber pengembangan 

kurikulum diantaranya ialah: a)  kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana 

isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan 

pekerjaan orang dewasa, b) budaya masyarakat, termasuk di dalamnya semua 

disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda 

material dan unsur kebudayaan lainnya, c) anak, sebagai pusat atau sumber 

kegiatan pembelajaran, yaitu dalam menyusun pengembangan kurikulum berbasis 

pengembangan potensi anak secara optimal, d) pengalaman penyusunan 

kurikulum sebelumnya, baik yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas 

pelaksanaan kurikulum sebelumnya, e) tata nilai di masyarakat, termasuk nilai-

nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. 

f) Kekuasaan sosial-politik, termasuk lembaga, arah kebijakan dan produk politik 

berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Skilbeck (dalam  Brady, 1992) mengkategorikan faktor-faktor analisis 

situasional yang mempengaruhi pengembangan kurikulum di sekolah  yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal.  Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut; Pertama adalah factor eksternal antara lain meliputi; 1) Perubahan sosial 

kultural  dan harapannya yang terkandung di dalamnya, seperti harapan orang tua 

terhadap pendidikan anaknya, 2) Aturan atau ketentuan tentang sistem pendidikan 

dan tantangannya, seperti halnya pernyataan kebijakan, ujian, harapan masyarakat 

sekitar, 3) Perubahan alam dan bidang studi sampai ke pengajarannya, 4) Sistem 

pendukung potensi guru seperti halnya lembaga pelatihan guru, lembaga 

penelitian terkait. Faktor yang kedua yaitu factor internal antara lain meliputi; 1) 

Siswa, termasuk sikap, kemampuan, dan motivasi belajarnya, 2) Guru, termasuk 

nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan khusus, 

keterbatasannya, 3) Kinerja sekolah, dan struktur politik yang berlaku, norma 

yang berlaku. 4) Sumber-sumber material termasuk gedung, sarana dan prasarana.  

 Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor berikut: a) 

tantangan internal, b) tantangan eksternal, c) enyempurnaan pola pikir, d) 

penguatan tata kelola kurikulum. Tantangan internal terkait dengan kondisi 

pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 Standar 

Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.  

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk 

Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah 

penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak 

produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). 

Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-

2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang 

dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia 

produktif yang melimpah ini dapat diupayakan untuk ditransformasikan menjadi 

sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui 

pendidikan agar tidak menjadi beban dalam pembangunan. 
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Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan 

berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi 

dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan 

pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup 

masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri 

dan perdagangan modern. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran 

kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, 

dan transformasi bidang pendidikan.      

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai 

berikut: 1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran 

berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap 

materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; 2) pola 

pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran 

interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, dan sumber/ 

media); 3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring 

(peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat 

dihubungi serta diperoleh melalui internet); 4) pola pembelajaran pasif menjadi 

pembelajaran aktif mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat 

dengan model pembelajaran pendekatan sains); 5) pola belajar sendiri menjadi 

belajar kelompok (berbasis tim); 6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi 

pembelajaran berbasis alat multimedia; 7) pola pembelajaran berbasis masalah 

menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan memperkuat pengembangan potensi 

khusus yang dimiliki setiap peserta didik; 8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan 

tunggal (monodiscipline) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak 

(multidisciplines); dan 9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.  

 Penguatan Tata Kelola Kurikulum dalam Kurikulum 2013 dilakukan 

penguatan tata kelola sebagai berikut:1) tata kerja guru yang bersifat individual 

diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif; 2) penguatan manajeman 

sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai 

pimpinan kependidikan (educational leader); dan 3) penguatan sarana dan 

prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Sedangkan 
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penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang 

relevan bagi peserta didik. 

Selain landasan sosial kultural,  landasan filosofis dalam pengembangan 

kurikulum juga menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, 

sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, 

penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan 

alam di sekitarnya. Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang 

dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat 

menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 

2013 dikembangkan menggunakan filosofi bahwa pendidikan berakar pada sosial 

kultural bangsa untuk membangun kehidupan masa kini dan masa mendatang. 

Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan sosial 

kultural Bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan 

masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di 

masa mendatang. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan 

selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa 

kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan 

generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda 

bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Kurikulum 2013 mengembangkan 

pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk 

menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa 

depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka 

sebagai pewaris nilai-nilai luhur sosial kultural bangsa Indonesaia yang 

terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. 

  

PENUTUP 

 

Sistem kurikulum terbentuk oleh empat komponen, yaitu; komponen 

tujuan,  isi kurikulum,  metode atau strategi pencapaian tujuan, dan  komponen 

evaluasi. Sebagai suatu sistem setiap komponen harus saling berkaitan satu sama 

lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum 
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terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum 

pun akan terganggu pula. 

Setiap perubahan dan perkembangan kurikulum selalu disertai tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai. Kurikulum pendidikan nasional sudah mengalami 

beberapa kali perubahan. Setiap perubahan kurikulum pendidikan nasional 

disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap 

perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan 

pendidikan nasional kita. Perbedaan tujuan itu terletak pada pendekatan dalam 

merealisasikannya. 

Kurikulum 2013 yang segera akan diberlakukan, diharapkan memberi 

perubahan pada model pembelajaran.  Pembangunan karakter akan menjadi isu 

sentral yang akan disenergikan dengan sosial kultural, dengan demikian nantinya 

diharapkan pembangunan karakter masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 
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INTISARI 

Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan merupakan masalah yang harus 

segera dicari solusinya. Kualitas lulusan tidak hanya dilihat dari penguasaan 

pengetahuan dan ketrampilan, melainkan juga sikap dan perilaku di masyarakat. 

Untuk itu, sejak tahun 2011 diberlakukan pendidikan karakter di sekolah, yang 

mana pendidikan karakter menyatu dengan semua mata pelajaran. Tahun 2013 ini 

kementerian pendidikan dan kebudayaan memberlakukan kurikulum baru yang 

popular dengan sebutan kurikulum 2013, yang mana pendidikan karakter tetap 

menyatu dengan mata pelajaran. Pembaharuan kurikulum diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. Asesmen untuk memonitor kemajuan belajar 

siswa tentu harus mengalami pembaharuan. Asesmen terpadu yang sekaligus 

dapat memonitor hasil belajar bidang studi dan hasil belajar pendidikan karakter 

sangat diperlukan. Melalui kesempatan ini dicoba diperkenalkan portal web 

komunitas guru online untuk dimanfaatkan sebagai media asesmen terpadu mata 

pelajaran dan pendidikan karakter. Portal web komunitas guru online 

dikembangkan sebagai media pertukaran informasi pembelajaran antar-guru yang 

juga dapat diakses oleh siswa. Guru dapat memberikan asesmen kepada siswa dan 

siswa dapat menyerahkan penyelesaian asesmen melalui portal itu juga. Selain itu, 

siswa juga dapat menempatkan semua karyanya pada folder yang disiapkan untuk 

masing-masing siswa untuk menampung portofolionya. Komunikasi guru dengan 

siswa dan siswa dengan siswa dapat dilakukan melalui e-mail atau chatting atau 

fasilitas komunikasi yang sudah disediakan pada Mekanisme seperti ini 

diharapkan mampu memonitor kemajuan belajar siswa dan sekaligus melatih 

keberanian siswa mengemukakan pendapat, melatih kejujuran, melatih tanggung 

jawab, melatih kebiasaan menghargai karya orang lain, dan melatih kemandirian. 

Media ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari forum seperti musyawarah 

guru mata pelajaran (MGMP) karena mampu mengkomunikasikan guru dan siswa  

lintas kabupaten/kota dan bahkan lintas provinsi untuk mendukung subsidi silang 

informasi pembelajaran.   

 

Kata-kata kunci: Web, Komunitas Guru, Asesemen Pendidikan 
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PENDAHULUAN 

 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional  mengatur bahwa 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 

demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003). Berbagai upaya sudah 

dilakukan agar fungsi pendidikan nasional dapat berjalan sesuai yang digariskan. 

Sejak tahun ajaran baru 2011/2012 pendidikan kareakter mulai diberlakukan. Usai 

peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2011 Mendiknas menyebutkan bahwa 

bentuk pendidikan karakter diwujudkan mulai dari kurikulum sampai dengan 

membangun kultur budaya di sekolah (Suaramerdeka.com, 2 Mei 2011). Menteri 

menambahkan bahwa karakter yang ingin dibangun bukan hanya kesantunan, 

melainkan secara bersamaan, dibangun karakter yang mampu menumbuhkan 

kepenasaranan intelektual sebagai modal untuk membangun kreativitas dan daya 

inovasi. 

Tahun 2013 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan 

kurikulum baru yang populer dengan sebutan Kurikulum 2013. Sudah pasti ini 

merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.  

Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

menjelaskan bahwa sesuai filosofi pendidikan Indonesia yang diatur dalam UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengajaran 

pendidikan karakter melekat pada semua mata pelajaran (Kemendikbud, 28 Maret 

2013). Dijelaskan pula disana bahwa Kurikulum 2013 merupakan entry point 

untuk memasuki sistem pembelajaran yang berkarakter. Artinya, pendidikan 

karakter masih mendapat perhatian yang penting.  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa kurikulum 2013 

memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan mendorong siswa 
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untuk aktif (Kompas.com, 26 Desember 2012). Dijelaskan pula bahwa dengan 

adanya perubahan kurikulum ini, berbagai standar dalam komponen pendidikan 

akan berubah, baik standar isi, standar proses maupun standar kompetensi lulusan. 

Ditambahkan juga bahwa standar penilaian pada kurikulum baru juga berbeda 

dengan kurikulum sebelumnya. Aktivitas siswa, termasuk aktivitas bertanya 

selama pembelajaran dan kemampuan menalar secara logis mendapat penekanan 

dalam penilaian. Uraian di atas menunjukkan bahwa kuriositas, kreativitas serta 

berbagai dimensi pendidikan karakter lainnya perlu mendapat perhatian yang 

penting, demi menciptakan anak didik yang berkarakter.  

Pengalaman emperis di lapangan menunjukkan bahwa kesulitan yang 

dialami guru dalam menerapkan pendidikan karakter secara terpadu di semua 

mata pelajaran di sekolah antara lain terjadi pada pelaksanaan asesmen, khususnya 

asesmen formatif. Asesmen formatif  diterapkan guru selama proses pembelajaran 

untuk mengetahui kompetensi apa yang sudah dicapai siswa serta 

mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi siswa dengan kompetensi 

standar yang harus dicapai. Informasi tersebut dimanfaatkan guru untuk 

merencanakan pembelajaran berikutnya dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa. Di lain pihak, guru juga harus memberikan umpan balik kepada siswa agar 

siswa mengetahui kemajuan belajarnya, dan selanjutnya  memberi petunjuk ke 

mana siswa harus melangkah untuk memperbaiki proses belajarnya. Apabila 

respon siswa benar, maka umpan balik menjadi penguatan bagi siswa. Sebaliknya 

bila respon siswa salah, maka umpan balik menjadi pembelajaran remidi bagi 

siswa. Masalah yang cukup sulit dalam pelaksanaan asesmen formatif adalah 

mendapatkan informasi kemajuan hasil belajar materi pelajaran, sekaligus melatih 

karakter siswa, mencakup kejujuran, tanggung jawab, keberanian mengemukakan 

pendapat, kesiapan bekerja keras, kemandirian, dan seterusnya.   

Melalui kesempatan ini dicoba dikaji pemanfaatan portal web komunitas 

guru on-line sebagai media pelaksanaan asesmen formatif terpadu. Portal web 

tersebut dirancang sebagai media pertukaran informasi pembelajaran antar-guru, 

dalam upaya pemerataan subsidi silang informasi pembelajaran dalam upaya 

pemerataan sekaligus peningkatan mutu pendidikan. Sasaran lain yang ingin 
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dicapai dari media tersebut adalah pemanfaatannya sebagai media asesmen 

formatif terpadu antara mata pelajaran dan pendidikan karakter. Pengkajian 

dimulai dari mengimplementasikan portal web media asesmen online untuk 

mendukung asesmen pendidikan karakter terpadu menggunakan fasilitas web 

dinamik dilengkapi fasilitas komunikasi, agar dapat dimanfaatkan oleh para guru, 

siswa, dan calon guru untuk mendukung asesmen pendidikan karakter terpadu. 

Apabila portal web sudah diimplementasikan, maka pengkajian dilanjutkan 

dengan pengkajian efektivitas portal web sebagai media asesmen pendidikan 

karakter terpadu antara mata pelajaran dan pendidikan karakter dengan didahului 

proses sosialisasi. 

 

1) Pendidikan Karakter 

Tujuan, fungsi, dan media pendidikan karakter seperti diuraikan dalam 

Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter (2011) adalah seperti berikut. 

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk 

karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi : (1) mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik; (2) 

membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi 

warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya 

serta mencintai umat manusia. Pendidikan karakter berfungsi (1) membangun 

kehidupan kebangsaan yang multikultural; (2) membangun peradaban bangsa 

yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan 

kehidupan ummat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, 

berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun 

sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup 

berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. Pendidikan karakter 

dilakukan melalui berbagai media yaitu keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, 

pemerintah, dunia usaha, dan media massa.  

Tujuan dari pembangunan karakter adalah untuk mengembangkan karakter 

bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pendidikan karakter 

dimaksudkan untuk menghasilkan anak didik yang jujur, sopan, baik hati, 
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bersikap yang baik, dan berperilaku yang baik pula. Sikap dan perilaku yang 

kurang baik, seperti sombong, curang, anarkis, dan seterusnya agar dibuang jauh-

jauh karena tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.  Pemberian contoh 

atau teladan dan pembiasaan untuk bersikap dan berperilaku yang baik merupakan 

dasar pendidikan karakter. Sikap jujur dan bertanggungjawab disertai toleransi 

dan apresiasi terhadap sesama akan menumbuhkan sikap nasinalisme. Perilaku 

suka bekerja dibarengi dengan kreativitas yang tinggi  akan menghasilkan inovasi-

inovasi di berbagai bidang yang akan membawa keunggulan bangsa di tengah 

persaingan global.   

Mendiknas menyebutkan bahwa bentuk pendidikan karakter diwujudkan 

mulai dari kurikulum sampai dengan membangun kultur budaya di sekolah 

(Suaramerdeka.com, 2 Mei 2011). Menteri menambahkan bahwa karakter yang 

ingin dibangun bukan hanya kesantunan, melainkan secara bersamaan, dibangun 

karakter yang mampu menumbuhkan kepenasaranan intelektual sebagai modal 

untuk membangun kreativitas dan daya inovasi. Tahun 2013 ini Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kurikulum baru yang populer dengan 

sebutan Kurikulum 2013. Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan menjelaskan bahwa sesuai filosofi pendidikan 

Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pengajaran pendidikan karakter melekat pada semua mata 

pelajaran (Kemendikbud, 28 Maret 2013).  

Pendidikan karakter tidak dijalankan sebagai mata pelajaran tersendiri, 

melainkan terintegrasi pada semua mata pelajaran yang ada. Pada prinsipnya, 

pengembangan budaya dan karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok 

bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan 

budaya sekolah (Kemdiknas, 2010). Guru harus mengintegrasikan nilai-nilai 

pendidikan karakter ke dalam RPP dan dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas 

pada semua mata pelajaran yang ada. Siswa didorong untuk mampu melakukan 

evaluasi diri dan mengenali jati diri budaya bangsa, sehingga dapat bersikap dan 

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.   
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Mendiknas mejelaskan bahwa pendidikan karakter ada tiga kelompok, yaitu 

tumbuhnya kesadaran peserta didik sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang maha 

Kuasa, tumbuhnya kepenasaran intelektual untuk membangun keilmuan dan 

tumbuhnya rasa bangga dengan cara berprestasi (Suaramerdeka.com, 02 Mei 

2011). Pendidikan karakter mencakup pengetahuan yang baik, sikap yang baik, 

dan perilaku yang baik.  Berbagai pengetahuan yang diterima peserta didik dari 

berbagai sumber hendaknya mampu disaring agar mendapatkan pengetahuan yang 

baik untuk diamalkan.  Sikap dan perilaku yang disaksikan peserta didik baik 

secara langsung maupun melalui berbagai media hendaknya dapat disaring untuk 

memilih sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila.  

 

2) Asesmen Pendidikan Karakter Terpadu 

 Asesmen pendidikan yang paling penting adalah asesmen formatif karena 

ditujukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Asesmen formatif adalah 

asesmen yang dilakukan guru untuk mendapatkan umpan balik selama 

pembelajaran dalam upaya memperbaiki proses belajar dan pembelajaran 

(Heritage, 2010). Demikian pula halnya untuk pendidikan karakter. Asesmen 

formatif pendidikan karekter dimaksudkan untuk memperbaiki proses pendidikan 

karakter. Pendidikan karakter dilaksanakan terintegrasi pada semua mata pelajaran 

yang diajarkan. Oleh karena itu, asesmen formatif pendidikan karakter semestinya 

dilakukan secara terintegrasi pada semua mata pelajaran. Informasi yang 

diperoleh dari asesmen formatif tersebut sekaligus digunakan untuk perbaikan 

proses pembelajaran mata pelajaran dan proses pembelajaran pendidikan karakter.  

 Pinchok dan Brandt (2009) menjelaskan bahwa berbagai bentuk asesmen 

dari asesmen kinerja sampai asesmen pilihan ganda dapat digunakan dalam 

asesmen formatif. Ditambahkan juga bahwa bentuk asesmen yang lain, seperti 

jurnal, rubrik pengamatan, dan pekerjaan rumah dapat dijadikan asesmen formatif.  

Titik berat dari asesmen formatif adalah pada proses yang dapat digunakan oleh 

siswa untuk menunjukkan kemajuan belajarnya dan pada proses yang dapat 

digunakan oleh guru untuk dapat memonitor hasil belajar siswa.  Asesmen 

formatif merupakan tugas yang amat berat bagi guru. Guru harus menyiapkan 
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instrumen asesmen dan setelah respon siswa diterima guru harus memberikan 

umpan balik. Guru dapat mengetahui kompetensi yang sudah dicapai siswa 

berdasarkan respon yang diberikan siswa. Di lain sisi, siswa dapat mengetahui 

kompetensi dirinya berdasarkan umpan balik yang diberikan guru. Oleh karena 

itu, asesmen formatif dan umpan balik harus menjadi satu kesatuan, sehingga 

menjadi tugas berat bagi guru. Tugas tersebut selain memerlukan ketrampilan 

yang tinggi juga banyak memerlukan pemikiran, tenaga dan waktu. Tidak 

berlebihan bila Berlanga, dkk. (2011) menyarankan untuk mengembangkan media 

khusus untuk membantu guru dalam memberikan umpan balik pembelajaran 

karena disadari tugas itu bayak menguras pikiran, tenaga dan waktu.  

 

3) Komunitas Guru Online 

Media komunitas guru online dikembangkan untuk membangun 

komunitas belajar on-line, yakni kelompok belajar yang didasari oleh komitmen 

dan kepentingan bersama untuk belajar secara kolaboratif dengan difasilitasi 

lingkungan belajar maya (Ke & Hoadley, 2009). Pembelajaran on-line terjadi 

pada lingkungan maya (virtual) memanfaatkan fasilitas jaringan komputer 

(internet), sehingga terlepas dari komunikasi tatap muka. Karakteristik 

komunikasi bermedia komputer seperti bebas konteks, bebas konvensi sosial 

sangat memacu terjadinya komunikasi yang lebih bermakna, apalagi bagi siswa 

yang memiliki gangguan komunikasi tatap muka. Sofos & Kostas  (2009) 

menemukan bahwa proses keterlibatan dalam komunitas on-line secara praktis 

telah mampu meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola web 

pembelajaran, sehingga memenuhi kriteria web pembelajaran standar.   

Situs web komunitas guru online memberi peluang kepada siswa untuk 

dapat mengakses materi dari berbagai situs secara simultan, baik berupa teks, 

audio, atau video. Siswa dapat berinetraksi dengan guru dan siswa dari berbagai 

cara. Siswa dapat secara mandiri mengatur pembelajarannya dan guru dapat 

meningkatkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran melalui kolaborasi 

dengan koleganya. Beberapa siswa berpengalaman mengungkapkan kesulitan 

belajarnya dan bahkan mengajukan pertanyaan kepada kolega dari sekolah lain 
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yang  belum pernah mereka kenal. Jadi siswa memiliki kesempatan untuk 

mengakses materi dari lingkungan yang lain, bukan hanya dari lingkungan lokal 

mereka untuk memperluas wawasan. Dengan demikian siswa dapat belajar 

dengan nyaman serta berkomunikasi dengan  lugas dengan siswa lainnya dan 

dengan guru secara online.  

Komunitaas guru online berada dalam bingkai e-pembelajaran. E-

pembelajaran merupakan terjemahan dari istilah e-pembelajaran. Kementerian 

Pendidikan Nasional sudah menggunakan istilah e-pembelajaran, antara lain 

dalam rencana strategisnya. Ada beberapa istilah lain yang umum digunakan 

untuk mengganti istilah e-pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis komputer 

atau  pembelajaran berbasis TIK. Ada pula pihak yang memaknai e-pembelajaran 

sebagai pembelajaran berbasis web karena materi pembelajaran didesain dalam 

wujud situs web dan ditempatkan di internet atau intranet. Onno W. Purbo (2002) 

menjelaskan bahwa istilah ―e‖ atau singkatan dari elektronik dalam e-

pembelajaran digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan 

untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik internet. 

Namun di lapangan, materi pembelajaran yang disebarkan melalui CD, DVD atau 

flash disk juga dikategorikan e-pembelajaran. Dalam penelitian ini, e-

pembelajaran dimaknai sebagai pembelajaran yang memanfaatkan media internet. 

Materi pembelajaran disajikan dalam wujud web pembelajaran dinamik dan 

komunikasi pembelajaran dilakukan melalui e-mail dan chatting.  

Web pembelajaran yang juga sering disebut modul berbasis web 

dikategorikan sebagai model e-pembelajaran buatan guru karena memberi peluang 

kepada guru untuk mengembangkan sendiri bahan ajar dan menempatkannya pada 

portal. Bahan ajar yang dikembangkan guru menjadi kecenderungan e-

pembelajaran saat ini karena bahan ajar yang dikembangkan guru lebih akurat dan 

lebih menarik daripada bahan ajar yang dikembangkan secara klinis oleh para ahli 

(Auvinen, 2009). Guru dan siswa tidak hanya menjadi pemakai e-pembelajaran,  

namun sekaligus sebagai pencipta dan pengembang bahan e-pembelajaran. Web 

pembelajaran dapat digunakan ulang (reusable), sehingga amat menguntungkan 

karena proses pembuatan desain pembelajaran pada beberapa bagian hanya terjadi 
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sekali saja. Penggunaan ulang desain pembelajaran dapat diartikan sebagai 

penggunaan secara keseluruhan atau penggantian dokumen, baik lingkungan 

belajar, aktivitas, peran atau metode (Ragbir & Mohan, 2009). 

Web pembelajaran disusun dari hiperteks, yaitu teks yang disusun dalam 

potongan-potongan teks sebagai titik (node), serta hubungan-hubungan antar 

potongan-potongan teks tersebut (McKnight dkk., 1988).  Jonassen (1988) 

menambahkan bahwa hiperteks adalah fasilitas komputer yang memungkinkan 

teks dan grafik dapat diakses dengan urutan yang sepenuhnya diatur oleh 

pemakai. Hiperteks merupakan teks yang tidak berurutan dalam  rangkaian titik-

titik, yang memberi peluang kepada pemakai untuk mengeksplorasi teks dengan 

urutan yang sesuai dengan kepentingannya.  Sejalan dengan perkembangan 

teknologi browser, hiperteks saat ini sudah mampu mengkoneksikan teks, gambar, 

diagram, grafik, animasi, atau video. Oleh karena itu, modul hiperteks sudah 

mampu mengkoneksikan informasi yang tersusun dengan teks disertai ilustrasi 

gambar, diagram, grafik, animasi atau bahkan video. Akibatnya, modul hiperteks 

mampu meningkatkan pemahaman peserta didik akan materi pembelajaran.   

Agar mampu mengasimilasikan bahan ajar dalam e-pembelajaran, siswa 

mengembangkan serangkaian proses psikologis, seperti persepsi, perhatian, 

pemahaman, motivasi, memori, dan pikiran. Maka, dalam e-pembelajaran perlu 

dikembangkan situasi belajar efektif dengan mengembangkan desain 

pembelajaran mulai dari merumuskan tujuan pembelajaran sampai dengan 

menyusun assesmen pembelajaran. Sebagai desain pembelajaran digital, ada 

beberapa elemen disain yang harus dipenuhi oleh e-pembelajaran, baik disain 

visual maupun disain pedagogis, seperti pengaturan halaman, sistematika materi, 

ilustrasi, dan pewarnaan. Secara pedagogis, beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam desain pembelajaran digital adalah sebagai berikut. 1) Secara 

simultan diikuti dengan pengembangankompetensi dan transmisi pengetahuan. 2) 

Mampu memfasilitasi struktur materi yang independen, baik untuk pembelajaran 

terstruktur maupun pembelejaran tidak terstruktur. 3) Mampu mengantisipasi 

perkembangan strategi berpikir yang efektif. 4) Mampu mengantisipasi tingkat 

perkembangan mental yang bervariasi (Istrate, 2009). 



S e m i n a r  N a s i o n a l  

Fakultas Ilmu Sosial UNDIKSHA 2013 | 97 

 

PEMBAHASAN 

 

Pendidikan karakter tidak diselenggarakan sendiri, melainkan terintegrasi 

dengan semua mata pelajaran. Oleh karena itu, asesmen pembelajaran karakter, 

khususnya asesmen formatif harus menyatu dengan asesmen mata pelajaran. 

Banyak kendala yang dialami guru untuk menyelenggarakan asesmen formatif 

mata pelajaran terpadu dengan pendidikan karakter. Kendala dimaksud antara lain 

berupa keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan mengamati siswa yang 

cukup banyak, dan keterbatasan instrumen untuk merekam kemajuan belajar. 

Kendala tersebut perlu difasilitasi dengan segera agar kemajuan belajar siswa 

secara terpadu untuk materi pembelajaran dan pendidikan karakter dapat direkam 

dengan baik dan dapat diberi umpan balik yang relevan. Penambahan guru dan 

penyediaan tenaga kependidikan untuk membantu proses asesmen merupakan 

salah satu solusi, namun solusi tersebut sulit dapat diimplementasikan. 

Solusi lain yang lebih berpeluang untuk diimplementasikan adalah 

penyediaan media yang dapat membantu guru menyelenggarakan asesmen 

formatif dan sekaligus membantu guru dalam penyediaan umpan balik.  Media 

yang dapat berfungsi seperti di atas adalah portal web pembelajaran yang 

dilengkapi fasilitas untuk menyelenggarakan asesmen secara on-line. Infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi (jaringan internet) sangat mendukung 

pengembangan media tersebut. Di saat tugas guru amat berat untuk menyiapkan 

asesmen formatif terpadu pendidikan karakter dengan mata pelajaran, Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) tampil dengan berbagai fasilitas yang membuka 

peluang meringankan tugas guru di atas. Guru harus menyelenggarakan asesmen 

formatif terpadu mata pelajaran dan pendidikan karakter, serta memberikan 

umpan balik yang terpadu pula. Bila dibantu dengan TIK, maka tugas guru bisa 

diperingan. TIK dapat menyajikan umpan balik secara serentak kepada beberapa 

siswa. Selain itu, TIK juga dapat bekerja mandiri memberikan layanan pendidikan 

interaktif kepada siswa, termasuk pendidikan moral, seperti yang dikembangkan 

oleh Norhayati Abd Mukti dan Siew Pei Hwa (2004).  
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Portal web komunitas guru online sudah dikembangkan dan sudah 

dilengkapi fasilitas komunikasi online. Oleh karena itu, selain dapat melakukan 

pertukaran informasi pembelajaran guru juga dapat menyelenggarakan e-

pembelajaran (e-learning), serta menyelenggarakan asesmen formatif secara 

online dan sekaligus dapat menyiapkan umpan balik secara online pula. Media 

asesmen online tersebut membuka peluang kepada guru untuk menyelengarakan 

asesmen teman sebaya (peer assessment), selain asesmen dari guru.  Selain itu, 

media tersebut juga dapat minafaatkan untuk melatih mahasiswa untuk 

menyelenggarakan pengajuan masalah (problem posing) secara online. Mengingat 

asesmen formatif diberikan secara online, guru dapat menyertakan asesmen 

pendidikan karakter secara terpadu dalam wujud portofolio atau asesmen kinerja. 

 Media asesmen online juga mampu memfasilitasi asesmen oleh teman 

sebaya (peer assessment).  Hal ini sangat menguntungkan dalam beberapa hal. 

Hye-Jung Lee dan Cheolil Lim (2012) menemukan beberapa kelebihan asesmen 

teman sebaya dalam blended learning, yaitu campuran pembelajaran tatap muka 

dan pembelajaran berbasis TIK. Keuntungan dimaksud antara lain ada pada pesan 

manajerial, prosedural, dan sosial. Hal tersebut logis karena asesmen teman 

sebaya bermedia TIK memberi peluang menumbuhkan keberanian siswa 

menyampaikan permasalahan. Selain itu, siswa akan merasa lebih ―bebas‖ karena 

berkomunikasi dengan teman sebaya, sehingga mereka dapat dengan belajar 

dengan lugas. Kondisi seperti ini akan membangkitkan motivasi belajar siswa, 

menumbuhkan kuriositas siswa, menurunkan kecemasan siswa, menumbuhkan 

kreativitas siswa, serta meningkatkan rasa percaya diri siswa. Siswa juga lebih 

terdorong memberi respon, tanggapan, atau pertanyaan tanpa harus mengajukan 

identitas. Kondisi ini membantu menumbuhkan kejujuran siswa dalam hal 

kemampuan yang dimiliki. Siswa akan lebih jujur dan terbuka menyampaikan 

kemampuan dirinya karena tidak mesti menyampaikan identitas.   

Media asesmen online juga dapat dikemas sebagai media pengajuan 

masalah (problem posing) oleh siswa dan bahkan bisa dirancang sebagai media 

asesmen oleh  teman sebaya. Problem posing mengacu pada menciptakan masalah 

yang benar-benar baru atau merevisi masalah yang harus diselesaikan. (Silver, 
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1994). Ada banyak jenis problem posing. Silver  (1994) menambahkan bahwa 

salah satu jenis problem posing dapat terjadi saat penyelesaian masalah (problem 

solving). Problem posing dapat terjadi sebelum, saat, atau sesudah penyelesaian 

suatu masalah. Artinya, dalam upaya menyelesaikan suatu masalah, siswa dapat 

saja mengajukan pertanyaan sebelum memulai penyelesaian masalah tersebut. 

Demikian pula halnya selama penyelesaian masalah, apabila dipandang perlu, 

maka siswa dapat mengajukan pertanyaan atau masalah yang terkait. Bahkan 

setelah penyelesaian masalah diperoleh, siswa dapat mengajukan masalah lain 

yang identik. Begitu seterusnya, sehingga setiap tugas dapat menimbulkan satu 

atau lebih tugas yang lain. Tugas yang terbuka dalam proses pengerjaan dan 

penyelesaian dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa (De 

Lange dalam Lin, 2008).  Kondisi ini sudah tentu sangat menguntungkan dalam 

hal menumbuhkan motivasi belajar, kuriositas, kreativitas, ketahanmalangan, serta 

keberanian menyampaikan pendapat karena siswa berkomunikasi secara online, 

tidak bertatapmuka.  

Pengembangan portofolio online juga dimungkinkan dalam portal 

komunitas guru online. Asesmen portofolio mendasarkan penilaian pada 

kumpulan karya-karya yang dikerjakan siswa. Wyatt III dan Loper 

mendefinisikan portofolio sebagai suatu koleksi personal yang berisi bukti-bukti 

karya (artifak) serta refleksi siswa tentang pencapaian, perkembangan, kekuatan, 

dan karya terbaik sebagai hasil belajarnya. Salvia dan Ysseldyke (1996) 

menambahkan bahwa portofolio adalah sekumpulan hasil karya siswa yang dapat 

menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh siswa tersebut. Dapat diartikan disini 

bahwa portofolio adalah kumpulan karya siswa yang dihasilkan dalam rentang 

waktu tertentu, seperti satu semester, satu bulan, atau satu minggu. Semua 

stimulus guru dan respon siswa tersimpan dalam portofolio online. Portofolio 

yang diarahkan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk merumuskan 

kebutuhan belajar, memilih kegiatan belajar yang bermakna, dan menyelesaikan 

tugas-tugas pembelajaran (Kicken dkk., 2009). Komputer memiliki kapasitas 

untuk menyimpan hasil karya siswa dengan baik. Dengan demikian, hasil karya 

siswa, komentar guru di dalamnya, beserta revisi yang telah dilakukan siswa 
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semuanya terekam dengan baik. Oleh karena itu, tepat sekali ungkapan  Kicken 

dkk. (2009) yang menyatakan bahwa portofolio yang diarahkan dapat 

meningkatkan ketrampilan belajar siswa untuk lebih mengarah pada pembelajaran 

di masa mendatang. 

Kondisi pembelajaran akan lebih baik lagi apabila masalah yang 

dikemukakan dalam asesmen adalah masalah open-ended, yaitu masalah yang 

memiliki penyelesaian jamak, masalah yang memiliki cara penyelesaian jamak 

sekalipun penyelesaiannya tunggal, atau masalah yang berakhir dengan masalah 

lagi yang harus diselesaikan lebih lanjut.  Siswa akan berupaya mencari 

penyelesaian dengan caranya sendiri, sehingga kreativitas, kuriositas, dan 

ketahanmalangannya akan terlatih. Kecemasan siswa juga cenderung terjaga 

karena mereka memiliki keyakinan ada banyak penyelesaian yang ada, sehingga 

terbuka peluang penyelesaian yang ditemukan benar.  Masalah open-ended 

memberi tantangan kepada siswa untuk menemukan penyelesaian yang berbeda 

dengan penyelesaian standar. Kreativitas siswa untuk menemukan penyelesaiuan 

dengan caranya sendiri benar-benar dituntut. Siswa terbebas dari rutinitas untuk 

menghasilkan penyelesaian sesuai penyelesaian standar.  Siswa berhadapan 

dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak memiliki 

penyelesaian tunggal. Siswa tertantang untuk mendiskusikan apa permasalahan 

sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, pemahaman 

siswa tentang materi yang dipelajari menjadi lebih terintegrasi. Viseu dan Olivera 

(2012) menemukan bahwa masalah open-ended dapat meningkatkan interaksi 

guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan siswa.  

Dalam hal pemberian umpan balik, media asesmen online membantu guru 

menyajikan umpan balik kepada siswa, baik perorangan  maupun secara 

berkelompok. Oleh karena itu, umpan balik secara terpadu antara mata pelajaran 

dan pendidikan karakter bisa diselenggarakan. Umpan balik dapat disajikan dalam 

bentuk teks online atau teks dokumen sebagai lampiran. Bahkan umpan balik 

dapat disertai gambar, diagram, atau animasi. Umpan balik seperti itu mampu 

memberi pemahaman kepada siswa secara lebih terintegrasi. Bila umpan balik 

diberikan dalam bentuk penyelesaian atau petunjuk, maka siswa tertantang untuk 
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memberi penguatan pada diri sendiri atau melakukan pembelajaran remidi secara 

mandiri. Bahkan terbuka peluang juga pembelajaran diselenggarakan guru dengan 

umpan balik dari teman sebaya atau teman sejawat (peer feedback).Media asesmen 

online dapat diatur sehingga dapat terjadi umpan balik oleh teman sebaya.  Selain 

meningkatkan motivasi belajar, kuriositas, kreativitas, serta keberanian 

mengajukan pendapat, umpan balik oleh teman sebaya juga dapat meningkatkan 

kemampuan siswa untuk melakukan evaluasi diri.  

Beberapa karakteristik media online seperti bebas konteks, relatif bebas 

konvensi sosial, serta dapat menjamin kerahasiaan individu dapat menjadi 

klebihan dari media asesmen online yang akan dikembangkan. Kondisi bebas 

konteks dan relatif bebas konvensi sosial membuat siswa dapat bekerja secara 

lugas dan dapat menyampaikan kinerja sesuai kemampuan yang dimiliki. Selain 

itu, siswa juga dapat memberikan respon secara lugas tanpa ada perasaan takut 

atau tertekan. Apalagi dengan kerahasiaan individu terjamin, siswa akan lebih 

berani menyampaikan kinerjanya tanpa takut kesalahannya diketahui teman. 

Kondisi ini sangat menguntungkan dalam hal mengurangi kecemasan siswa dalam 

pembelajaran.  

Kemampuan TIK mengintegrasikan teks, gambar, diagram, grafik, 

animasi, dan suara dapat dimanfaatkan untuk menciptakan realitas maya, sehingga 

pembelajaran dapat dibuat mendekati kontekstual. Permasalahan pembelajaran 

dapat dibuat kontekstual maya, sehingga siswa dapat bersikap dan berperilaku 

sesuai dengan yang tuntutan. Guru dapat memberi penguatan terhadap sikap dan 

perilaku yang benar, dan sebaliknya dapat mengarahkan sikap dan perilaku yang 

masih menyimpang. Umpan balik dari guru kepada siswa juga disajikan dengan 

bantuan TIK, sehingga memudahkan guru. Berbagai fasilitas TIK yang ada 

memberi peluang pemberian umpan balik secara otomatis oleh TIK, sehingga 

tugas guru lebih diringankan. Selain itu, kesinambungan materi dalam wujud teks, 

grafik, namimasi, atau video membantu terbentuknya koneksi antarkonsep untuk 

membentuk konsep baru. Dalam pembelajaran kontruktivis, kemampuan untuk 

membuat pengetahuan baru yang dapat diakses dan diperbaharui menjadi 

komponen yang amat penting.  
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Selanjutnya, kemampuan untuk membuat sintesis dan membangun koneksi 

merupakan kemampuan  yang amat diperlukan dalam zaman teknologi informasi. 

Proses belajar seperti itu disebut connect learning (Steiner & Ehlers, 2010). Salah 

satu media yang efektif digunakan untuk memfasilitasi connet learning adalah 

web pembelajaran. Steiner & Ehlers (2010) menjelaskan bahwa, connect learning 

berbasis konektivisme, konstruktivisme, dan pendekatan pembelajaran situasional 

lebih pada mengkonsolidasikan konsep yang dapat membantu memenuhi 

kebutuhan belajar pada skenario pembelajaran baru terorganisir, berorientasi pada 

pebelajar, komunikatif, serta bersifat sosial, emosional, dan situasional.   

 Komunikasi bermedia TIK juga mendorong penumbuhan jiwa demokratis. 

Kebebasan mengajukan pertanyaan dan memberi tanggapan mendorong siswa 

menghargai pendapat orang lain. Sekecil apapun pendapat siswa akan tertampung 

di basis-data dan berupaya diberikan umpan balik. Akibatnya, rasa percaya diri 

siswa akan tumbuh dan lebih terdorong untuk  mengajukan pendapat, pertanyaan 

atau tanggapan berikutnya. Semua pertanyaan dan pendapat siswa akan terekam 

menjadi portofolio yang dapat dibuka kembali setiap saat. Hal ini membantu 

siswa menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang 

sudah dikerjakan.  Selain itu, siswa juga terlatih untuk memberikan penghargaan 

terhadap kinerja teman, sehingga motivasi belajar temannya semakin berkembang.   

Ada beberapa keuntungan lain yang dapat diperoleh asesmen formatif 

terpadu online.Asesmen dapat terjadi setiap waktu dan di mana saja, tidak mesti di 

dalam kelas dan tidak tergantung pada konteks dan tidak terlalu terpengaruh 

konvensi sosial. Siswa dapat turut serta dalam pengorganisasian asesmen, 

sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran lebih banyak. Pembelajaran terjadi 

dalam komunitas belajar, yang mana pebelajar belajar secara formal namun 

identik dengan belajar secara informal. Belajar dapat terjadi secara informal dan 

non-formal, di rumah, di tempat kerja, di tempat liburan, dan tidak lagi terikat 

pada guru atau institusi pendidikan. Dengan demikian, belajar  menjadi aktivitas 

sepanjang hayat dalam beberapa episode dan tidak hanya terkait dengan institusi 

pendidikan. Kondisi di atas juga membuka peluang kepada siswa untuk belajar 

dari berbagai sumber. 
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Aaron & Chigubu (2006) menyarankan bahwa siswa harus dibelajarkan 

dalam situasi yang aktif dan menyenangkan untuk mendapatkan ketrampilan 

untuk unggul dengan cara menyiapkan mereka sumber-sumber belajar yang tepat.  

Lebih lanjut, penelitian Anderson (2006) tentang e-pembelajaran menemukan 

bahwa siswa belajar dengan nyaman dengan berkomunikasi satu sama lain secara 

on-line.  

 

PENUTUP 

 

Asesmen memegang peran yang amat penting dalam pembelajaran. 

Asesmen harus mampu memberikan informasi kepada guru hasil belajar yang 

sudah dicapai siswa. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh guru untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran demi peningkatan hasil belajar. Oleh 

siswa informasi hasil asesmen digunakan sebagai bahan evaluasi diri untuk 

meningkatkan kualitas proses  belajar juga demi peningkatan hasil belajar. Oleh 

orang tua siswa, informasi hasil asesmen digunakan untuk mengarahkan 

pendidikan lanjutan anaknya. Hasil belajar tidak terbatas pada domain kognitif, 

melainkan juga domain afektif dan psikomotor. Pendidikan karakter dilaksanakan 

secara terintegrasi dengan semua mata pelajaran. Oleh karena iitu, asesmen mata 

pelajaran diupayakan terpadu dengan asesmen pendidikan karakter.  

Kemajuan teknologi informasi sudah membawa perubahan besar untuk 

dunia pendidikan. E-learning sudah tampil dengan berbagai variasi, seperti teks 

statik, teks dinamik (hiperteks), audio, video, animasi, atau kombinasi dari semua 

itu. Asesmen juga sudah banyak dilakukan secara online. Jika sebelumnya 

asesmen online baru dikembangkan dalam bentuk tes objektif, maka belakangan 

ini sudah muncul asesmen kinerja online  atau portofolio online, dan bahkan 

sudah dicoba pula problem posing online. Kelebihan yang diperoleh dari asesmen 

online adalah kesempatan memberi umpan balik sendiri atau online oleh teman 

sejawat (peer feedback)  atau oleh guru. Keuntungan lain adalah bebas konteks, 

bebas konvensi sosial, serta komunikasi bersifat rahasia, sehingga membantu 

siswa yang memiliki gangguan berkomunikasi tatap muka.   
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Portal web komunitas guru online sudah dikembangkan. Awalnya, portal 

tersebut dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi pembelajaran dalam 

upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Media tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai perpanjangan tangan musyawarah guru mata pelajaran 

(MGMP) lintas kabupaten/kota dan bahkan lintas provinsi. Siswa lintas sekolah 

dapat mengakses informasi pembelajaran untuk menambah wawasan. 

Belakangan, portal web komunitas guru online sudah dilengkapi fasilitas asesmen 

online, termasuk portofolio online, dan fasilitas problem posing online. Oleh 

karena itu, portal web komunitas guru online dapat dimanfaatkan sebagai media 

asesmen online dan problem posing online. Kelebihan media online yang bebas 

konteks, bebas konvensi sosial, bersifat pribadi, dan mampu menembus batas 

geografis dan waktu dapat dicoba dimanfaatkan sebagai media asesmen terpadu 

mata pelajaran dan pendidikan karakter. Kejujuran, tanggung jawab, keberanian 

berpendapat, disiplin, dan sejenisnya dapat dimonitor secara online. Portofolio 

online, asesmen kinerja online, dibarengi dengan problem posing online dapat 

digunakan untuk memonitor  aktivitas, kreativitas, ketahanmalangan, kuriositas, 

dan beberapa variabel lain yang menggambarkan karakter siswa.  
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I Gede Astra Wesnawa 

Universitas Pendidikan Ganesha 

 

Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan  akhir dari pendidikan yang 

sebenarnya (intelligence plus character that is the goal of true education).  

(Dr. Martin Luther King) 

 

PENDAHULUAN 

 

Era kesejagatan yang melanda dunia, membawa implikasi pada berbagai 

sector kehidupan. Salah satunya yang terkena dampak adalah dunia pendidikan. 

Untuk itu, sektor pendidikan berusaha mengantisipasinya dengan berbagai upaya 

salah satunya adalah pengembangan kurikulum, mulai dari jenjang pendidikan 

dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Pengembangan kurikulum adalah sesuatu 

yang harus dilakukan dalam mengantisipasi perkembangan kekinian yang selalu 

sarat dengan perubahan. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang 

merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada 

hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat 

memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, 

pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru 

melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang 

dilakukan selama periode waktu tertentu dari penerapan kurikulum. Pada 

umumnya ahli kurikulum memandang kegiatan pengembangan kurikulum sebagai 

suatu proses yang kontinyu, merupakan suatu siklus yang menyangkut beberapa 

aspek kurikulum yaitu komponen tujuan, bahan, kegiatan dan evaluasi. Demikian 

juga halnya dengan kurikulum 2013 yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 

ajaran 2013/2014 pada kelas dan jenjang pendidikan tertentu dan pada sekolah di 

provinsi tertentu, sebagai suatu pilot project dengan target sekitar 10% sekolah. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa dasar dari 

pengembangan kurikulum 2013 adalah untuk membangun pendidikan karakter 
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pada anak-anak bangsa Indonesia. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada 

pengembangkan karakter, di samping, keterampilan dan kemampuan kognitif. Hal 

ini perlu dikembangkan karena ditengarai bangsa Indonesia saat ini sedang 

mengalami krisis karakter yang diperlihatkan oleh semakin merajalelanya korupsi, 

utang semakin menumpuk, rasa persatuan sebagai bangsa mulai luntur, kekerasan 

antarsuku dan antaragama menjamur, bangsa Indonesia diremehkan dalam 

percaturan global, tindak kejahatan terjadi diberbagai sektor, dan dilakukan oleh 

siapa saja, baik pegawai di pemerintahan maupun karyawan di sektor swasta.  

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dari Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa ada tiga nilai utama yang akan 

dikembangkan dalam kurikulum 2013, yang meliputi: (1) menghormati kembali 

norma-norma yang menjadi budaya bangsa diantaranya adalah pembangunan 

karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, (2) menumbuhkan nilai-nilai 

keilmuan. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menumbuhkan semangat 

berinovasi, mencari ilmu, dan berkreasi pada para siswa, dan (3) menumbuhkan 

nilai kebangsaan dan cinta tanah air, termasuk di dalamnya menghargai 

kebudayaan dan karya bangsa. 

Dengan kurikulum 2013 muncul secercah harapan untuk solusi 

membangun karakter bangsa. Namun, kemunculan kurikulum ini justeru pada 

suatu kondisi yang belum sepenuhnya kondusif untuk diterapkan. Guru dengan 

perangkatnya belum sepenuhnya siap melaksanakan dengan berbagai perubahan 

yang ada,  apalagi rencana penerapannya pada kelas dan sekolah tertentu saja, 

sehingga muncul pertanyaan, mengapa harus dilaksanakan tahun ini?. 

Pengharapan kurikulum ini adalah anak bangsa dalam menerima kebudayaan 

asing, terlebih dahulu menyaringnya,  apakah kebudayaan itu baik atau buruk 

untuk diri mereka dan bangsa ini ke depan. Disinilah akan tampak karakter yang 

dibentuk dari penerapan kurikulum 2013.  

Sehubungan dengan uraian tersebut maka tulisan ini bermaksud mengupas 

tentang kurikulum 2013: suatu harapan ataukah kepanikan akan solusi karakter 

bangsa. Tulisan ini diawali dengan konsep pengembangan kurikulum, karakter 

bangsa, dan kondisi kekinian dari pendidikan di Indonesia. 
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PEMBAHASAN 

1.  Pengembangan kurikulum 

 Menurut Omar Hamalik (1990); Ahmad (1998), pengembangan kurikulum 

mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah 

langkah awal membangun kurikulum. Perencana kurikulum dalam membuat 

keputusan dan tindakan yang diambil untuk menghasilkan perencanaan yang akan 

digunakan dalam pembelajaran, maka dalam penerapan Kurikulum berusaha 

mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi 

kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk 

menentukan seberapa besar hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program 

yang telah direncanakan, dan hasil kurikulum itu sendiri. Dalam pengembangan 

kurikulum, banyak pihak yang terlibat, seperti di antaranya: politikus, pengusaha, 

orang tua peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa 

berkepentingan dengan pendidikan. Dengan keterlibatan banyak pihak yang 

memiliki kepentingan untuk membentuk generasi masa depan yang tangguh dan 

berkarakter maka  impian bangsa ini dapat terwujud.    

 Dalam kurikulum 2013, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 

yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan persatuan 

akan dioptimalkan dalam pembelajaran di sekolah. Di semua mata pelajaran yang  

diberikan akan ditambah dengan penanaman nilai kebangsaan. Dengan adanya hal 

ini, anak bangsa ini diharapkan ke depan  bangga bangsa Indonesia. Hal ini 

diharapkan menumbuhkan kepercayaan diri generasi ke depan terhadap 

kebanggaannya pada bangsanya sendiri. Proses pembelajaran dalam kurikulum 

2013 memberi kesempatan pada siswa untuk kreatif dalam mengobservasi, 

menganalisis, mempertanyakan, dan mengkomunikasikan pengetahuan. 

Sedangkan untuk proses penilaiannya, kurikulum 2013 tidak hanya ditentukan 

oleh hasil tes saja tetapi menggunakan penilaian portofolio. 

Dalam pengembangan kurikulum, Omar Hamalik (2001) membagi prinsip 

pengembangan kurikulum menjadi delapan macam, antara lain: (1) Prinsip 

berorientasi pada tujuan, (2) Prinsip relevansi, (3) Prinsip efisiensi dan efektifitas, 

(4) Prinsip fleksibilitas, (5) Prinsip kontiunitas, (6) Prinsip keseimbangan, (7) 
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Prinsip keterpaduan, yaitu kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan 

prinsip keterpaduan dan (8) Prinsip mutu. Selanjutnya, Nana Syaodih 

Sukmadinata (2001) mengemukakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) prinsip-prinsip umum meliputi: 

relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas; dan (2) prinsip-prinsip 

khusus: prinsip ini berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, 

pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pelajaran, dan 

pemilihan kegiatan penilaian. 

 Sedangkan Asep Herry Hernawan dkk (2006) mengemukakan lima 

prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) prinsip relevansi; secara 

internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen 

kurikulum yang meliputi: tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi. 

Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki 

relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi 

peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat, (2) prinsip 

fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum diusahakan agar yang dihasilkan 

memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, dimungkinkan 

terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan 

waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar bekang peserta didik, 

(3) prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik 

secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang 

disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam 

tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan 

jenis pekerjaan, (4) prinsip efisiensi: yakni mengusahakan agar dalam 

pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-

sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat, sehingga hasilnya 

memadai, dan (5) prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan 

pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik 

secara kualitas maupun kuantitas.        

 Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum 

pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah yang akan menjiwai suatu kurikulum. 
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Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah 

berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penerapan 

sebuah kurikulum sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang 

berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, 

sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam 

suatu pengembangan kurikulum.        

Demikian juga halnya dengan kurikulum 2013, terdapat sejumlah prinsip-

prinsip yang harus dipenuhi, yaitu: berpusat pada potensi, perkembangan, 

kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum 

dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral 

untuk mengembangkan kompetensinya 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. 

 

2. Karakter bangsa 

Era mendunianya berbagai informasi memiliki kaitan yang erat dengan 

teknologi informasi, secara perlahan namun pasti menggiring siswa menjadi sosok 

mandiri yang berorientasi ke era digital tempat segala informasi mudah didapat 

dan diakses. Hal ini bisa berdampak positif maupun negative. Dampak positifnya 

adalah menterjadikan mereka ‗melek‘ teknologi dan berpikir global. Sementara 

itu, dampak negatifnya berupa pergeseran nilai-nilai yang tertanam sejak mereka 

kecil, seperti: adat-istiadat, norma-norma, agama, rasa kemanusiaan, rasa empati 

dan rasa cinta terhadap bangsa, sehingga egoisitas dan unsur kepentingan pribadi 

menjadi hal yang utama. Agar tidak tergerus dan hanyut dalam percaturan global, 

maka perlu dibangun sebuah karakter kebangsaan yang kuat yang bersumber dari 

nilai-nilai yang ada pada bangsa tersebut.       

 Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada 

satuan pendidikan, melalui Kementerian Pandidikan dan Kebudayaan (2010) telah 

teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan 

pendidikan nasional. Adapun nilai pendidikan karakter bangsa yang dimaksud 
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adalah: (1) Religius: Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

selalu hidup rukun dengan pemeluk agama lain, (2) Jujur: Perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan, (3) Toleransi: Sikap dan tindakan yang 

menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang 

lain yang berbeda dari dirinya, (4)  Disiplin: Tindakan yang menunjukan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan, (5) Kerja Keras: Perilaku 

yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, (6) Kreatif: 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki, (7)  Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas, (8) Demokratis: 

Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain, (9) Rasa Ingin Tahu: Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajari, dilihat dan didengar, (10) Semangat Kebangsaan: Cara berpikir, 

bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

diatas kepentingan diri dan kelompoknya, (11) Cinta Tanah Air: Cara berpikir, 

bersikap dan berbuat yang menunjukan rasa kesetiaan, kepedulian dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa, (12) Menghargai Prestasi: Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain, (13) 

Bersahabat/Komunikatif: Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain, (14) Cinta Damai: Sikap, perkataan 

dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya, (15) Gemar membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya, (16) Peduli 

Lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 
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memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi, (17) Peduli Sosial: Sikap dan 

tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan,  dan (18) Tanggung-Jawab: Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap 

diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Kedelapan belas nilai karakter tersebut  diharapkan dapat diintegrasikan 

dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Pola interaksi ini dapat dilukiskan 

pada gambar 1. 

 
Gambar 1: Pola integrasi nilai karakter dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik(sumber:js 

atalatu.blog.ugm.ac.id/2013/05/25/pendidikan-karakter/diakses 

tanggal 3 juli 2013) 

 

Raharjo (2010) memaknai pendidikan karakter sebagai  suatu proses 

pendidikan secara holistic yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah 

social dalam kehidupan peserta didik sebagai pondasi bagi terbentuknya generasi 
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yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip kebenaran yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungan ini, Kehidupan manusia 

Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini menunjukkan terjadinya gejala degradasi 

moral. Fakta-fakta seperti kasus korupsi pejabat pemerintah yang semakin 

meningkat, motif kriminalitas yang semakin beragam, dan tawuran pelajar yang 

semakin mengganas menunjukkan kompleksnya persoalan moralitas bangsa. 

Kenyataan ini mengindikasikan gejala kehidupan berbangsa seperti disorientasi 

penghayatan nilai-nilai pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam 

mewujudkan nilai-nilai pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya 

bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa. 

Untuk itu, dengan kurikulum 2013 yang sarat dengan pendidikan karakternya 

diharapkan mampu meredam gejala degradasi moral yang terjadi belakangan ini. 

 

3.  Kondisi kekinian dari Pendidikan di Indonesia 

Merunut pendidikan di Indonesia, tidak terlepas dari kurikulum yang 

pernah diberlakukan, katakanlah mulai Indonesia berdiri. Tahun 1947, dibuat 

sistem pertama yaitu rencana pelajaran. Tiga tahun kemudian, lahir kurikulum 

pendidikan tahun 1950. Disempurnakan lagi menjadi Rencana Pelajaran Terurai 

(RPT). RPT ini dikenal dengan Kurikulum 1952. Tahun 1964 dikembangkan 

Rencana pendidikan dengan penekanan pada pengembangan daya cipta, rasa, 

karsa, karya dan pendidikan moral, yang dikenal dengan Kurikulum 1964.   

Kemudian kurikulum 1968 lahir dengan aroma politis yang kental, karena 

dianggap sebagai peninggalan Orde Lama yang dianggap berbau komunis. Setelah 

Kurikulum 1968 dianggap out of date, maka dikembangkan Kurikulum 1975 yang 

menekankan pentingnya pelaksanaan pendidikan secara lebih efisien dan efektif. 

 Kurikulum 1984, menekankan pada Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). 

Kurikulum 1994, merupakan upaya untuk memadukan pendekatan pada 

kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Kurikulum 1994 pun kemudian kembali 

dirasa memiliki banyak kekurangan. Pemerintah melakukan penyempurnaan 

kurikulum, Kurikulum 2004. Kurikulum ini memiliki tujuan pembelajaran yang 
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langsung mengarah pada jenis kompetensi apa yang harus dikuasai anak didik. 

Kurikulum ini dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. 

KBK belum tuntas dijalankan oleh sekolah dan madrasah, bahkan belum layak 

diukur hasil penerapannya di lapangan karena baru tiga tahun dijalankan, 

pemerintah memunculkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2007. 

KTSP memberi kewenangan pada guru dengan ragam karakter dan kompetensi 

dalam merancang kurikulum pendidikan di sekolah masing-masing. Hal ini 

ternyata membuat sistem menjadi lebih tidak beraturan, dikarenakan output guru 

yang dihasilkan dari sistem pendidikan sebelumnya memiliki ragam karakter dan 

kompetensi. Guru-guru dalam penerapan Kurikulum 2007 belum sepenuhnya 

familiar dengan KTSP. Namun, dalam kondisi seperti ini tiba-tiba hadir lagi 

kurikulum 2013.    

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa perubahan kurikulum 

selama ini tidak selalu didasarkan pada tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, atau pun tuntutan kebutuhan ragam masyarakat yang heterogen. 

Namun, pertimbangan permainan kepentingan banyak yang memberikan 

kontribusi, terlihat dari perumusan kurikulum tidak semata dilakukan oleh 

ahlinya, tetapi keterlibatan pihak lain seperti politikus, masyarakat, LSM dan 

sebagainya.       

Dengan demikian, kondisi kekinian pendidikan di Indonesia, akan sangat 

ditentukan oleh siapa pihak yang dominan menjadi nakhoda dalam pendidikan. 

Hal ini akan mewarnai pendidikan di Indonesia. Akankah kita siap menerima 

perubahan yang begitu instan? Karakter bangsa yang dikhawatirkan saat ini, yang 

ditunjukkan oleh adanya degradasi moral, maka kurikulum disisipkan pendidikan 

karakter. Padahal kurikulum yang pernah ada, sesungguhnya juga telah disisipkan 

pendidikan karakter. Hanya saja karakter yang dikembangkan banyak diwarnai 

model karakter bangsa asing. Hal ini tampak pada terkontaminasinya pendidikan 

oleh hal-hal yang ditawarkan luar negeri, budaya luar negeri, bahkan tawaran-

tawaran kenyamanan lainnya yang didapat dari negara luar, sehingga dampaknya 

adalah pada proses dan konsep pendidikan itu sendiri. Guru/dosen yang 

memberikan konsep pengajaran ala internet, ala luar negeri. Atau dari perspektif 
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siswa/mahasiswa yang ternyata kebanyakan lebih peka terhadap pengetahuan-

pengetahuan modern yang disuguhkan oleh pihak-pihak luar negeri. Padahal 

Indonesia memiliki nilai-nilai dasar Pancasila sebagai falsafah bahkan pedoman 

dalam berkebudayaan, perpolitikan, dan pendidikan Indonesia. Apakah semua ini 

pertanda bahwa kepanikan akan karakter bangsa yang terus menerus terjadi 

degradasi moral?. Kita harus bersabar untuk menunggu jawabannya setelah  

kurikulum 2013 diterapkan secara menyeluruh di Indonesia tercinta. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut. Dalam pengembangan kurikulum, digunakan prinsip-prinsip yang telah 

berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penerapan 

sebuah kurikulum sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang 

berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, 

sehingga akan ditemukan banyak prinsip yang digunakan dalam suatu 

pengembangan kurikulum. Kurikulum 2013, mengembangkan prinsip bahwa 

peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya 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 

Karakter bangsa dalam dasawarsa terakhir ini menunjukkan terjadinya 

gejala degradasi moral. Fakta-fakta seperti kasus korupsi pejabat pemerintah yang 

semakin meningkat, motif kriminalitas yang semakin beragam, dan tawuran 

pelajar yang semakin mengganas menunjukkan kompleksnya persoalan moralitas 

bangsa. Kenyataan ini mengindikasikan gejala kehidupan berbangsa yang berupa 

disorientasi penghayatan nilai-nilai pancasila, bergesernya nilai etika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai 

budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian 

bangsa. Semua ini tidak perlu terjadi, dan kita harus kembali pada  nilai-nilai 

Pancasila. 
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Kondisi kekinian pendidikan di Indonesia, sangat ditentukan oleh siapa 

nakhoda dalam pendidikan. Mereka akan mewarnai pendidikan di Indonesia. 

Akankah kita siap menerima perubahan yang begitu instan? Karakter bangsa yang 

dikhawatirkan saat ini, yang ditunjukkan oleh adanya degradasi moral, maka 

kurikulum disisipkan pendidikan karakter. Padahal kurikulum yang pernah ada, 

sesungguhnya juga telah disisipkan pendidikan karakter. Hanya saja karakter yang 

dikembangkan banyak diwarnai model karakter bangsa asing. Hal ini tampak pada 

terkontaminasinya pendidikan oleh hal-hal yang ditawarkan luar negeri, budaya 

luar negeri, bahkan tawaran-tawaran kenyamanan lainnya yang didapat dari 

negara luar, sehingga dampaknya adalah pada proses dan konsep pendidikan itu 

sendiri. 
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INTISARI 

 

Dalam mendidik seorang guru yang professional harus mampu memahami 

gaya belajar anak didiknya untuk membantu peserta didik mengembangkan 

dirinya seoptimal mungkin dalam pengetahuan, kecakapan, nilai, sikap, dan pola 

tingkah laku yang berguna bagi hidupnya. Gaya belajar merupakan salah satu 

unsur penting dalam menentukan keberhasilaan  belajar siswa. Kunci menuju 

keberhasilan dalam mendidik adalah mengetahui gaya belajar yang unik dari 

setiap siswa, menerima kekuatan sekaligus kelemahan diri siswa, dan sebanyak 

mungkin menyesuaikan kondisi pribadi siswa dalam setiap situasi pembelajaran. 

Dengan memahami gaya belajar masing-masing siswa, siswa akan mampu 

menentukan langkah-langkah yang praktis, mudah, dan cepat  dalam menentukan 

strategi belajar mereka untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Dengan 

demikian maka dapat dikatakan bahwa mendidik sangat erat kaitannya dengan 

suatu pemahaman yang komprehensif dari seorang guru dalam memahami gaya 

belajar anak didiknya dalam merancang, dan melaksanakan pengajaran di 

kelasnya.  

 

Kata-kata kunci: Mendidik, Profesional, Gaya belajar 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat dinamis, dimana investasi 

dalam pendidikan memungkinkan diperolehnya sejumlah sumber daya manusia 

yang berkualitas untuk kepentingan pembangunan. Sebagai sebuah investasi, 

pendidikan merupakan komoditi dalam pandangan ekonomi, hal ini menempatkan 

penguasaan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dihasilkan dan dimiliki 

oleh individu-individu yang dapat diukur dari sisi nilai-nilai ekonomi yang dapat 

dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.  Pendidikan ditempatkan sebagai 

jaminan dalam meningkatkan kehidupan kemasyarakatan baik sebagai individu 

maupun bagian dari masyarakat yang lebih luas.  
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Dengan demikian, setiap nilai  atau dana yang dikeluarkan dalam 

pendidikan tidak harus dijadikan konsumsi semata, tetapi harus selalu 

diorentasikan sebagai investasi yang akan memberikan manfaat bagi individu dan 

masyarakat untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang yang pada 

akhirnya berimplikasi pada kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Pandangan 

filosofis pendidikan bangsa Indonesia tentang tujuan pendidikan nasional adalah 

mencerdasakan kehidupan bangsa yang secara terperinci dipertegas kembali 

dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003.  

Menurut UU No 20 Tahun 2003 pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa 

jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang 

dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya memiliki 

peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Peserta 

didik mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per hari, atau kurang 

dari 30%. Selebihnya (70%), peserta didik berada dalam keluarga dan lingkungan 

sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di sekolah 

berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik. Namun 

demikian pendidikan formal mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan sumber daya manusia.  Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap 

produktivitas, bahkan terhadap fertilitas masyarakat.  Pendidikan menjadikan 

sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi 

perubahan-perubahan dalam kehidupan.    

Pada umumnya pendidikan diakui sebagai investasi sumber daya manusia.  

Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan 

kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pendidikan. Keuntungan dari 

investasi pendidikan dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu yang 

dikenal dengan rate of return (ROR). Yaitu suatu pendekatan yang paling sering 

digunakan dalam penilaian investasi  dalam pendidikan. John, Morphet, & 

Alexander (1983) mengungkapkan berbagai hasil penelitian berkaitan dengan 

analisa keuntungan dalam investasi pendidikan. Pada intinya  mereka 
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menunjukkan bahwa pendidikan ialah sebuah investasi yang menguntungkan baik 

untuk individu maupun untuk negara.  

Berkenaan dengan manfaat pendidikan, terdapat dua manfaat yang akan 

diperoleh oleh individu yang berpendidikan, yaitu manfaat langsung dan manfaat 

tidak langsung. Manfaat langsung, yaitu seseorang yang berpendidikan relatif 

tinggi akan meningkatkan (secara otomatis) tingkat produktivitasnya untuk 

memenuhi tuntutan hidupnya, hal ini terjadi karena tambahan-tambahan 

pengetahuan dan keterampilan (skill, bakat dan minat) yang diperolehnya selama 

mengikuti pendidikan, dimana hasil akhir yang akan diperoleh manfaatnya adalah 

mempunyai pendapatan yang tinggi (akibat dampak dari tingkat produktivitasnya 

yang tinggi karena hasil pendidikannya yang menunjang dalam memenuhi 

kebutuhannya). Manfaat tidak langsung, berupa rangsangan terhadap aktivitas 

mental individu, untuk meningkatkan kebiasaan sifat ingin tahu, membuat lebih 

pintar, lebih siap, dalam bekerja lebih bermanfaat. Pendidikan tidak hanya 

membantu individu meningkatkan hidupnya dalam setiap tingkatan kelas tetapi 

juga sebagai buffer (penyangga) antara kelas sosial.  

Pendidikan, dapat dipandang sebagai salah satu investasi (human 

investment). Dalam hal ini, proses pendidikan merupakan suatu investasi yang 

berguna bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan 

investasi untuk masyarakat yang mana dengan pendidikan sesungguhnya dapat 

memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di 

masa yang akan datang. Hal ini, secara langsung dapat dikatakan bahwa proses 

pendidikan sangat erat kaitannya dengan suatu pemahaman yang komprehensif 

dari guru dalam memahami setiap karakter dari siswanya dalam mengajar.  

Berkaitan dengan proses pendidikan tersebut, maka sangat diperlukan 

profesionalisme seorang guru dalam memahami gaya belajar siswa sehingga 

tujuan akhir dari pendidikan itu benar – benar bisa terwujud. Makalah ini akan 

membahas bagaimana seharusnya seorang guru bisa berpikir, bersikap dan 

bertindak secara profesional didalam mendidik dengan memahami secara benar 

gaya belajar anak didiknya.  
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PEMBAHASAN 

 

1.  Pengertian Gaya Belajar Siswa. 

Gaya belajar adalah cara yang lebih disukai dalam melakukan kegiatan 

berfikir, memproses dan mengerti suatu informasi. DePorter dan Hernacki 

(2002:111) mendifinisikan gaya belajar sebagai suatu kombinasi dari cara 

individu menyerap lalu mengatur, dan mengolah informasi. Pendapat tersebut 

ditegaskan kembali oleh Dryden (2004:347-348) yang menyatakan bahwa secara 

umum gaya belajar seseorang merupakan kombinasi empat faktor: (1) bagaimana 

seseorang menyerap informasi dengan mudah; (2) bagaimana seseorang mengatur 

dan memproses informasi; (3) kondisi yang mempermudah seseorang menyerap 

dan menyimpan informasi; dan (4) bagaimana seseorang mengeluarkan informasi. 

Dari berbagai pendekatan yang ada, yang paling populer dan sering 

digunakan saat ini ada tiga yaitu, (1) pendekatan berdasarkan preferensi sensori: 

gaya belajar visual, audio, dan kinestetik; (2) profil kecerdasan, manusia memiliki 

delapan kecerdasan: cerdas linguistik, cerdas logika/matematika, cerdas 

interpersonal, cerdas intrapersonal, cerdas musik, cerdas spasial, cerdas kinestetik, 

dan cerdas naturalis; (3) preferensi kognitif: gaya belajar global, gaya belajar 

analitik, dan kombinasi dari keduanya. 

Belajar berdasarkan preferensi sensori lebih dikenal dengan nama 

modalitas V-A-K atau gaya belajar visual, gaya belajar audio, dan gaya belajar 

kinestetik. Gaya belajar visual terkait dengan penyerapan informasi yang 

dilakukan melalui indra penglihatan. Gaya belajar audio terkait dengan 

penyerapan informasi yang dilakukan pengindraan pendengaran dan gaya belajar 

kinestetik adalah penyerapan informasi yang dilakukan dengan cara mengerjakan 

secara langsung atau mempraktikkannya. 

Menurut DePorter (2002:116-118) gaya belajar visual lebih mudah 

menyerap informasi dengan belajar melalui melihat. Gaya belajar audial lebih 

suka belajar dengan cara mendengarkan informasi baru tersebut sedangkan gaya 

belajar kinestetik belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. 
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Orang visual akan sangat mudah melihat atau membayangkan apa yang 

dibicarakan. Mereka sering melihat gambar yang berhubungan dengan dengan 

kata atau perasaan dan mereka akan mengerti suatu informasi bila mereka melihat 

kejadian, melihat informasi itu tertulis atau dalam bentuk gambar. 

Orang auditori mengekspresikan diri mereka melalui suara, baik itu 

melalui komunikasi internal dengan diri sendiri maupun eksternal dengan orang 

lain. Bila hendak melukiskan sesuatu, orang ini akan mendengar suara dari apa 

yang akan ia tulis. Bila ia harus bertemu dan akan berbicara dengan seseorang 

yang baru ia kenal, ia akan melakukan latihan mental mengenai bagaimana cara 

mengatakannya. 

Orang kinestetik sangat peka terhadap perasaan atau emosi dan pada 

sensasi sentuhan dan gerakan. Bila diminta menuliskan suatu kata, orang ini akan 

―merasakan‖ terlebih dahulu kata tersebut baru setelah itu menuliskan kata 

tersebut. Orang kinestetik akan belajar maksimal dalam suatu kondisi di mana 

banyak melibatkan fisik dan gerakan. 

 

2. Guru Profesional Mendidik Dengan Gaya Belajar Siswa 

Mendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya 

seoptimal mungkin dalam pengetahuan, kecakapan, nilai, sikap, dan pola tingkah 

laku yang berguna bagi hidupnya. Guru professional harus mampu membantu 

peserta didik untuk menggali, mengenali, menemukan, mengembangkan dan 

mengaktualisasikan potensi terbaik dalam diri peserta didik melalui bimbingan, 

latihan, keteladanan, pengkondisian, dan pembiasaan, sehingga ia menjadi 

manusia demi manusia lain (kesalehan individu dan kearifan sosial), menjadi 

manusia yang mandiri dan memberi kontribusi bagi hidup, lingkungan dan 

dunianya dalam kearifan yang bermartabat. Di dalam diri manusia terdapat empat 

daya yang harus digali dan dikembangkan secara utuh, yaitu daya tubuh yang 

mengantarkan manusia berkekuatan fisik, daya hidup yang menjadikan manusia 

memiliki kemampuan mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

serta mempertahankan hidupnya dalam menghadapi tantangan (sosial), daya daya 

akal (intelektual) yang memungkinkan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi.  
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Siswa memiliki gaya belajar yang beragam. Kecenderungan gaya belajar 

yang dimiliki siswa pada dasarnya digolongkan menjadi tiga yaitu gaya belajar 

berdasarkan preferensi sensori, multiple intelligence, dan berdasarkan kerja otak 

(otak kiri/analitis dan otak kanan/global). Gaya belajar berdasarkan preferensi 

sensori adalah gaya belajar visual (cenderung belajar melalui apa yang mereka 

lihat), gaya belajar audio (belajar melalui apa yang mereka dengar) dan gaya 

belajar kinestetik (belajar melalui gerak dan sentuhan). Sedangkan, gaya belajar 

multiple intelligence terdiri atas delapan kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik 

(kemampuan dalam bidang bahasa), kecerdasan matematika dan logika 

(kemampuan dalam bidang matematika dan logika), kecerdasan visual dan spasial 

(kemampuan belajar dengan gambar), kecerdasan musik (kemampuan dalam 

bidang musik), kecerdasan interpersonal (kemamampuan berkomunikasi dengan 

orang lain), kecerdasan intrapersonal (kemampuan spiritual/memotivasi diri 

sendiri) , kecerdasan kinestetik (kemampuan gerak fisik), dan kecerdasan naturalis 

(kemampuan mencintai lingkungan).  

Gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan 

kemudian mengatur serta mengolah informasi yang diterima siswa. Keberagaman 

gaya belajar siswa tersebut perlu dipahami dan dikenali sejak dini. Pemahaman 

terhadap gaya belajar siswa juga merupakan hal yang sangat penting untuk 

beberapa alasan. Pertama, guru dapat membantu siswa mengembangkan 

kesadaran dan menghargai kekuatan belajar dan kecerdasan secara mandiri demi 

kepentingan mereka ketika belajar di rumah dan di sekolah. Kedua, guru akan 

mampu menggunakan informasi untuk mengambil keputusan  tentang 

bahan/materi, metodologi, dan strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar 

siswa sehingga mereka merasa aman di lingkungan belajarnya. Ketiga, guru akan 

dapat  mengembangkan penghargaan terhadap perbedaan gaya belajar di antara 

mereka dengan menunjukkan bahwa perbedaan itu memiliki kekuatan yang dapat 

mendukung keberhasilan belajar. Keempat, menumbuhkan kesadaran bagi guru 

bahwa gaya belajar guru mungkin bukan merupakan gaya belajar siswa yang 

diajarnya.  
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Berdasarkan kenyataan tersebut pembelajaran empati merupakan 

pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan prestasi siswa. Pembelajaran 

empati adalah pembelajaran   yang disesuikan dengan berbagai gaya belajar siswa. 

Pembelajaran ini lebih menghargai perbedaan, menerima kekuatan dan sekaligus 

kelemahan siswa. Pembelajaran didesain untuk memberikan pelayanan dan 

mengakomodasi keberagaman gaya belajar siswa. Hasil riset menunjukkan bahwa 

siswa yang belajar dengan menggunakan gaya belajar mereka yang dominan 

mendapatkan prestasi belajar lebih tinggi dibandingkan bila siswa belajar dengan 

cara tidak sejalan dengan gaya belajarnya. Pembelajaran berbasis gaya belajar ini 

lebih mencocokkan gaya belajar siswa dengan gaya mengajar yang tepat. Hal ini 

akan menghasilkan interaksi yang sukses antara guru dan siswanya sehingga 

pembelajaran akan semakin terasa menyenangkan. Fleksibelitas tinggi untuk 

mencapai kecocokan gaya belajar merupakan hal yang lebih penting. Kegiatan 

belajar mengajar menggunakan metode-metode dan strategi-strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan gaya belajar siswa.  

Langkah-langkah pembelajaran empati berbasis gaya belajar ini  sebagai 

berikut: (1) menciptakan situasi yang kondusif; (2) menghubungkan pengalaman 

siswa dengan informasi baru ; (3) menentukan tujuan pembelajaran; (4) 

memasukkan informasi; (5) aktivasi; (6) mendemonstrasikan; (7) refleksi; dan (8) 

merayakan keberhasilan. Langkah-langkah pembelajaran tersebut bertujuan 

mengoptimalkan kekuatan gaya belajar siswa untuk  menciptakan pembelajaran 

yang efektif, efisien, dan menyenangkan serta dapat melejitkan prestasi belajar 

siswa.  

Saat ini, hasil belajar  merupakan tolak ukur keberhasilan belajar siswa. 

Siswa dikatakan berhasil apabila ia telah mendapatkan hasil belajar tinggi dari 

masing-masing mata pelajaran yang dipelajarinya. Hasil belajar  diperoleh siswa 

dari sebuah proses belajar dalam  kegiatan belajar  mengajar di kelas. 

Keberhasilan proses belajar ini ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran yang 

dilakukan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

dasar yang telah dirumuskan dalam kurikulum. 



S e m i n a r  N a s i o n a l  

Fakultas Ilmu Sosial UNDIKSHA 2013 | 126 

 

Keberhasilan belajar ditandai oleh kemampuan atau kecakapan yang 

sebelumnya tidak dimiliki siswa yang muncul setelah melakukan proses belajar. 

Kecakapan tersebut dapat berupa kecakapan berfikir, bersikap, maupun 

kemampuan melakukan ketrampilan tertentu. Terjadinya perubahan tingkah laku 

ini dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik yang berada pada diri individu siswa 

sendiri maupun faktor yang datang dari luar diri siswa.  Faktor yang ada pada diri 

sendiri meliputi kemampuan dasar, baik kemampuan umum (kecerdasan) maupun 

kemampuan khusus (bakat), kesiapan melakukan   kegiatan dalam proses 

belajar, minat untuk melakukan kegiatan kegiatan tertentu, pengalaman belajar 

yang telah dimiliki sebelumnya, dan kemamuan atau motivasi untuk belajar, 

kematangan, latihan, motivasi diri, dan gaya belajar seseorang. Adapun faktor 

yang ada diluar diri siswa  keadaan keluarga, alat-alat pengajaran, lingkungan dan 

kesempatan, guru dan cara mengajar. 

Dalam proses pengajaran di kelas, faktor individu merupakan aspek yang 

jarang mendapatkan perhatian khusus dari guru. Yang sering terjadi adalah guru 

masuk ke kelas, murid duduk manis dan diam, lalu guru langsung mengajar. 

Siswa hanya dianggap wadah kosong yang dapat diisi ilmu pengetahuan atau 

informasi apa pun oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran seperti ini tidak 

menghargai harkat siswa sebagai manusia seutuhnya yang terdiri atas fisik dan 

psikis (jiwa). Proses pembelajaran akan berhasil dengan maksimal apabila 

pembelajaran dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut. 

Gaya belajar merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan 

keberhasilaan  belajar siswa. Prashnig (2007:29) menyatakan bahwa kunci menuju 

keberhasilan dalam belajar adalah mengetahui gaya belajar yang unik dari setiap 

orang, menerima kekuatan sekaligus kelemahan diri sendiri, dan sebanyak 

mungkin menyesuaikan preferensi pribadi dalam setiap situasi pembelajaran. 

Dengan mengetahui gaya belajarnya masing-masing, siswa akan mampu 

menentukan langkah-langkah yang praktis, mudah, dan cepat  dalam menentukan 

strategi belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. 

DePorter (2002:110) mengemukakan bahwa gaya belajar seseorang 

berkaitan  dengan bagaimana seseorang itu belajar. Gaya belajar adalah kombinasi 
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dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. 

Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan semua gaya belajar 

sama baiknya. Ini artinya semua gaya belajar siswa harus mendapatkan perhatian 

yang sama dalam pembelajaran oleh guru. Masing-masing gaya belajar memiliki 

karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, masing-masing gaya belajar 

membutuhkan metode atau strategi pembelajaran yang berbeda.  

Pembelajaran dengan satu metode pembelajaran dalam satu kelas tidak 

efektif lagi. Pembelajaran dalam hal ini harus dapat mengakomodasi seluruh 

karakteristik gaya belajar siswa di kelas. Dengan hanya menggunakan satu 

metode pembelajaran akan mengakibatkan kebosanan, frustasi, dan 

ketidaknyamanan bagi siswa yang tidak sesuai dengan metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru.  

Berdasarkan kenyataan tersebut, guru perlu dan penting mendesain 

pembelajaran  empati yang dapat mengakomudasi seluruh kekuatan gaya belajar 

yang dimiliki siswa. Dengan demikian, semua siswa merasa nyaman belajar di 

lingkungan belajarnya karena pembelajaran lebih memanusiakan siswa sebagai 

individu yang memiliki keunikan dan potensi yang berbeda.  

Pembelajaran empati ini lebih menghargai perbedaan, menerima kekuatan 

dan sekaligus kelemahan siswa. Pembelajaran didesain untuk memberikan 

pelayanan dan mengakomodasi keberagaman gaya belajar siswa. Pembelajaran 

berbasis gaya belajar ini lebih mencocokkan gaya belajar siswa dengan gaya 

mengajar yang tepat. Hal ini akan menghasilkan interaksi yang sukses antara guru 

dan siswanya sehingga pembelajaran akan semakin terasa menyenangkan. 

Fleksibelitas tinggi untuk mencapai kecocokan gaya belajar merupakan hal yang 

lebih penting. Kegiatan belajar mengajar menggunakan metode-metode dan 

strategi-strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa sehingga 

guru diharapkan mampu mendesain pembelajaran yang dapat mengakomodasi 

berbagai keragaman gaya belajar siswa. Hal ini penting dilakukan guru agar siswa 

dapat belajar mandiri baik di sekolah maupun di luar sekolah. 
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3. Membangun Konsep Berpikir Kritis Melalui Gaya Belajar Siswa 

Berpikir Kritis mencakup mengevaluasi argumen yaitu aktivitas mental 

dalam mengevaluasi argumen atau pendapat untuk membuat keputusan yang 

dapat dipakai untuk membangun keyakinan dan pengambilan tindakan atau 

merekonstruksi konsep berpikir mengenai sesuatu hal yang dapat membantu 

individu untuk mengenali, menganalisa, dan merekonstruksi kembali berbagai 

pengalamannya. Ada juga yang menyatakan sebagai menalar dengan teliti, tidak 

tergesa-gesa dan mantap dalam menerima atau menolak sebuah gagasan (ide, 

klaim, asumsi, isu). Berpikir kritis tidak bertujuan untuk menyerang atau 

menyudutkan orang lain karena sasaran pikiran bukanlah pribadi individu, 

melainkan gagasan individu.  Berpikir kritis juga tidak berkaitan dengan menang-

kalah dalam adu argument, melainkan untuk mendapatkan kebenaran.  Sehingga 

dapat membantu individu dalam memecahkan masalah. Banyak hal yang dapat 

dilakukan oleh seorang guru professional dalam menciptakan peluang siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Langkah-langkah yang bisa 

dilakukan secara bertahap antara lain : a)    Pada level pertama, seorang guru 

profesioanal harus mampu membuat anak didik belajar bagaimana belajar 

(learning to learn), mengidentifikasi strategi belajar yang sesuai dengan keunikan 

dirinya; b) Pada   level kedua guru profesional harus mampu mengarahkan anak 

didik menyusun pertanyaan (asking questions), yaitu belajar merumuskan dan 

menjawab pertanyaan; c) Pada level ketiga guru harus mampu membuat anak 

didiknya bisa menganalisis (analysis and evaluation), yaitu belajar menilai, 

menganalisis dan mengevaluasi konsep; d) Pada    level ke empat guru harus 

mampu membuat anak didik bisa mengkritisi (critical review), yaitu belajar 

mengkritisi melalui perspektif yang lain; e) Pada     level terakhir guru profesional 

harus mampu membuat anak didiknya untuk memformulasikan kembali 

(reformulation), yaitu belajar memformulasikan konsep secara mandiri. 

Pengembangan berpikir kritis diatas dapat dilakukan dengan cara 

modifikasi pada kurikulum pendidikan seperti yang dilakukan oleh pemerintah 

saat ini dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 yang penekanannya terlihat jelas 

pada domain pengetahuan disamping domain sikap dan ketrampilan. Modifikasi 
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kurikulum 2013 ini juga diharapkan melibatkan tiga komponen: asumsi : 

mengidentifikasi dan menanyakan asumsi, eksplorasi : mengeksplorasi alternatif 

pemecahan masalah dan imajinasi : melihat atau membayangkan tindakan/aplikasi 

dari yang telah dipelajari. 

 

PENUTUP 

 

Sekolah dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif di sekolah apabila 

ada keterlibatan dan tanggung jawab siswa untuk mewujudkannya, lingkungan 

fisik yang memenuhi syarat, dan adanya dukungan keluarga siswa serta dukungan 

masyarakat terhadap sekolah. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ditekankan 

pada keterlaksanaan kurikulum dan kegiatan instruksional. Untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan pembelajaran diupayakan dengan mengembangkan 

profesionalisme guru baik yang terkait dengan kemampuan akademik maupun 

kesejawatan (kolegalitas). Kegiatan belajar mengajar adalah upaya untuk 

mencapai tujuan yang merupakan harapan dari komunitas sekolah. Pemantauan 

perlu dilakukan berulang-ulang untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dan memantau ketercapaian tujuan yang ditetapkan sekolah.  

Guru yang profesional seharusnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar dikelas, (2) kemampuan 

yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, (3) memiliki kemampuan 

terkait dengan pemberian umpan balik (feedback) dan penguatan (reinforcement), 

dan (4) memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri. Kemampuan 

guru yang terkait dengan upaya menciptakan iklim belajar yang kondusif dikelas 

antara lain: kemampuan interpersonal khususnya kemampuan untuk menunjukkan 

empati dan penghargaan kepada siswa, hubungan baik dengan siswa, kemampuan 

menerima dan memperhatikan siswa dengan tulus, menunjukkan minat dan 

antusias yang tinggi dalam mengajar, kemampuan menciptakan atmosfir untuk 

tumbuhnya kerjasama dan kohesivitas dalam dan antar kelompok siswa, 

kemampuan melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan 

kegiatan pembelajaran dengan memahami benar gaya belajar siswa. Kemampaun 
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mendengarkan siwa dan menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap 

diskusi, dan kemampuan meminimalkan friksi-friksi yang mungkin terjadi di 

kelas, merupakan keharusan yang dilakukan guru kalau ingin sukses dalam 

mendidik para siswanya.  

Kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran yang 

berkaitan dengan memahami gaya belajar siswa yang harus dimiliki guru antara 

lain kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa yang tidak memiliki 

penantian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan 

transisi substansi bahan ajar dalam proses pembelajaran; kemampuan bertanya 

atau memberikan tugas yang memerlukan tingkat berpikir yang berbeda untuk 

semua siswa. Kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik (feedback) 

dan penguatan (reinforcement) antara lain: kemampuan memberikan umpan balik 

yang positif terhadap respon siswa, kemampuan memberikan respon yang sifatnya 

membantu terhadap siswa yang lamban belajar, kemampuan memberikan tindak 

lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang memuaskan dan kemampuan 

memberikan bantuan profesional kepada siswa jika diperlukan. Kemampuan yang 

terkait dengan peningkatan diri antara lain: kemampuan menerapkan kurikulum 

dan metode mengajar secara inovatif, kemampuan memperluas dan menambah 

pengetahuan tentang metode pengajaran, kemampuan memanfaatkan perencanaan 

guru secara berkelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode 

pengajaran yang relevan. Dari paparan di atas dapat dimengerti bahwa guru 

profesionalisme harus mampu mendidik dengan menyesuaikan kepada gaya 

belajar para anak didiknya untuk memperoleh hasil optimal yang diharapkan. 
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