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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidik-

an pada satuan pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pen-

didikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Dengan kata lain bahwa kuri-

kulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu pembentukan ma-

nusia yang sesuai dengan filsafah hidup bangsa memegang peranan penting dalam 

suatu sistem pendidikan. Maka kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan ha-

rus mampu mengantarkan anak didik menjadi manusia yang bertaqwa, cerdas, te-

rampil dan berbudi luhur, berilmu, bermoral, tidak hanya sebagai mata pelajaran 

yang harus diberikan kepada murid semata-mata, melainkan sebagai aktivitas pen-

didikan yang direncanakan untuk dialami, diterima, dan dilakukan. 

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ditujukan untuk mencipta-

kan  tamatan  yang kompeten dan cerdas dalam mengembangkan identitas budaya 

dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, ke-

trampilan, pengalaman belajar yang membangun intregritas sosial serta membuda-

yakan dan mewujudkan karakter nasional. Juga untuk memudahkan guru dalam 

menyajikan pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang ha-

yat yang mengacu pada empat pilar pendidikan universal sebagaiman ayang telah 

dicetuskan  UNESCO yakni learning to know, learning to do, learning to be, and 

learning to live together. 
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 Kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP) merupakan salah satu upa-

ya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan 

ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluam negara. Hal  tersebut di-

harapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia 

yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro maupun mikro. Kerangka 

makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan 

yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, sedangkan as-

pek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, 

tetapi terdepan dalam pelaksanaannya yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan. 

 KTSP merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah 

untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, dan efi-

siensi pendidikan agar dapat memodifikasikan keinginan masyarakat setempat 

serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, industri, dan pe-

merintah dalam membentuk pribadi peserta didik. Hal tersebut dilakukan agar 

sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai 

prioritas kebutuhan serta  tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Parti-

sipasi masyarakat dituntut agar lebih memahami pendidikan yang membentuk ke-

cerdasan bangsa, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam konsep ini se-

kolah dituntut memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik kepada orang tua, ma-

syarakat maupun pemerintah. 

 KTSP adalah memandirikan dan memberdayakan sekolah dalam mengem-

bangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik, sesuai dengan 

kondisi lingkungan. Pemberian wewenang (otonomi) kepada sekolah diharapkan 
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dapat mendorong untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Di 

samping lulusan yang kompeten, peningkatan mutu dalam KTSP antara lain akan 

memperoleh melalui reformasi sekolah (school reform), yang ditandai dengan 

peningkatan partisipasi orang tua, kerja sama dengan dunia industri, kelenturan 

pengelolaan sekolah, peningkatan profesional guru, adanya hadiah dan hukuman 

sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan budaya mutu 

dalam suasana yang konduksif. Pemeratan pendidikan akan tampak pada tum-

buhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang 

kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. 

 Berbagai kebijakan pembaharuan kurikulum yang telah dilakukan belum 

dapat menjamin terjadinya proses belajar mengajar yang bermutu, yakni mencip-

takan situasi belajar yang kondusif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Permasalahan sistem pendidikan lainnya diyakini berakar dari ketidakmampuan 

anggota masyarakat untuk berbagi tugas dalam mendidik, mengajar dan melatih 

kaum muda (Hareta : 2001). Sementara dalam hal kebijakan masih sangat tergan-

tung pada pusat sehingga apa yang menjadi aspirasi penyelenggara pendidikan di 

daerah dan masyarakat terkadang tidak sesuai dengan kebijakan yang sedang 

dijalankan. 

Fenomena tersebut menjadi perhatian serius para praktisi pendidikan. 

Munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1999 tentang kewenangan pemerintah daerah dan perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah merupakan momentum baru bagi kebijakan 

pendidikan. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan 
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perubahan sistem pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik. Kebijakan-

kebijakan yang pada mulanya menjadi kewenangan pusat kini dialihkan menjadi 

kewenangan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat 

setempat. Depdiknas pusat mulai mengurangi peranannya dalam mengontrol 

pendidikan di daerah. 

 Namun pada kenyataannya, harapan tersebut masih jauh dari jangkauan 

atau masih belum bisa tercapai dengan memuaskan. Dengan adanya kurikulum 

yang terbaru dalam hal ini KTSP belum bisa sepenuhnya dapat meningkatkan mu-

tu pendidikan di sekolah. Apa yang menjadi tujuan dari KTSP itu sendiri belum 

dapat tercapai secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurikulum itu sen-

diri ataukah minimnya Sumber Daya Manusia di sekolah ataukah ada faktor yang 

lain.    

Yang lebih ironisnya lagi meski KTSP benar-benar memberikan otonomi 

kepada sekolah untuk mengembangkan pendidikan, ujung dari seluruh proses itu 

juga harus lewat Ujian Nasional (UN). UN akan membuat guru sibuk bagaimana 

agar seluruh siswa lulus, dan pada akhirnya lupa mengembangkan kreativitas 

sekolah. Kita khawatir niat suci pemerintah untuk memberikan otonomi seluas-

luasnya kepada sekolah dan guru, justru menjadi belenggu. Sebab, pemerintah 

sendiri belum menyiapkan guru-guru untuk menyusun dan melaksanakan 

kurikulum berbasis sekolah tersebut. Kita khawatir KTSP tidak menjadi jawaban 

yang tepat atas dunia pendidikan kita yang masih terhuyung-huyung untuk 

menghadapi persaingan global yang keras (www. Al-Azhar Syifa Budi Jakarta 

diakses : 9 April 2011) 
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 Guru hendaknya mampu memilih dan menciptakan situasi belajar yang 

menggairahkan bagi siswa. Guru mampu memilih dan melaksanakan metode 

mengajar yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memilih bahan pelajaran 

yang mengaktifkan siswa. Selain itu, guru juga mampu memilih, menyusun dan 

melaksanakan evaluasi, baik untuk mengevaluasi perkembangan atau hasil belajar 

siswa, atau untuk menilai efisiensi pelaksanaannya. Guru juga berkewajiban untuk 

menjelaskan kepada siswa tentang apa yang akan dicapai dengan pengajarannya. 

Selain itu, guru harus melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan motivasi 

belajar, menciptakan situasi kompetitif, memberikan pengarahan dan bimbingan. 

Guru memberikan tugas-tugas individual dan kelompok yang akan memperkaya 

dan memperdalam penguasaan siswa. Dalam kondisi ideal guru juga berperan 

sebagai pembimbing, berusaha memahami secara seksama potensi dan kelemahan 

siswa serta membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Ini 

semua terwujud karena KTSP yang bersifat desentrallistik, artinya kurikulum 

disusun oleh se-kolah atau kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau 

daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah atau lingkungan wilayah 

tertentu. Pengembangan kurikulum desentralisasi didasarkan atas karakteristik, 

kebutuhan, perkembangan daerah serta kemampuan sekolah. Dengan demikian 

kurikulum te-rutama isinya bisa beragam, sehingga tiap sekolah atau wilayah 

mempunyai kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tingkat 

kemampuan seko-lah, kemampuan guru, dan finansial sekolah. 

 Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan 

kualitas pengajaran yang dilaksanakan sehingga pada akhirnya berperan dalam 
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meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru berperan sebagai pengelola proses 

belajar mengajar, bertindak selaku fasilitator yang berusaha menciptakan proses 

belajar mengajar yang efektif, mengembangkan bahan pelajaran dengan baik dan 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyimak pelajaran dan 

menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai. Hal ini menuntut 

perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, pengelolaan kelas, peng-

gunaan metoda mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karak-

teristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Untuk memenuhi hal ter-

sebut di atas, guru harus mampu mengelola proses belajar mengajar yang membe-

rikan rangsangan kepada peserta didik sehingga ia mau belajar karena memang 

peserta didiklah subjek utama dalam belajar. 

 Tetapi pada kenyataan di lapangan kualitas guru ada yang rendah, dapat 

dilihat salah satunya tentang pemahaman dalam mengimplementasikan KTSP. 

Sebagian besar guru belum mampu untuk membuat silabus, sehingga mereka ha-

nya copy paste contoh yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) atau dari sekolah lain sekedar untuk memenuhi kelengkapan administrasi. 

Dengan demikian, indikator yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan situasi, kon-

disi satuan pendidikan masing-masing dan hanya merupakan tuntutan minimal 

yang harus dicapai tanpa pembelajaran yang lebih luas. 

 Pengembangan silabus dalam KTSP menjadi Rencana Pembelajaran Pem-

belajaran (RPP) dirasakan oleh guru sebagai salah satu yang membebani, 

sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi, 

RPP dibuat hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan administrasi saja. 
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 Sistem penilaian dalam kebijakan KTSP sangatlah kompleks yaitu melipu-

ti penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik. Sebelumnya guru cenderung hanya 

membuat penilaian hasil tes paper and pencil saja. Hal ini menjadi permasalahan 

yang rumit bagi guru sebab penilaian yang kompleks merupakan kegiatan yang 

belum terbiasa, sehingga guru merasa terbebani dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai ”  

Analisis Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Untuk Peng-

embangan Kompetensi Pedagogik Guru SMK Negeri 2 Jiwan Kabupaten 

Madiun ”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Dengan berbagai pertimbangan, antara lain berkenaan dengan kemampuan 

peneliti, nilai manfaat, waktu, maka permasalahan peneliti dibatasi sehingga lebih 

terfokus. Masalah-masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMK 

Negeri 2 Jiwan? 

2. Bagaimana gambaran kompetensi pedagogik guru di SMK Negeri 2 Jiwan?  

3. Bagaimana konsepsi para guru terhadap pelaksanaan Kurikulum Tingkat 

Satuan untuk pengembangan kompetensi pedagogik guru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan informasi tentang pelaksanaan  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMK Negeri 2 Jiwan Madiun. 

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan informasi kompetensi pedagogik 

guru di SMK Negeri 2 Jiwan. 

3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan konsepsi para guru terhadap 

pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan untuk pengembangan kompetensi 

pedagogik guru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat secara praktis maupun 

teorirtis. 

1. Manfaat Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi SMK Negeri 2 Jiwan Madiun, 

khususnya dalam hal pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru 

b. Dapat memberikan manfaat praktis bagi kepala sekolah, guru dan siswa 

dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan(KTSP). 

c. Dapat dijadikan bahan masukan bagi Departemen Pendidikan Nasional, 

khususnya Dinas Pendidikan Menegah Kejuruan sebagai upaya penyem-

purnaan sistem dan mekanisme pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 
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Pendidikan (KTSP) sehingga bisa meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru. 

2. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat 

sebagai berikut: 

a. Menambah khasanah keilmuan terutama berkenaan dengan pelaksanaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai upaya mening-

katkan kompetensi pedagogik guru. 

b. Dapat dipakai sebagai bahan kajian lebih mendalam bagi penelitian-

penelitian berikutnya yang sifatnya lebih luas dan mendalam baik dari sisi 

wilayah maupun subtansi permasalahannya.  

 

E. Penegasan Istilah 

 Agar tidak terjadi persepsi yang beragam tentang istilah yang dijadikan 

fokus dalam penelitian ini, maka diberi batasan dalam bentuk definisi istilah, 

sebagai berikut : 

1. Analisis adalah penguraian/penyelidikan suatu pokok atas berbagai bagiannya 

untuk pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan 

2. Implementasi Kebijakan adalah proses yang menjalankan, menyelenggarakan  

atau mengupayakan agar alternatif-alternatif kebijakan yang telah ditetapkan 

dapat berlaku dalam praktek. Implementasi kebijakan dalam hal ini adalah 

pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Jiwan. 

Pada tahun pelajaran 2006/2007 dengan diterbitkan Peraturan Menteri 
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Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dimulailah 

implementasi kebijakan tersebut. 

3. 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. 

4. KTSP adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau Kurikulum 2006 

dengan karakteristik utama pemberian otonomi luas pada sekolah atau satuan 

pendidikan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan demokratis dan tim kerja 

yang kompak dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

5. Pengembangan Kompetensi Pedagogik guru adalah kemampuan seorang guru 

dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik dengan menggunakan 

informasi teknologi dan komunikasi. 

6. Konsepsi guru adalah rancangan pendapat/keinginan yang ada dalam pikiran 

setiap guru. 


