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. Gerakan reformasi,,vang digulirkan sejak runtuhnya rejim orde bam, dan pada saat
betsamaan semakin meflglrakrya arus globalisasi telah betdampak luas dalam betbagar
sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, juga daiam program-program pembangunan
nasional. Salah s atuny a adalzh pembangunan s ektor pendidikan nas ional.

Dalam sejatah pendidikan di Indonesi^, era reformas:i dan globalisasi telah
mengubah paradigma pendidrlian nasional dari "sentralistili' ke "desentralistik", dari
lingkungan "nasioflal" ke "glcibal", dari dominat:if ke demoktatis, dari pcmandulan ke
pembetdayaan masvarakat, dati kurikulum tung3al ke kurikulum terdifetensiasi (Jalal &
Supriadi,20l)1), dan dari mono-kulturalisme ke multi-kuituraiisme (Supriadi,2t)01).

Unnrk mervadahi paradigna baru pendidikan nasionai tersebut, Pendidikan "Ihnu
Pengetahuan Sosial (IPS)"-vang sekarang telah diubah menjadi matapelajaran "Ilmu
Sosial (IS)"-merupakan salah satu muatan pendidikan yang juga bertang5pngjarvab bag
tenvuiudnya paradigraa tetsebut. Hal terpenting yang bisa dicetmati dalam fornat
pendidikan ilmu sosial vang bar-u, bukan tedetak pada adatrya perubahan 'nama atau label'
dar-i IPS meniadi IS, nrelatnkan bahu,a kurikulum IS yang baru merrrasulikan konsep baru
dalam format sistem pendidikana,va, ,vakni perregasan bahwa IS adalah "penCidikan
berbasis kunrpetensi (PBh?"

Sebagaimana dihetahui, sejak tahrirr 1975 nama "Ilmu Pengetahuan Sosiaf' (IPS)
digunakan sebagai 'label' salah satu matapelajatar dalam kurikulum sekolah. Namun, sejak
bulan Agustus 2001 nama tersebut diubah menjadi matapelajarar "Ihnu Sosiaf'. Rasional
perubahan nama tersebut menurut para pengembangnya, agar rrlatzpelajann tersebut: (1)
lebih "bermakna dan menarin' bagi siswa, (?) lebih didasarkan pada sifat keingintahuan
"alatrtiah" sisr,va tentang lingkungan alam dan sosial merek4 datrpada sifat keingintahuan
"rlmtzH' pan paka{ ahli sosial, (3) berpilak pada pengalamznbelajar siswa sendiri dzrtpadz
pengalaman belajat pal;- pakzr/ahli sosial, (4) tidak mengacu pada dan terdiri dari
kompilasi bahan-bahan dari disiplin ilmu-ilmu sosial secara 'terpisah-pisah', melainkan
diorganisasi secara "tetpadu" atau integratif bahan-bahan dar- disipiin ilmu-ilmu sosial atas
dasar temaftopik yang dekat dengan anak, (5) secara substantif lebih sederhana, ramping
atau tidak terlalu sarat beban, setta (6) berbasis pada "kemampuan ciasat" sesuai i*iurrg
dan satuan pendidikannya (Depdiknas, 2001.a).

' 
Penl/is adalah staf edxkattf .furusar PIPS-FIAP pada UPBJJ Li1' Sumttqla



Dalam dokumen kurikulum lln'ru Sosial tersebut juga drnyatakan bahwa Ilmu
sosial adalah suatu bahan kaJtar. yang telpadu yang merupakan penvederhanaan, adaptasi,
seleksi, dan modifrkasi yang diorganisasrlian dad konsep-konsep dan keterampilan-
ketrampilan sejarah, geografi, antropologr, dan ekonomi. Ilmu Sosial merupakan
matapelajaran yang mengajarkan sissa untuli mengenal fenomena-fenomena sosial, mulai
dari trngkat lokal, nasional, regional, hin&la" global. Ilmu Sosial merupakan suatu
pendekatan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan manusia dan ma-syarakat serta
lingkungannya-4ari dahulu hingga kini--dilihat dari aspek-aspek .sosial, spiritual,
emosional, dan intelektual yang bersifat "integratif', )'a.kni mempelajad manusia dan
masyaratr<at serta lingkungannya secara teqpadu dari konsep-konsep atau perspektif disiplin-
disiplin ilmu sosial (sqjarah, geografi, antropologi, ekonomf .

Berdasarkan dokumen di ata-s, dapat dikatakan bahrva nama "ilmu sosial" sebagai
label kudkulum tidak sama denga.n nama vang digunakan untuh seluruh disiplin ilmu
tentang fenomena sosial dalam kehidupan manusia dan masr,'arakat. Nama "ilmu sosia.f'
tidak dimaksudkan dan digunakan dalam artr sebagai suatu "bidang kajian", "kurikulum
disipiinel', ^t?u matapelaja:m.r, disiplin ilmu-ilmu sosial. Matapeiajaran iimu sosial
dimaksudkan sebagai "program pendidikan" yang substansinva lebih difokuskan pada
topik-toprk pembelajaran yang dipilih dan diorganisasi dad bahan-bahan vang dekat atau
aktab dengan lingkunp;an sosiai sisrva, ,yaflg bersifat sosial, spititual, emosional maupun
intelektua"l daipada topik-topik yang dipilih dan diorganisasi betdasarkan topik-topik
kaiian disiplin ilmu-ilrnu sosial tersebut sepedi vang ditemukan di dalam kunkulum IpS
sebelumnya (1975 s.d 1999).

Secara konseptual-teoretikal, sesungguhnla sejumlah rasional r.ang dikemukakan
tersebut tidak ada Iarig "sama sekaLi baru.". Diskursus akademik bahwa matapelaiaran IPS
itr,i: kini IS sebagai progtam pendidik'arr persekolahafl )rang dikemi:arglar*ias ja"..,r-

rel^-'aasulrra dengan kebutuhan, minat, praksis kehidupan keseharian siswa, atau program
pendidikan yang diorganisasi secara "te4ndu" atau integratif bahan-bahan dari disiplin
ilmu-ilmu sosial atas dasat tetnaftopik rang deka-rdengzLn anak. Isu bahua IPS atau IS agar
secara substantif lebih sederhan4 ramping aau tidak tedaiu sarat beban, pun selama ini
telah meniadi wacana akademik di kalangan pakar dan pengernbang IPS atau IS sebagai
progmm pendidkan.

Mungkh yang ?nenadk' (bukan yang baru) dari sejumlah rasional di atas adalah
penegasan konseptual bahwa IS sebagai progmm pendidikan perlu lebih belpiiak pada
sifat (1) "keingintahuan alamiah sistra" (nataral cililiy) daipada sifat "keingintahuan
ilmiah pakaf' (sdenttfc cwioi\t), (2) "pengaiamanbelajat siswa sendiri" (the slufunts learning
experimce) dadpada "pengalaman belajar para pakar f ahll' (the sdentist barning experience) , sertz
(3) berbasis pada "kernampuan dasar" (stadenl-cornpetence basedl sesuai dengan jenjang dan
satuan pendidikannya.

Sesuai dengan tema seminar, tulisan ini akan memfokuskan pada kajian tentarig
konsep PBK tersebut, khususnya tentang "kemampuan-kemampuan dasar siswa" (student-



czmpeleftce haxa) vang dituntut oleh kur{kulum tahun 2001. Dalam hrlisan ini, juga akan
dikaji dasar-dasar historis-epistemologis PBK; konsep dan model PBI( dalam konteks
PIPS/PIS, setta kontror.ersi yang muncul dr kalangan para ya,kar PIPS/PIS; pemikiran
alternatif tentang periunya sintesis sosio-kultural da:.:, PBK; serta diakhiri dengan kalian
tentang konsep dan model PBK dalam kudkulum Ilmu Sosial di Indonesia..

Historis-Epistemologis: Lompatan Kuantum dalam Paradigma Pendidikan
Secata historis-epistemologis model PBK (selanjutnya disingkat PBI! lahir sejalan

dengan terjadinya perubahan sosial-budava dad masyarakat dan budaya agraris ke
masyarakat dan budava industri arau reknolog @app, et.al 1,975; Tus,r,'orth, 1995). Bagr
masYarakat dan budaya industri atau teknologi, manusia-seperti juga binatang-ibarat
mlnlak, ener€y, dan tenaga listrik, dan pikiran manusia ibarat mesin komputer yang
meniedr penggerali roda industri.

Sejalan dengan itu, pendidikan memiliki peran sosio-historikal membenruk dan
mengembangkan kompetensi-liompetensi pribadi setiap siswa dengan memberikan bahan-
bahan pembelaiaran vang dipilih dan diorganisasi secara pakar serta sesuai dengan tingkat
kesiapan mereka G,app, 1975.8-9). PBK sebagai konsep dan modei pendidikan sangat
efektrf untuk mempertemukan ̂ rltara'kebutuhan dan aspirasi sisrva' denga.n tebufuhan
dan tuntutan ekonomi', terutama tatkala siss'a sebagai generasi muda harus berhadapan
dengan semakin meninglcatnya persalngan ekonomi dunia. Istilah ..kompetensf, itu sendin
menurutflya iuga 1elas berkenaan dengan kualifrkasi-kualifikasi spesifrk vang reler.an dengan
tuntutan performansi "dunia kerja" (Burke, 1989).

N{enurut Tu-'nvorth (1975:11) konsep dan model PBK sudah muncul di Amerika
scliitar tahun 192[)xt. Padz era tahun 19{-tan model PBK tersebut muiai drla]isanakan
sccara terbatas, ketika.,-,'akf; ir: r"rjirry ritr',..n pendirjtan var€ dapat melatih secam cepat
atrpp.otzu)ya dalam ketetampilan-ketrampilan atau tugas-rugris khusus. Selanjutnya,
semeniak pertcflgahan tahun 1960an, model PBK tetsebut mulai digunakan di dunia
pen<iidrkan dan peiatihan vokasional (vocational Edr.rcation and Traimng = vET) dengan
penekanan pada ekonomi dan pelibatan mas,r'arakat dalam penga.mbilan kepunrsan. Waktu
itu duni:r pendidikan Amelika sedang menghadapi "huru-hara' (tunultrn) sehingga muncul
tuntutan luas agar segera diadakan reformasi kurikulum pendidikan. Semeniali pedode itu
pula, kata Tuxv'oth, lahir konsep Competency Based-Education and Trainrng (CBET).
Pada deliade tahun 1970an, model PBK tersebut kembali mengemuka ketika dalam
mas;arakat Amerika dan Er-opa dihadapkan pada persoalan demografrs dan kebutuhan
pendidikan terhadap aplikasi teknologi &upp, i975:8-i).

Pada tahun 1980an konsep dan model PBK semakin dituntut, karena rvaktu itu
Ameril'a dihadapkan pada sejumlah persoalan. Burke (ed., 1989:6-7) mengidentifikasi
sejumlah faktor atas penerimaa"r seca{a luas konsep dan model PBK dalam konteks
kehidupan masvarakat Arnerika di era 1980-an, yaitu:



terjadinya penumnan kuantitas generasi muda vang memasuki dunia persekolahan sebesar 25olo
lahirnya Undang-undang Reformasi Pendidikan (Education Reform Act : ERA) dan Undang-
undang Pemerintahan Daerah (Local Golernment Act = LGA) tahun 1988
adanya kebrjakan Deparlemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (DES) yang dituangkan dalam
dokumen "Managing Colle ges Efi ciently"
kondisi dan upah baru yang membenkan definisi lebih jeias/tegas tentang kervajiban dan
rancangan tentangjumlahjam keqa bagi para pekeqa
perubahan orientasi pekeriaan ),ang memperlihatkal sebuah kecendenmgan ke arah perubahan
bidang-bidang pekerjaan dari vang bersifat "blue-collar" (buruh kasar) ke'\uhite-collar" (kerja
kantoran) ,vang berimplikasi luas terhadap kerangka kerja pengembangan pendidikan dan
pelatihan
munculnl,s Pasar Tunggal Eropa (SEM). \,ang menuntut perlunya penguasaan kualifikasi-
kualifikasi kompetensi bersifat lintas-negara- dan kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan
penguasaan bahasa asing dan Inggris, serta
pengembangan sistem koheren tentang I'ualifikasi-kualifikasi vokasional berskala nasional yang
dikembangkan berdasarkan hasil-hasii analisis dan asesmen kompetensi dari deu'an Kualifikasi
Vokasional Nasional (National Vocational Qualifications : NVQs)

Pada eta 1980an ini pula konsep dan model PBK mengalami petkembanEan luas di

Inggns (Burke, Wolf, Tu-rrvorth, dan Jessup, dalam Burke, ed., 1995 ). Ini terlihat ketika

pemer:atah mengeiuarkan seiumlah dokumen-dokumen Quhite papers). Di dalam dokumen

berjudul The Nen.,Training Iniriafit,e tahun i 981 ditegaskan dasar*dasar filosofis dan patokan-

patokan dasar bagi sebuah PBK. Pemikirzn tersebut kembali ditegaskan di dalam dokumen
Traiaitryfor Jo&.r tahun 1.984, Edztcation and Training for 7'oung PeEk tahun 1985, dan daiam
Vorking Together: Edutarion and Trainirg tahun 1986, sebuah dokumen yang berisikan
kualifikasi-kualifikasi kemampuan dasar r.okasional vang meniadi dasar atau ketangka kerja

bagr penyelen€€araan PBK model baru di Amerika (Budre, ed. 1989). Tahun 19BB

pemerintah kembali mengeluatkan dokumen bam Enploynenl J'or the | 990s, yang juga

merupakan penegasan dan pemantapan lebrh lanjut tentang FBK, dengan berorientasi pada
'i;ai; L.,:ia tai^*ua 199C2.. Seiak itu pula, konsep dan model PBi{ tersebut Clkembangliaa

secara luas dan khusu, :ieh d:rn./atau untuk institusiinstitusi penvelenggara pendidikan
dan pelatihan vokasional dan profesional (di Amerika dan juga Inggri$.

Konsep dan model PBK tersebut selanjutnya diadopsi dan diadaptasi oleh institusi

pendidikan forrnal/persekolahan. Competencv-Based Institrrticq (CBI) melalui gugus
tt€asnya, adalah institusi pertama yang merrgadvokasi penggrmazrr model tersebut di dunia
pendidikan forrnal/persekolahan Inggris. Adopsinya sendiri menurut Burke hampir-

hampir tanpa debat, bahkan sedikit sekali diduliung oleh aktivitas penelitian dan
pengembangan oleh tenaga akademik unnrk kepentrngan pendidikan. Penelitian dan
pengembangan memang banyak dilakukan, akan tetapi oleh para pemegang kebijakan atau
penyelenggara pendidikan, terkadang pula dilakulian oleh mereka yang 'dekat' dengan
mereka. Dengan demikian, sisi praktis-pragmatisnya lebih kental atau merionjoi daripada
sisi akademik teotetikalnya, serta hanya didiskusikan oleh kelompok-kelompok kecil di
kalangan meteka sendiri. Akibatnya, menurut Burke, konsep dan model PBK tersebut
banyak ditentang, bahkan ditolak oleh para ilmuwan dan tradisi penelitiaa pendidikan yang
sudah mapan.

(1 )
(2)

(3)

(4)

a \ l

(6)

(7)



Tahun 1990an merupakan titik arral di mana adopsi dan adaptasi model PBK ke

dalam dunia pendidikan mulai diterima dengan marak. Gelakan ke arah pengembangan

pendidikan sekolah berbasis kompetensi tersebut bahkan mulai menjrdi. "mainstrvanl'

dalam pendidikan persekolahan dan pendidikan akademik. Termasuk dunia pendidikan

persekolahan di Indonesia. Sehing4a, am t sulit kiranya untuk menolak sama sekali

kehadirannya, r.valaupun juga bukan sesuatu vang bersifat "lakefl frtr granled'. Berbagai

persoalan berkaitan dengan fitrah pendidikan, tujuan, pola-pola (metodologf

pengembangan, serta esensi dan asesmen PBK, kitanva masih periu dikaii dan

dikonseptualisasi lebih tajam, transparan, dan terpadu. Sekalipun masih banyak isu dan

masalah teoretik dan metodologis yang masih diperdebatkan dan belum terpecahkan. Tapi

yang jelas, penerimaan luas tethadap PBK menunjukkan adanva perubahan tadikal dalam

konstruk pendidikan formal.

Burke memandang bahwa adopsr dan adaptasi modei tersebut ke dalam dunia

persekolahan sebagai "a tluantum /e@" yar.g bersifat "damai, tenant'' (quiet rutolz,ttion).

N,{uncui dari kesadaran pedunya suatu tindakan autokritik tethadap pemikiran dan praktik

pendidrkan yang selama ini didominasi oleh pemiluran dan perdebatan berkepanjangan

tenaflg struktur dan proses pendidikan. Sehingga sis*'a atau generasi terperan4;kan di

dalam proses*p{oses pendidikan yarig sarigat bersifat prosedural. Meteka ibarat seorang

Cinderelia yang bedurnuran debu pendidrkan (Burke, eds., 1989). Menurut Burke pul4

adopsi dan adaptasi konsep dan model pendidikan berbasis "kemampuan dasal' (stafunt-

Mt4)ereilce haserl ke dalam dunia pendidikan formal, muncul ketrka dunia pendidikan dikritrli

karena lebih mernfokuskan diri dalam perdebatan tefltaflg struktur dan proses pendidikan,

serta tedalu sedikit menyinggung ma-salah substansi dan hasil pendidikan (CBI dalam

Burke, ed. i9B9).

Peacka;.an pada petcalan struktur dan proses pendidikan daripada persoalan

substansi dan hasil pendidik.-r: be,e"k-ibat bahwa pendidikan (kunkulum) menjadi kurang

efektif sebagai instrumen pemberdayaan manusia. Padahd, tantangan masa kini dan masa

depan meniscayakan setiap orang, khususnya generasi muda menguasai keterampilan-

keterampiian dasar untuk hidup di era global yang sangat kompetitif. PBK adalah

pendidikan yang memberikan prioritas pada substansi dan hasil pendidikan di samping

stnrktur dan proses pendidikan. Prioria's p'ada substansi dan hasil pendidikan, tidak berarti

serta merta menafikan struktur dan proses pendidikan. Justru dengan pilihan pada

substansi dan hasil pendidikan, aktivitas pendidikan lebih terbuka untuk menentukan

strukfur dan ptoses yang bagaimura, yang lebih possible dalam menya;jikan bahan kurikuler

bagi ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan katr-bin, dalam konsep pendidikan

berbasis kemampuan dasar, substansi dan hasil pendrdikan lah yang menentukan struktur

dan proses pendidikannya, bukan sebaliknva- Sejauh substansi dapat dijelask^an serta tujuan

dacat dicapai, apapun strukrur dan proses pendidikan yang dipilih dirnungkinkan untuk

digunakan. Burke (1989:ix) mengatakan "...b]' speciS'ing the competences sought

indeputrlentfi of the learningprlcess, access t0 learning through arg, mode becames possibV'.



Pendidikan Berbasis Kompetensi dalam PIPS/PIS

G"g"p gempita PBK akhir-akhir ini adalah bug* dari gerakan sistematis yang

sejalan dengan dinamika intemal dan ekstemal pendidikan. Dalam format pendidikan ilmu

sosial (?IPS atau PIS), konsep dan model PBK sebenarnya bukan wacaria baru. Sejak

permulaan abzd 20, telah banyak para pakar PIPS/PIS menggagas pedun,va pendidikan

berbasis kompetensi dasar. Bahkan, konsq; pendidikan berbasis kompetensi dasar yang

berorienta-si pada "produktivitas ekonomi" dan "pekeria kritis" menunlt Hursch & Ross

(2000:2) sudah muncul bersamaan dengan kelahiran konsep PIPS/PIS sebappi pendidikan
kervarga.negarun yaflg betorientasi pada pembentr.rkan rvarganegra y^ng arif, kritis, dan

partisipatif. Bagr mereka antert^ dimensi "kepekerjaan" (worktr) dan "ker,varganegatazt"

(atiryil) tetap perlu dikembangkan di dalam format PIPS/PN sebagai pro€Fam pendidrkan

di sekolah.

Fones-Wolf misalnya, memandang bahrva PIPS/PIS "means of sociaiizrrg

rvotkers fot the factory, and as a way of ptomoting sosial and political stabfiq/'.
Kelompok progresif juga menyarankan agar PIPS/P6 mengembangkan kondisi,kondisr

dan kecakapan sosial yang memungkinkan sisrva sebagai wargaflegara marnpu membuat

keputusan-keputusan sosial dan r.okasional, baik bagr kepentrngan mereka sendiri maupun

bagr kesejahteraan masyarakat. Taylor memproposisikan bahwa PIPS/PN perlu
mengedepankan konsep "efisiensi sosial" sebagai saiah satu cara meningkatkan

ptoduktivitas anak sebagai calon pekerja produktif. Snedden juga benrgumentasi agar
PfPS/PIS sebagai program pendidikan selayaknya sedapat mungkin mendidik dan melatih

siswa mengembangkan "probable dcstiniel'-nva sebagai tenaga kerja, sehing4a bisa
membantu tetcapainya efisiensi fungsi-fi.urgsi ekonomi dalam masyarakat (Hursch &
Ross,ed. 2L\00:2-3).

ia-etil:a pa,.Ja i'al'u,' i9iil"rr te{'adi Ccpie.i ekonomi, perdebatan tentang ke<iua

dimensi PIPS/PIS tersebut terus berlaniut. Ba;^l,an l<eiompok rekonstruksionis, seperti
Dewe,v, Counts, Charles, Beard, dan Rugg (F{ursch & Ross,ed. 2A00:34) meyakini bahrva
karena pendidikan sebagai satu-satunya institusi sosial yang mampu melakukan perubahan
sosial atau " re-make the world', maka PIPS/PiS sebagai pendidikan sosial demokratis pedu
pula memasukkan kajian-kajian kritis tentang persoalan irersoalan ekonomi, sosialdan
politik kontemporer. Dervey sendiri sebagai penggagas aliran rekonstruksionisme-progresif

dalam pendidikan, jW mengajukan pemikiran pedunya pendidikan di sekolah
memasukkan'pendidikan vokasionaf' ke dalam kurikulum sekolah.

Dalam sejumlah katyanya (1916;7934,7962, L964), Dewey berpandangan bahr.va
pendidikan sosial sangat potensial bagi pengembangan masyatakat yang mendukung
peningkatan produktivitas ekonomi. Hanya saia, wahtu itu, dimensi pendidikan ekonomr
dalam pendidikan sosial rnodel Dewey tidak semata-mata untuk tujuan 'pendidikan

okupzsional'. Meiainkan lebih dimaksudkan agar anak tidak hanya belajar sesuatu yang
'nuerba'memog/', melainkan pedu mengenal "the other side of life-occupatioris which exact
personal reponsihilities and which train the ckld in relation to the pbisical realities of lfd' , serra agar



mereka " . ..ltj instinc[, hSt expeinenling and findirg that such work takes a rital hzld oJ'pupiS and

gives them something which wa-s not to be got tn anJ others"(Dewey,1962:12,13). Seialan

dengan pemikiran tekonstruksionisme-progresivnya, bagi Der.vey, pendidikan vokasional

dalam forrnat PIPS/PIS lebih dimaksudkan untuk mendidik dan melatih sisu'a agar

mampu melakulian "reforming the economis systern to senre the needs of people" agar

tetap berada dalam tatanan sosial yang demokratis dan pluralistis, tetap betpija.l< pada

format konsen atisme sosial, kultuml, dan moral masyarakat. Dikatakan l)e$'ey, "the kind

of vocational education il which I am interested i.r no/ one which wr17 adEt r,r'orkets to the

existing industdal regime.. .but one s'hich rvtll altel the existing industrial system and

ultimatel,v tran.yforrn z7' (I{ursch & Ross,ed. 2000:3).

Ketika depresi ekonomi berakhir puri, upaya pengembangan PBK berorientasi

pada "sosio-ekonomis" semakin deras. Contokry4 antata tim Asosiasi Manufaktur

Nasional (National Association of l\{anufacturers) dan Asosiasi Pendidikan Nasional

(National Education Association) pada tahun 1945 menjalin keriasama mensponsori

penl'elenggaraan konferensi untuli mencapai konsensus bagi kepeduan pengembarrgan

PIPS/PIS -rang berfokus pada urgensi rndoktrinasi kepada siswa mengenai "pandangan

hidup bangsa Ametika-' (dimensi kes,arganega.raan) dan "sistem ekonomi bebas Amerikd'

(dimensi kepekerjaan). Tuiuann,va adalah untuk membungkam sikap kritis sekolah-sekolah

terhadap sistem ekonomi Amerika, dan pada saat betsamaan mempersiapkan mereka aga.r

mendapatlian tempat yarlg "a?przpiate" di dalam dunia kerja (I{ursch & Ross, 2001i:4).

Geralian tersebut terus berlan]ut hingga pasca PD.II.

Pada tahun 1990an, eksistensr konsep pendidikan berbasis kompetensi deng.n

orientasi ekonomis-industri dalam format PIPS/PIS semakin intensif dan mengkristal.

Apulagt ketika itu negara-negara dihadapkan pada per:ubahati ekskaiatif dalam sistem

ehcrr';ni berskala global. Katena itu Urrdeisecietary of Educadcn ]t4arsha.ii Srrjrl'

merL!.meqCasikan agar kurikulum sekolah mereformasi sistem pendidikan nasional agar

"...to rrreet ever changing challenges of international competition and a changing

workplacd' (F{ursch & Ross,ed. 20110:5). Pada tahun '1996, pxa tokoh dan pemimph

pendidikan iuga menyelenggarakan pertemuan i:nusim panas di markas besar perusahaan
raksasa IBM. Dalam kertas kerjanya, CEO IBM dalam pertemuan tersebut di afiararrya

mengatakan "...We are convinced that technology, if applied thoughtf.rlly and well-

ntegrated into curdculum, can be used to boost student performance and ensure a

competitive edge for our workforcd' (l{ursch & Rosspd. 2000:5). Pusat Pendidikan dan

Ekonomi (I'{CEE) pun mendapat bantuan dana darI' pemerintah dan perseotangan untuk

melakukan kajian dan merumuskan vpaya-paya reformatif mengenai bagaimana
mengembangkan pengetahuan dan ketenmpilan siswa agat nan{rnya dapat menjadi

seorang pekerja produktif.

Hasilnya, menurut Hursch k Ross (2000) banyak sekolah-sekoiah distdk
melakui<an rancarrg ulang terhadap kor struksi kurikulum PIPS/PIS dengan berfokus pada
uplyz' penf iapan siswa menghadapi ekonomi global. Salah satu di antannya adalah manual



"Prcparingfor the 2/" Cenhtg/' yang dikembangkan secara kolaboratif aflta,r sekolah di^suik

East Irondequoit Qriew York) dengan Eastman Kodak Company dengan orientasi pada

"learning out-comes" dalam terma "sukses di pasar kerjf'. Dalam dokumen tersebut,

dirumuskan sebanyak delapan butir hasil belajar, di Ntatarrya adalah "perspektif global"

dengan fokus pada "sen'ing business interests". Asumsi yang mendasari keteri<aitlfl antara

"pendidikan" dan "industril' fneaurut dokumen tersebut adaJah:

"education and industry recognize that impact of changing dernocraphics and increased global
awareness. Therefore, it is imperative that people understand the world more effectively from a
geograpluc, environmental, economic, political, and croos-cultural perspective This
understalding will promote greater productivitv in increasingly diverse school and work
setting" (Hursch & Ross,ed. 2000:5)

Girour (2000:85) dalam komentatnya atas situasi dunia persekolahan di Amer:ika

tersebut mengatakan "sekolah dan bahasa refotrnasi pendidikan yang terjadi akhit-akhir ini

semakin meningkat dukungannya terhadap tujuan-fuluarr yang dirancang unturk melrtih

para siswa untuli dijadikan pekerja kantor, menciptakan pengetahuan-pengetahuan bam

tentang bisnis dan meliter, narnufl di sisi lain tindakan tersebut sesungguhnya tr:lah

meredusi seni dan politik pembelajaran hingga pada tatann vaflg semata-mata bersifat

mznajetial dan teknikal.

Kontroversi Pendidikan Berbasis Kompetensi

Sepeti paradigma pendidikan ilmu sosial yang lain (perennialisme, progresivisme,

indir.'idualisme, interaksionisme, humanisme), lahirnva paradigma PBK benifat
kontroversi, melahirkan pemikinn pro dan konfta. Iv{odel pendidikan berbasis kompetensi

vang oleh Lapp (1975) dikiasifrkasikan sebagai model pendidrkan dari alitan teknologis pun

tak iepas dari kontrolersi dan kridk, setLa. nieii.iia,,g sLpaniar.g abact dr.r;nuluh fF{ursch &
Ross,ed.2000:2)

Kontroversi dan kritik tersebut muncul karena sejumlah faktor yang saling
berkaitan, yakni: (1) kerancuan mengenai terma "kompetensi" itu sendiri (Tuxurcrth, 1989;
Wolt 1989), (2) petsaingan visi dan kepentingan kelompok pakar dan profesional;.ang
terlibat dalam pengembangan PIPS/PN sebagai program pendidikan di sekola r fihat mis:
Kliebard dalam Lyberger, L991; Btophy & Alleman, 7991; dan Hursch & Ross,ed. 2000);

(3) karena "kelemahan" (weaknessess) yang melekat daJan paadigma PBK, selain

"kekuatan" (strenghts) yang dimiliki @^pp, et.zl 1975;Burke, 1995).
Kerancuan konseptual terjadi karena ada pengaburan di kalangan pakax antata

kompetensi sebagai "kapasitas individuaf' yang drmiliki setiap manusia, dan kompetensi
sebagai "setiap unsur/aspek yeng terdapat di dalam peran atau okupasi hidup".
Penggunaarr terrna-terma "unit-unit kompetensf' Qtrnrs of conpetenc) dan "unsur-tnsur
kompetensl' (e/emenls of conpelenc), atau "kornpetensi umum" (gennal conpetencS dan
"kompetensi khusus" (spqttf, corQetuntl dalarr, National Vocational Qualifrcation $rVQ)
sebagai tema yang bersifat "disretl' atau "mined', membedakan aflfgrr:a dimensi "unsul'



(elementl dan dimensi "aktivitas" (actiuities) dari suatu kompetensi yang kerap digunakan

baik di Amerika maupun Inggris, iuga telah banyak menimbulkan kerancuan konseptual

selama rni ffu-rworth, 1989:10). Pendapat v^ngsama iuga dikemukakan oleh Wolf (1995).

Menumtnya, banyak orang mempersepsikan tetma "kompetensii' dalam konteks pekeriaan

(ocntpation), sehingga cenderung dikaitkan denga.n tujuan-tujuan langsung yang bemifat

diskrit dan memiliki relevansi dengan dunia vokasional secara terbatas. Padahal, terma

kompetensi berkaitan dengan setiap program pendidrlian dan/atau pelatihan, apakah yang

bersifat pendidikan urnum atau khusus.

Kritik juga muncul dengan juga memandang bahwa konsepsi dan definisi

kompetensi masih belum akunt (inadtquate), karena: (1) karakteristik dan kemampuan

kompetensi personal yang dikembangkan lebih merupakan "penjumlahar atau kumulatif

dari unsur-unsur kompetensi diskrit yang drtu':unlian dari hasil anaiisis pekerjaan, atau

sebagai "jumlah dari bagian-bagSan" sehingga. terkesan sangat "reduksionistrk", hasil

arralisis literal atas kepingan-kepingan kompetensi $\,'olfe, dalam Tuxr.r.'orth, 1995:77).

Menurut Tuxu'oth, ketidakakuratan konsepsi dan definisi kornpetensi tersebut disebabkan

metode analisis yang digunakan untuk menguraikan unsur-urisur kompetensinya (yakru

analisis fungsional dan okupasional); (2) kurangnva bukti-bukti penelitian, sehingga

valrditas dari rumusan kompetensi tersebut hanya terlihat dari sisi "r'aliditas tarnptlan" (fare

ualidi4) dan "r'aliditas muatan" (contenl ualidiry), flamun rnasih banyak petsoalan berkaitan

dengan "raliditas prediktifnya" (predictirc ualidiry) (Pottinger, dalam Tu-xrvorth, 1.995:L7).

Kontroversi dan kritrk karena faktor persaingan r.isi dan kepentingan kelompok,

dibenarkan oleh l,ybarger (1991) dan Lapp (1975), bahrva "dalam sejarah pemikiran

pendidikan seringkali mempedihatkan hai-hai ,vang arbitrer dan bahkan problematis".

Alitan kiasik foerennialisme dan esensialisme) yang berasurnsi bahrva pendidikan sebagi

alri,'.i^" crrkult,.ira.;i. p.:icstarian dan pewarisan gagasan dan nilai-r.ilailama Cari generasi ke

generasi, dlkritlk karer'., ins.lp3sisikan anak sebagai "penerima pasif' (passiue reripienl tanpt

kebebasan memilih, dan pendidikan tidak lebih dari sekadar "siaran" ffunnel edncation) yang

hanya menyampaikan pengetahuan yang sudah "-frxerl' dan " taken for granred' sebagai

kebenaran. Demikian puia, ketika aliran "psikologi personal" r,enga.sumsikan pendidikan

sebagai proses reformasi secara. ;lmiah yang berpus^tpada did siswa (minat, pengalaman,

dan pernmbuhan psikolog|, j*ga tidak lepas dari kritrk karena dianggap tedalu

"optimistik" atas keampuhan "proses-proses keilmuan" dan cenderung memandang anak

sebagai "organisme material turiggal" vang harus tunduk pada keniscavaan metode-metode

ihniah dan hukum-hukum psikoiogis.

Sedangkan dad sisi kelemahan dan kekuatan pendidikan berbasis kompetensi dapat
dikemukakan sebagai berikut. Menurut Lapp pula {et.al.,7975:119), kekuatan model PBK

terletak pada: (1) merupakan sebuah sistem pendidikan yang sangat terbuk4 (2) waktu
lebih sebagai "peubah" @anablf danpada sebagai faktor "penghambaf' (con-rtrainfi, Q)
tangungjarvab belajar diletakkan pada setiap prib idi siswa, (4) "diEensef' pengetahuan

trdak banyak bergantung pada peran guru, (5) asesmerr belajar tidak sepenuhnya padz



dimensi kognitif, (6) asesmen dan umpan-balik pemb elajatan sangat bercifat pribadi
{pernnaliryS, (7) sangat menekankan pada pendekatan pembelajaran multifaset. Kekuatan-
kekuatan model PBK tersebut, dihaapkan dapat mendukung fungsi-fingsi intelektual,
psikologikal, dan sosial anak untuk menjadi pekerja yang produktif, wargan egan yang
bertanggungjawab, pribadi y*g utuh dan mandiri, serta beraktualisasi diri (Lupp,
1975:118).

PBK kat"r Wolf (1989:39) dapat "...perfectly compatible with learning of highest
level skills, the acquisition of generakzable knorvledge and understanding and the
development of btoad based coutse".-Pendidikan Ilmu Sosial karenanya, selain bertujuan
untuk mempersiapkan siswa menjadi seorang wzrganega.o yang bertanggrngjarvab, luga
bagaimana menjadikan siswa sebagai seorang pekerja, dengan cara mensosialisasikan dan
mengembangkan nilar-niiai dan keterampilan-keterampilan vokasional yang dibutuhkan
sebagai seo(ang pekerja industri. Kahn, Mcluhan, Skinner, dan bahkan Toffler pun
sepakat bahwa penguasaan kompetensi-kompetensi dasar dan spesifik sangat dipelukan,
sebagai keniscayaan sosial dan kultural di eta industri atau teknologi. Kompetensi
kernanusiaan tersebut menurut mereka yarrg p{o sebagai "full rea.listic possession of his
powers" vang bisa mencerahkan manusia dan masyarak at dariketerkungkungannla di alam
mitos papp,1975).

Di sisi lain, model PBK juga tak luput dari sejumlah kelemahan. l\{enurut Lapp
(et'al',1975:119), kelemahan tersebut terletak pada asumsinya bahrva pendidikan sebagai
model "rekal'asa petilaku" (beltanaral modtfcation) anak melalui pola-pola pelatihan fisikat-
beha'vioral yang dikondisikan untuk tujuan pembennrkan "kemampuan vokasional,,
(t'ocational nll?efr'ncr'l. Asumsi tersebut dikritik karena (1) anak "diabsorbsi,' ke dalam
perangkat kebendaan cian pola-pola perilaku mekanistrs dengan tujuan vang tidak reflektrf,
(2) cctdcr.n; fiiCrciriehkarr sisr kei'rar'rpuan kognitif dalam pelaksanaanny4 (3) tuntutan
atas kriteria unjuk-kerja dapat mengebaktn a.tau kurang memperdulikan kreatir.itas sisw4
('1) kebethasilan belajar siswa hanya diukur melalui keterampilan-keterampilan yang bersifat
"observab/l', dan (5) penggunaan berbagai "'exir requirement!, daram..tiup urp"k pJra;art*
dapat menghancurkan individualitas siswa

Burgess 0-upp, 1975:87) memandang PBK dapat mendistorsi dan menghancurkan
eksistensi individualitas, kehidupan pribadi, dan perasaan cintz pada did manusia, katena
manusia dan masyarakat akan ditransformasi secara total menjadi -"ri1 atau ..robot-tobot
dittgtt" (m/d robotl. Juga akan menempatkan dinamika perubahan sosial di barvah tirani
industrial-mekanistis, serta melahirkan proses "degradasi" dan "detotalisasr,, eksistensi dan
fitrah kemanusiaan (capt4 2000). Bahkan, kalaupun meralui pBK dipandang sangat
poruerfitl bagi pembentukan masyarakat baru, namun ketika mereka mengggnakal model-
model pendidikan yang bersifat reduksionis-mekanistik terhadap sisw4 maka secara
fundamentai telah melakukan kesalahan besar, karena melupakan upaya untuk melakukan
pengungkaoan datt penafsiran terhadap makna-makna tindakan sosial siswa dari sudut
pandang Yarig menernpatkan mereka sebagai "agen perubahan diri dan sosial,,. pBK telah



menjadikan institusi pendidikan lebih betfungsi sebagai institusi atau kolporasi sosio-

ekonomis yang berupaya memfasilitasi mereka dengan berbagai pengetahuan, nilai-nilai,

sikap dan pedaku dari perfotmansi manusia-peke{a (human workefi dailatzu "masyarakat-

pekerja" (n,arfur sociefl), dengan penekanan pada diri siswa sebagai 'makhluk sosio-

ekonomikus" (Burke, 1989:7). Kaxerla itu, para pakar dari mad,zhab humanisme seperrr
Rogers, Freire, Illich, dll. memandang bahwa proses pendidikan yang telah terjebak
menjadi persekolahan sebagai "past u,rltural homel' yang han-rs direformasi atas dasar nilai-
nilai dan tujuan-tujuan baru sebagai "nen,mlh.tral honte.f', yaitu menjadikan anal<'"men n'igltl

better liue logethef' (Lupp, et.al., 1.975:15-19). Bahkan meriufl]t Giroux (2000:85) dengan

pendidrkan berbasis kompetensi yang kental dengan nuarrsa kepentingan ekonomi-

teknologis, pendidikan ilmu sosial kini telah disrmpangkan sebagai "key instr-tution for

producing professional, technically trained, credentialized workers for whom the demands

of crtizenship are subject to the vicissitudes of the marketplace and the commetcial public

sphere".

PBI( juga dipandang telah meng3eser peran pendidikan sebagai institusi sosio-
kultural, institusi penyinambung dan pengembang masyarakat dan budayanya, ke arah

pendidikan sebagai institusi sosio-ekonomi, ke atah model-model pendidikan industri

(indasrrial education and traininfi (Burke, 1989). Perubahan pendidikan ke arah berbasis
kompetensi sebagai paradigma baru pendidikan, berarti pula telah membawa sistem dan
kultur mstitusi-institusi pendidikan dan pelatihan'i'okasional ekonomistis ke dalam sistem
dan kultur institusi pendidikan formal di sekolah. Pendidikan tidak lagr berfungsi sebagai
institusi enkultutasi, akulturasi, atau sosialisasi pengetahuan, nilai-niiai, sikap dan perilaku
sosial dan kultural suatu masyarakat ata;u bangsa, dengan penekanan pada siswa sebagai
"mal.]rluk sosial-hudaya-' (Cohen, i971). Atau rnenurut terma Rogers (1989) dan Freire

(1987,2001), pendidikan ddak i"gr berF;ngsi sebagx "instr:si pencie&ffrl (eriacari,iil v.xttg
berjuang dalam proyek-proyek pro-kemanusiaan, serta dicirikan oleh hubungan-hubungan

sosial yang dialogts dalam suasana yang emansipatoris dan interdependensi di antara dua
subyek (guru dan anak). Pendidikan formal di sekolah telah menjadi "instirusi
persekoiahan" (schooling\ deagan menjadikan siswa sebagai seseoraflg yang sedang dalam
pe{alanan panjang menuju pror., pemanusiaannya (human bein$ rnengalanri proses
"dehumanisasi". Sebuah proses pendidikan yang telah mengkooptasi dan mendistorsi
hakikat kedirian siswa ke dalam suatu iklim persekolahan yang sangat bergantung atau
ditentukarr secata sepihak (a single-directional prvcess) oleh "eldzrs jwdgemenf' dalam suasana
yang otoriter, disipliner, dan sernacamnya.

Prosedur dan Model Pengembangan PBK

Kontrowersi atas konsep dan model PBK dalam format suatu program pendidikan
niscaya tak dapat dihindari, dan perlu dipandang sebagai p{oses dinamis dalam aktivitas
keilmuan dan kr ;pendidikan.

fN



Pengembangan PBK selain dipengaruhi tujuan institusi dan programatik, juga

ditentukan oleh "model" PBK yang aiian dikembangkan. Secara ulnurn PBK dapat dibagr

menjadi dua model, yaitu: (1) input model, dar 2) oulput nodel (Mansfield, 1995). Perbedaan

kedua model tersebut tedetak pada asumsi-asumsi tentang pengetahuan, sikap, dan

keterampilan vang berkaitan dengan jenis, struktut ata;u trngk* kompetensi )'ang secara

efektif bisa dimiliki atau dikuasai oleh setrap individu siswa. "Output modef ' adaiah model

PBI{ yang menekankan pada "fungsr-fringsi dan peran-peran individuaf' (indizidual function
and ro/e) yang bisa dilakukan setelah para siswa mennguasai kompetensi-kompetenst yang

dikembangkan. Sedangkan pada "input model" lebih menekankan pada jal:,atan atribut-

atribut substansial dari kompetensi-kompetensr (conpetence conlenls) yang harus dikuasai

setelah para siswa mengikuti PBK. Atribut-atribut substansial tersebut seca{a diskdt terdiri

dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Bila model "output'' sarrgat mementingkan

faktor luat yang al<an memanfaatkan jasa lulusannya (departemen, agensi, organisasi, dunia
kerj4 dil), maka model ",input'' saflgat mementingkan arti kriteria-kntetia atan patokan-

patokan kompetensi internal yang dikembangkan, serta kemampuan para siswa untuk
mencapainva.

Bagzirnata skema dasar model pengembangan program pendidikan berbasis
kompetensi, dapat dilihat pada bagan benkut.

B"g* 1: Model Dasar Program Pendidilian Berbasis Kompetensi
(diadaptasi dari Stanton, 1 989:99)

TUJUAN STR.ATEGIS

Kompetensi Menengah
(intermediate competences)

Program Pendidikan
berbasis kornpetensi



Bagn 2: Prosedur Perumusan Spesifiliasi Petformansi Kompetensi Model "Input''
dan "Output' dzlamPBK (diadaptasi dari Mansfreld, 1995:29)

KONTEN/MUATAN
KOMPETENSI

I
masukan dan proses

diluruilkan dari
fokus aktir,itas [an kebutuhan

"masalkini"

PEMBELAJARAN DAN
ASESMEN

i kcll;i-':,pi;-r d.ui atribut-atribut
individual (pengetahuan.

pengertian dan keterampilan)

yang mendukung tujuan-tuj ua-n strategts
dan suafu oreanisasi tertentu

terdiri dari

terutarna I'ang berkaitan dengan

didasarkan pada hasil kajian tentang
kompetensi yang setara/sederajat dari :

STANDARYACUAN
KOMPETENSI

I
Y

diturunka

fokus kapabilitas
"masadep

STANDARKOMPETENSI
PROFESI-VOKASIONAL

I
*

peran-peran 1'ang diharapkan oleh
pihak luar terhadap individu

(peran-peran profesional-
vokasional secara. utuh

)'ang mendukung tuiuan-tujuan strategis
da'i suatu ekonomi komoetitif

Untuk memiljh, menetapkan dan merumuskan kornpetensi-kompetensi tersebut
petlu dibuat tabel spesifikasi kompetensi {competences speifcatizn tabk) vang memuat kriteda-
kriteria atau patokan-patokan "minimal" dari setiap jenis, jenjang atau struktur kompetensi
yang diharapkan dapai dicapai. Seiumlah pertimbangan yang perlu dipikkkan dalam
menrmuskan kriterlt atau patokan tersebut antara lain: (1) konsisten dengan ptosedur yang
sudah ditetapk^, Q) keakurasian dimensi-dimensi dari kriteria atau patokan yang

dirumuskan, (3) keakurasian/ketepatan prosedu{ perurnusan kriteria atau patokan, (4)
rentang waktu ketercapaiannya-khusus ufltuk asesmen dan prosesnya, (4) kualitas
spefrsikasi kriteria atau patokan (Mansfield,1995'31). Serr^entara itu, Butke fluxtworth,

dalam bentuk:

keluaran (outcomes)



1995:13) menyarankan bahwa dalam merumuskan kompetensi-kompetensi temebut pedu

dilakukan:

(1) analisis tentang prcfil/pefonnazsz akademik, profesional, vokasional, dll" irang
dibutuhkan di lapangan; serta berbagar fonnalasi Ieoretik yang berkaitan dengan

profil "idea"l"nya

perulnusan ha.il atau kelaaran pragram yang diharapkan dapat dicapai secara
"ideaf', baik vang bersifat kognitif/intelektual, ketetampilan, atau sikap, berkaitan

denppn profil atau performasinla

perumusan hasil ztau k-e/uararu prlgrar/l yang diharapkan dapat dicapai secara
" lpe ra si o n a /' unhrii kep eduan penyusunall a-s es merrnya

diagnosis atau asesmen secara berkelanjutan terhadap kompetensi kompetensi

yang telah dirumuskan unruk meneflt'd<an ringkar efektiita.r-nya dan aspek: (a)

ketercapaian misi dan visi institusi maupr.rn programatiknya, (b) keperluan

reformulasi kompetensi-kompetcnsi tersebut, (c) ketetlaksarlaarinya di tingkat

operasional propyam/pembelajaran, serta (d) kemungkinan pencapaian atau

penrntasarl ptofil kompetensi oleh peserta program

Struktur dan substansi program adalah hlgas-tugas, prosedur, serta bahan-bahan

program/pembelajaran yang akan diiadikan "medan" bagi uiicoba pembentukan dan

pengembangan kompetensi-kompetensi tersebut. Menurut Burke (Turworth, 1995:13-14)

strutr<rur dan substansi program pembelajaran pedu:

(1) diturunkan dari, dikaitiian dengan, serta mendukulg pencapaian kompetensi-

kompetensi khusus yang dirumuskan

(2) diorg'arisasi ke dalam unit-unit tugas, prosedur, serta bahan ran€i"maft(tgeablc :i:\i'
s:hi;;_ga bisa i:rgr.l,ftung pencapaian kompetensi-kompcrerisi khusus yang
dimmuskan

(3) disesuaikan dengan gaya, kebutuhan, preferensi, serta tingkat kematangan peserta

pfogmm,

(.1) memungkinkan pata peserta secara berkelanjutan dapat menampilkan kemajuan
kineria kompetensinya

(5) dianalisis, didiagnosis arav

pelaksanaannya atas dasar

berlangsung

Implikasi-implikasi teoretik, metodologis, dan praktis zpa yang perlu
dipertrmbangkan ketika merumuskan kompetensi-kompetensi tersebut. Implika-si-impiihasi
tersebut berkaitan dengan: (1) individualisasi peserta pLogram, (2) umpan-baliknya bagi
peserta program, (3) ttngfat peng rkuan kompetensi secara intemal, bukan sebatas
pengah,ran kompetensi di tingkat intemal prograrn, (4) sistematika program, (5)

(2)

(3)

(4)

criases secara berkelanjutan pada setiap fase
hasil-hasil umpan balik selama pembelaiaran



modularisasi bahan atau tugas, (6) akuntabriitas program dan peserta didrk (Burke dalam

Tuxrvorth,1995:i5).

Tingkat relevansi dan aplikasi kompetensi-kompetensi tersebut di trngkat

praksis, berkaitan dengan kepentingan "kontekstualisasi kompetensi" (conlextaa/ising

competences) Cffolf, 1995:4-50). Kontekstualisasi ini saflgat penting agar kompetensi-

kompetensi yang dirumuskan tidak "more genera/' atau'"genera/isab/l', melilnkan membumi

@roundedl dan cukup aplikatif di tingkat praksis, serta mudah untuk diasses.

Kontekstualisasi kompetensi bisa dilakukan dengan cara mefletapkan atau mendefinisikan

batas-batasannya(houdaies) dalam bentuli "kdteria-kritettd' atzu "patokan-patokart''yang

operasional (behauioral yang bisa diamati tampilan frsikalnya. Dalam kaitan ini Burke

(fu-xrvorth, 1995:15) memberikan beberapa acuan untuk mendapatkan kompetensi

kontekstual, yal'ni: (1) latat lapangan dari ptoses pembelajatan, (2) tingkat keluasan dari

keputusan ;'ang ditumuskan, (3) ketentuan protokoler dan bahan-bahan pembelalatan, (4)

partisipasi pesefta prog{am di dalam pembuatan keputusan, (5) berorientasi pada penelitian

dan betsifat regeneratif, (6) keberianjutan karit, serta (7) integrasi peran.

Pola asesmen dan sertifikasinya bag mereka yang sudah menuntaskan

kompetensi-kompetensi ter:ebut, petlu mempertrmbangkan: (1) instumen asesmen dan

sertifikasi harus benar-benar valid, reliabel, diskrminatif, spesifik, realistik, dan sensitif

dalam menggambarkan kompetensi-kompetensi yang drczpai sesuai denga.n kriteria atau

patokan yang telah ditetapkan, (2) setrap proses dan hasil asesmen dan sertifikasi pedu

dikelola dengan baik dan sistematis, agar bisa difungsrkan sebagai data unnrli kepentingan

pcibaikar: sisrem asesmenn,va sendiri, perbaikan pembelajaran (rernidial) dan/etau

pengar:rbilan L:cpriiasai' la,l'r-u;. {3) rialokan dan kriic..la asesmerl dan sertifftasi harus

dirumuskan sebelum prograrn dilaksanakan (Burke cialam Tuxworth, 1995:14; bdk.

Mans fi eld, 199 5: 32- 33) .
- Metode asesmennya sendiri dapat difokuskan pada aspek (1) kemampuan dan

atribut-atribut individual (pengetahuan, pengertian dan keterampilan), atau (2) tampilan

dari peran-peran profesional-vokasional secara utuh (lVfansfield, 1995:33). Semuanya

bergantung pada model PBK yang dikembangkan. Asesmen juga perlu dilakukan secat^

bertahap, betkelanjutan, menyeluruh, obyektif, serta konsisten sesuai dengan karakteristik-

karakteristik performasi kompetensi vang telah ditetapkan.

Implementasi PBII Kasus Kurikulum Ilmu Sosial (SD/MI)

Dari dokumen yailg ada (Depdiknas, 2007a, 2001b) ielas dinyatakan bahwa

kurikulum IS "berbasis kompetensi'. Yang dimaksud kompetensi me{rurut dokumen

kurikulum (Depdiknas, 2}07a;2001b) adalah "kemampuan-kemampuan dusaf'yang perlu

dikuasai oleh setiap siswa setelah menuntaskan progtam pendidikannya di sekolah, sesuai
jenjang dan satuan pendidikannya. Kemampuan-kemampuan dasar merefleksikan dimensi



pengetahuan, keterampilan, dan sdrap "tingkat tittgd' Qtgh leuel, seperti i,rg"

direkomendasikan oleh Wolf (Burke: 1 9 95 :3,3 9).

Sejumlah rasional perrgembangn kurikulum berbasis kompetensi adalah:

(1) sebagai penyempuma:m kurikulum IS sebelumnya sejalan dengan upaya untuk meningkatkan
mutu pendidikan secara nasional

(2) seialan dengan upaya penciptaan kehidupan yang cerdas, damai, terbuk4 demokratis, dan
marnpu bersaing, sehingga dapat meningkatkan keseiahteraan semua warganegata Indonesia

(3) sebagai respon terhadap penerapan hak-hali asasi manusi4 kehidupan demokratis, giobalisasi,
dan otonomi daerah

(4) menyelaraskan pendidikan dengan perubahan global yang berpengaruh besar terhadap
ekonomi bangsa. Terlebih lagi munculnya industri baru yang dikembangkan dengan berbasis
pengetahuan kompetensi tingkat tinggi

(5) perluasan fungsi pendidikan (termasuli IS) sebagai hak asasi manusia mendasar, moda.l
ekonomi, sosial dan politik, aiat pemberdayaan kelompok yang lurang beruntung, landasan
budaya damai" dan sekaligus sebagai ialan utama menuju masyarakat belajar sepaniang ha-vat

(6) meningkatkan keunggulan kompetrtifdan komparatiflulusan pendidikan sesuai dengan standar
mutu nasional dan internasional. tetapi tetap beridentitas budaya dan bangsanya- serta

(7) memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubaha.n. pertentangarl
ketidakmenentuan- ketidakpastian dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan.

Pengembangan kompetensi dasar tersebut juga didasarkan pada seiumlah plinsip,

yakni: (1) belajat sepanjang hayat dengan empat pilarnya yaitu: belajar mengetahui, belajar,

belajar melakukan, belajzt menjadi diri sendid, dan belajar hidup dalam kebersamaan, (2)

keseimbangan atrtata kernampuan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual, (3)

keseimbangan ^ntata etika, logrka estetika, dan kinestetika, (4) kesamaan urrttrk

memperoleh kesempatan, (5) memperkuat identitas nasional, (6) releransi dengan

tantangan abad pengetahuan, teknologi informasi, dan komunika^si giobal, (7)

pengembangar keterampilan hidup, (B) integasi unsur-rlilsur penting dalam kehidupan
'nasyarakat, bangsa/negara, (9) demokratisasi dan rrnir.etsalisasi penditt;Lan, (10) hrptsat

nada ;nai< sebagai "pembangun pengetahuan", dafl (11) pendidikan multikuitural dan

multibahasa, serta (12) penilaian be*eianjutan dan komprehensip (Depdikna-s,2001b).

Pengembanga.n kompetensi dasar tersebut-iuga menganut prinsip kompetensr

berstruktur atau berjenjang, yakni:

(1) "kompetensi dasar lrirum" Qeneral bari*c0mpelencies), terdiri dati:
/a) kompetensi-kompetensi dasar 'Jenjang sekolalf' yang harus dikuasai oleh setiap

siswa selama mengikuti program pendidikan di suatu jen;iang pendidikan

tertentu, dan

(b) kompetensi-kompetensi dasar urnurn "maI@elEararf' y^g hams dikuasai oleh

setiap siswa selama mengikuti materi kurikuler tertentu dari SD/MI hurgga

SMU/MA

(2) " kompetensi das ar khusus" (.yt e cif c b a s i c- co mp e t e n ci e s), terdtn datt:

(a) kompetensi-kompetensi dasar khusus yang harus dikuasar oleh setiap sisvz

untuk masing-masing "nat@elq'arai' dI setiap jenjang dan sattnn pendidikdr,

dan



(b) kompetensi-kompetensi da-sar khusus yang harus dikuasai oleh setiap siswa
untuk settap "fubmpok nateri PoknV' atau pokok baha^san dari masing-
masing "mat@elQaran'di nti@ jenjang dan satuan pcndidikan.

Berdasarkan kebijakarr urnurn pendidikan da-car dafl rnenengah, serta kurikulum
ilmu sosial SD pExliknas, 2($1a;2fi11b) kompctensi urnum dan khrrsus tersebut sebagi
berikut.

Komprcte-nsr dasar trmum irniang fenrlidilen irn:-nnirr';nei : rclir.bur adalah:

(1) mengenall dan berpenlaku sesuai dangan ar-ran agnma rsrt: dn s\rnr
(2) mengenali dan menlalanlan halt dan Leuariban din berarx Lrri*. dan peduh terhadap

lingkungerr
(.1) beryutir lppir in:iq lrc$if. sena b{flr,,*k*,1*r, .+!4is .'rar iulrran. nrclalui trt'rbauat

msjra lernrarvl tclnr'iogi lomunilasi
({) marrknuu dan mangfiargar keindahan
(5) membiasakm pola hldup schar
(6) memtltkt rrs, crrta dan bangga tertladap tan*h arr

Sedartgkan konrlxltrr.t rJasar (1 ) "wrftt" bnAa/rr ii,na weiat vntuk.vhrub.jerlia4q

pendidikar (dari Sl),,irtl hrnHha SI\{U/N{;\), i2t krrmFtt-nsi cletrr "tltrwr" k.arikukr ilna

soialunatkVnJaryyn&dihan.tD/I4l,dan (1) kcmfigtensr dasar"f #g.vl' bxnkttlnibnu.wial

untuk setiap ltlnmfn* ry.$rri attu 1vkok. htltr,.r flrde i,.nieng f\ildilil.rrr Sl),'NfI dapat

dilihat dalam (tabcl 1j b{:nhur.

Komlxtenst-kr;mpcrcnsr rlrset tcrscbut mcrupakan ukuran licbcrhe.sllan program

iS d; tinghat SD. Pencapaian seluruh kompitcnri darer rcrsebut tanggungja*'ab

sepenuhnva dari pere p.tru scbeg*i pelaksana dan pmi.'c'rnhang kunkulum, scrta disesuajkan

dengan kontehs kehidufr*n masrerakat setempar.

Yang khrs il'rhrn runlusan kompctetsi-k.-rrnpctcnsr rknu sq;snl dr errs adalah bahua
"korn;rerensi-kcrmgrrnri te*ebut hams teap menlallrn pemrmbuhan keimanan dan
kctalis.zan terhadap 

'l'uherr 
Yt\,tf1, penguasaan keteramflan hrdup,'akadernft, dan seni,

serta pengembangan kcpribadian Indonesia vang kuat dan beraLhlaL mulia" pepdiknas,

2tXt1:6). Dari pemyaaan 'dokumenl' tersebut, ielas bahrra format sistem pendidikan
berbasis kompetensi delarn kurikulum ilmu sosial, mcmfoijam ungkapan Soemantri (2001)
secara seimbang darr dinamis memadukan dimensi "cxtraeptirc knan'hdgl' (ideologi, agama)
dan "intractptire knoohQl' (ilmu pengetahuan, teknolo$, dan seni), dan menolak udago-
"firfus rluarcns ifiteltrdaa" rn ryvn"intelhdui qaaennsf&n" (iman-moral lebih tingi daripada
nalar-intelektual atau sebalftnva),

Komitmen pendidftan berbasis kompetensi tersebut, ielas merr*perlihatkan bahwa

tradisi pernikiran ilmu sosial di Indonesia tidali seluruhnya terba$a oleh gegp gernprlta
arus pendidikan yang te{adi di Eroga dan AmerftA yutg"ennomic-indttstry oriented' settz
menafikan uflsur-unsut sosial, kultural, dan religiositas dalam kehidupan masyarakat.
Pad,hal menurut Murray & Wax (1971) d* Iapp (1975) ttadisi pemikiran pendidikan baik
di Amerika maupun E opa yang paling a''val adalah konsistensinya terhadap dua tradisi



besar, yakni: (1) tradisi Hellerrisme-Yunani dengan misi utama "cbaracler and nation building!',
membentuk "warganegan ymrg baik" (good citiqgnsbip) dan "keutamaan moral" (noral

excellencc) berdasarkan nilai-nilai sakral atau agung dari kebudayaan darn peradaban Bar:;g
melalui pervarisan pengetahuan sejarah, nilai-nilai, dan kebudalaan agungmasyankatBarat,
dan (2) "Cftal Tratlitioi'dalam format sistem pendidikan gereia abad pertengahan, dengan
misi utama pclTurnran dogma<l<'gma Kritiani, mcnvampaikari pesafl-pesan kebenamn
'['uhan, 

scrta msrrbrn$$ kcsatuan mural dan scluruh urnat Kristiani di dunia
St'suar titrr;.-.rn lnn\rf "drucrsrirlcasi kurikulum" )'"rg dianut dalam kurikulum 2001

(l)clxliknas, :r t 'lb :11, drnt'rraken pule bahua kunkulum dapat diperluas, dan dipcrddam
scsuai derry;an I'cragantafl Frtsnsr,'kernampuan pese(a didik (normal, sedang, dan tingqi).
-tthp licl.'mrr-'L i.*.4;::e;'L1:nan'lpu:Ul pcscrta d;dik mcmiliki tuiuan diversifrkasi
kunkulum rffi*' ru;3 :x'r't\.tr i ltinr:

(lt Kdompr.A. oormd nrrrrp:mbangtan prcr'nahaman tcntang prirrsip dan aplikasi
pr.rkn!el" drn rnryrit:rnhanskrn kcrnarnpuan praktikal akademik yang berhubungari

dcng,r.n alem prhcqaen

Kclotttpok *cdeng': mtrq;rrnbangkan kemahiran berkomunikasi, kcrnahiran

menp:dr p{ }tcrrsr ,.lrn. ilen aphkasr prakukal sehubungan dengan tuntutan dunia

kcrla rtrupun unhrk rnrlrnjrrtken pn)f,ram pcndidikan prrrfcsional.

Kelrnpok tirgp, rnt:rSrmbrrrghan pcmahaman tsltang prinsip, tcari, dan

apLka'r, mcngrmlurn;iLa'r Lrrnampuan akadcmrk untuk mcmasulii pcndidikan

tinggr

Pengelc'rayxihan g:serta didik sesuai dengan potensilkemarnpuan dimiliki di atas

scbcnamra *Jali ixgiru icler kntcria atau patokan per1cnruafl kchmgrk-[clompnk
tcnicbul Dr dalaft iabuan kudkuh.rrn ilmu sosial SD/NIf pun tidak dipetakan secara ielas
dan eksplisit apa mahsudnva. Mafla krmpetensi-kompcrcnsi dasar untult kelcmpok normal,
dan mana pula untuli kelompok scdang dan'dnggi. Dalam doktunc.n kurikuhmr ilmu sosial
SD/MI hanva disebutkan sejumlah rndikatcx kompetensi dasar "spesifrk" vang hanya
dipenmnrkkan Uapg para sisuz vang dipandang merniliki "kemampuan letrih" (sedang dan
troggi) (Depdiknas, 2LT1:72). Kurikulum ilmu sosial SD/MI rnenyebutkan sebanvak lima
flrrnusan rndikator kompetensi dasar "spesifik", dan baru dimungkinkan pada siswa kelas
V. Kelima indiharor kornpetensi dasar "spesifik" seb4gai berikut (abei 2).

/ 1 \



Tabel2 Jabaran Indikator Kompetensi Dasar Spesifrk
dari Kompetensi Instruksional Jenjang SD/MI

Komoetensi instrukional Kelas Indikator kompetensi dasar snesifik
(l) Memahami keragaman suku

bangsa dan budaya di
Indonesia

V
(l) mandeskripsikan keragaman aspek-aspek budaya

yang terdapat di Indonesia

(2) Memahami dampak
globalisasi

mangidentifi kas i bulri-bulri global i sasi d i
I i n gkungan masvarajiatnv a sefrerti : dalam hal
peri k lanar\ pari w-isata mi grasi. reiekonurni Ltsi
mernhmdingkan prtlsn;nr,. {runt orsrs tsa dan
q!4LlE!,89113 lxruhaharr-rtl:hohan -r mg tgrlad!
menjelaskan bebaapa al asan trsr$ercinla
perusahaan-perusahun asing di lrx!"rcrra { seperu
Anlara lain larCna h,*arnt3 I'rnr*rtrrrl m|y*hn),a
tcna:ra leria dll
mendesln ps r Lan rn,.x rr:4i r t$f !.!ris crcfr$! $ a
mualthtr dan hcrtegat rrrnbcr. n''rr."!t:lvt yrrlrtlk.
olahrasa dan rrr.*lr.r alarn

v l (2)

( 3 )
t '

- i  -
i  ({)
i
I
i

t__r,

(3)

(4)

Memaharni keberadaan
perusahaan asing di
Indonesia

M"-rttar" p"*tit*
mutalihir yang te{adr dt
masyarakat

- - L -
l v r
I

I
\'t

Sumber: Kurikulum llmu Sosral Sekolah D6ar 2{x}l

Sungguhpun demikian, adarrra drvt-rsrirkr-si hunkulum bagr sccrap g:scrre drdrli

sesuai dengan potensi/kcrnarnpun drmrlrkr, ;clirs n'rem1^*rhhrtLan kornrtrnr:r ;x"rqt'mlnng
kurikuium ilmu sosial terhedap kcragrman atau keberbedran udn'nlualiles pe5cfi.r ddrk.

Komitmen ini 
' juga 

sangFt cli.,rr.ukan ,,lch Ilurkc fl 'uru',r1i1, lgti 11, l*q'riL.r rii:r

menyarankan pedunva [x-ta spcrrlikasi kt-rmlxtcnsr scltclum mcrtctapkan set'uah
kompetensi basis ,vang harus dicapa-r olch sis*'a.

Penutup

l)ari diskusi di aas. bebccapa hal rarg dapat dicatrt dxJxm pcng.rrnbznppn dan

Implemeotasi PBK dalam Pll5, PIS 36i'l'h:

(1) Secara historis-episternoklgis, lir-'nsep dan model PIIK dalam lahir st'ialan dcngan

terjadinya peflrbahan sosial-hrudaya dari masrarahat dan budara agrads kc
masyarakat dan budaya industri atau teknologr. Konsep dan model PBK
merupakan simbiosis ar.tztz. tebunrhan dan aspirasi sisua'dengan 'liebutuhan darr
tuntuan ekonomi'.

(2) Konsep dan model PBK trisa dimungkinkan di dalam pendi'Cikan fthususnya
PIPS/PIS) untuk memfasiliasi pengembangan peran sosio-historikal siswa secara
berbarengan kornpetensi-kompetensi pribadi setiap siswa sebagai "tenaga k."t""

dan "warganegara"
(3) Pengembangan PBK dahm pendidikao GIPS/PIS) pedu memperumbarngkan

berbagar persoalan berkaitan dengao: (a) tujuan-tuluan strat€is PIPS/P$, @)
kualifikasi kompetensi-kornpetensi yang dibutuhkan untruk mencapai tuiuan yang
diharapkan, (c) stnrktur dan subsansi program sebagai fasilitasi proses pencapaian
kompetensi-kompetensi tersebu! (d) implikasi-implikasi teoretik, metodologis, dan



praktis ^pL yar'g pedu dipertimbangkan ketika merumuskan kompetensi-

kompetensi tersebut, (e) tingkat relwansi dan aplikasi kompetensi-kompetensi

tersebut di tingkat praksis, da" (9 pola asesmen dan sertifikasinya bagi mereka yang

sudah menuntaskan kompetensi-kompetensi tersebut.

(4) lmplementasi PBK dalam konteks kurikulum PIPS/PIS di SD/MI lebih

komptehensip, mernadukan secara berimbang drmeosr-drmensr rntelektual, msial,

emosional, dan qliritual, eLika, logika, estetika, dan kinestetilia

i iurr l  }rh*;rn{r- l tr  5.n,"rn6a1 l tx,12
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Namun demikian, sesungguhnya apaprrr model PBK yang dipilih, sehingga pola

dasar pengembangan PBK maupun persoalan-persoaian yang muncul relatif sarna, yakni

bagaimana para pengembang pendidikan be$asis kompeteflsi menrmuskan O tujuan-

tujuan strategis ,vang hendak dicapai dengan kompeterrsi-kompetensi tersebut? (2)

kuaiifikasi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan? (3) struktut dan substansi program yang akan digunakan untuk memfasilitasi

proses pencapaian kompetensi-kompetensi tecebut? (5) implikasi-implikasi teoretik,

metodologis, dan praktis a;payaflgpedu diperrimbangkan ketika menrmuskan kompetensi-

kompetensi tetsebut? (5) tingkat relevansi dan aplikasi kompetensi.kompetensi tersebut di

tingkat praksis? serta (6) pola asesmen dan sertifrkasinya bagi mereka yang sudah

menuntaskan kompetensi-kompetensi tersebut.

Tujuan strategis merupakan iangkah pertama yang pedu dilakukan. Perumusan

tujuan dapat dilakukari secara struktural atau berjenjang (taksonomik) atau secal? berangkai

atau berkelanjutan (konsekutif), baik dari sisi rnstrtusional, programatik, maupurl

substantrf-proseduralnya. Apapun pola vang dipilih, tujuan selain merupakan gagasan-

gagpsam ideal dari sebuah program vang mengekspektasikan hzxapan atau obsesi dati paxa

pengembangan program, juga bisa memandu bagi perumusan kompetensi-kompetensi

yang akan dikembangkan. Perumusan fiiiuan tentu saia iuga pedu mempertimbangkan jenis

progrzm yang dikembangkan. Apakah untuk program akademik/keilmuan, prograrn

pro fesionai/vokasional, ataukah untuk tuj uan-tujuan program yang lain.

Kualifikasi kornpetensi merupakan kemampuan-kemarnpuan elementer yang

riibutahlian daii harus dicapai oleh sasaran program, serta mefl.rpak-an peojabaran

crperasional {bel:ariorul atzt' ,lavvi,iiuk',r (itteaswcdl;k) d;ri tuiuan vang diidealkan. Dalam

hal ini kualifikasi kompetensi dapat dipilah rneniadi kon^pctecsi yang bersifat "akademis"

(amfunic cornpetenus), "profesional" (professiona/ competencel, "vokasionaf ' (aocationa/

cttmPefelr&s), atau vang bersifat "pragmatis-praktis" (kfe conpetenee$. Kompetensi akademis

dirumuskan unttrk tujuari pengembangan disiplin keiimuan atau kepaliaran, kompetensi

profesional-r'okasional dinrmuskan untuk tujuan pengembangar. otofesi atau pekedaan.

Sedanglian kornpetensi pragmatis-praktis cocok unruk tujuan pcrrgerrrbaflgan program

pendidikan fonnal tingkat dasar (dan murrgkin juga menengah) di mana dengan

kompetensi tersebut para lulusan program bisa memfungsikannya untuk hidup keseharian.

K.tgu dimensi kualifikasi kompetensi tersebut pedu dirumuskan secara terkait dan

seimbang serta bertingkat (hasic, inkrmediate, dan a&tancedy.

i\,{ansfield memberikan gambaran bagaimana prosedur p€rurnusan spesifrkasi

performansi kompetensi dilaliukan menurut kedua model PBK di atas, seperti dapat dilihat

pada bagat berikut bug*2).


