


1 

 

Perubahan Kurikulum dan Ideal Guru Transformatif 
Oleh Edi Subkhan* & Nurussa’adah 

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

*email: edi_subkhan@yahoo.com 

 

Abstrak 

Kurikulum adalah hal penting dalam praktik pendidikan, namun faktor yang juga tidak 

kalah penting adalah guru. Pro dan kontra mengenai kurikulum 2013 yang melibatkan 

banyak para pakar dan praktisi pendidikan dapat dikatakan sebagai fakta bahwa bisa 

jadi ada hal yang belum ideal dan tepat dari desain kurikulum 2013. Terlepas dari isu 

bagaimana idealnya kurikulum resmi (official curriculum) yang akan dilegitimasi oleh 

pemerintah tersebut guru berada memiliki peran kunci yang cukup urgen. Artikel ini 

mengulas secara singkat konsepsi guru ideal sebagai guru transformatif yang 

mendasarkan gagasan dan praktik pembelajarannya pada riset aksi di kelas (classroom 

action research). Dengan demikian guru bukan sekadar teknisi dan/atau operator 

kurikulum yang sudah jadi, melainkan peramu/pengolah pengetahuan dan 

keterampilan hidup untuk dipelajari bersama di kelas, guru juga peneliti aktif yang 

sekaligus mengarahkan praktik pembelajarannya ke arah transformasi sosial, bukan 

sekadar pencapaian presetasi akademik semata.  

Kata kunci: guru, kurikulum, riset aksi, dan transformasi sosial. 

 

Pendahuluan 

Gegap gempita kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjadi isu paling seksi di 

dunia pendidikan di akhir tahun 2013 dan tahun 2013 sekarang ini. Banyak pro dan 

kontra terjadi di masyarakat, bahkan pada medio Maret 2013 pada musyawarah guru 

besar Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan sikapnya agar kurikulum 2013 

ditunda. Banyak kritik yang mengemuka, antara lain adalah: (1) terkesan kompetensi 

dasar (KD) dipaksa untuk dikaitkan dengan nilai-nilai religiusitas; (2) hilangnya posisi 

kerja guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (3) belum jelasnya konsep dan 

praktik tematik-integratif pada jenjang Sekolah Dasar (SD), (4) pengembangan 

kurikulum 2013 tidak didasari oleh riset-riest yang serius dan mendalam terhadap 

pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan, dan lainnya. Walau banyak kritik 

dilontarkan namun pemerintah tetap bersikukuh bahwa kurikulum 2013 yang didesain 

sebagai kurikulum nasional akan dilaksanakan pada tengah tahun 2013 ini. Oleh karena 

itu, mau tidak mau pihak sekolah dan para guru harus “siap” menghadapi implementasi 

kurikulum 2013.  

Satu hal yang ingin dikemukakan dalam artikel pendek ini adalah: kata “siap” 

tidak bermakna pasif menerima kurikulum 2013 begitu saja. Lebih dari itu “siap” 

diwujudkan dalam bentuk daya kritis, analitis, dan evaluatif terhadap kurikulum 2013. 

Dengan demikian, guru harus siap untuk tidak sekadar menerima begitu saja kurikulum 

2013, melainkan selalu berupaya untuk jeli dan kritis terhadap kurikulum 2013 sebagai 

produk yang dibuat dengan kewenangan “mutlak” oleh pemerintah pusat sampai pada 
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publikasi buku pegangan guru dan anak didik. Sebelum kita mengkaji lebih jauh 

konsep “ideal” guru yang siap terhadap segala macam perubahan kurikulum—bahkan 

juga perubahan sosial, budaya, politik,  dan lainnya—mari kita identifikasi hal-hal apa 

yang dapat kita petik pelajaran dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

sebagai kurikulum resmi (official curriculum) yang resmi dilegitimasi oleh pemerintah 

sebagai kurikulum nasional berlaku untuk semua jenjang pendidikan dasar dan 

menengah di Indonesia.  

 

Refleksi pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Salah satu argumen dari pemerintah ketika merumuskan kurikulum 2013 adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak dapat berjalan dengan baik. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan fakta di lapangan bahwa sebagian besar guru dan sekolah 

tidak dapat menyusun dokumen kurikulum yang akan dijadikan panduan praktik 

pembelajarannya sendiri. Agaknya dengan melihat kenyataan tersebut pemerintah 

kemudian mengambil alih kewenangan dalam perumusan kurikulum, hal tersebut 

sebagaimana terdapat dalam dokumen kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa 

pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud) secara 

mutlak menyusun kurikulum dari Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

sampai pada silabus dan lesson plan (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, RPP), bahkan 

juga buku pegangan guru dan anak didik.  

Berdasarkan pada fakta tersebut, kami punya analisis yang berbeda dan juga 

solusi yang berbeda. Analoginya: kalau ada seorang ibu rumahtangga idealnya ia harus 

dapat memasak berbagai macam resep sesuai dengan selera dari anggota keluarga; si 

Bapak suka sayur ase, si anak suka nasi goreng, si anak kedua suka roti bakar, dan si ibu 

sendiri suka pecel lele. Kalau solusi dari pemerintah kira-kira: maka ibu rumahtangga 

tersebut cukup berdiam diri, pemerintah akan menyediakan cheff, koki handal, 

sayangnya koki handal tersebut hanya punya satu resep (baca: satu desain tunggal 

kurikulum nasional) masakan, sebut saja roti bakar. Roti bakar itulah yang dipaksa oleh 

sang cheff untuk disantap oleh semua anggota keluarga, padahal roti bakar hanya 

selera dari si anak kedua, bukan selera dari semua anggota keluarga. Kalau dari kami 

agaknya akan lebih tepat jika sang ibu rumahtangga dilatih oleh sang cheff handal agar 

ia dapat memasak beragam resep kuliner sesuai dengan selera dari anggota 

keluarganya.  

Jadi, mestinya guru dilatih dan didampingi serius untuk dapat meramu berbagai 

realitas, beragam ilmu pengetahuan, dan juga keterampilan hidup agar dapat menjadi 

menu belajar yang enak, menyenangkan, “bergizi”, untuk dipelajari bersama anak didik 

di kelas. Dengan kata lain, guru harus punya ruang gerak yang luas untuk dan demi 

kepentingan anak didiknya, konsep inilah yang familiar disebut sebagai student 

centered atau pembelajaran yang berpusat pada siswa/anak didik. Dari perspektif 

pedagogi kritis (critical pedagogy) dengan demikian bahan/materi pembelajaran mesti 

berangkat dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dan dibawa oleh masing-

masing anak didik ke kelas. Salah seorang pemikir dan aktivitas pedagogi kritis, Henry 

Giroux (1997: 109) ketika menulis mengenai “otoritas dan intelektual di sekolah” 

menyatakan: 
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A curriculum based on an emancipatory notion of authority is one in which the 

particular forms of life, culture, and interaction that students bring to school are 

honored in such a way that students can begin to view such knowledge in both a 

critical and a useful way. [...] That is, instead of a stress on the individualistic and 

competitive approach to learning, student are encouraged to work together on 

project....  

Lebih kurang Giroux menggambarkan bahwa praktik pembelajaran mestinya berangkat 

setidaknya dari kehidupan dan budaya anak didik yang dibawa ke kelas/sekolah. 

Konsep dan praktik inilah yang disebut oleh Giroux sebagai kurikulum yang berbasis 

pada gagasan pembebasan (emancipatory). Dengan demikian kurikulum harus 

bernuansa membebaskan agar klop/sesuai setidaknya dengan konsep pendidikan yang 

berpusat siswa. Adakah desain kurikulum 2013 bernuansa membebaskan? Pemahaman 

“membebaskan” tentu saja bukan sama sekali tanpa aturan dan tujuan, melainkan 

sebagaimana lahirnya konsep “pembebasan” (emancipatory, liberation) dalam bidang 

kajian ilmu dan teori-teori sosial kritis, melainkan artinya adalah: membebaskan dari 

ketertindasan, keterkungkungan, ketidakadilan, dan semua hal yang berbuah dan 

mengarahkan pada praktik dehumanisasi. Dengan pemahaman seperti itu, menurut 

kami dalam konteks Indonesia tidak akan banyak yang menolak, karena konsep dan 

ideologi pembebasan itu sendiri juga sudah menjadi basis dan praksis pembebasan 

Indonesia dari penjajahan oleh kolonial Belanda dan Jepang.  

Kita bisa saja menelaah lebih jauh secara serius dan kritis konsep dan substansi 

kurikulum 2013, namun di sini kami akan lebih fokus pada mengulas ulang konsep 

ideal guru bagaimana yang “siap” menghadapi kurikulum apa saja, termasuk kurikulum 

2013. Konsep guru yang “siap” ini penting diulas mengingat pro dan kontra yang masih 

terjadi mengenai kurikulum 2013, kalaupun kurikulum 2013 setelah final dan diketok 

palu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) hasilnya bagus maka 

guru “siap” untuk mengelaborasi dan mengembangkannya di konteks lokal dengan 

mempertimbangkan keragaman bakat & minat anak didik, di sisi lain kalau hasilnya 

tidak atau kurang bagus—dalam arti tidak banyak perubahan yang terjadi dari desain 

sekarang (Maret 2013)—maka para guru harus “siap” untuk melakukan improvisasi dan 

inovasi yang diperlukan dan dibutuhkan serta sesuai dengan konteks dan ragam anak 

didik tersebut.  

  

Guru sebagai Intelektual Transformatif  

Dalam sebuah artikelnya yang menarik, Anita Lie (Kompas, 26/2/2013) menyatakan 

bahwa kurikulum ibarat kendaraan dan guru adalah pengendaranya. Sebaik-baik 

kurikulum didesain, namun ketika pengendaranya tidak lihai, maka potensi untuk 

terjadi kecelakaan sangat besar; atau minimal kalau kendaraan tersebut memiliki 

potensi untuk dipacu sampai pada kecepatan 400 sampai 500 km/jam ia hanya dapat 

berjalan kisaran 60 km/jam. Oleh karena itu faktor guru menjadi penting dalam tiap 

perubahan kurikulum nasional. Belajar dari kekurangberhasilan implementasi KTSP 

selama ini, yakni disebabkan terutama oleh faktor guru yang kurang siap dan belum 

memiliki kemampuan dalam merumuskan kurikulum dengan baik, maka guru adalah 

faktor utama yang mesti diperbaiki kualitasnya. Terlepas dari konsep teacher centered 
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maupun student centered ataupun kombinasi keduanya secara negosiatif, peran guru 

tidak dapat dipinggirkan.  

Sedikit di awal tulisan ini kami sudah mengungkapkan konsep guru ideal adalah 

yang “siap” dengan segala hal, namun dalam konteks dan kondisi pendidikan seperti di 

Indonesia sekarang ini, dan juga potensi kurikulum nasional (kurikulum 2013) yang 

agaknya terlihat kembali tersentralisasi di tangan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemdikbud), maka apa yang dikemukakan oleh Sidharta Susila (Kompas, 

7/3/2013) bahwa guru sekarang harus menjadi “guru yang mbeling” cukup menarik. 

Ujarnya sebagai berikut.  

Mbeling dipilih demi memperjuangkan hal-hal yang prinsip. Pada mbeling 

sesungguhnya mensyaratkan kesadaran, kecerdasan, otentisitas, tanggungjawab, 

serta keberanian. Sikap mbeling sering kali dipilih bukan demi kepentingan diri 

semata. Sikap mbeling sering kali justru dipilih untuk memperjuangkan dan 

merawat kehidupan. Karena itu, mbeling sering kali menjadi ekspresi panggilan 

jiwa untuk memperjuangkan prinsip dan merawat kehidupan. Guru mbeling 

adalah guru yang sadar akan panggilan jiwanya sebagai pendidik. Guru mbeling 

sadar akan hal-hal yang membatasi kreativitas dan perjuangan mendidik dengan 

benar serta bertanggung jawab. Demi prinsip pendidikan, martabat, dan 

panggilan jiwanya sebagai pendidik, ia berani bersusah-susah dan 

memperjuangkan pembelajaran di luar kebiasaan. 

Ia juga bercerita bagaimana Erin Gruwell dalam film Freedom Writers merumuskan 

konsep dan mempraktikkan desain pembelajaran di kelas di luar desain konvensional 

pembelajaran pada umumnya. Ia membuat desain pembelajaran berangkat dari latar 

psiko-sosial anak didiknya yang beragam, ia meramunya menjadi menu pembelajaran 

yang menarik, menyenangkan, sekaligus kritis dan humanis. Ada juga Mr. Kobayashi, 

kepala sekolah Tomoe Gakuen, tempat di mana si gadis kecil Toto Chan bersekolah dan 

mendapat pengalaman berharga yang ia ingat seumur hidupnya dan ia bagi kepada 

jutaan orang melalui novelnya yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berjudul “Toto 

Chan: Gadis Cilik di Jendela”. Minimal mereka berdua adalah gambaran guru mbeling 

sebagaimana dikemukakan oleh Sidharta Susila, yang tidak seperti tipikal guru 

kebanyakan lulusan kampus-kampus pendidikan kita di Indonesia.  

Secara teoretik Henry Giorux (1997: 102) juga sudah mengemukakan konsep 

yang kira-kira senada dengan apa yang dinyatakan oleh Sidharta Susila, bahwa sudah 

seharusnya seorang guru adalah intelektual transformatif dan aktivitas guru adalah 

praktik intelektual. Konsep ini bertentangan dengan pandangan guru sebagai teknisi 

yang tugas utamanya adalah mengimplementasikan sesuatu yang sudah jadi 

ketimbang mengkonsepnya, di sinilah guru—dalam istilahnya Giroux—harus punya 

otoritas pembebasan (emancipatory authority). Dalam konteks pengembangan dan 

perubahan kurikulum: guru harus dapat membebaskan dari konsep-konsep guru 

konvensional sebagai teknisi atau operator kurikulum yang sudah jadi sebagai paket 

baku, sebaliknya guru harus membawa pengetahuan-pengetahuan kritis. Lebih jauh 

lagi guru harus mengarahkan praktik pembelajaran untuk tidak sekadar mencapai 

prestasi-prestasi akademik, melainkan menuju para transformasi sosial.  
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Bukan berarti kita mesti pesimis melihat kondisi guru di Indoesia, sejatinya juga 

banyak guru yang berjiwa mbeling, hanya saja mereka tidak diekspose oleh media 

massa, dna seringkali gerak perjuangannya terkendala oleh sistem pendidikan nasional 

yang justru bertentangan dengan tujuan fundamental dan hakikat pendidikan sejati. 

Pertanyaannya adalah: beranikah sekarang guru-guru di Indonesia dalam menghadapi 

kurikulum 2013 menjadi guru mbeling? Bagaimana cara untuk menjadi guru sebagai 

pengendara kurikulum yang hebat, menjadi guru mbeling, dan menjadi guru intelektual 

transformatif?  

 

Redefinisi Riset Aksi di Kelas (classroom action research) 

Sudah jamak dalam praktik perkuliahan di kampus-kampus pendidikan—termasuk eks 

Lembaga (LPTK)—dipelajari mengenai Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau riset aksi di 

dalam kelas (classroom action research). Pertanyaannya: apakah pemahaman terhadap 

riset aksi tersebut sudah sesuai dengan konsep awalnya; apakah dalam konteks praksis 

pendidikan di sekolah-sekolah formal Indonesia riset tindakan kelas sudah menjadi 

“ruh” dari praktik pembelajaran di kelas? Menurut kami, jikalau para guru dalam tiap 

praktik pembelajarannya menggunakan dan menjalankan pendekatan riset aksi, maka 

itu adalah salah satu jalan terbaik untuk menjadi guru sebagai intelektual transformatif.  

Salah satu teks yang paling sering dirujuk dalam perkuliahan mengenai riset 

aksi di kelas adalah Carr & Kemmis (1986). Memang mereka berdua tidak secara 

langsung menyebut classroom action research, melainkan riset tindakan/aksi dalam 

dunia pendidikan atau educational action research. Dengan merujuk pada kesimpulan 

pada seminar nasional bertema riset aksi di Deakin University tahun 1981, Carr & 

Kemmis (1986: 164-165) menulis:   

Educational action research is a term used to describe a family of activities in 

curriculum development, professional development, school improvement 

programs, and systems planning and policy development. These activities have in 

common the identification of strategies of planned action which are 

implemented, and then systematically submitted to observation, reflection and 

change. Participants in the action being considered are integrally involved in all 

of these activities.  

Merujuk pada “definisi” di atas, riset aksi dalam dunia pendidikan memang bermakna 

luas, dalam arti tidak hanya dipahami sebagai riset aksi di dalam kelas untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran saja. Lebih dari itu, riset aksi di dunia pendidikan 

mencakup banyak bidang aktivitas dan domain, mulai dari pengembangan kurikulum, 

peningkatan kualitas sekolah, perencanaan sistem pendidikan, hingga pengembangan 

kebijakan (policy) pendidikan. Pada dasarnya riset aksi termasuk dalam kategori riset 

kualitatif karena mengandalkan pengamatan (observation), refleksi (reflection), dan 

perubahan (change). Ketiga hal tersebut dengan sendirinya sudah mencirikan nuansa 

metodologis kualitatif, dan hal tersebut dikuatkan oleh Carr & Kemmis (1986: 129-130) 

diawali dengan kritiknya terhadap paradigma positivisme menyatakan bahwa teori 

pendidikan harus menolak nuansa paradigma rasionalitas, objektivitas, dan kebenaran 

positivistik, lebih dari itu teori-teori pendidikan mestinya dibangun melalui aktivitas 

interpretasi dan kritik untuk membangun kesadaran kritis.  
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Sebagaimana konsep dasar riset aksi yang mengambil lokus di luar tembok 

sekolah (pendidikan formal) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat 

(empowerment), yang dilakukan melalui serangkaian observasi, refleksi, partisipasi, dan 

akhirnya melakukan aksi/tindakan untuk membangun kedaulatan rakyat, maka sudah 

seharusnya riset tindakan dalam setting pendidikan—sekolah maupun ruang kelas—

juga diarahkan untuk membangun kedaulatan anak didik. Secara lebih spesifik Carr & 

Kemmis (1986: 165) menyatakan:  

Action research aims at improvement in three areas: firstly, the improvement of a  

practice; secondly, the improvement of the understanding  of the practice by its 

practitioners; and thirdly, the improvement of the  situation in which the practice 

takes place. The aim of involvement stands shoulder to shoulder with the aim of 

improvement. Those involved in the practice being considered are to be involved 

in the action research process in all its phases of planning, acting, observing and 

reflecting. As an action research project develops, it is expected that a widening 

circle of those affected by the practice will become involved in the research 

process.  

Apa yang dikemukakan oleh mereka berdua dalam kutipan di atas adalah dalam setting 

sekolah dan ruang kelas (pendidikan formal), bahwa (1) tujuan riset aksi adalah 

meningkatkan praktik pembelajaran/pendidikan, (2) meningkatkan pemahaman guru 

mengenai praktik pembelajarannya sendiri, (3) meningkatkan situasi yang menjadi 

tempat praktik pembelajaran. Lebih lanjut menurut mereka berdua, proses atau tahap-

tahap dasar dalam riset aksi adalah (1) perencanaan, (2) aksi, (3) mengamati, dan (4) 

refleksi. Dua kata kunci riset aksi dalam pendidikan dan kelas adalah untuk 

meningkatkan (to improve) dan untuk terlibat langsung di dalam praktik pembelajaran 

itu sendiri (to involve). 

Berdasarkan pada konsep dasar riset aksi dan merujuk pada referensi utama 

dasar Carr dan Kemmis, kemudian dibenturkan dengan realitas praktik riset aksi atau 

riset tindakan yang selama ini dilakukan oleh para guru, maka kami mengemukakan 

beberapa hal penting yang dapat menjadi perhatian bersama dalam upaya 

meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran.  

 Sejatinya riset aksi adalah riset kualitatif berpendekatan paradigma interpretatif 

dan kritis (dalam kategorisasi pengetahuan Jürgen Habermas) yang melibatkan 

guru dan siswa sebagai pelaku utama, peneliti—dalam istilah riset etnografi—

adalah pengamat yang terlibat (participant observer) dan anak didik beserta 

perilaku & aktivitasnya adalah subjek penelitian.  

 Sejatinya riset aksi di dalam kelas (familiar disebut sebagai Penelitian Tindakan 

Kelas atau PTK) diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

memecahkan beberapa problem yang terjadi di dalamnya.  

 Sejatinya riset aksi sudah seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari semua 

praktik pembelajaran di kelas dan luar kelas (pada sekolah formal), karena 

upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas paling tepat adalah 

dengan melaksanakan riset aksi. 

 Oleh karena riset aksi menjadi bagian tak terpisahkan dari semua praktik 

pembelajaran, maka guru melaksanakan riset aksi di kelas pada semua 
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matapelajaran & praktik pembelajaran, dengan kata lain: tidak perlu 

mengajukan proposal penelitian (kecuali sekadar untuk formalitas dan/atau 

seremonial menurunkan dana riset).  

 Belajar dari pendekatan etnografi, maka semua aktivitas riset aksi (dari 

perencanaan, aksi, pengamatan, dan refleksi) harus didokumentasikan dengan 

rapi baik melalui catatan harian, rekaman, maupun lainnya, dokumen-dokumen 

tersebut penting sebagai jejak rekam fase-fase (atau siklus) riset tindakan 

sekaligus bahan untuk refleksi dan menggagas rencana aksi. 

Tentu saja riset aksi di kelas dan sekolah tersebut tidak sepi dari halangan dan kendala, 

oleh karena riset aksi berpendekatan kualitatif yang interpretatif dan kritis, maka 

kendala utama adalah cara pandang positivistik terhadap praksis pendidikan dan 

pembelajaran. Terakhir, agar riset aksi di dalam kelas tersebut dapat diarahkan menuju 

pada praksis pembelajaran dan pendidikan untuk transformasi sosial adalah 

mendasarinya dengan konsepsi-konsepsi dan praksis pedagogi kritis.  

 

Penutup  

Berdasarkan pada paparan dan analisis singkat tulisan ini, agaknya kurikulum 2013 tak 

terelakkan lagi akan diimplementasikan oleh pemerintah pada tengah tahun 2013 pada 

beberapa sekolah yang dianggap akan dapat melaksanakannya dengan baik. Hal utama 

yang dapat dilakukan oleh para guru adalah mempersiapkan diri agar “siap” sedia 

untuk menghadapi kurikulum 2013 tersebut secara proporsional. Dengan daya kritis, 

analitis, dan evaluatif, guru akan dapat menjadi intelektual transformatif yang dapat 

mengelaborasi kurikulum 2013 dengan baik pada tataran praksis pembelajaran di kelas. 

Satu cara paling ampuh adalah dengan melaksanakan riset aksi di kelas yang 

berpendekatan interpretatif dan kritis.  
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