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SARI 
 

Haji Makhfud. 2005. Perbedaan Beban Mengajar Guru Sejarah dalam 
Menghadapi Kurikulum 1994 dengan Kurikulum 2004 (KBK) di SMP Negeri 
Sekecamatan Bawang, Kabupaten Batang Tahun 2005.  Jurusan Sejarah 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 72 hlm. 
 
Kata kunci : Beban Mengajar, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (KBK). 

Perubahan kurikulum dari kurikulum 1994 ke kurikulum 2004 (KBK) 
adalah upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan secara 
nasional. Dinas Pendidikan Kabupaten Batang memutuskan untuk menerapkan 
KBK di semua jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2004/2005. Melihat hal ini, 
SMP Negeri 1 Bawang, SMP Negeri 2 Bawang,dan SMP Negeri 3 Bawang mulai 
menerapkan konsep KBK dalam pembelajaran disemua mata pelajaran, termasuk 
sejarah mulai tahun pelajaran 2004/2005. Kondisi ini menunjukan adanya 
kemauan kuat dari pihak sekolah untuk memulai walaupun dilakukan dengan 
segala keterbatasan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya. 

Penelitian ini mengungkap mengenai bagaimana pemahaman guru sejarah 
tentang KBK, bagaimana perbedaan beban mengajar guru sejarah dalam 
menghadapi kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004 (KBK) di SMP Negeri 
sekecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kesulitan-kesulitan apa saja yang 
muncul dalam pelaksanaan KBK pada pembelajaran sejarah. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman sejarah tentang KBK. Untuk 
mengetahui bagaimana penerapan KBK pada pembelajaran sejarah, untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan perbedaan beban mengajar guru sejarah dalam 
menghadapi kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004 (KBK) di SMP Negeri 
sekecamatan Bawang, kabupaten Batang. 

Bagi guru, penelitian ini bermanfaat sebagai informasi untuk dapat 
memberikan gambaran kesulitan guru dalam menghadapi KBK, memberikan 
gambaran bagaimana guru mengatasi kesulitan dalam menghadapi KBK. Bagi 
siswa, materi pelajaran sejarah akan lebih mudah dipelajari dan diingat karena 
KBK bukan sekedar menekankan pada pemahaman materi saja melainkan 
pengalaman belajar, meningkatkan minat belajar sejarah, meningkatkan kepekaan 
siswa terhadap perkembangan ilmu dan teknologi 

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif. Subyek dalam penelitian ini adalah guru sejarah SMP 
Negeri di kecamatan Bawang, kabupaten Batang. Fokus dalam penelitian ini 
adalah perbedaan beben mengajar guru sejarah dalam menghadapi kurikulum 
1994 dengan kurikulum 2004 (KBK). Sumber data yang digunakan adalah data 
primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan atau 
purposive sample. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik treangulasi sumber ini digunakan untuk 
menguji keabsahan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman guru sejarah tentang 
KBK hanya sebatas pengertiannya saja. Dalam pelaksanaan KBK guru sejarah 
belum bisa menerapkan aspek-aspek pembelajaran yang ada dalam KBK. Hal ini 
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disebabkan karena KBK lebih sulit dari kurikulum 1994, terutama mengenai 
tujuan yang ingin dicapai. Disamping itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan 
sulitnya mencapai tujuan pembelajaran dalam KBK yaitu guru, siswa dan sarana 
pembelajaran sehingga pelaksanaannya belum bisa berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan. Sementara itu, mengenai perbedaan beban mengajar guru sejarah 
dalam menghadapi kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004 (KBK) di SMP 
Negeri sekecamatan Bawang, Batang dapat dilihat dari segi perencanaan, materi, 
proses pembelajaran dan evaluasi. Mengenai materi pelajaran pemerintah hanya 
menentukan materi pokok. Evaluasi siswa menyangkut aspek kognitif diperoleh 
dari hasil tes baik tertulis maupun lisan yang ditampilkan dalam bentuk ulangan 
harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Sedangkan non-tes menyangkut aspek 
afektif didapatkan pada pengamatan terhadap keaktifan siswa, kerjasama, 
kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas. Dari perbedaan yang ada ternyata 
kurikulum 2004 (KBK) lebih sulit pelaksanaannya dari kurikulum 1994. 

Kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan KBK adalah kebiasaan guru 
yang menerapkan model top down dalam menyusun silabus. Kurangnya 
kreatifitas guru dalam proses pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah, 
banyaknya muatan materi pelajaran dan waktu yang relatif sedikit, jumlah guru 
dan murid tidak seimbang, motivasi belajar siswa rendah sehingga siswa kurang 
aktif dalam proses pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada abad pengetahuan ini diperlukan masyarakat berpengetahuan 

belajar sepanjang hayat sehingga tidak seorangpun dibolehkan untuk tidak 

memperoleh pengetahuan dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan 

dan keterampilan yang harus dikuasai oleh masyarakat sangat beragam serta 

berkualitas. Untuk itu diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan 

kognitif dan kompetensi untuk berpikir bagaimana berpikir, belajar bagaimana 

belajar dalam mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan, serta mengatasi 

dan antisipasi terhadap ketidakpastian. 

Kurikulum juga perlu memuat isu-isu global, seperti demokrasi, hak 

asasi manusia, lingkungan, dan peningkatan konsensus pada nilai-nilai 

universal. Kompetensi dalam kurikulum perlu dikembangkan untuk 

memberikan keterampilan dan keahlian berdaya saing untuk bertahan hidup 

dalam perubahan, pertentangan, ketidaktentuan, dan kerumitan-kerumitan 

dalam kehidupan.  

Kurikulum yang berbasis kompetensi dapat menciptakan tamatan yang 

kompeten dan cerdas dalam membangun identitas, budaya, serta bangsanya. 

Kurikulum seperti ini memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman belajar yang membangun integritas sosial, membudayakan, serta 

mewujudkan karakter nasional. Kompetensi dalam kurikulum dapat 
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memudahkan penyajian pengalaman belajar dengan integrasi mata pelajaran 

yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat untuk membangun empat 

pilar pendidikan yaitu : 

1. Belajar untuk memahami 

2. Belajar untuk berbuat kreatif 

3. Belajar untuk hidup dalam kebersamaan 

4. Belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri yang dilandasi 

ketiga pilar sebelumnya (Delor dalamYulaelawati, 2004:18). 

Penyempurnaan kurikulum dirancang secara menyeluruh dengan 

diversifikasi kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, serta manajemen 

kurikulum yang didesentralisasikan. 

Pemilihan kompetensi secara mendasar dapat menumbuhkan jiwa 

produktif dan kepemimpinan. Suatu bangsa yang kuat dan dapat dipercaya 

memerlukan tantangan persaingan serta perubahan teknologi. Bangsa yang 

dapat memberikan dan menggunakan standar kompetensi tinggi pada peserta 

didik sebagai usaha untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional 

dan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bekerja, bertahan, 

menyesuaikan diri, serta mampu bersaing dalam kehidupan yang beradab dan 

bermartabat. 

Model kompetensi sangat berharga karena dapat meningkatkan : 

1. Keterkaitan dan pengintegrasian pendidikan dengan sistem pembangunan 

sumber daya manusia, sehingga dapat lebih mencapai efisiensi pendidikan. 

2. Meleburkan kompetensi yang dibelajarkan di sekolah atau madrasah.      
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Perubahan kurikulum dari kurikulum 1994 ke kurikulum 2004 yaitu 

kurikulum berbasis kompetensi merupakan upaya dari pemerintah Indonesia 

untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Jelas dari tujuan 

penerapan kurikulum berbasis kompetensi sangat baik, dan ingin meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia. Tetapi kendala yang muncul di lapangan adalah, 

apakah guru yang mengajar siap dengan kurikulum berbasis kompetensi? 

Guru dan kurikulum merupakan dua aspek pendidikan yang sangat 

menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. Sebuah pendidikan tidak akan 

pernah mencapai suatu hasil yang optimal tanpa adanya guru dan kurikulum 

yang baik. Dalam hal ini guru yang baik adalah guru yang profesional sebagai 

syarat bagi terselenggaranya proses pendidikan yang baik. Sedangkan 

kurikulum yang memiliki fleksibilitas dan daya antisipasi yang memadai 

merupakan persyaratan bagi tercapainya pendidikan nasional. 

Di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, kedua aspek pendidikan di 

atas masih menjadi problematika. Profesionalisme guru yang belum memadai, 

dan ditambah lagi dengan penyaluran yang belum merata merupakan sentral 

problematika keguruan yang belum teratasi  secara membanggakan. Begitu 

pula dengan kurikulum, pergantian kurikulum sekolah yang sebenarnya 

merupakan peristiwa yang biasa dalam dunia pendidikan tidak jarang menjadi 

peristiwa yang menghebohkan. Karena tidak disertai sistem sosialisasi yang 

tepat. Bahkan terkadang muncul kesan bahwa pergantiannya tidak disertai 

dengan konsepsi yang jelas (Surakhmad, 2003:xxiii). 
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Bertitik tolak dari masalah diatas menuntut guru termasuk guru 

sejarah memahami kurikulum berbasis kompetensi secara keseluruhan. Hal 

inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengangkat masalah mengenai perbedaan beban mengajar guru sejarah SMP 

dalam menghadapi kurikulum 2004 (KBK) dan kurikulum 1994. 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

Perubahan kurikulum dari kurikulum 1994 ke kurikulum 2004 yaitu 

kurikulum berbasis kompetensi merupakan upaya dari pemerintah Indonesia 

untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Dengan mempelajari 

adanya perubahan dalam kurikulum tersebut, maka dapat mengetahui sejauh 

mana insan pendidikan  dalam hal ini para guru menghadapi kurikulum 

berbasis kompetensi. Selain itu akan diketahui pula mengenai pelaksanaan 

kurikulum berbasis kompetensi di sekolah-sekolah terutama sekolah menengah 

pertama (SMP). 

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang sebagai lokasi penelitian yang 

berada jauh dari fasilitas dan ahli, banyak guru yang kurang memahami tentang 

kurikulum berbasis kompetensi. Sehingga guru kesulitan dalam  melaksanakan 

tugas utamanya yaitu membelajarkan siswa atau kesulitan membuat siswa 

dapat belajar untuk mencapai hasil yang optimal. 
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Beban mengjar guru sejarah SMP dalam menghadapi kurikulum 

berbasis kompetensi mencakup beban dari segi materi, metode, mental,dan 

lain-lain yang terkait erat dengan kegiatan belajar mengajar. 

2. Pembatasan masalah 

Berkaitan dengan luasnya masalah yang ada pada beban guru sejarah 

SMP dalam menghadapi kurikulum berbasis kompetensi, maka penulis dalam 

penelitian ini  membatasi obyeknya yang akan diteliti yaitu meliputi tiga hal 

antara lain pemahaman guru terhadap kurikulum berbasis kompetensi dan 

beban mengajar guru sejarah dalam proses belajar mengajar dengan sistem 

kurikulum berbasis kompetensi serta bagaimana perbedaan beban mengajar 

guru sejarah dalam menghadapi kurikulum 2004 dengan kurikulum 1994.  

Sehubungan dengan pembatasan masalah tersebut, peneliti juga 

menganggap penting memberikan batasan operasional. Agar orang lain yang 

berkepentingan dalam penelitian tersebut mempunyai persepsi yang sama 

dengan peneliti, yang perlu ditegaskan adalah : 

a. Beban Mengajar 

Beban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang berat atau 

sukar yang harus dilakukan (Depdikbud, 2003:118). Mengajar adalah suatu 

kegiatan agar proses belajar seorang atau sekelompok orang dapat terjadi. 

Untuk keperluan itu guru seharusnya membuat suatu sistem lingkungan 

sedemikian rupa sehingga proses belajar tersebut dapat terjadi secara efektif 

dan efisien.Yang dimaksud beban mengajar di sini adalah ketidakmampuan 

guru dalam merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran.   
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b. Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi  

Kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, sistem 

penilaian, kegiatan pembelajaran, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan 

dalam pengembangan kurikulum (Drost, 2005:9). 

c. Kurikulum 1994   

Kurikulum 1994 adalah seperangkat atau peraturan yang menekankan pada 

cara belajar siswa aktif secara fisik, mental, dan emosional guna memperoleh 

hasil belajar yang berupa perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan (Usman, 1992:17). 

  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan antara lain : 

1. Bagaimana pemahaman guru sejarah SMP tentang Kurikulum 1994 dan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ? 

2. Bagaimana perbedaan beban mengajar guru sejarah dalam menghadapi 

kurikulum 2004 (KBK) dengan kurikulum 1994? 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman guru tentang Kurikulum 

Berbasis Kompetensi. 

2.  Untuk mengetahui bagaimana penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

dalam proses belajar mengajar. 

3. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan beban mengajar guru sejarah SMP 

dalam menghadapi kurikulum 2004 dengan kurikulum 1994. 

 

E. Manfaat Penelitian   

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan gambaran kesulitan guru dalam menghadapi Kurikulum 

Berbasis Kompetensi. 

2. Dapat memberikan gambaran bagaimana perbedaan beban mengajar guru 

sejarah yang menggunakan kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004. 

3. Dapat memberikan gambaran bagaimana guru mengatasi kesulitan dalam 

menghadapi kurikulum berbasis kompetensi. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

memahami dan mengatur  uraian pembahasan. Sistematika ini terdiri dari tiga 

bagian yaitu bagian awal skripsi, isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 
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Bagian awal  

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, prakata, 

sari, daftar isi, daftar tabel, dan lampiran. 

Bagian isi terdiri atas :  

BAB I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sitematika skripsi. 

BAB II Landasan Teori, yang berisi uraian tentang kurikulum 1994 dan 

kurikulum berbasis kompetensi, perbedaan beban mengajar guru sejarah SMP 

dalam menghadapi kurikulum 1994 dan kurikulum berbasis kompetensi, serta  

kerangka berpikir. 

BAB III Metode Penelitian, yang menguraikan tentang pendekatan penelitian, 

subyek penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik sampling, metode 

pengumpulan data, keabsahan data, dan metode analisis data. 

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V Penutup, yang berisi uraian kesimpulan dan saran-saran dari peneliti. 

Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kurikulum  

1.  Pengertian Kurikulum 1994 dan KBK 

a. Pengertian Kurikulum 

Istilah kurikulum pada zaman Yunani kuno bersal dari kata “Curere” 

yang berarti “tempat perlindungan”. Kurikulum diartikan “jarak yang harus 

ditempuh dalam suatu perlombaan lari“ atau “raca cource“. Analog dengan 

makna diatas kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata 

pelajaran dan materi yang harus dikuasai peserta didik untuk memperoleh 

ijazah tertentu. Dengan pengertian ini kurikulum digunakan pertama kali dalam 

bidang pendidikan. Dalam pengertian sempit istilah kurikulum tersirat dua hal 

pokok yaitu : 

1) Isi kurikulum, yaitu mata pelajaran dan materi (subject matter) yang 

disajikan sekolah kepada peserta didik,dan 

2) Tujuan kurikulum yaitu agar peserta didik menguasai sejumlah mata 

pelajaran yang disimbulkan dalam bentuk ijazah. 

Ada beberapa pengertian kurikulum yang lain, diantaranya yaitu 

kurikulum sebagai rencana kegiatan untuk menuntun pengajaran (Macdonal, 

1965). Kurikulum juga diartikan sebagai dokumen tertulis yang memuat 

rencana untuk pendidikan peserta didik selama belajar di sekolah (Beauchamp, 

1981), atau sebagai rencana untuk membelajarkan peserta didik (Hilda Taba, 
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1962). Kurikulum diartikan pula sebagai pengalaman belajar (Krugi, 1956) 

misalnya menyatakan bahwa kurikulum merupakan semua cara yang ditempuh 

sekolah agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang diinginkan. 

Pengertian-pengertian kurikulum diatas pada dasaranya telah tercakup 

didalam pengertian kurikulum menurut UU No.2/1989 tentang sistem 

pendidikan nasional yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

dan bahan pelejaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Pengertian ini tercermin dalam 

kurikulum pendidikan dasar 1994 yang GBPP-nya terdiri atas komponen 

tujuan, materi, penilaian kegiatan dan kemajuan belajar. Tetapi harus dipahami 

bahwa GBPP merupakan salah satu unsur kurikulum, disamping dokumen 

kurikulum yang lain, yaitu landasan program, dan pengembangan dan petunjuk 

teknis. Kurikulum ada yang merupakan kurikulum formal dan tidak formal. 

Kurikulum formal meliputi :  

1) Tujuan pembelajaran umum dan khusus 

2) Bahan pelajaran yang tersusun sistematik 

3) Metode atau strategi pembelajaran 

4) Sistem evaluasi untuk mengetahui sampai mana tujuan tercapai. 

Kurikulum tidak formal terdiri atas kegiatan-kegiatan yang 

direncanakan, akan tetapi tidak langsung berkaitan dengan pelajaran akademik 

dan kelas tertentu. Kurikulum tidak formal meliputi kegiatan ko-kurikuler, 

seperti kegiatan di laboratorium, dan kegiatan ekstra kurikuler, seperti 

pertunjukan sandiwara, palang merah. Ada pula yang disebut kurikulum 
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tersembunyi yaitu kurikulum yang tidak tertulis tapi lazimnya dipatuhi peserta 

didik. Misalnya kode etik pergaulan di sekolah. Contoh  makan di kafetaria 

harus bayar, tidak boleh menghina teman. Gurulah yang menjadi sumber 

kegiatan belajar dan pembelajaran. Dalam melaksanakan kurikulum guru yang 

diharapkan dapat bertindak sebagai peneliti dan evaluator terhadap komponen-

komponen kurikulum yang ada memberikan masukan untuk perbaikan 

kurikulum bila diperlukan. 

 

b. Pengertian Kurikulum 1994 

Kurikulum 1994 adalah seperangkat atau peraturan yang menekankan 

pada cara belajar siswa aktif secara fisik, mental, dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara pengetahuan, sikap 

dan keterampilan (Usman, 1992:17). Sesuai dengan pendapat G. Stanley Hall 

bahwa dalam proses belajar mengajar, anak bukanlah obyek didik yang dapat 

dibentuk sekehendak hati guru tetapi lebih dari itu anak adalah subyek utama 

dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, maka dalam pembelajaran guru 

diharapkan tidak mentransfer informasi terus menerus tetapi siswa diajak untuk 

berinteraksi dalam proses belajar mengajar.  

Karakteristik kurikulum 1994 yang disebut juga kurikulum cara 

belajar siswa aktif (CBSA) adalah sebagai berikut : 

1. Keterlibatan intelektual, emosional siswa dalam proses belajar mengajar. 
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2. Terjadi asimilasi dan akomodasi kognitif dalam pencapaian pengetahuan, 

perbuatan serta pengalaman langsung terhadap balikan (feedback) dalam 

pembentukan keterampilan. 

3. Penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam bentuk sikap.  

Metode pengajaran dalam kurikulum 1994 yang biasa dilakukan 

adalah metode diskusi secara kelompok, Tanya jawab, serta praktikum. Proses 

evaluasi dilakukan secara menyeluruh pada tiap setengah semester dan satu 

semester, yang tujuannya untuk mengetahui perkembangan siswa dalam 

mencapai hasil belajar menggunakan standar nasional. Kegiatan belajar 

mengajar yang mengembangkan kemandirian, sikap bertanggung jawab dalam 

belajar dan mengemukakan pendapat, berpikir kritis, disiplin dan keberanian 

mengambil keputusan. 

 

c. Pengertian Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Menurut Mulyasa (2004:39) menyatakan bahwa kurikulum berbasis 

kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan 

standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta 

didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. 

Menurut Surya (2003:193) kurikulum berbasis kompetensi merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang 

harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan 

sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. 



 
 
 
 

 

13

Kurikulum 1994 adalah seperangkat atau peraturan yang menekankan 

pada cara belajar siswa aktif secara fisik, mental, dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara pengetahuan, sikap 

dan keterampilan (Usman, 1992:17) 

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-

nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan 

berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan 

seseorang menjadi kompeten. Artinya, seseorang tersebut dapat diwujudkan 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. 

Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya 

yang dapat diukur dan diamati. Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman 

belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara 

kontekstual. 

Pendidikan berbasis kompetensi adalah bentuk pendidikan yang 

menyiapkan lulusan menguasai seperangkat kompetensi yang bermanfaat bagi 

kehidupannya. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) merupakan perangkat 

rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus 

dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber 

daya pendidikan dalam pengembanga kurikulum sekolah. Kurikulum berbasis 

kompetensi berorientasi pada : 

1) Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui 

serangkaian belajar yang bermakna. 

2) Keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. 
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Rumusan kompetensi dalam KBK merupakan pernyataan apa yang 

diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap 

tingkatan kelas dan sekolah sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang 

dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten. 

Ciri-ciri Kurikulum berbasis kompetensi yaitu :   

1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual 

maupun klasikal.  

2) Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 

3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode 

yang bervariasi. 

4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber lainnya yang 

memenuhi unsur edukatif.  

5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya 

penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. 

 

2. Komponen kurikulum berbasis kompetensi 

Kerangka dasar kurikulum berbasis kompetensi terdiri atas lima 

komponen, yaitu kurikulum berbasis kompetensi yamg merupakan kerangka 

inti yang memiliki empat komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar (KHB), 

penilaian berbasis kelas (PBK), kegiatan belajar mengajar (KBM), dan 

pengelolaan kurikulum berbasis kelas (PKBS). 

1) Kurikulum berbasis kompetensi memuat pengertian, prinsip-prinsip, struktur 

dan pelaksanaan KBK. 
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2) Kurikulum dan hasil belajar memuat perencanaan pengembangan 

kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir 

sampai 18 tahun. 

3) Penilaian berbasis kelas memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian 

berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten melalui penalaian terpadu 

dengan kegiatan belajar mengajar di kelas (berbasis kelas) dengan 

mengumpulkan kerja siswa (portofolio), hasil karya (produk), penugasan 

(proyek), kinerja (performance), dan tes tertulis. Penilaian ini 

mengidentifikasi kompetensi atau hasil belajar yang telah tercapai, dan 

memuat pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai 

serta peta  kemajuan belajar siswa dan pelaporan. 

4) Kegiatan belajar mengajar memuat gagasan-gagasan pokok tentang 

pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi.  

Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah memuat berbagai pola 

pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan 

mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi dangan gagasan pembentukan jaringan 

kurikulum (curriculum council), pengembangan perangkat kurikulum (silabus), 

pembinaan professional tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem 

informasi kurikulum. 
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3. Perbedaan kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004 (KBK) 

a. Aspek Filosofis 

1. Kurikulum 1994 

Kurikulum 1994 menekankan pada struktur keilmuan yang hasilnya 

berupa materi pelajaran, dikembangkan tujuan kurikuler, TIU, TIK, 

berfokus pada aspek kognitif. 

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Kurikulum Berbasis Kompetensi menekankan pada kompetensi 

lulusan, standar kompetensi, dikembangkan kompetensi dasar, indikator 

pencapaian kompetensi, materi pokok, pengalaman belajar siswa, sistem 

penilaian berkelanjutan, alokasi waktu sesuai kedalaman materi, dan sumber 

bahan atau alat. 

b. Aspek Tujuan 

1. Kurikulum 1994 

Dalam kurikulum 1994 bertujuan agar siswa menguasai materi 

pelajaran. Bahan ajar berdasar pada TIU dan TIK. Tujuan berdasarkan 

tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan menyiapkan siswa melanjutkan ke 

jenjang pendidikan tinggi. 

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Dalam kurikulum berbasis kompetensi bertujuan agar siswa mencapai 

kompetensi tertentu. Bahan ajar memanfaatkan sumber daya  di dalam dan 

di luar sekolah. Tujuan berdasar pada kompetensi yang ingin dicapai, dan 

memberikan bekal akademik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 
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tinggi, serta mampu memecahkan masalah secara wajar dan menjalani hidup 

secara bermartabat. 

c. Aspek Materi Pembelajaran 

1. Kurikulum 1994 

Dalam kurikulum 1994 materi pembelajaran ditentukan pemerintah, 

materi pelajaran sama untuk semua sekolah, target guru menyampaikan 

semua materi pelajaran, fokus pada aspek kognitif, dan disusun berdasarkan 

TIU dan TIK. 

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Materi pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi ditentukan 

oleh sekolah berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, pusat 

hanya menetapkan materi pokok (esensial), target guru memberikan 

pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi. Berfokus pada aspek 

kognitif, psikomotor,afektif, dan disusun berdasarkan karakteristik mata 

pelajaran, perkembangan peserta didik, dan sumber daya yang tersedia. 

d. Aspek Proses Pembelajaran 

1. Kurikulum 1994 

Pada kurikulum 1994 bersifat klasikal dengan tujuan menguasai 

materi pelajaran, guru sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran cenderung 

monoton, target pembelajaran pada penyampaian materi. 

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi  

Pada kurikulum berbasis kompetensi pembelajaran bersifat individual 

(mempertimbangkan kecepatan siswa yang tidak sama). Guru sebagai 
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fasilitator dan siswa sebagai subyek pendidikan. Pembelajaran dilakukan di 

dalam dan di luar kelas, metode mengajar bervariasi, dan pembelajaran 

berdasarkan kompetensi dasar yang harus dicapai, serta program remedial 

dan pengayaan. 

e. Aspek Penilaian 

1. Kurikulum 1994 

Dalam kurikulum 1994 penilaian menekankan pada kemampuan 

kognitif. Penyusunan bahan penilaian didasarkan pada tujuan setiap kelas 

dan setiap semester. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan  atas dasar 

perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain.Ujian 

hanya menggunakan teknik paper and pencil test. 

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Dalam kurikulum berbasis kompetensi penilaian mencakup tiga aspek: 

kognitif, psikomotor, dan afektif. Penyusunan bahan penilaian didasarkan 

pada materi esensial yang benar-benar relevan dengan kompetensi yang 

harus dicapai siswa. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan berdasarkan 

kompetensi tertentu dan bukan didasarkan atas perbandingan dengan hasil 

belajar siswa yang lain. Ujian menggunakan berbagai teknik (performance 

test, objective test), dan metode penilaian portofolio. 
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B. Perbedaan Beban Mengajar Guru Sejarah SMP dalam Menghadapi 

Kurikulum 1994 Dengan Kurikulum 2004 (KBK) 

Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Beberapa hal yang 

harus dipahami guru dari peserta didik yaitu : kemampuan, potensi, minat, 

hoby, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar belakang keluarga, 

dan kegiatannya di sekolah. Agar pelaksanaan KBK berhasil harus 

memperhatikan perbedaan individual, maka guru perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

1). Mengurangi metode ceramah. 

2). Memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik. 

3). Mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta 

disesuaikan dengan mata pelajaran. 

4). Bahan harus dimodifikasi dan diperkaya. 

5). Jangan ragu berhubungan dengan spesialis, bila ada peserta didik yang 

mempunyai kelainan. 

6). Gunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan membuat 

laporan. 

7). Ingat bahwa peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan yang sama. 

8). Usahakan mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap 

anak bekerja dengan kemampuannya masing-masing pada tiap pelajaran. 

9). Usahakan untuk melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan 

(Mulyasa, 2002:186). 
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Dalam kaitannya dengan motivasi, guru harus mampu membangkitkan 

motivasi belajar peserta didik, antara lain dengan memperhatikan prinsip-

prinsip bahwa peserta didik akan bekerja keras kalau ia punya minat dan 

perhatian terhadap pekerjaannya, memberikan tugas yang jelas dan dapat 

dimengerti, memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta 

didik, menggunakan hadiah, dan hukuman secara efektif dan tepat guna. 

Agar guru dapat mengimplementasikan KBK secara efektif, serta 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam peningkatan 

prestasi belajar peserta didik, guru perlu memiliki hal-hal sebagai berikut : 

1). Menguasai dan memahami bahan dan hubungannya dengan bahan lain 

dengan baik. 

2). Menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu 

profesi. 

3). Memehami peserta didik, pengalaman, kemampuan, dan prestasinya. 

4). Menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar. 

5). Mampu mengeliminasi bahan-bahan yang kurang penting dan kurang 

berarti. 

6). Selalu mengikuti perkembangan pengetahuan mutakhir. 

7). Proses pembelajaran selalu dipersiapkan. 

8). Mendorong peserta didiknya memperoleh hasil yang lebih baik. 

9). Menghubungkan pengalaman yang lalu dengan bahan yang akan diajarkan 

(Mulyasa, 2002:186-187). 
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Dalam implementasi KBK, kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi, 

yaitu dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses guru dikatakan 

berhasil apabila mampu melibatkan sebagian peserta didik secara aktif, baik 

fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Di samping itu dapat 

dilihat dari gairah dan semangat mengajarnya, serta adanya rasa percaya diri. 

Sedangkan dari segi hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang 

diberikannya mampu mengadakan perubahan perilaku pada sebagian besar 

peserta didik ke arah yang lebih baik. 

Salah satu hal yang perlu dipahami guru untuk mengefektifkan 

implementasi KBK di sekolah adalah bahwa semua manusia (siswa) dilahirkan 

dengan rasa ingin tahu yang tak pernah terpuaskan, dan mereka semua 

memiliki potensi untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Misalkan, kita 

memberikan mainan kepada seorang bayi, perhatikan bagaimana asyiknya ia 

memainkan mainannya, menggerak-gerakkan seluruh bagian tubuhnya sebagai 

reaksi terhadap mainan tersebut, memutar dengan tangan, menggigit atau 

memasukkan mainan tersebut ke mulutnya, dan bahkan sekali-kali ia 

melemparkannya. Kesemuanya itu dilakukan karena rasa ingin tahu terhadap 

mainan yang diberikan. Belajar dari pengalaman tersebut, dalam mengajarpun 

kondisinya tidak jauh berbeda, artinya peserta didik memiliki rasa ingin tahu, 

dan mereka memiliki potensi untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Oleh karena 

itu, tugas guru yang paling utama adalah bagaimana mengkondisikan 

lingkungan belajar yang menyenangkan, agar dapat membangkitkan rasa ingin 

tahu  semua peserta didik sehingga tumbuh minat dan nafsunya untuk belajar.    
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Apabila dicermati karakteristik kurikulum 2004 (KBK) yang 

membedakan dengan kurikulum 1994 terletak pada pengembangan model 

pembelajaran sampai dengan pengembangan alat evaluasinya. Meskipun 

demikian, kesulitan para pelaksana pendidikan di sekolah sebenarnya bukan 

hanya terletak dalam pengembangan model pembelajaran serta pengembangan 

alat evaluasi dan pelaksanaannya. Tidak sedikit guru, termasuk para pengawas 

dan kepala sekolah yang belum mampu memahami dan mengimplementasikan 

konsep-konsep dasar dalam kurikulum 2004, seperti standar kompetensi, 

kompetensi dasar, hasil belajar, dan indicator capaian belajar.  

Beban mengajar dalam menghadapi kurikulum 1994 dan kurikulum 

berbasis kompetensi bagi para guru sejarah SMP dapat dirunut dari dua hal, 

yaitu beban dari segi material dan beban dari segi mental. 

a. Beban dari segi material 

Beban dari segi material adalah beban guru sejarah SMP dalam proses 

belajar mengajar baik dari segi teori maupun peralatan-peralatan serta hal-hal 

yang mendukung dalam proses belajar mengajar di sekolah. Beban material 

guru sejarah SMP antara lain sebagai berikut : 

1. Perencanaan Pembelajaran 

Pada kurikulum 1994 guru menyusun perencanaan pembelajaran 

seperti Program Tahunan (PROTA), Program Semester (PROMES), dan 

Satuan Pelajaran (SATPEL). Sedangkan dalam kurikulum 2004 

perencanaan pembelajaran meliputi program tahunan, program semester, 

rencana pembelajaran, dan silabus. Silabus adalah rangkaian dari program-
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program kerja yang ada dalam KBK, dimana terdapat standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, alokasi 

waktu, sumber belajar serta sistem penilaian.    

2. Materi atau bahan pelajaran 

Dalam kurikulum 1994 materi pembelajaran ditentukan pemerintah 

sehingga materi pelajaran sama untuk semua sekolah. Sedangkan dalam 

kurikulum 2004 menuntut sekolah menentukan materi pembelajaran sendiri 

yang berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sebab pusat 

hanya menetapkan materi pokok (esensial). Sekolah yang tidak dapat 

menentukan materi dan memenfaatkan sumber daya yang ada akan kesulitan 

memberikan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang 

diinginkan. Sehingga guru dituntut untuk benar-benar dapat memilih atau 

menentukan materi yang dapat memberikan bekal kompetensi kepada 

peserta didik sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

3. Proses pembelajaran 

Pada kurikulum 1994 pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan 

menguasai materi pelajaran, guru sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran 

cenderung monoton, target pembelajaran pada penyampaian materi. 

Pembelajaran dalam kurikulum 2004 bersifat individual (mempetimbangkan 

kecepatan siswa yang tidak sama). Guru sebagai fasilitator dan siswa 

sebagai subyek pendidikan. Pembelajaran dilakukan di dalam dan di luar 

kelas, metode mengajar bervariasi, dan pembelajaran berdasarkan 
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kompetensi dasar yang harus dicapai, serta program remedial dan 

pengayaan. 

Dalam kurikulum 2004 (KBK) menggunakan pendekatan 

kontekstual atau yang lebih dikenal dengan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan 

lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlang sung alamiah 

dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan 

daripada hasil. 

Ada beberapa alasan mengapa pendekatan kontekstual yang dipilih 

sebagai pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2004 (KBK) adalah 

sebagai berikut : 

a. Sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihapal. Kelas 

masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian 

ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar. Untuk itu, diperlukan 

sebuah strategi belajar baru yang lebih memberdayakan siswa. Sebuah 

strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghapal fakta-fakta, 
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tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa mengkontruksikan 

pengetahuan di benak mereka sendiri. 

b. Melalui landasan filosofis kontruktivisme, CTL dipromosikan menjadi 

alternatif strategi belajar yang baru. Melalui strategi CTL, siswa 

diharapkan belajar melalui “mengalami” bukan “menghapal”.  

4. Sumber dan sarana pembelajaran 

Pada dasarnya mengenai sumber pembelajaran yang dimiliki, 

sangat membantu guru dalam menguasai materi pelajaran yang akan 

disampaikan pada peserta didik. Kendala yang muncul saat ini adalah guru 

kurang memiliki sumber pembelajaran seperti, buku paket yang sudah 

berbasis kompetensi, surat kabar, gambar, bagan dan sumber belajar lainnya. 

Kebannyakan guru masih menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS), karena 

disebabkan harga buku yang mahal yaitu antara Rp 20.000 hingga Rp 

30.000.  

Mengenai sarana belajar, masih banyak guru yang kesulitan atau 

kesukaran memiliki, menguasai pengoprasian media, serta kurang mampu 

membuat secara sederhana media atau alat yang dapat membantu guru 

dalam proses belajar mengajar.  Selain itu, beban guru sejarah dari segi 

sarana belajar perlu didukung pula oleh kemampuannya dalam memilih 

sarana belajar yang dapat membantu mempermudah terjadinya kegiatan 

belajar mengajar.  
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5. Evaluasi atau sistem penilaian 

Dalam kurikulum 1994 penilaian menekankan pada kemampuan 

kognitif. Penyusunan bahan penilaian didasarkan pada tujuan setiap kelas 

dan setiap semester. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan atas dasar 

perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Ujian 

hanya menggunakan teknik paper and pencil test. 

Sedangkan dalam kurikulum 2004 penilaian mencakup aspek 

kognitif, afektif, sedangkan psikomotor dalam pelajaran sejarah tidak 

digunakan, sebab dalam pelajaran sejarah tidak ada kegiatan praktik. 

Penyusunan bahan penilaian didasarkan pada materi esensial yang benar-

benar relevan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa. Keberhasilan 

siswa diukur dan dilaporkan berdasarkan kompetensi tertentu dan bukan 

didasarkan atas perbandingan dengan hasil belajar siswa lain. Ujian 

menggunakan berbagai teknik (performance test, objective test), dan metode 

penilaian portofolio. 

b. Beban dari segi mental 

Beban mental adalah sejumlah keharusan atau tanggung jawab yang 

dihadapi oleh seseorang. Beban mental di sini adalah sejumlah kesukaran, 

keharusan atau tanggung jawab yang dihadapi oleh guru sejarah. Beban mental 

biasanya dipengaruhi oleh beban material. Beban mental guru sejarah perlu 

mendapatkan perhatian secara seksama dan proporsional. Hal ini karena 

kurikulum 2004 (KBK) memiliki sistem yang berbeda dengan kurikulum 1994. 

Selain adanya sistem baru, banyaknya jam mengajar juga mempengaruhi 
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mental guru. Berdasarkan observasi yang dilakukaan  penulis di lapangan, 

beban berdasarkan banyaknya jam mengajar dapat dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Mengajar ringan adalah  banyaknya jam mengajar antara 14 jam – 18 jam 

selama satu minggu. 

2. Mengajar sedang adalah banyaknya jam mengajar antara 18 jam – 22 jam 

selama satu minggu. 

3. Mengajar berat adalah banyaknya jam mengajar antara 22 jam – 26 jam 

selama satu minggu.  

Dalam kurikulum 2004 guru akan memiliki tambahan pekerjaan 

rumah yang berupa pengoreksian terhadap tugas-tugas siswa. Apabila guru 

memegang banyak kelas, maka akan semakin banyak tugas siswa yang harus 

dikoreksi. Apabila guru tidak siap secara mental, maka dimungkinkan akan 

menemui sejumlah kesulitan yang berujung pada kondisi stres ringan. 

  

C. Kerangka Berpikir 

Globalisasi dan kemajuan informasi, komunikasi, serta teknologi 

menyebabkan fenomena perkembangan ekonomi  berbasis pengetahuan. Oleh 

karena itu bangsa Indonesia membutuhkan sebuah upaya untuk mengantisipasi 

perubahan tersebut secara sistematis untuk menyiapkan sumber daya manusia 

yang bermutu. Sehingga kurikulum nasionalpun dirombak dalam rangka 

memenuhi tuntutan jaman dan dinamika yang ada. 

Untuk memenuhi tuntutan di atas diperlukan perubahan yang cukup 

mendasar dalam sistem pendidikan nasional yang dipandang oleh berbagai 
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pihak  sudah tidak efektif lagi. Kurikulum yang dianggap sesuai untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu adalah Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK).     

Terjadinya perubahan kurikulum dari kurikulum 1994 ke kurikulum 

berbasis kompetensi secara otomatis menuntut insan pendidikan yaitu para 

guru untuk dapat menyesuaikan diri. Adanya perubahan yang begitu cepat dan 

tidak ada sistem sosialisasi yang tepat, banyak guru yang kurang memahami 

tentang kurikulum yang baru tersebut. Para guru yang belum menguasai atau 

memahami KBK, menemui sejumlah kesulitan dan kebingungan yang pada 

akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka berpikir 

sebagai berikut : 

 

 

Era globalisasi 
membutuhkan SDM 

yang bermutu 

KBK 
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guru sejarah SMP

Pelaksanaan KBK 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Untuk mengkaji tentang beban mengajar pada guru sejarah SMP 

dalam menghadapi kurikulum berbasis kompetensi, peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor  penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 

1989:3). 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kejadian-kejadian secara 

konkrit tentang keadaan obyek atau masalah. Dengan pendekatan ini 

diharapkan bahwa perbedaan beban mengajar guru sejarah dalam menghadapi 

kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004 (KBK) di SMP Negeri sekecamatan 

Bawang, kabupaten Batang dapat dideskripsikan secara lebih teliti. 

  

B. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah guru-guru bidang studi sejarah 

SMP Negeri yang berada di kecamatan Bawang kabupaten Batang. 
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C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada 

dasarnya fokus merupakan pembatasan masalah yang menjadi obyek 

penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah perbedaan beban mengajar guru sejarah 

dalam menghadapi kurikulum 2004 (KBK) dengan kurikulum 1994 di SMP 

sekecamatan Bawang Batang. 

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui 

perbedaan beban mengajar guru sejarah dalam menghadapi kurikulum 2004 

(KBK) dengan kurikulum 1994 adalah : 

1. Materi dan bahan pembelajaran guru bidang studi sejarah. 

2. Media dan sumber pembelajaran guru bidang studi sejarah. 

3. Model pembelajaran dan teknik evaluasi. 

4. Evaluasi atau penilaian. 

5. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan bersamaan dengan 

pengembangan silabus. 

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Bawang kabupaten Batang yang 

meliputi tiga SMP sebagai berikut : SMP Negeri 1 Bawang, SMP Negeri 2 

Bawang dan SMP Negeri 3 Bawang. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian yang bersifat kualitatif ini terbagi atas sumber 

data primer dan sekunder. 
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1. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat atau diperoleh 

dari orang yang dapat memberi informasi (informan) yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah guru-guru sejarah, selain itu sumber data ini diperoleh dari 

kepala sekolah, dan siswa kelas 1. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapat atau diperoleh 

dengan cara tidak langsung yaitu dokumen. Dokumen ini dapat  berupa, 

kurikulum 2004, kurikulum 1994, dan perangkat pengajaran. 

 

E. Teknik Sampling              

Teknik sampling adalah cara untuk mengambil sampel penelitian yaitu 

menentukan informan yang dianggap mampu menjawab dan memecahkan 

permasalahan yang peneliti ajukan. Tujuannya adalah untuk merinci 

kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik, sedangkan maksud 

dari sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan 

teori yang muncul (Moleong, 2002:165). 

Dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel 

bertujuan (purposive sampling) yaitu unit sampel yang karakteristik tertentu 

yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Fokus dalam penelitian ini adalah 

pemahaman guru tentang kurikulum berbasis kompetensi dan beban mengajar 

guru sejarah dalam menghadapi kurikulum 1994 dan kurikulum berbasis 

kompetensi di SMP Sekecamatan Bawang kabupaten Batang serta perbedaan 
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beban mengajar guru sejarah dalam menghadapi kurikulum 2004 dan 

kurikulum 1994. Dengan mengacu pada fokus penelitian tersebut, maka 

karakteristik sampel yang ditentukan adalah (1) guru-guru sejarah dari SMP, 

(2) kepela sekolah SMP, dan (3) Siswa-siswa SMP.     

  Teknik sampel bertujuan dipilih karena subyek penelitian 

mempunyai karakteristik dalam suatu populasi, dalam hal ini adalah para guru 

sejarah dalam menghadapi kurikulum 2004 (KBK) yang nantinya 

menimbulkan beban para guru sejarah itu sendiri dan mempengaruhi 

pelaksanaan kurikulum 2004. 

             

F. Metode Pengumpulan Data  

Menurut Lofland (dalam Moleong, 1995), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen. Pengumpulan data penelitian kualitatif tentang 

beban guru dalam menghadapi kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum 

1994 dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumen. 

1. Pengamatan atau Observasi  

Istilah obseravsi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul dengan mempertimbangkan hubungan 

antar aspek dalam fenomena tersebut (Banister, dikutip Poerwandari, 1998). 

Pengamatan dilaksanakan dengan model pengamatan terbuka. Pengamatan 

terbuka oleh Moleong (1994:127)  dijelaskan sebagai pengamatan yang 
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menempatkan fungsi pengamatan secara terbuka, diketahui oleh subyek. 

Sebaliknya para subyek dengan sukarela memberi kesempatan pada pengamat 

untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada 

orang yang mengamati hal yang telah mereka lakukan serta segala hal yang 

berkaitan dengan pola tindakan mereka sebagai latar belakang alamiah 

penelitian tersebut. 

Patton (dikutip oleh Poerwandari, 1998:63) mengatakan data hasil 

observasi menjadi data penting karena : 

1) Observasi ini akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks 

dalam hal yang diteliti ada atau terjadi. 

2) Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada 

penemuan daripada pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk 

mendekati masalah secara induktif. 

3) Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subyek 

penelitian sendiri kurang disadari. 

4) Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang 

karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subyek peneliti secara 

terbuka dalam wawancara. 

5) Observasi memungkinkan peneliti bergerak lebih jauh dari persepsi selektif 

yang ditampilkan subyek peneliti atau pihak-pihak lain. 

6) Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif 

terhadap penelitian yang dilakukanya. 
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Pada penelitian ini akan diobservasi bagaimana subyek dalam 

melakukan pengajaran dengan sistem kurikulum berbasis kompetensi di lokasi 

penelitian. Penelitian ini menggunakan metode obseravasi  partisipan, artinya 

unsur pasrtisipasi aktif terdapat dalam kegiatan observasi tersebut (Hadi, 

2000:142). 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila penulis 

bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subyektif 

yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan bermaksud 

melakukan observasi terhadap isu tersebut (Banister dalam Poerwandari, 

1998:72). 

Wawancara yang dilakukan sebagai salah satu teknik pengambilan 

data adalah pola wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum 

wawancara. Patton (1980:197) menjelaskan bahwa pola ini mengharuskan 

pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanya 

dalam proses wawancara. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu 

ditanyakan dalam proses wawancara. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak 

perlu ditanyakan urut, demikian pula penggunaan pilihan kata bukanlah 

menjadi suatu hal yang baku . 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara yang terfokus atau biasa disebut teknik wawancara terstruktur, 

dengan penyusunan daftar pertanyaan yang baku sebelumnya, sehingga 
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pertanyaan wawancara tidak akan menyimpang dari penelitian. Sedangkan 

menurut Moleong (2000:138) wawancara terstruktur adalah wawancara dimana 

pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan. 

Pada wawancara terstruktur, semua subyek akan diberi pertanyaan 

yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan. Pertanyaan disusun sebelumnya berdasarkan atas masalah yang 

akan diteliti. Jenis wawancara ini bersamaan dengan yang dinamakan 

wawancara baku terbuka yang menurut  Patton yaitu wawancara yang 

menggunakan seperangkat pertanyaan baku (Moleong, 2000:136).  

Keuntungan wawancara jenis ini adalah mengurangi secara maksimal 

kemungkinan terjadinya kemencengan dan bias dari jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan (Moleong, 2000:136). Sedangkan kekurangan dari jenis 

wawancara ini adalah adanya kemungkinan jawaban yang diberikan kurang 

mendalam (Moleong, 2000:138). 

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan alat perekam (tape 

recorder), alat tulis (buku dan pensil) dan daftar pertanyaan. Wawancara 

kurang lebih akan dilakukan selama penulis merasa cukup mendapatkan data 

untuk penelitian. Wawancara dilakukan di suatu tempat yang ditentukan 

sebagai kesepakatan antara penulis dengan subyek. 

3. Studi Dokumen 

Menurut Hasan (2002:88) studi dokumen adalah teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian tetapi melalui 
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dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, 

laporan, cacatan khusus dalam pekerjaan sosial. 

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti 

adalah mengumpulkan data melalui pencatatan atau data-data tertulis untuk 

memperoleh data mengenai keadaan SMP yang diteliti. 

Sumber data yang bersifat kualitatif terbagi menjadi dua yaitu, sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data 

yang didapat atau diperoleh dari informan yang berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu guru-guru sejarah, kepala sekolah, dan siswa. Sedangkan sumber data 

sekunder yaitu sumber data yang didapat atau diperoleh dengan cara tidak 

langsung seperti dokumen. Dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini 

adalah kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 1994, 

jadwal pelajaran, dan perangkat pengajaran. 

  

G. Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian 

yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajad 

kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti 

melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan 

menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang 

benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi. 

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik triangulasi. Denzim (dalam Moleong, 2002:178) 
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membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pengujian data yaitu : 

dengan menggunakan sumber, metode, peneliti, dan teori. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan triangulasi sumber. Penulis melakukan perbandingan dan 

pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada 

waktu dan alat yang berbeda. Pengujian data dengan sumber dapat ditempuh 

dengan jalan sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

tentang beban mengajar guru sejarah SMP dalam menghadapi kurikulum 

1994 dengan kurikulum berbasis kompetensi yang penulis teliti. 

2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. Dalam hal ini mengkroscek kepada 

siswa, apakah guru sejarah benar-bener telah menerapkan KBK pada 

pembelajaran sejarah. Kroscek ini berupa wawancara dengan siswa SMP 

Negeri di kecamatan Bawang. 

Dengan menggunakan teknik triangulasi di atas diharapkan akan 

diperoleh hasil penelitian yang benar-benar sahih, karena teknik triangulasi 

tersebut sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif. 

         

H. Metode Analisis Data  

Analisis merupakan proses penyusunan dan agar dapat ditafsirkan dan 

diinterpretasi. Penafsiran atau interpretasi berarti memberi makna kepada 

analisis, pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.    
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Dalam hal ini penulis tidak hanya menampilkan deskripsi, namun harus 

mencari makna dan menginterpretasikan secara kreatif. 

Menurut Miles dan Huberman (1992:43) ada dua metode analisis data 

yaitu: 

1). Model analisis mengalir atau flow analysis models, dimana dengan 

komponen (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) 

dilakukan secara mengalir dengan proses pengumpulan data dan mengalir 

secara bersama. 

2). Model analisis interaktif atau interactive analysis models, dimana 

komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi dilakukan dengan proses pengupulan data setelah data 

terkumpul. 

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dengan 

langkah-langkah yang di gambarkan dalam skema sebagai berikut : 

 

Skema Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman (1992 : 43-47) 

 

Pengumpulan 
Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan 
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1. Pengumpulan data : pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang 

diperoleh dikumpulkan sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Pada 

tahap ini data yang diperoleh langsung dapat dianalisis. Karena integrasi 

teori akan terbentuk dengan sendirinya. Cara ini memberikan kemungkinan   

pemanfaatan pola integrasi konsep atau teori yang berasal dari data yang 

diperoleh. 

2. Reduksi data : merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 

abstraksi data kasar yang didapat dari penelitian. Reduksi data dapat berupa 

membuat singkatan, koding, memusatkan tema, membuat batasan-batasan 

persoalan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data 

sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. 

3. Penyajian data : suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan 

penelitian dapat dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode deskriptif untuk penyajian data.  

4. Penarikan kesimpulan : penarikan kesimpulan dilakukan pada setiap data 

yang diperoleh di akhir masa pengumpulan data. Penarikan kesimpulan 

yang awalnya dijadikan pedoman sementara untuk menelusuri gejala-gejala 

yang semula kurang jelas, agar hubungan-hubungan gejala dan 

perbandingan-perbandingan dapat dilakukan untuk memperoleh kejelasan. 

Setiap kesimpulan, senantiasa akan dipertanyakan kembali dalam rangka 

memperoleh pemahaman yang lebih tepat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Letak Geografis 

Kecamatan Bawang merupakan salah satu bagian dari  kabupaten 

Batang bagian timur. Batas geografis kecamatan Bawang sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, sebelah utara dengan Kecamatan 

Tersono, sebelah timur dengan Kabupaten Kendal dan sebelah  barat 

berbatasan dengan Kecamatan Reban.  

Secara keseluruhan jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang 

berada di kecamatan Bawang terdiri dari tiga sekolah, yaitu SMP N I Bawang, 

SMP N 2 Bawang dan SMP N 3 Bawang. Sekolah Menengah Pertama Negeri 

di kecamatan Bawang tersebut telah melaksanakan kurikulum 2004. SMP 

Negeri di kecamatan Bawang  tersebar di tiga lokasi. 

SMP N I Bawang terletak di desa Pangempon kecamatan Bawang, 

luas tanah seluruhnya 8.800 m² dengan luas bangunan 4.921 m². Sedangkan 

nama bangunan dan ruang SMP Negeri 1 Bawang yaitu meliputi ruang kelas, 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, 

ruang ganti, ruang OSIS, ruang UKS, Mushola, Koperasi, Kamar kecil, 

gudang. Lapangan yang ada di SMP Negeri 1 Bawang meliputi lapangan bola 

volley, lapangan basket, dan lompat jauh. Jumlah siswa SMP Negeri 1 Bawang 
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tahun 2005 untuk kelas VII terdiri dari 5 (lima) kelas dengan jumlah siswa 200 

orang dan untuk kelas 2 dan 3 jumlah siswa kurang lebih sama dengan kelas 

VII. Di dalam mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar, SMP Negeri 1 

Bawang didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat membantu dan 

mempermudah kegiatan belajar mengajar, diantaranya adalah OHP, VCD, 

televisi, radio, tape, buku bacaan, majalah, buku paket, dan kliping maupun 

surat kabar lainnya.     

SMP N 2 Bawang terletak di desa Sangubanyu kecamatan Bawang, 

luas tanah seluruhnya 8.500 m² dengan luas bangunan 4.078 m². Sedangkan 

nama bangunan dan ruang SMP Negeri 2 Bawang yaitu meliputi ruang teori 

atau kelas, laboratorium, ruang perpustakaan, ruang keterampilan, ruang UKS, 

ruang BP atau BK, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang OSIS, 

kamar mandi guru, kamar mandi siswa, Mushola, gudang. Jumlah siswa SMP 

Negeri 2 Bawang tahun 2005 untuk kelas VII terdiri atas 3 (tiga) kelas dengan 

jumlah siswa 100 orang, untuk kelas 2 terdiri dari dua kelas dengan jumlah 57 

orang, dan untuk kelas 3 terdiri dari dua kelas dengan jumlah siswa 75 orang. 

Di dalam memaksimalkan kegiatan belajar mengajar SMP Negeri 2 Bawang 

didukung oleh sarana dan prasarana yang kurang lengkap, diantaranya OHP, 

televisi, tape, buku bacaan yang sedikit, dan gambar.    

SMP N 3 Bawang terletak di desa Purbo kecamatan bawang, luas 

tanah seluruhnya 6.500 m² dengan luas bangunan 1.395 m². Sedangkan nama 

bangunan dan ruang SMP Negeri 3 Bawang meliputi ruang guru, ruang 

kelas,ruang TU, perpustakaan, laboratorium, mushola, rumah dinas kepala 
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sekolah, rumah dinas penjaga sekolah. Jumlah siswa SMP Negeri 3 untuk kelas 

VII terdiri dari 2 (dua) kelas dengan jumlah siswa 60 orang, untuk kelas 2 dan 

3 jumlah siswa kurang lebih sama dengan kelas VII. Di dalam memaksimalkan 

kegiatan pembelajaran SMP Negeri 3 Bawang didukung oleh sarana dan 

prasarana yang meliputi ruang kelas, OHP, Televisi, tape, buku-buku, koran, 

dan gambar. 

b. Karakteristik Informan 

Informan dapat dikatakan sebagai sumber data yang berupa manusia 

yang dapat dimintai keterangnan berkaitan dengan data yang diperlukan dalam 

penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini maka informan tersebut adalah guru 

yang mengajar sejarah kelas VII se-kecamatan Bawang, yaitu ada 3 (tiga) guru. 

Guru-guru sejarah tersebut secara mayoritas berdomisili di kabupaten 

Batang, dengan jarak domisili para guru dengan lokasi masing-masing sekolah 

unit kerjanya berkisar 1 km sampai dengan 5 km. Ditinjau dari daerah asal 

guru-guru tersebut, semuanya merupakan pendatang (dari kota lain) yang 

kemudian menetap di kabupaten Batang. 

Guru-guru sejarah tersebut terdiri dari 1 (satu) guru sudah sebagai 

PNS, dan 2 (dua) guru bantu, dengan latar belakang pendidikan lulusan sarjana 

pendidikan. Ketiga guru sejarah di kecamatan Bawang barasal dari jurusan 

sejarah.   

2. Deskripsi Data 

Untuk mendeskripsikan mengenai pemahaman guru sejarah SMP 

Negeri di kecamatan Bawang, dan perbedaan beban mangajar guru sejarah 
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dalam menghadapi kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004 (KBK), berikut ini 

sajian hasil wawancara penelitian dengan beberapa informan. Disamping hasil 

wawancara, peneliti juga akan mendeskripsikan data dari hasil observasi dan 

dokumen. 

a. Pemahaman Guru Sejarah Tentang Kurikulum1994 dan Kurikulum 2004  

Guru akan dikatakan paham apabila aspek-aspek yang berkaitan 

dengan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar telah mampu dikuasai oleh 

para guru dan siap untuk merealisasikan dalam proses belajar mengajar di 

kelas. Dalam kurikulum 1994 guru masih belum memahami kurikulum dan 

masih banyak menghadapi masalah dalam pelaksanaannya. Apalagi dengan 

adanya kurikulum baru yaitu KBK, guru lebih sulit memahami dan 

merealisasikan di dalam kegiatan pembelajaran. Guru yang belum menguasai 

atau memahami kurikulum akan menemui sejumlah kesulitan dan kebingungan 

yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan kurikulum 2004 (KBK) itu 

sendiri (Wawancara dengan Sugiyanto, tanggal 15 Oktober 2005). 

Uraian serupa juga dikemukakan oleh informan Umar Hamzah, bahwa 

dalam pelaksanaan kurikulum 1994 guru masih mengalami kendala, apalagi 

dengan adanya kurikulum baru (KBK) guru semakin kesulitan dalam 

memahami dan merealisasikan dalam pembelajaran (Wawancara dengan Umar 

Hamzah, tanggal 24 November 2005).   

Guru sejarah SMP Negeri di kecamatan Bawang sebagian besar belum 

memahami KBK. Dalam pelaksanaan KBK guru sejarah belum bisa 

menerapkan aspek-aspek pembelajaran yang ada dalam KBK. Hal ini 
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disebabkan KBK lebih sulit dari kurikulum 1994, terutama mengenai tujuan 

yang ingin dicapai. Faktor yang menyebabkan sulitnya mencapai tujuan 

pembelajaran dalam KBK adalah guru, siswa dan sarana pembelajaran. 

Faktor yang berasal dari guru adalah keterbatasan pengetahuan dan 

wawasan guru, sehingga guru kurang kreatif dalam menentukan metode dan 

media pembelajaran. Faktor dari siswa adalah kurangnya motivasi belajar 

siswa, sehingga siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Faktor yang 

terakhir adalah kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran, sehingga 

pelaksanaan KBK di SMP Negeri sekecamatan Bawang belum dapat berjalan 

dengan lancar.  

Dari uraian dua pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

dalam pelaksanaan kurikulum 1994 saja guru masih mengalami kendala 

apalagi dengan adanya kurikulum baru KBK guru semakin sulit memahami 

dan merealisasikannya dalam pembelajaran. 

b. Perbedaan Beban Mengajar Guru Sejarah SMP Dalam Menghadapi 

Kurikulum 1994 Dengan Kurikulum 2004 (KBK) 

Perubahan kurikulum dari kurikulum 1994 ke kurikulum 2004 yaitu 

kurikulum berbasis kompetensi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. Perubahan kurikulum tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. 

Perubahan kurikulum juga bertujuan untuk menghadapi berbagai 

permasalahan yang timbul seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta arus globalisasi yang telah merubah hampir semua aspek 
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kehidupan manusia. Dengan kurikulum berbasis kompetensi diharapkan dapat 

memberikan keterampilan dan keahlian berdaya saing untuk bertahan hidup 

dalam perubahan, pertentangan, ketidaktentuan dan kerumitan-kerumitan 

dalam kehidupan. 

Jelas tujuan dari penerapan kurikulum 2004 (KBK) sangat baik, dan 

ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tetapi kendala yang timbul 

adalah, guru yang mengajar belum siap dengan penerapan kurikulum 2004 

(KBK), yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. 

Pemahaman yang kurang tentang kurikulum 2004 (KBK) menimbulkan 

kesulitan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam KBK yaitu siswa yang 

berkompetensi.  

Perbedaan beban mengajar guru sejarah SMP Negeri di kecamatan 

Bawang dalam menghadapi kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004 sangat 

kompleks, agar lebih mudah mendeskripsikannya peneliti membagi menjadi 

dua yaitu beban mengajar dalam kurikulum 1994 dan beban mengajar dalam 

kurikulum 2004 (KBK). 

1. Kurikulum 1994 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Sebelum melaksanakan pembelajaran guru harus mempersiapkan  

program tahunan, program semester, dan satuan pelajaran atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan SATPEL, yang di dalamnya mencakup aspek tujuan 

umum pembelajaran, tujuan khusus pembelajaran, materi pelajaran, metode 
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mengajar serta alat atau sumber pembelajaran dan penilaian (Wawancara 

dengan Sugiyanto, tanggal 15 Oktober 2005). 

Manfaat dari satuan pelajaran adalah sebagai pedoman dalam 

melaksanakan pembelajaran seperti memilih metode mengajar, memilih 

sumber belajar, dan penilaian. Sebenarnya dalam membuat satuan pelajaran 

tidak mengalami kesulitan kecuali waktu, sebab materi pelajaran sudah 

ditentukan oleh pemerintah guru hanya memilih metode mengajar yang 

tepat. Karena keterbatasan waktu sehingga dalam menyusun satuan 

pelajaran guru terbiasa dengan pola yang praktis yaitu tidak membuat tetapi 

menunggu contoh dari guru lain atau dari Depdiknas (Wawancara dengan 

Sugiyanto, tanggal 15 Oktober 2005). 

Satuan pelajaran adalah rangkaian pembelajaran yang di dalamnya 

mencakup tujuan umum dan khusus yang ingin dicapai, materi yang akan 

diajarkan, metode yang digunakan dalam mengajar dan jenis penilaian. 

Kesulitan dalam menyusun satuan pelajaran adalah hambatan yang berasal 

dari guru yang masih kurang kreatif, keterbatasan waktu yaitu kesulitan 

untuk membagi antara materi yang banyak dengan waktu yang sedikit 

(Wawancara dengan Umar Hamzah, tanggal 24 November 2005). 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

perencanaan pembelajaran dalam kurikulum 1994 antara lain program 

tahunan, program semester serta satuan pelajaran. Isi dari satuan pelajaran 

adalah tujuan umum, tujuan khusus pembelajaran, materi pelajaran, metode 

dan penilaian. Kesulitan dalam menyusun satuan pelajaran adalah 
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keterbatasan waktu, tenaga guru, dan kebiasaan guru yang kurang baik yaitu 

selalu menunggu contoh dari Depdiknas. 

b. Materi Pelajaran 

Dalam kurikulum 1994 materi pelajaran telah ditentukan oleh 

pemerintah, materi pelajaran sama untuk semua sekolah sehingga tugas guru 

hanya menyampaikan semua materi pelajaran pada peserta didik. Dalam 

menyampaikan materi pelajaran, guru memiliki tanggungjawab untuk dapat 

menyampaikan semua materi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi 

dalam menyampaikan semua materi pelajaran guru mengalami kesulitan 

yaitu semua materi pelajaran tidak dapat disampaikan pada peserta didik 

karena materi pelajaran banyak sedangkan waktu yang ditentukan sedikit 

(Wawancara dengan Suguyanto, tanggal 15 OKtober 2005). 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Umar Hamzah bahwa 

dalam kurikulum 1994 materi telah ditentukan oleh pemerintah, guru hanya 

menyampaikan pada siswa. Tetapi kesulitannya adalah tidak seimbangnya 

antara materi dengan alokasi waktu, yaitu materi banyak sedangkan alokasi 

waktu sedikit (Wawancara dengan Umar Hamzah, tanggal 24 November 

2005). 

Dari dua pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam 

kurikulum 1994 materi pelajaran telah ditentukan oleh pemerintah, target 

guru adalah menyampaikan materi pada peserta didik. Tetapi kesulitan yang 

dihadapi guru adalah banyaknya materi pelajaran sedangkan alokasi 
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waktunya sedikit sehingga semua materi tidak dapat disampaikan pada 

siswa. 

c. Proses Pengajaran 

Proses pembelajaran sejarah dalam kurikulum 1994 yang 

menekankan pada cara belajar siswa aktif (CBSA). Dalam proses belajar 

mengajar, siswa bukanlah sebagai obyek didik yang dapat dibentuk 

sekehendak hati guru. Tetapi lebih dari itu, siswa adalah subyek utama 

dalam rangka penyelenggaraan  pendidikan, sehingga dalam pembelajaran 

guru diharapkan tidak sekedar mentransfer informasi saja, melainkan siswa 

diajak untuk berinteraksi dalam proses belajar mengajar (Wawancara 

dengan Sugiyanto, tanggal 15 Oktober 2005). 

Dalam proses pembelajaran cara belajar siswa aktif (CBSA) pada 

kenyataannya tidak benar-benar diterapkan oleh guru seperti yang 

diharapkan kurikulum 1994. Hal tersebut disebabkan kurangnya kreatifitas 

guru dalam mengembangkan metode mengajar, serta sarana dan prasarana 

yang tersedia di sekolah. Dalam pembelajaran guru hanya menggunakan 

metode yang monoton yaitu ceramah. Dengan metode mengajar yang 

monoton yaitu ceramah, menyebabkan kebosanan pada siswa terhadap mata 

pelajaran sejarah (Wawancara dengan Sugiyanto, tanggal 15 Oktober 20050. 

Pada kurikulum 1994 pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan 

menguasai materi pelajaran, guru berfungsi sebagai pusat pembelajaran. 

Dalam kurikulum 1994 guru kurang menyadari peranannya untuk 

menumbuhkan pemahaman materi kepada siswanya melainkan hanya 
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sekedar transfer atau memindahkan, menyampaikan materi pelajaran yang 

sifatnya hafalan, sedangkan kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam 

menghafal tanggal, tahun peristiwa, dan fakta-fakta sejarah (Wawancara 

dengan Erniyati, tanggal 19 Oktober 2005). 

Dengan metode mengajar yang monoton yaitu ceramah, 

menimbulkan kebosanan pada siswa terhadap mata pelajaran sejarah. 

Sehingga dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. Dalam proses belajar mengajar banyak siswa 

yang tidak memperhatikan guru, mereka sibuk dengan kegiatannya sendiri 

seperti menggambar, corat coret di kertas, dan menulis yang tidak ada 

hubungannya dengan materi yang sedang dijelaskan (Wawancara dengan 

Erniyati, tanggal 19 Oktober 2005). 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Umar Hamzah bahwa 

dalam kurikulum 1994 pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan 

menguasai materi pelajaran, sehingga guru dalam pembelajaran hanya 

mengejar ketuntasan materi pelajaran tanpa memperhatikan hasi belajar 

siswa yang berupa pengetahuan. Hal tersebut disebabkan  tidak 

seimbangnya antara banyaknya materi dengan alokasi waktu serta sarana 

dan prasarana yang ada di sekolah (Wawancara dengan Umar Hamzah, 

tanggal 24 November 2005) 

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

proses pembelajaran kurikulum 1994 bersifat klasikal dengan tujuan 

menguasai materi pelajaran, dan guru sebagai pusat pebelajaran. Dalam 



 
 
 
 

 

50

proses pembelajaran, guru kurang menyadari peranannya untuk 

menumbuhkan pemahaman materi pada siswa. Dengan metode mengajar 

yang monoton yaitu ceramah menyebabkan kebosanan pada siswa terhadap 

mata pelajaran sejarah, guru hanya mengejar ketuntasan materi pelajaran 

tanpa memperhatikan hasil belajar siswa. Hal tersebut disebabkan karena 

tidak seimbangnya antara banyaknya materi pelajaran dengan alokasi waktu 

serta kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di sekalah. 

d. Evaluasi atau Sistem Penilaian 

Evaluasi hasil belajar siswa dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

kurikum 1994 (CBSA) menekankan pada kemampuan kognitif. Untuk 

mendapatkan penilaian tersebut  dapat dilakukan dengan penilaian tertulis 

(Waawancara dengan Suguyanto, tanggal 15 Oktober 2005). 

Penilaian tertulis dapat berupa ulangan harian, ulangan umum dan 

ujian akhir. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan 

nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Pelaksanaan 

evaluasi tidak mengalami kesulitan, karena hal tersebut telah berlangsung 

lama. Sehingga proses evaluasi guru tidak mengalami kesulitan (Wawancara 

dengan Sugiyanto, tanggal 15 Oktober 2005). 

Uraian serupa juga dikemukakan oleh Umar Hamzah bahwa 

evaluasi hasil belajar pada kurikulum 1994 menekankan pada kemampuan 

kognitif. Penilaian kognitif dapat diperoleh dari hasil ulangan harian, 

ulangan umum dan ujian akhir serta penyelesaian tugas-tugas rumah (PR). 

Bentuk soal atau tes yang biasa digunakan kaitannya dengan evaluasi belajar 



 
 
 
 

 

51

sejarah adalah pilihan ganda dan essay (Wawancara dengan Umar Hamzah, 

tanggal 24 November 2005). 

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

guru sejarah tidak mengalami kesulitan dalam membuat dan mengadakan 

evaluasi hasil belajar siswa. Aspek penilaian pada kurikulum 1994 

menekankan pada aspek kognitif. Teknik penilaian aspek kognitif diperoleh 

dari hasil tes tertulis dan tugas-tugas siswa. Tes tertulis dapat berupa 

ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir, sedangkan tugas siswa dapat 

berupa pekerjaan rumah. Kesulitan dalam pelaksanaan evaluasi adalah 

keterbatasan waktu dan tenaga guru yang dikarenakan tidak seimbangnya 

antara jumlah siswa dengan guru.      

2. Kurikulum 2004 (KBK)                    

a. Perencanaan Pembelajaran 

Sebelum melaksanakan  pembelajaran  guru harus mempersiapkan 

atau merencanakan pembelajaran meliputi perencanaan program tahunan, 

program semester, program mingguan, program harian dan silabus. Untuk 

program tahunan, semester, mingguan, dan harian tersebut disusun dengan 

acuan kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Sedangkan silabus disusun dengan mengacu pada standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan materi pokok yang telah ditetapkan pemerintah untuk 

dikembangkan sendiri oleh sekolah atau guru (Wawancara dengan 

Sugiyanto, tanggal 15 Oktober 2005). 
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Isi silabus sangat komplek, terdiri dari standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok, strategi pembelajaran (tatap 

muka dan pengalaman belajar), alokasi waktu, sumber belajar, penilaian. 

Bagian-bagian tersebut dikemas dalam dua rangkaian tabel. Manfaat dari 

silabus adalah sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih 

lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan 

pembelajaran, dan pengembangan sistem nilai (Wawancara dengan 

Sugiyanto, tanggal 15 Oktober 2005). 

Kesulitan-kesulitan dalam penyusunan silabus adalah keterbatasan 

waktu, tenaga dan biaya, sehingga dalam menyusun silabus guru terbiasa 

dengan pola praktis yaitu menunggu silabus dari Depdiknas, Dinas 

Pendidikan Kabupaten, atau dari MGMP (Wawancara dengan Sugiyanto, 

tanggal 15 Oktober 2005). 

Silabus adalah rangkaian dari program-program kerja yang ada 

dalam kurikulum berbasis kompetensi, dimana terdapat standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar, indikator, alokasi 

waktu, sumber belajar dan penilaian. Dalam menyusun silabus memerlukan 

guru yang professional terkait dengan perencanaan metode atau strategi 

pembelajaran, media pembelajaran, serta sistem penilaian yang sesuai 

dengan kondisi dan potensi siswa masing-masing. Kesulitan-kesulitan dalam 

penyusunan silabus adalah hambatan yang bersal dari guru yang masih 

kurang kreatif dalam menyusun silabus, hal ini terkait dengan keterbatasan 
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pengetahuan, wawasan dan sarana (Wawancara dengan Moh Arifin, tanggal 

19 Oktober 2005). 

Dari pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa implikasi  

kurikulum berbasis kompetensi pada perencanaan pembelajaran adalah 

pengembangan program tahunan, semester, dan silabus. Silabus adalah 

acuan untuk merencanakan dan pelaksanaan pembelajaran secara berurutan 

yaitu dengan urutan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi 

pokok atau uraian materi, pengalaman belajar, alokasi waktu, sumber belajar 

dan penilaian. Dalam penyusunan silabus diperlukan guru yang profesional 

dalam arti guru yang memiliki kreatifitas yang tinggi dalam merencanakan 

metode, dan media pembelajaran serta sistem penilaiannya. Kesulitan dalam 

menyusun silabus adalah keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya sehingga 

dalam menyusun silabus guru terbiasa dengan pola praktis yaitu meniru dari 

buku-buku dan menunggu dari Depdiknas atau Dinas Pendidikan 

Kabupaten.           

b. Materi Pelajaran 

Terkait dengan beban dari segi materi atau bahan pelajaran pada 

dasarnya guru sejarah SMP perlu memperhatikan ,bahwa dengan 

diterapkannya kurikulum 2004 (KBK) guru tidak boleh hanya tergantung 

pada buku pelajaran saja. Tetapi guru juga dapat mencari bahan atau materi 

dengan cara mencermati standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

diharapkan oleh kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian guru mencari 

referensi buku-buku yang sesuai, misalnya dari majalah, Koran, kliping atau 
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sumber belajar lain yang mendukung tercapainya kompetensi yang 

diharapkan (Wawancara dengan Sugiyanto, tanggal 15 Oktober 2005). 

Menurut Sugiyanto guru sejarah SMP Negeri  di Kecamatan 

Bawang kesulitan untuk mencari bahan atau materi pelajaran yang 

disebabkan lokasi sekolah jauh dari sarana dan prasarana yang mendukung 

dalam proses belajar mengajar. Selain itu buku-buku yang sudah berbasis 

kompetensi  sebagai sumber belajar masih jarang yang memiliki bahkan 

tidak ada yang memiliki karena terbentur oleh minimnya dana ( Wawancara 

dengan Sugiyanto, tanggal 15 Oktober 2005). 

Penentuan standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar 

materi pokok ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan 

penentuan materi pembelajaran, indikator pencapaian dan penilaian 

dikembangkan oleh masing-masing daerah atau sekolah. Kesulitan-kesulitan 

dalam pengembangan materi atau bahan pelajaran adalah kurangnya sarana 

yang ada yaitu kurangnya buku-buku yang ada di sekolah, tenaga, waktu 

dan minimnya dana (Wawancara dengan Anang Junianta, tanggal 17 

Oktober 2005). 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

dalam pengembangan materi guru dituntut untuk dapat mencari, memilih 

sarana yang menunjang dalam mengembangkan materi misalnya buku-buku 

sejarah, majalah, koran yang dapat mendukung guru dalam mengembangkan 

materi pelajaran. Kesulitan dalam mengembangkan materi pelajaran adalah 

kurangnya sarana dan prasarana, tenaga, waktu dan biaya.   
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c. Proses Pengajaran 

Proses pembelajaran dengan sistem KBK lebih menuntut guru lebih 

kreatif dalam mengkondisikan lingkungan belajar sehingga menunjang 

terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Disini guru sebagai 

motivator atau inovator sedangkan siswa sebagai subyeknya dalam proses 

pembelajaran (Wawancara dengan Umar Hamzah, tanggal 24 November 

2005). 

Dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas 

dibutuhkan kreatifitas guru dalam menerapkan metode dan penggunaan 

media yang baik. Metode yang paling tepat digunakan dalam proses 

pembelajaran adalah metode bervariasi. Sedangkan media yang digunakan 

dalam proses pembelajaran berfungsi untuk merangsang siswa agar lebih 

giat belajar dan memusatkan perhatiannya pada pembelajaran. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam memilih media adalah kesesuaian media dengan 

tujuan, materi, pengalaman siswa, kemampuan guru sendiri, efektifitas dan 

efisiensinya (Wawancara dengan Umar Hamzah, tanggal 24 November 

2005). 

Kesulitan dalam proses pembelajaran adalah berasal dari siswa, 

dimana siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan 

karena siswa masih terbiasa dengan kultur lama dan terbiasa dengan model 

transfer, latar belakang siswa yang dari tingkat pendidikan sebelumnya tidak 

pernah mengenal metode pembelajaran yang lain. Hambatan lain adalah 

kurangnya sarana dan prasarana sekolah sehingga metode dan media yang 
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bervariasi belum dapat dilaksanakan (Wawancara dengan Umar Hamzah, 

tanggal 24 November 2005).      

Dalam kurikulum 2004 (KBK), seorang guru mendapat keluasan 

untuk mengolah sistem pembelajaran secara maksimal, misalnya dalam hal 

model pembelajaran yang digunakan dapat memakai model yang diinginkan 

dalam rangka mengembangkan kompetensi sisiwa yang menyenangkan. 

Guru tidak harus terpaku lagi pada satu model pembelajaran yang 

diterapkan sehingga cenderung monoton. Sebaliknya termasuk guru sejarah 

dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, 

presentasi, tanya jawab maupun model pembelajaran lainnya (Wawancara 

dengan Erniyati, tanggal 19 Oktober 2005). 

Kesulitan dalam proses pembelajaran adalah kemampuan siswa 

yang terbatas dan kurangnya motivasi belajar siswa, sehingga siswa kurang 

aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah, sehingga guru juga kesulitan untuk mengembangkan 

metode pembelajarannya (Wawancara dengan Erniyati, tanggal 19 Oktober 

2005). 

Pembelajaran sejarah dengan sistem KBK ini tidak harus 

dilaksanakan di dalam kelas, tetapi juga bisa dilaksanakan di luar kelas, 

misalnya di perpustakaan, halaman sekolah bahkan bisa keluar dari sekolah 

seperti kunjungan ke museum atau tempat-tempat peninggalan sejarah. Pada 

intinya guru harus dapat membuat siswa tertarik dan senang terhadap 

pelajaran dan dapat merangsang kreatifitas siswa sehingga dari pengalaman 



 
 
 
 

 

57

belajarnya tersebut dapat tercapai life skill atau kecakapan hidup 

(Wawancara dengan Moh Arifin, tanggal 19 Oktober 2005). 

Kesulitan di dalam proses pembelajaran adalah keterbatasan sarana 

dan prasarana pembelajaran, keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga 

penerapan metode dan media kurang variatif. Hambatan juga muncul dari 

siswa sendiri yaitu rendahnya motivasi belajar siswa. Disamping itu, alokasi 

waktu pembelajaran sedikit, sehingga guru sulit untuk memberikan materi 

dengan waktu yang terbatas (Wawancara dengan Moh Arifin, tanggal 19 

Oktober 2005). 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

dalam proses pembelajaran guru harus memperhatikan unsur metode dan 

media yang bervariasi dan beragam sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan baik, efektif dan efisien. Proses pembelajaran tidak 

harus dilakukan di dalam kelas melainkan juga di luar kelas bahkan luar 

sekolah. Hambatan dalam proses pembelajaran adalah metode dan media 

pembelajaran yang kurang kreatif dan beragam yang disebabkan oleh 

keterbatasan tenaga, biaya, sarana dan prasarana serta hambatan dari siswa 

yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, serta alokasi waktu yang 

sedikit sedangkan materi banyak.      

d. Evaluasi atau Sistem Penilaian 

Dalam evaluasi hasil belajar mata pelajaran sejarah  kaitannya 

dengan kurikulum berbasis kompetensi menyangkut aspek kognitif dan 

afektif. Untuk mata pelajaran sejarah kompetensi dasarnya tidak menuntut 
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kecakapan penelitian maka penilaian psikomotorik tidak ada. Sedangkan 

langkah-langkah dalam penelitian sejarah hanya merupakan pengalaman 

belajar yang didapat oleh siswa (Wawancara dengan Erniyati, tanggal 19 

Oktober 2005). 

Evaluasi yang bersifat penilaian kelas dilakukan dengan ulangan 

harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Sedangkan performasi didapatkan di 

dalam kelas yaitu dengan pengamatan keaktifan siswa. Terkait dengan 

penilaian performasi, guru dituntut untuk mengamati tiap-tiap siswa 

sehingga guru harus mengenal semua sisiwa. Siswa yang aktif diberi nilai 

tambahan sehingga menjadi motivasi bagi siswa-siswa yang lain. Keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari kemampuan kerja siswa 

seperti sering bertanya, berpendapat, tampil di depan kelas (Wawancara 

dengan Erniyati, tanggal 19 Oktober 2005). 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Umar Hamzah, bahwa 

evaluasi hasil belajar memuat aspek kognitif dan afektif. Penilaian kognitif 

dapat diperoleh dari hasil ulangan harian, semester, akhir semester, serta 

tugas-tugas rumah dan tagihan. Bentuk instrumen tes  yang biasa digunakan 

dalam kaitannya dengan pelajaran sejarah adalah pilihan ganda dan essay. 

Sedangkan dalam bentuk tagihan, ada beberapa jenis tagiahan  antara lain : 

1. Pertanyaan lisan, pertanyaan lisan dalam pembelajaran sejarah di SMP 

Negeri yang penulis teliti sering dilakukan. Pertanyaan lisan dalam 

proses kegiatan belajar mengajar biasanya diajukan terhadap peserta 

didik untuk mengetahui pemahaman tentang hal-hal yang berupa konsep-
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konsep maupun prinsip-prinsip tertentu dari materi pokok bahasan bidang 

studi sejarah. 

2. Kuis, bentuk penilaian seperti kuis biasanya berupa isian singkat dan 

menanyakan hal-hal yang penting saja. Bentuk penilaian berupa kuis 

kadang-kadang dilakukan oleh para guru sejarah untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan siswa terhadap pokok bahasan baik yang akan 

maupun yang telah diajarkan.  

3. Tugas individu, merupakan jenis tagihan yang biasanya juga digunakan 

dalam penilaian mata pelajaran sejarah. Berdasarkan wawancara dengan 

guru-guru sejarah di SMP Negeri yang penulis teliti, jenis tagihan ini 

biasanya berupa pengerjaan soal-soal yang terdapat dalam Lembar Kerja 

Siswa (LKS).  

4. Tugas kelompok, pemberian tugas kelompok tidak sering diberikan, 

tetapi kadang-kadang juga diberikan misalnya telaah terhadap suatu tema 

tertentu dalam diskusi kelompok, setelah didiskusikan di depan kelas, 

kemudian hasil diskusi kelompok tersebut diserahkan pada guru.     

5. Ulangan harian, mengenai ulangan harian yang dilakukan guru sejarah di 

SMP Negeri yang penulis teliti mengatakan, bahwa ulangan harian 

dilakukan minimal tiga kali dalam satu semester. 

Sedangkan penilaian afektif dapat diperoleh dari pengamatan 

terhadap kedisiplinan, seperti kedisiplinan dalam mengikuti proses 

pembelajaran, kedisiplinan mengumpulkan tugas-tugas, serta pengamatan 

terhadap kerja sama siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
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pelaksanaan evaluasi adalah menyangkut kedalaman materi, kompetensi 

dasar, dan ketuntasan belajar (Wawancara dengan Umar Hamzah, tanggal24 

November 2005). 

Mengenai sistem ketuntasan belajar, diperoleh keterangan bahwa 

siswa yang mendapat nilai kurang dari 60 harus mengikuti remidi, 

sedangkan bagi siswa yang mendapat nilai lebih dari 60 mengikuti program 

pengayaan. Pelaksanaan remidi dan pengayaan dilakukan satu minggu 

setelah ulangan harian (Wawancara dengan Umar Hamzah, tanggal 24 

November 2005). 

Kesulitan dalam pelaksanaan evaluasi adalah keterbatasan waktu, 

biaya, dan tenaga guru yang disebabkan karena tidak berimbangnya antara 

jumlah siswa dengan guru (Wawancara dengan Umar Hamzah, tanggal 24 

November 2005). 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

guru sejarah harus membuat dan melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa. 

Aspek penilaian meliputi aspek kognitif dan aspek afektif, penilaian kognitif 

dapat diperoleh dari hasil tes tertulis atauhasil dari tugas-tugas siswa. 

Sedangkan penilaian afektif dapat diperoleh dari sikap siswa, seperti  

kedisiplinan, kerja sama dengan siswa lain, kecakapan bertanya. Dalam 

pelaksanaan evaluasi harus memperhatikan kedalaman materi, kompetensi 

dasar dan ketuntasan belajar. Kesulitan dalam pelaksanaan evaluasi adalah 

adanya keterbatasan waktu dan tenaga guru yang disebabkan tidak 

seimbangnya antara jumlah siswa dengan guru. 
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B. Pembahasan 

Perbedaan Beban Mengajar Guru Sejarah SMP Dalam Menghadapi 

Kurikulum 1994 Dengan Kurikulum 2004 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Pada kurikulum 1994 guru menyusun perencanaan pembelajaran 

seperti program satuan pelajaran sebagai pedoman dalam pembelajaran. Dalam 

penyusunan satuan pembelajaran guru sejarah SMP Negeri di kecamatan 

Bawang tidak mengalami kesulitan. Hal tersebut disebabkan karena kurikulum 

1994 bukan merupakan hal yang baru bagi guru, sehingga dalam penyusunan 

satuan pelajaran sudah terbiasa dengan hal-hal yang ada dalam kurikulum 

1994. 

Sebelum tahun ajaran baru, guru sejarah SMP Negeri di kecamatan 

Bawang melakukan perencanaan terhadap program tahunan, program semester, 

program mingguan dan program harian atau program pembelajaran tiap pokok 

bahasan yang ada dalam KBK. Dimana untuk program pembelajaran setiap 

pokok bahasan disusun dalam bentuk rencana pembelajaran. Perencanaan 

program-program pembelajaran tersebut telah dapat dirumuskan dengan baik 

oleh guru sejarah SMP Negeri yang ada di kecamatan Bawang. 

Dalam kurikulum berbasis kompetensi terdapat adanya pengembangan 

silabus. Guru sejarah SMP Negeri 1 dan 2 Bawang tidak membuat silabus 

sendiri, melainkan menggunakan contoh silabus dari Depdiknas. Dengan 

demikian dari segi perencanaan pembelajaran yaitu pengembangan silabus 

belum sesuai dengan yang diharapkan dalam kurikulum berbasis kompetensi. 
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Sedangkan di SMP Negeri 3 Bawang dalam kaitannya dengan 

perencanaan pembelajaran dan pengembangan silabus sudah cukup baik. Hasil 

pengembangan silabus tersebut adalah hasil dari kreatifitas guru sejarah SMP 

Negeri 3 Bawang, bukan contoh dari Depdiknas. 

Dari deskripsi dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pada 

kurikulum 1994 kaitannya dengan perencanaan pembelajaran sejarah, guru 

tidak mengalami kesulitan. Hal tersebut disebabkan karena kurikulum 1994 

merupakan hal yang baru bagi guru. Sedangkan dalam kurikulum 2004 (KBK) 

kaitannya dengan perencanaan program pembelajaran yang terdiri atas program 

tahunan, program semester, program mingguan dan harian yang dilakukan guru 

sejarah SMP Negeri 1, 2 dan 3 Bawang telah dapat dirumuskan dengan baik. 

Tetapi dari segi penyusunan silabus SMP Negeri 1 dan 2 Bawang belum sesuai 

dengan yang diharapkan dalam KBK, karena silabus yang dipakai sebagai 

pedoman pembelajaran masih berasal dari Depdiknas. Sedangkan untuk SMP 

Negeri 3 Bawang, penyusunan silabusnya cukup baik sesuai dengan kriteria 

KBK, karena penyusunannya berdasarkan kreatifitas atau kemandirian guru, 

meskipaun dalam penyusunan pengalaman belajar dalam silabus tersebut 

kurang beragam. Kesulitan dalam menyusun silabus adalah keterbatasan 

waktu, tenaga dan biaya dari guru. 

b. Materi Pelajaran 

Dalam kurikulum 1994 materi pembelajaran ditentukan pemerintah, 

sehingga materi pelajaran sama untuk semua sekolah. Guru hanya 

menyampaikan semua materi pelajaran. Kesulitannya adalah tidak 
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seimbangnya antara banyaknya materi pelajaran dengan alokasi waktu sedikit. 

Sedangkan dalam kurikulum 2004 pemerintah hanya menetukan materi pokok, 

dan materi pembelajaran ditentukan oleh sekolah berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Sehingga guru dituntut untuk 

mengembangkan materi pembelajaran dengan cara mencermati standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan KBK. Kemudian guru 

mencari referensi yang sesuai seperti buku-buku sejarah, majalah, koran, 

kliping atau sumber lain yang mendukung tercapainya kompetensi yang 

diharapkan. Kesulitan dalam mengembangkan materi pembelajaran adalah 

kurangnya sarana dan prasarana, tenaga, waktu dan biaya. 

Dari deskripsi dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa dalam 

kurikulum 1994 materi pembelajaran ditentukan pemerintah. Sedangkan dalam 

kurikulum 2004 (KBK) pemerintah hanya menentukan materi pokok, guru 

dituntut untuk mengembangkan materi pembelajaran dengan dasar sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kesulitan guru dalam 

mengembangkan materi pembelajaran adalah kurangya sarana dan prasarana, 

tenaga, waktu dan biaya. 

c. Proses Pembelajaran 

Salah satu karakteristik dari kurikulum 1994 kaitannnya dengan 

metode mengajar adalah ceramah, sedangkan karakteristik kurikulum berbasis 

kompetensi yaitu penggunaan berbagai sumber belajar, maka dalam proses 

pembelajaran tidak monoton. Proses pembelajaran di SMP Negeri yang ada di 
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kecamatan Bawang, dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya 

jawab. 

Pelaksanaan metode ceramah meliputi kegiatan pembuka, dilanjutkan 

kegiatan inti dan diakhiri dengan menutup pelajaran. Dengan metode nengajar 

tersebut menyebabkan pembelajaran menjadi monoton, sehingga kebanyakan 

siswa merasa bosan terhadap mata pelajaran sejarah. Dalam proses 

pembelajaran ada siswa yang membuat corat-coretan, menggambar, dan 

menulis kalimat yang tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang 

dijelaskan. Sedangkan siswa yang masih tetap mendengarkan penjelasan guru 

dan menahan kantuk beralasan duduknya paling depan karena takut dan malu 

bila ditegur guru, dan ada yang beralasan dapat memahami materi kalau 

dijelaskan terlebih dahulu. 

Sedangkan langkah-langkah pelaksanaan diskusi yaitu setelah 

melakukan kegiatan rutin, guru biasanya langsung membagi siswa kedalam 

kelompok-kelompok diskusi, kemudian memberikan permasalahan yang harus 

didiskusikan. Setelah diskusi kelompok selesai sesuai dengan batas waktu yang 

diberikan guru, dilanjutkan dengan pembahasan bersama guru. Dengan metode 

ini proses pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru, melainkan siswa yang 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran tersebut. 

Metode tanya jawab dilaksanakan dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Biasanya 

sebelum metode ini dilakukan, guru memberikan informasi atau tugas 

membaca terlebih dahulu kepada siswa. 
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Kesulitan dalam pelaksanaan proses pembelajaran adalah kurangnnya 

keaktifan siswa, baik keaktifan bertanya, mengungkaokan pendapat. Hal ini 

disebabkan karena kultur yang menjadi penghalang dalam meningkatkan 

keberanian siswa untuk bertanya dan juga karena siswa sudah terbiasa dengan 

kurikulum 1994 dimana mereka cenderung menerima begitu saja materi 

pelajaran dari guru yang disampaikan melalui metode ceramah. Selain itu 

kemampuan siswa dari SD (sekolah dasar) kurang begitu baik. 

Dari deskripsi dan analisis data dapat disimpulkan bahwa dalam 

kurikulum 1994 dengan metode mengajar ceramah dapat menimbulkan pada 

siswa. Sedangkan proses pembelajaran dalam KBK menggunakan berbagai 

sumber, sehingga metode mengajar yang digunakan juga bervariasi seperti 

ceramah, diskusi dan tanya jawab. Sedangkan kesulitan yang dihadapi adalah 

siwa kurang aktif dalam proses pembelajaran, sehingga guru selalu memberi 

motivasi kepada siswa, dan juga guru kurang kreatif dalam penyediaan strategi 

atau metode serta media pembelajaran yang disebabkan oleh keterbatasan 

waktu, tenaga, biaya serta sarana dan prasarana sekolah serta alokasi waktu 

yang relatif sedikit sedangkan materi banyak.  

d. Evaluasi Hasil Belajar 

Dalam kurikulum 1994 pelaksanaan evaluasi tidak mengalami 

kesulitan, karena aspek penilaiannya yang tidak begitu rumit yaitu hanya 

menekankan pada aspek kognitif. Sedangkan evaluasi hasil belajar mata 

pelajaran sejarah dalam KBK menyangkut aspek kognitif dan aspek afektif. 

Untuk mendapatkan penilaian tersebut dilakukan dengan tes dan non-tes. 
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Tes dilakukan melalui tes tertulis atau lisan. Tes tertulis biasa 

dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir atau 

hasil dari tugas-tugas rumah (PR). Sedangkan non-tes menyangkut aspek 

afektif didapatkan pada pengamatan terhadap keaktifan siswa, kerja sama, 

kedisiplinan dalam penyelesaian tugas. Terkait dengan aspek afektif, yang 

dilakukan guru adalah mengamati kompetensi tiap-tiap siswa selam proses 

pembelajaran. Siswa yang aktif diberikan reward atau nilai tambah sehingga 

menjadi motivasi bagi siswa yang kurang aktif untuk kemudian berusaha lagi 

dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat 

dilihat dari kemampuan kerja siswa seperti sering bertanya, berpendapat dan 

berani tampil di depan kelas. 

Dalam sistem evaluasi ini dikenal dengan adanya sistem belajar tuntas. 

Mngenai sistem belajar tuntas, di SMP Negeri yang ada di kecamatan Bawang 

sudah sesuai dengan SKBM (standar ketuntasan belajar minimum), dimana 

dalam mata pelajaran sejarah bahwa siswa yang mendapat nilai kurang dari 60 

harus mengikuti remidi, sedangkan bagi siswa yang mendapat nilai lebih dari 

60 mengikuti program pengayaan. Pelaksanaan remidi dan pengayaan 

dilakukan di luar jam pelajaran. Hasil evaluasi siswa tersebut 

didokumentasikan dalam bentuk lembar hasil belajar siswa (LHBS). 

Dari hasil deskripsi dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan evaluasi kurikulum 1994 lebih mudah dari kurikulum 2004 

(KBK). Sistem evaluasi atau penilaian di SMP Negeri 2 dan 3 Bawang untuk 

mendapatkan aspek kognitif dan afektif berjalan dengan baik. Dimana dalam 



 
 
 
 

 

67

aspek afektif, guru telah benar-benar mengamati sikap dan kompetensi masing-

masing siswa. Hal tersebut disebabkan karena adanya pedoman penilaian dari 

Depdiknas dan ruang kelas yang tidak terlalu besar (±25 orang). Sedangkan 

evaluasi atau penilaian  baik dalam aspek kognitif maupun afektif di SMP 

Negeri 1 Bawang berjalan cukup baik. Dimana pada aspek afektif, guru belum 

dapat mengamati sikap dan kompetensi masing-masing siswa. Hal tersebut 

disebabkan karena ruang kelas yang terlalu besar (±40 orang ). 

 Dengan demikian penerapan kurikulum 2004 (KBK) telah 

memunculkan banyak perbedaan, dan untuk perbedaan antara KBK dengan 

kurikulum 1994 telah penulis jelaskan di BAB II dalam skripsi ini. Sedangkan 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar khususnya bidang studi sejarah di 

SMP Negeri sekecamatan Bawang yang penulis teliti menunjukkan adanya 

beberapa kesulitan. Misalnya dalam pembuatan silabus, proses pembelajaran 

serta evaluasi. 

Kesulitan-kesulitan seperti yang tersebut di atas, diharapkan dapat 

diatasi berbagai pihak misalnya, kepela sekolah dan guru, mereka adalah 

pemegang kunci keberhasilan pelaksanaan KBK. Pelaksanaan KBK tidak 

terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru sejarah. Apabila 

pelaksanaan KBK ingin berjalan dengan optimal maka pihak sekolah harus 

mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi sesuai dengan kemampuan 

sekolah masing-masing. Keberhasilan KBK yang menghasilkan siswa dengan 

seperangkat kompetensi tertentu tetap menjadi harapan kita bersama.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Pemahaman guru tentang kurikulum 1994 dan kurikulum 2004 (KBK). 

Dalam kurikulum 1994 guru belum memahami konsep-konsep yang 

ada di dalamnya dan belum mampu menerapkannya dalam pembelajaran, 

apalagi adanya kurikulum baru (KBK) guru semakin sulit memahami dan 

mengimplementasikan konsep-konsep dasar kurikulum 2004 (KBK) dalam 

pembelajaran.  

2. Perbedaan beban mengajar guru sejarah dalam menghadapi 

kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004 (KBK) di SMP Negeri 

sekecamatan Bawang, Batang. 

a. Guru dalam pelaksanaan kurikulum 1994 masih mengalami masalah yang 

kompleks, apalagi adanya kurikulum baru (KBK) semakin kompleks lagi 

masalah yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga 

beban mengajar guru dalam menghadapi kurikulum 2004 (KBK) sangat 

berat dibandingkan dengan kurikulum 1994. 

b. Kesulitan guru sebenarnya bukan hanya terletak dalam pengembangan 

pembelajaran, materi pelajaran, sarana pembelajaran, serta pengembangan 

alat evaluasi dan pelaksanaannya, tetapi dikarenakan guru belum mampu 

memahami dan mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran 
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B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat peneliti ajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan, khususnya mensosialisasikan 

dan menyediakan sumber dana yang dibutuhkan dalam memfasilitasi 

pelaksanaan kurikulum 2004 (KBK), dan melakukan kontrol serta 

pembinaan terhadap guru dan sekolah-sekolah yang baru melaksanakan 

kurikulum 2004 (KBK). 

2. Mengadakan pelatihan guru terkait dengan kurikulum 2004 (KBK). 

3. Superfisi dari Depdiknas dan kepala sekolah terhadap pelaksanaan 

kurikulum 2004 (KBK).   

4. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran guru 

hendaknya lebih kreatif dalam kaitannya dengan metode dan media 

pembelajaran. 

5. Sekolah sebaiknya lebih meningkatkan sarana dan prasarana sekolah 

sehingga pelaksanaan KBK dapat berjalan secara optimal. 
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