
 i  

PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) 
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

DASAR DI SD NEGERI BRATAN I 
SURAKARTA 

 
 
 

TESIS 
 

Diajukan kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai Gelar Magister 

Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 

SUTRISNO 
NIM : Q 100 040 131 

 
 

 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2006 



 

 

1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

        Perkembangan kehidupan manusia dewasa ini yang telah ditandai dengan 

adanya berbagai ketimpangan dalam kehidupan seperti krisis moral,  akhlak, jati 

diri bangsa, sosial politik dan ekonomi, menutut sikap suatu bangsa untuk segera 

membangun melalui berbagai macam cara antara lain melalui  pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas mental, intelektual, emosional, sosial, dan fisik serta 

ekonomi sebagai sumber kesejahteraan hidup. 

    Perkembangan iptek yang dicapai oleh negara-negara industri telah 

mengalami kemajuan yang sangat pesat (globalisasi teknologi) dan cenderung 

melahirkan beragam kepentingan . Hal ini telah berdampak pada kehidupan, tidak 

jarang menimbulkan kompetisi yang tidak sehat, ketegangan  bahkan berbagai 

konfik fisik, yang antara lain disebabkan semakin melebarnya jurang pemisah 

antara si kaya dan si miskin, semakin memudarnya batas-batas antara tindakan 

yang baik dan yang buruk, benar dan salah, dan lain sebagainya. 

   Permasalahan lain yang tak kalah pentingnya, yaitu semakin terbatasnya  

sumber alam  dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang 

layak pada tingkat lokal maupun nasional,dan persaingan pada tingkat global yang 

menuntut peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.  

    Pemberlakuan Undang Undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 



 

 

2

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat 

dan Daerah sebagai daerah otomom yang antara lain menyatakan Pemerintah Pusat 

berkewenangan dalam menentukan kompetensi siswa, kurikulum dan materi 

pokok penilaian dan kalender pendidikan (Dikpora ,2005:1). 

    Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 antara lain 

menyatakan perlu penyempurnaan sistem pendidikan, penyempurnaan kurikulum 

dan diversifikasi. Tentang gerakan peningkatan mutu pendidikan telah 

dicanangkan oleh presiden RI pada waktu peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 

Mei tahun 2002. Dengan diberlakukannya Undang Undang No 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas maka sistem penyelenggaraan pendidikannya pun harus 

dilakukan perubahan dan penyempurnaan  

    Guna menjawab dan mengatasi permasalahan kehidupan tersebut dan dalam 

rangka otonomi daerah maka, Puskur-Balitbang Depdiknas mengadakan inovasi 

pendidikan melalui perubahan kurikulum menjadi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi, dengan harapan dapat menjadikan para sisiwa kelak mampu 

beradaptasi dan bertahan hidup di dalam lingkungan kehidupan global yang 

dipenuhi berbagai macam persoalan. Hal ini dimungkinkan karena dengan KBK 

para siswa dibekali kompetensi multi demensial–mental, intelektual, emosional, 

sosial, spiritual (multi intelegence) secara berkualitas. 

Menghadapi persoalan inovasi dan peningkatan kualitas mutu pendidikan, 

perlu kiranya dilakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara “kaffah”, 

terutama berkaitan dengan kurikulum serta relevansinya terhadap kebutuhan 
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masyarakat. Artinya perlu ada perubahan yang memberi arah bahwa pendidikan 

merupakan pendekatan dasar dalam proses perbaikan kualitas, untuk itu kegiatan 

pembelajaran  harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (life 

skill atau life competency) yang sesuai dengan lingkungan dan kemampuan peserta 

didik, seperti ; berfikir kritis, kreatif dan inovatif serta efektif dan efesien, 

pemecahan masalah, pengambilan/pembuatan keputusan, kesadaran diri, 

menghindari stress, kerumah-tanggaan, hubungan interpersonal, pemahaman 

berbagai jenis pekerjaan dan kemampuan vokasional.     

Disamping dengan pembekalan kompetensi berfikir kritis, kreatif dan 

inovatif serta pemecahan masalah akan menjadi kuat dalam melakukan 

diskonversi/inkuiri sebagai titik awal penguasaan cara belajar bagaimana berfikir 

dan belajar sepanjang hayat. Sebagaimana visi pendidikan dari UNESCO, yaitu : 

belajar untuk berfikir/mengetahui (learning how to think), belajar bagaimana 

melakukan sesuatu untuk hidup (learning how to do), belajar untuk menjadi diri 

sendiri  (learning how to be), belajar bagaimana belajar untuk hidup (learning how 

to learn), belajar bagaimana hidup bersama (learning how to live together) 

(Dikpora,  2005:2). 

   Sekolah sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai elemen yang saling 

berkaitan satu sama lain didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya 

peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat perlu dikelola, diatur, ditata dan 

diberdayakan agar dapat menghasilkan produk atau output secara optimal dan 

berkualitas.  
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Berkaitan dengan pendidikan ditingkat Sekolah Dasar (SD),  

Depdiknas  memberikan perincian mengenai tujuan pendidikan di sekolah 

 
yaitu: Pertama, meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan 
pada jenjang pendidikan tinggi dan mampu mengembangkan diri sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Kedua, meningkatkan 
kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan 
timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar (Depdiknas, 2001: 
40)  

 
    Tujuan pendidikan dijenjang Sekolah Dasar agar dapat tercapai, maka 

secara internal, sekolah harus memiliki perangkat sumber daya alamiah dan 

sumber daya manusia seperti; kepala sekolah, guru, murid, kurikulum, sarana dan 

prasarana.  Modal yang dipunyai sekolah tersebut harus dapat dikelola dengan cara 

mengarahkan orang-orang agar melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara eksternal, sekolah harus memiliki 

dan berhubungan dengan instansi lain, baik secara vertikal maupun horisontal.  

   Kaitannya dengan tujuan eksternal, sekolah diupayakan memiliki 

stakeholder (yang berkepentingan) seperti; dunia usaha, masyarakat, pemerintah, 

sehingga sekolah tetap harus memiliki sistem pengelolaan yang akurat agar 

mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang 

berkepentingan (Nanang, 2000:2). 

   Kunci utama untuk mencapai keberhasilan tujuan sekolah terletak pada 

kurikulum yang digunakan, karena kurikulum merupakan jantung (sentral) dalam 

proses pendidikan di sekolah. Pendapat ini pernah dikatakan oleh Sukmadinata  

bahwa kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan 
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di sekola (Sukmadinata, 2000: 4). 

Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya 

tujuan pendidikan. Dengan kata lain bahwa kurikulum sebagai alat untuk mencapai 

tujuan pendidikan yaitu pembentukan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup 

bangsa, memegang peranan penting dalam suatu sistem pendidikan, maka 

kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan harus mampu mengantarkan peserta 

didik menjadi manusia yang bertaqwa, cerdas, terampil dan berbudi luhur, berilmu, 

bermoral, tidak hanya sebatas pada mata pelajaran yang harus diberikan kepada 

peserta didik, melainkan juga aktifitas pendidikan yang direncanakan untuk 

dialami, diterima, dan dilakukan seperti kegiatan ekstrakurikuler, minat bakat dan 

sebagainya.  

Upaya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan salah satunya adalah 

dengan pengembangan kurikulum. Untuk itu, pemerintah telah berupaya 

melakukan penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1994 menjadi suplemen 

1999 kemudian disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2004 atau lebih dikenal 

dengan istilah KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Sebelumnya semua 

jenjang pendidikan formal sudah mulai dikenalkan dan diterapkan Sistem 

Pendidikan Berbasis Sekolah (School Based Management) yaitu sistem 

pengelolaan pendidikan yang didasarkan pada kemampuan sekolah. Sistem 

Pendidikan Berbasis Sekolah memberikan kesempatan otoritas manajemen 

pendidikan kepada sekolah untuk mengembangkan kompetensinya secara mandiri 

dan bertanggung jawab. Kewenangan pengelolaan pendidikan tersebut didasarkan 
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pada spesifikasi kompetensi  sekolah.                                                                                                      

Misalnya, sebuah sekolah memiliki keunggulan dalam bidang mata pelajaran 

X, yang ditunjukkan dari hasil lomba baik di tingkat kabupaten maupun nasional, 

nilai rerata ujian akhir yang selalu menonjol bila dibanding dengan sekolah lain, 

munculnya sekolah unggulan atau sekolah terpadu merupakan suatu fenomena 

baru dalam dunia pendidikan yang mengharuskan adanya pengembangan 

kurikulum.  

   Untuk proses implementasi kurikulum berbasis kompetensi jenjang sekolah 

tentunya tidak semudah membalikkan tangan, karena ada banyak unsur yang 

sangat berpengaruh secara signifikan berkaitan dengan implementasi sekolah 

dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang dapat berupa unsur 

sumber daya alamiah sekolah seperti perangkat kurikulum, sarana prasarana, 

keuangan, lingkungan sekolah dan unsur sumber daya manusia seperti kepala 

sekolah, guru, siswa dan wali murid yang berperan dalam kegiatan pendidikan 

baik langsung maupun tidak langsung. 

  Implementasi kurikulum berbasis kompetensi perlu dukungan tenaga kerja 

yang terampil dan berkualitas, agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang 

lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta 

mengefisiensikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. 

Disamping itu dituntut kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengelola 

pendidikan dan pembelajaran dibalik otonomi yang dimilikinya. Artinya, sekolah 

harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf 
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yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang 

menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa mandiri, serta tuntutan dunia 

kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial, dan berkualitas.  

    Di wilayah Surakarta khususnya untuk  Pendidikan Sekolah Dasar sudah 

diterapkan atau diimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi mulai tahun 

pelajaran 2005/2006. Tujuan utama Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah 

memandirikan serta memberdayakan dalam mengembangkan kompetensi yang 

akan disampaikan kepada peserta didik, sesuai dengan kondisi lingkungan (E. 

Mulyasa, 2002:10).  

Hal ini selaras dengan perubahan sistem pendidikan yang baru berjalan 

yakni dari sentralistik menuju desentralistik. Undang-undang Nomor 22 dan 25 

Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, memberi peluang kepada jajaran pendidikan 

untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Sekolah diberi keleluasaan 

untuk mengembangan potensi yang ada , termasuk kompetensi yang diharapkan 

dari peserta didik setelah peserta didik selesai menamatkan salah satu jenjang 

pendidikan.  Sekolah Dasar  Negeri  Bratan 1 Surakarta sesuai dengan arahan dan 

instuksi dari Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta  telah  menerapkan atau 

mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada kelas I dan kelas IV 

pada Tahun Pelajaran 2005/2006, sedang untuk kelas II, III, V dan VI masih 

menggunakan Kurikulum Tahun 1994. 

    SD Negeri Bratan I termasuk Gugus Ronggowarsito yaitu salah satu gugus 

di Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Laweyan. Gugus Ronggowarsito terdiri dari 
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7 SD, SD Negeri Bratan I sebagai SD Inti, sedang SD Imbasnya  adalah  : SD 

Negeri Bratan II, SD Negeri Pajang II, SD Negeri Sayangan , SD Negeri Laweyan 

dan SD Negeri Setono.  

  Prestasi-prestasi yang pernah diraihnya antara lain : Juara I tingkat kota 

Surakarta Marcing Band tahun 2002, Juara II Lomba Karawitan Tingkat Propinsi 

Jawa Tengah tahun 2002, Juara I Lomba Drum Band Tingkat Nasional tahun 2003, 

Juara I Lomba Berseri Tingkat Kota tahun 2004. Sekolah Dasar Negeri Bratan I 

satu-satunya Sekolah Dasar (SD) di Kota Surakarta yang dapat mewakili Lomba 

Gugus tahun 2005 untuk Tingkat Karisedenan Surakarta dan dapat meraih juara I, 

sehingga berhak maju mewakili Karisedenan Surakarta untuk Tingkat Propinsi 

Jawa Tengah pada bulan Oktober tahun 2005 dan meraih juara  IV. 

    Salah satu materi Lomba Gugus Tahun 2005 yang  berkaitan dengan proses 

kegiatan belajar mengajar (KB ) adalah proses pembelajaran Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK). Atas dasar itulah , yang mendorong dan  menarik bagi penulis 

untuk  mengadakan  penelitian berkenaan dengan penerapan/implementasi 

Kurikulum Berbasis Kompetensi, terutama yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran . 

 

B. Fokus 

   Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana ciri-ciri 

penyelenggaraan pembelajaran di SD Negeri Bratan I Surakarta yang sudah 

melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi terhadap Kepala Sekolah, seluruh 
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guru dan karyawan serta siswa di SD Negeri Bratan I Surakarta.  

   Dari fokus utama  tersebut, dapat dirumuskan sub fokus sebagai berikut : 

1. Bagaimana ciri-ciri  pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah 

Dasar Negeri Bratan I Surakarta  ? 

2. Bagaimana ciri-ciri pengelolaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah 

Dasar Negeri Bratan I Surakarta  ? 

3. Bagaimana ciri-ciri sekolah yang telah menyelenggarakan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi  (SD Negeri Bratan I Surakarta) ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

   Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

bagaimana proses implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi di SD Negeri 

Bratan I Surakarta sebagai berikut : 

1. Mengkaji secara mendalam tentang ciri-ciri pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi di Sekolah Dasar Negeri Bratan I Surakarta. 

2. Untuk mengetahui ciri-ciri pengelolaan Kurikulum Berbasis Kompetensi  di 

Sekolah Dasar Negeri Bratan I Surakarta.   

3. Mengkaji secara mendalam tentang ciri-ciri sekolah yang sudah 

menyelenggarakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (SD Negeri Bratan I 

Surakarta). 
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D. Manfaat Penelitian 

     Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang 

bersifat manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut : 

     1. Sebagai bahan evaluasi bagi  Sekolah Dasar Negeri Bratan I  berkenaan dengan  

sudah diterapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

    2. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pihak sekolah (SDN Bratan 1 

Surakarta) dalam mengoptimalisasi peran dan pemberdayaan sekolah dalam 

upaya peningkatan kualitas pendidikan.  

    3. Memberikan kontribusi kepada sekolah-sekolah khususnya di wilayah Surakarta 

berkenaan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi di tingkat Sekolah 

Dasar (SD). 

    4. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

sekolah berkenaan dengan telah diterapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi 

di Wilayah Kota Surakarta khususnya  Pendidikan  di tingkat Sekolah Dasar 

(SD) yang dimulai tahun pelajaran 2005/2006. 

 

E. Daftar Istilah 

  Untuk memberikan gambaran atau pengertian dalam pembahasan penelitian 

ini diperlukan penjelasan tentang beberapa istilah-istilah sebagai berikut : 

    1.  Kurikulum 

    Kurikulum adalah : Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
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penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.  (Pusdiklat Peg.Depdiknas, 2006:304). 

    2.  Kompetensi. 

         Kompetensi adalah sebagai pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Depdiknas, 2003:6). 

3. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

    Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah : Sebagai suatu konsep kurikulum yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-

tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan 

oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi 

tertentu. (Mulyasa, 2004:39). 

    4.  Pendidikan Dasar.   

    Pendidikan Dasar adalah merupakam jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar ini berbentuk Sekolah dasar 

(SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat  serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain 

yang sederajat. 

5. Sekolah Dasar (SD) 

        Sekolah Dasar adalah Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan program 

pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya untuk dapat atau tidak 

dapat melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi.    
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