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Abstrak

Pen,-liiian ini bertu.juan unaiik memperoleh gambaraii tentang kssiapan Fakuhas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Yog_vakarta (FIS UNy) dalam melaksanakan kurikulum
berbasis Lompetensi yane dikenal dengan Kurikulum 2002.

Populasi penelitian terdin dari pengelola fakultas (dekanat, ketua jurusan/program
studi, seketaris jurusair./prograft siiidi, ketua laborato.iurn) dan dosen IIS UN\a Dalan
penelitian ini tidak semua populasi dileiiti tetapi dianbil sebagian diantaranya sebagai
saurpel. Sanpel pengelola berjunlah 16 orang sedangkan dosen I0 orang Teknik
pengumpxlan data menggunakan angket Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif
kuaniiiatil

Dari data yang masuk diperoleh kesimpulan sebegai berikut: (1) penahaman
responden te.hadap konsep KBK cukup baik, (2) pemahaman dosen FIS Ufiy terhadap
proses pembelajaran menggunakan pendekatan kompetensi tergolong rendah sedangkan
pefatranan p€ngelola cukup baik, (3) pcmahaman dos€n FIS terhadap penilaian hasil
belajar 

- 
menggunakan pendehatan komp€tensi tergolong rendab (4) sebaglan besar

responde! berpendapat bah$a upaya sosialisasi KBK png dilakukan FIS ielarna inr
belum memadai, (5) sebagian besar dosen berpendapat bahwa pe.pustakaan dan lab 1,ang
dimiliki. FIS belum cukup untuk mendukung impiementasi KBK, i6) b"jk ,""o*
akademis. qaupun tekris, sebagian besat dosen merasa sudah siap melaicianakan KBK,
(7) sebagian besardosen borpendaDat bahwa hubungan dan kerjasima antan FIS dengtur
pihak luar yang terkail belnn efektif

(ata kunci; kudkulum, kornpetensi, implementasi



I]Ats I

I'ENDAHTILTIAN

-{. Latrr Behkrng llasalah

Fakultas Ilmu Sosial (FlS) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan

salalr satu fakultas di UNY ]ang berperan menghasilkan tenaga kependidikan dan non

kependidikan bidang sosial. Sebagai institusi kependidikan, FIS UNY ikut benanggung

jarvab dalam mengembangkar kualitas surrlber daya manusia Terkait dengan perannya

yang amat strategeis itu, p€mbinaan dan pengembangan FIS IINY harus dilakukan secara

sungguh-sungguh dan terus menerus- Tujuannla untul mencapai keunggulan dalam

menyiapkan sumber daya manusia yang siap berkompetisidiera global.

Fungsi ganda UNY dengan misin)'a menyiapkan tenaga kependidikan dan non

kependidikan harus saling m€ngisi antara kedua progam tersebut. Dalam rangka

mewdudkm lujuan itu perlu diperhatikan kecenderuogao global yang teladi dalam

be.bagai aspek kehidupan. Usaha pengembangao fakultas sebagai lembaga iiendidikan

tinggi, haruslah berorientasi pada al'untabilitas, sustainabilitas, akedilasi, monitoring dan

evaluasi. Akuntabilitas atau pertanggxngja\raban terutama kepada masyarakat pengguna

dan pelanggan (.tnkehol.let). Dalam hal ini terkait dengan layat tidalrya ekistensi

l€mbaga dari penilaian aser, sehingga diperlukan kedasarna yang harmonis antam

fakultas dengan pihak-pihak te.kait, khususnya sekolah, masyarakat serta lembaga-

lembaga lainn),a. Fakultas juga dituntut mampu mandiri dan berproses secara

berkelanjutan (szsrama6le, yang ditunjukkan dengan adanla kemampuan untuk mandiri

dan peningkatan kualitas ddam segala aspekrya. Dalam kaitan itulah diperlukan

akeditasi, monitoring dan evaluasi oleh lembaga-lembaga lain yang berwerang.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui

peB),empumaan kurikulurr. Kurikulum yang tepat diperlukan untuk menyiapkan lulusan

agar memiliki kecerdasan, kedarnaian, keterbukaan, demokratis dan kornpetitif sehingga

dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Itulah sebabnya perbaikan dan

penyempumaan kunkulum menjadi sangat pentrne

Untuk n€ningkafkan keselahteraan maslarakat dip€rlukan sumber daya alam

dan modal yang bersifat fisik. Namun kedua jenis modal tersebut tidak cukup sebab



rnasih diperlukan madal inteleklual, modal sosial, dan k.edibilitas. tserbagai modal

tersebul diFrlukan agcr sisteut pendidikan manipu merespor secara proaktif berbagat

perkembangan yang terjadi, rnisalnya perkembangan bidang informasi, ilmu dan

teknologi, seni srlrta tuntutan desentralisasi. Dengan kuril-uiun yang bgrorientasr'

demikian, maka lembaga pendidikan tidak akan kehilangan reievansi program

pembelajarar dengan kepentinsan peserta didik. Di samping itu, lembag pendidikan

juga tetap memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kurikulum.

Basis kompetensi harus tetap rnenjamin (a) perkembangan k€imanall dan

ketaq$,aan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (b) penguasa4n keterampilan hidup,

kemampuan akademik dan seni, serta (c) pengembangan kepribadian ]'ang hrat dan

berakhlak mulie. Atas dasar itu maka kemudian muncul kurikulum yang berorientasi

pada dimilikinl,a kemaopuan kognitil afektif dal keterampilan sebagai hasil belajar.

Dengan dimilikinya kemampMn yang seimbang antara ketiga aspek tersebut, diharapkan

peserta didik rnemiliki kecakBpan hidup (t{e *i ) y?nl memadai. Kecakapan hidup

inerupakan kemampuan seseorang u0fuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan

hidup 1,ang dihadapinla. Kemampuan itu tidak datang dengan sendidnya, letapi harus

diperoleh sebagai hasil belajar sesuai dengan kurikulum yang dirancang dengan landasan

filosofis, pendidika4 psikologis, dan sosial budaya yang sesuai.

kuflkulum Berbasrs Kompelensi iKBK) merupakan pedoman bagi

pengembanga.r kurikulum di sekolah pada tingkat daerah, termasuk perylsunan silatlus

yang digunakan oietl para grru dalam melai<sanakan tugas mengelola peinbelajamn di

sekolah- Pemahanian KBK di daerah, khususnya bagi para guru mata pelaiaran,

metupakdh sydrat iiutlak agar dapat rnenyusun silabus sesuai dengah kebutuhah sekolah

di daerahnya masing-masing. Konsetuensinya: (a) gllru dituntut untuk teflis{denenrus

nemutalJirldn pengetahuan yang dimiii[inya; (b) kualitas lulusan tiddl cukup diukur

dengar standar lokai sebab perubaha! global telah berpengaruh besar terhadap kehidupan

ekonomi bangsa; (c) lulusan sekolah dituntut memiliki pengetahuan dengan kompelensi

tingkat tinggi karena dunia industri sudah dikembangkan dengan berbasis kompetensi.

Fungsi pendidikan diperluas, tidak hanya menjadikan manusia bertaq$", berbudi

luhur dan terampil, tetapi luga sebagai (a)sarana untut memenuhi hak asasi manusra

yang mendasa., (b) modal ekonoini, sosial, politik, (c) alat pemberdayaan k€lompokyaog



kurans beruntung ld) landasan untuk rnenciptakan kedamaitn hidup, dan {e) ialar

menu.ju masyarakal belajar seprDjang lti]sf LulLtsan pendidikan ditrintut m;riliLi
keunggxlan kompetitif dan kornparatil yang memenuhi standar nasjonal da!

irtemasionsl. Untuk itulah rlaka kurikulirm Jang digunakan harus beroricniasi pada

pcndekd(an berhasr\ kompetsnsl

Sejalan dengan hal tersebut visi FIS UNY empat tahun kedepan adalah

me*ujudkan fakultas yang kondusif sebagai nahana pembelajaran guna nencjptakan

sumber daya nanusia yang berl-ualitas secara lahir maupun batin, dengan letap

mengedepankan budaya kerja sinergis, demokatis, responsif, dan beii\\a e trepre eur,

s€danglian misinya antara lain adalah:

a) \lengembangkan kegialan pendidikan akademik dan atau profesional dalam

bidang kependidikan dan non kependidikan secara meningkat dan berkelanjutarl

sehingga nenghasilkan lulusan 1,ang berkualitas dan memiliki kettampuan

berkomp€tensi;

b) Mengembangkat kegiatan kenahasis$?at yang membangu sikap kritis, keatif,

dan inolatif, disiplin, etis, dxn tenggang rasa serta menumbuhkari kemandirion;

c) Mengembangkan sistem manajemen yang mengedepanlan budaya ketja sinergis,

leterbuLaaL kesejchleraaq d4[ menL!u olo0omi$sr;

d) tr{engembangtrian sanna p.asaftma yang berwa\.vasan lingtungan, bersih, dan

fungsiohal.

Pertanyaaniya addiah, apakah lemiaga pendidikan tenaga kependidikan (termasuk

FIS LINr$ yang fungsi tamanya mencetak glru di sekolah, kurikulumnya sudah searah,

relevan, serta berorientasi pad! kudkuldfi sekolah, L:hususnya phda pendidikan dasar dan

menengai),angtrerbasis kohpedtensi.

Sejak tahun 2002 sejumlah S\,S dan SMA yang tersebar di berbagai provinsi di

Indonesia telah melaksanakm KBK secara te.batas dalam bentut p/otr)?g. pjloti\g int

diinaksudkan untuk menyongsong pelaksanaan KBK seca.a nasional_ Dengan pjlorlg
tersebut diuji tingkat keterlalisanaar, ketercapain dan kemanfaatannya, sena bagajmana

mengantisipasi kendala-kendala I'ang diperkirakan muncul di sekolah.



Fakultas llmu Sosial UNY hilnls uterespon lenornenit itu secara positill Sebagrrn

suntber drJa manusia ll.hususn\a dosenl FIS ljNY nentans sudah terlibal lntuli

kepentingan pemllelajaran berbasis konrpetensi pada tataran pendidikan &sar dnn

nlenengah. NaDun sebaginn b.$r lans lair belurr. Kondisi sepefti i1rl meDlberikarr

peluang bagi dilakukannla sebuah penelirian lenlang kesiapan FIS LINy dalam

lrenyongsong diberlalulatnl,a kurikulum berbasis kompetensi tersebuf. Ha! pentjng

terkait dengan lennasalahan Lang perlu diteliti ialah seberapa jauh tingkat pemahaman

dosen danjuga pengelola FIS terhadap KBl.,_ bagaimana pengembangan l-urikulum yang

relevan d€ngan konsep KBK, dan seberapa jauh kesiapan FIS dari segi sarana dan

prasarana pendukung dalam rnengtmplementasikan KEK.

Semla itu harus diantisipasi, diarvali dengan sunai sejauh mana para dosen dan

pengelola fakultas telah berbMt guna menyiapkan mahasisrvanya agar meajadi lulusan

yang unggtrl dan kompetitifdi masa mendarang

ll iiurhusan nasaiah

Berdasarkan latar beh[ang masalah sebagaimana dikemukakan di depan, masalah

p€n€litiar dapat dirumuskan sebagai berih.rt:

l. Sejauh rnana kesrdpan llS UNY dalam mengernbangl,an kurrkulLrrn sesuai

dengarl koepeiensi standar?

2. Sejduh mana kesrapan para dosen dala,n mengelola proses pembelittaran Jang

Leidiieuasi f ada kompetensi standar?

4.

5

3. Sbjauh mana ketersediadn sardna petdukung di FIS IINY untuk

mengimplementasikan Lurikulum beft:.ir kompelen\i d,llam mngka

melryiapkar lirlushn yang profesional?

Sejaufi mana usaha sosialisasi konsep KBK yang dilakukah oleh FIS UNy
dalam mngka menyongsong diberlakukan kurikulum 2002?

Sejauh mana komunikasi dan kerjasama l:ls UNY dengan pihak-pihak yang

tetkait (stske hoLled dalanr menviapkan Iulusan?



(. I ujuan Prnlitian

Kegiatan penelitian yang sifatnya sun'ai ini beftujuan unluk nlemperoleh

gaElJara!1 seja,ih lnana kesiaFan FIS LiNl',1:lanr rinlaka nrenghasillian tenaga

kependidikan (gum) dan ienaga non kependidikan.ang profesional

S€caa rinci tujuan pelelitian ini iryin $engetaliui:

L Kesiapan FIS lIl.lY mengembanglian i'rlrikulum sesuai konpeiensi standar?

2. K€siapan dosen nengelola proscs pen-'klajarafl yang be.orientasi pad!

kompetensi standar?

3. Ketersediaan saraiia pe.dukulg diFi-s LiNY utlu!: njergjnJplementasikan

KBK,

4. Usaha sosialisasi tonsep KBK ]arlg dilakukan oleh FIS IINY dalam rangka

menyongsong diberlakukan L-urikulun 1002?

5. Kom$iliasi de-'l kerjasaae FIS Ll]!}' ::ngsn pihak-pih3k lang terkait ftk*e

,o/d?rJ dalam menyiapkan lulusan?

D. l{erfaat gasit Penelitien

Hasil penelitian t€nta{g kesiapan FIS ltli\- dalam menlongsong diberlakukannya

kurikulum yaag berbasis kompetensi ini dilarapkan dapat mendeteksi bedagai

kekurangan dan kendala yang dihadapi sehingga dtpat diupayakan jalan keluamya.

Dengan demikian kurikuluin datl implsnertasinl€ akan s€jalan dengan aFa yang sedalg

bedalan pada pengembangan dan implementasi kunkulum pada tingkat pendidikan dasar

da$ merengah. Dengan kate lait, FIS r-NY dtpat berbuat yang terbaik dalam

menghadapi perubahan yang terjadi pada komponen pengguna lulusannya.



IIAB I]

X,AJLA,N TEORI DAN Pf,RTANYAAN PENELTTITN

A, Kajian Te{l.i

l. Petgertisn Kurikulum

Dalam berbagai lireratur dijumpai pengertian kurikulum ]"ng beragam. Berbagai
pengenian lersebut terkesan berbeda satu sama lain meskjpu]l pada hakikahya memiliki
kesaeaar Nasution (200jjg) mengemukakan bahwa penge.tian kurikulurn dapat dilihat
sekuratrg-kurangnya dari eqpat segi:

a. Dari segi produk, kuril-ulurn dapat dipandang sebagai hasil karya pengembang

kurikrrlum, yang biasanya berupa suatu panitia atrau tim. Hasilnya dituanekan
dalam bentuk bul.u atau pedoman kurikulum, misalnla berisi sejumlah rnata
p€lajann yang harus diajarkan di sekolab.

b. Dari segi prosmm. kurikulum dapat dipairdang sebagai alat oleh sekolah untuk
mencapai tqjuamya. hi dapat berupa proses pembelajaran berbagaj mata
pelajaran dan neliputi berbagai kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi
perkembangan sisga, misalnya perkumpulan sekolalL p€rtandingan, pramuk4
dan lainlain.

c. Dari segi proses, kurikulum dapat dipandang s€bagai hal_hal yaog akao dipel4ari
sisrva, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan lertentu.

d- Dari segi pengalaman sis*a, kuril"ulum dipandang s€bagai segala sesuatu ]aqg
secara aktual terjadi pada sistva.

Ilustrasi di atas menunjukkan betapa beragamnya pengertian kurilrTtum. Narnun
dernikian jika dice.mati, semuanya berfokus pada siswa, dalam arti pada akhimya
kririkulum ha.us mampu memberjkan pengalaman bermakna bagi sisva Dengan kata
lain, penihran' pera$caneaq pen,'usunan, dan i'nprementasi kurikulum senantiasa
berorientasi padakepentinsan sisrra.



2, Kurikulum llerbasi$ Komletensi

Lulusan pendidikan dituntut memiliki kompetensi terrentu sehingga memiliki

keungg lan kompetitifdan komparatifsesuai standar nasional dan intemasional

Konsekuensr'nya" kurikulum harus dikembangkan dengan p€ndekatan bedasis

kompelensi. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) merupakan perangkat rencana dan

pengaturan lentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai sis$", penilaian_

kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayMn sumber daya pendidikan dalam

pergembangan L-urilrtlum sekolah. Kurihrlum ini bero.ientasi pada (a) hasil dan dampak

yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui s€rangkaian pengalaman belajar

1'ang bennakn4 dan (b) keberagaman yang dapat dimanifestasjkan sesuai dengirn

kebutuhadnya (Puskur 2002).

Untuk memahBmi pengerfian kurikulum berbasis kompetensi te.l€bih dahulu p€rlu

dipahami berbagai istilah yang terkait dengan konsep tersebut yaitui kompetensi,

koapereosi dasar. hasil belajar, deo indikaror.

Kohpetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpihr dan bertindak. Dalam konsep kompetensi

terkandung aspek-aspek sebagai berikut: (l) pengetahran ftnowledge), (2) pemaharnan

(u dersta dittg) (3) temampuan gkll, {\ nlai (value), (5) sikap (auitude), dat (6)

niaal (intetest)

Ko rpetarsi dasar mgru1nkan kemampuan minimal (m€madai) tgotang pengetahutm,

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan

bertindak setelah sisua menyelesaika[ suatu aspek atau sub aspek mata p€lajamn

tertentu. Hasil belajft merupakan kemampuan siswa yang diharapkan dalam menglasai

s€bagian atau seluruh kompst€nsi dinaksvd. hldikatu merupakan kompetensi dasar

spesifik yang dapat dijadikan uku.an untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran.

Dalam kurikulum 2004 yang merulata$ kurikulum berbasjs kompetenst, merode,

enilaian, sarana dan alokasi waLlu yang digunakan tidak dicantumkan. Tujuannya agar

para glru dapat m€ngembangkan Llrikulum secara opioal berdasarkan kompetensi yang

harus dicapai dan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kunl-ulum berbasis kompeteNi dikembangkan unhk oemberjkan keteBmpilan

dan keahlian bertahan hidup (life skill) dalam pewbatun, p€rtentangan, ketidakpastian,



dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum berbasis kompete$i ditujukan

untuk menciptakan tamatan yang komp€ten dan cerdas dalam membangul identitas

budaya bangsa. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, k€terampilan,

pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta me\wjudkan ka.aLter

nasionai.

Kurikulum berbasjs komp€tensi memudah-lan guru dalam menlajikan

pengalaman belajar sesuai dengan pdnsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada

enpat pilar pendidikan universal, yaitu belajar mengetalui, belajar melalutar,, b€Jajar

menjadi diri sendiri, dan belajar hidup dalam kebersamaan.

Prinsip tersebut sejalan dengan produk )'ang diharapkan sebagai hasil dari

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (lPS) yaitu dimilikinya kompetensi lulusan untuk

mampu berkomunikasi, beradaptasi, dan beninergi dalam kehidupan lokal dan global.

Rumusan kompetensi dalam KBK merupakan pemyataan apa yang diharapkan dapat

diketanui, disikapi, alau dilakukan siswa dalam seliap tingkatan kelas dao satuar

pendidikan, sekaligus menggambarkan perclehan siswa yang dicapai secara bertahap dan

berkelanjutan unhrk meljadi kompeten.

Krikulum berbasis kompetensi (di tD.lY disebut Kurihlurn 2002) adalah suatu

konsep L-urikulum lang menekar*an pada pengembangan kemampuan melatuhn tugas-

tugas (kompeten) dengan standar perfomansi tertentu, sehingga hasilnya dapat diftsakan

oleh ruahasisrm.

Kurikulum berbasis kompetensi diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan,

pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat malasisrla agar mampu melaliukan

sesuatu secara terampil, tepat, dan b€rhasil dengan penuh tanggungjawab. Kurikulum ini

mengandung sejunilah kompetensi yang pencapainnla dapat dia$ali dalam bentuk

perilalu.

3. Ciri-ciri KBK

Kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakterislik yang agak berbeda

dibandingkan kurikulum lain. Ciri-ciri KBK (Puskur 2002) adalah sebagai berjkn :

a. Menekantan pada keterampilan kompetensi siswa, baik seca.a individual maupu!

klasikal:



b. Berorientasi pada hasi belajar dan keberagaman,

c. Pery?mpain dalam pembelaiaran menggunakiin pendekatan dan metode yang

bervanasi,

d. Sumber belajar bukan hanra gq4 tetapi .luga sumber belajar lainnya yang

memenuhi unsur edukatif;

e- Penilaian menekanalian pada proses dan hasil dalam upal€ penguasaan atau

pencapaian suatu kompetensr.

Selanjuhya dalam petrgembangan KBK dip€rtimbanglan p.insitrprinsip b€riht:

a. KeimanarL nilai, dan budi p€kerti luhuf

b. Penguasaan integ.itas nasional,

c. Keseirnbangan etika, logika. estetika, dan kinestetika,

d. Kesamaanmemperoleh kesempatan;

e Pengetahuan dan teknologi rnfonnasr.

f Penge$baD.gan dalan nngka m€ngeroleh keterampilan hidup;

g. Belajar sepadang hayat;

L Beryusat pada sisva dengal penilaian 1'ang berkelanjutan dan komprehensif;

i. Pendekatan menyeluruh dan kernitraan.

Peran tenaga kependidikat dari tingliat pusat sampai tinglGt daerah saDgat penting.

Pada tiDgkat pusat berperan sebagai komponen mana_jemen dan akademis. Komponen

akademis te.di.i atas al i mat€.i dan ahlt metodologi dari perguruan tinggi, penanggLrg

jawab mata pelajaran (Pusat Kurikulum), dan guru Mereka bertugas:

a. Mensosialisasikan KBK sesuai ruang liltgl.up keahlian dan bidang tugas masing_

masing.

tr. Memberikan pelayanan kepada Tim P€Dgembang Kurikulum dan sekolah-

c. Menyeleoggarakan workshop dan semtnar

KBK merupakan suatu standar kompetensi ]'aDg harus diLlasai sis$" Standar

kompet€nsi ini dapat dijabarkan dalam kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran,

pokok-pokok mtteri ],ang lrarus disampai*an untuk mencapai komp€tensi tersebul, den

indikator te.capainya kompetensi. Keseluruhannya itu dapat diaplikasikan dalam kegiatan

persekolahan dengan fleksibel dan adaptabel sesusi dengan kondisi sena kebutuhan



setempat, baik kebutuhan siswa maupun kebutuhan lingkungan masyarakatnya. Karena

bersifat fleksibet dan adaptabel dalam implementasinla, maka KBK membe.iken mang

bagi gu.u untuk melakulan berbagai usaha keatif dan inovatif untuk mencapai

pembelajamn yang efektil, efisien dan relevan.

Kurikuium 2004 yang merupakan implementasi KBK oleh karenanya mengandung

beberapa prinsip sebagai berikut (Zam.oni, 2004):

. Berfokus pa<la siswa (sludent centele4, dalam p€ngertian orientasi pemb€lajarall

terfokus kepada sis*a. Sisu'a menjadi subyek pembelajaran dan perbedaan dalam

kec€patan belajar siswa mendapatkan perhatian.

. Pembelajaran tet&dr (integrated leonting), makrdnya p€ngelolaan

pembelajaran atau KBM dilakuan secara integratil Semua tujuan pembelajaran

yang trerupa kemampuan dasar yang ingin dicapai bennuara pada suatu trujrun

akhir, yaitu mencapai kemampuan standar lulusan. Boleh ladi tedadi integrasi

mate.i pembelajaG! dalam pelaksanaal KBM tertentu-

. Pembelajaran individu (individual learning). artinya para sisua memiliki peluang

untulr melakukan pembelajaran secara individual.

. Belajar tuntas ( astery leanihg), maksudnya pembelajaran mengacu pada

ketudasan belaja.. Setiap hdividu dan kelomlok harus naennntaskan

pembelajaran satu k€mampuan dasar, baru belajar k€ temampuan dasar

b€rikutnya.

. Pemecahan rnasalah (problen solving), aftinya proses dan hasil pembelajaran

meogacu pada p€mecahan masalah yang ada pada masyaraka! yaitu dengan

menggunakan pendekatan belajar kontekstual.

. Erperie ce based leaming, lakni proses p€mbelajaran dilaksanankan mglalui

pengalaman-pengalaman belajar tertentu dalam mencapai kemampuan dasar

1ertenfu.

. Peran guru tidak hanya sebagai inst uktur tetapi juga sebagai fasiliatot p€mberi

amh konsultarL dao sekaligus mitra bagi siswa-
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B. Pertanyrxn Penelitian

Berdasarkan rumusan maselah dan kajian teori sebagaimrna dikemukakan di

depan, dapat dikembangkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dosen FIS IINY terhadap kuril-ulurn berbaris

kompetersi?

2. Bagaimana pemahaman pengelola FIS UNY terhadap ktrikulurn berbasis

kompetensi?

3. Bagaimana mana pemall4man dosen FIS te.badap Proses Pembelajann

yang menggunakan pendekatan kompetensi?

4- Bagaimana Pemahaman Peog€lola FIS lerhadap Proses Pemt)€lajalan yang

menggunakan pendekatan komp€tedsi?

J. Bagaimana pemaha$all daser FIS tefiadap penilaian hasil peE$elajaran

dengan pendekatan kometgnsi?

6. Sebenpa efeltif sosialisasi KBK yang dilahrkan FIS rerhadap

pemalaman KBK bagi para dosen?

7. Bagaimana kesiapan perpu-stakaan dan lab di FIS dalam mendukung

implementasi KBK?

8. Bagaimana k€siapan dosen melaksanakan KBK baik secara aledemis

maupun t€kris?

9. Bagaimana komunikasi dan terjasama FIS UNY dengan pihalr-pifuk yang

Ie*ait (stake holder) dalam m€nyiapkan lulusan?
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BAB TII

Mf,TODE PE\EI,ITIA\

A. Desain P€nelitisr

Sesuai dengan tujuan penelitian yang berupava untuk menjelaskan kondisi

populasi dari penelitian terhadap sample, maka penelitian ini menggunakan desain sunai.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilalsana(Bn selama 5 bulan terlitung mulai saat ditandatanganinla

kontak penelitian, yaitu bulan Juni s.d. Oktober 2004. penelitian dilaksanakan di kampus

Iai{:ulras Ilmu Sosjal (FIS) ttNY Karangrnalarg. yogyakarta.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah usur utama yang terlibat dalam

peryeleaggaraan sistem pendidikan dan pensajaran di FIS UNy baik pada ringkat

iahltas maupun ju,'usan/program studi. Mereka itu adalah (l) p€ngelola di ringkat

fakultas yang terdiri dari dekanal (2) pengelola pada tingkat jurusar/prodi yang terdiri

dari ketua junrsatr&etus progr8m studi, sekearis jurusar/seketarjs program studj, dai
ketua lab, dan (3) tenaga edukatif yang langsuDg menangani ploses pembelajarat yarru

dosen. Dari populasi lersebut diambil sampel sebanyak 35 orang yang lerdiri dari 16

orang pengelola dan 19 orang dosen. pengambilan sampel dilakukan dengan

mempertirntrangkan kete.r,v?kilan rnasing-masing komponen (pengelola dan dosen).

Sampel dosen diusahakan mewakili seluruh program studi )ang ada di FIS tl.il/.

D. Tehdk Pengumpulan D$ts

Pengumpulan data dilakukan dengan penyampaian angket kepada responden

untuk diisi- Dengan demikian tnstrumennya berupa daftar pe(aryaan atau aDgtret. Angket

yang digunakan dalam penelitian berupa angker tertutup dengan altematifjarvaban yang

sudah disediakan sebelumny4 masing-masirg butir pertanyaan disediakan dua pilihan
jawaban. Angket untuk peng€lola terdid dari 2j butir sedangkan untuk dosen terdjri dari

18 buti.
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E, Teknik Analisis Data

)ata yang dipercleh diamlisis secaE deskriptif kual$itatif Pengelompokar d3ta

dilakukan atas dasar kesamaan karaktgristik data s€suai dengan substansi pertanyMn

yang disarnpaikan kepada responden. Teknik ini digunakan dalam rangta ntemperoleh

gambaran tentang kesiapad unsur-unsur esensial dalam lembaga FIS UNY dalam mngka

menyongsong diterapkannva kurikuluin 2004 Penyajian data dilengkapi dengan tabel

guna mempermudah pembaca dalam memaknai setiapj€nis data yang disajikan'
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BAB IV

IIASIL PENELITIAN DAN PEIIBAIIASAX

A. Kesiapan Fakultas llmu Sosial UNY Melaksarakrn Kurikulum 2002

Berdasarkatr Pe.sepsi Dosen

Untuk mengetahui kesiapan Fakultas Ilmu Sosial dalam melaksan8kan ku.ikulum

bedasis kompetensi 6'ang dikenal dengan Kurikrlum 2002)' kepada respondeq dalam

hal ini dosen Fakultas Ilmu Sosial, diberikan sejumlah p€rtanyaan te*ait dengan

implementasi kuriklrlum ters€bul. Berihrt disajilzn penepsi dosen berdasarkan bulir-

butir peftanyaan yang dikemukakan.

1 Pemabaman terhsdap kurikulum 2002

Pemalaman responden terhadap kurikulum 2002, diukur dengan dua hal yaitu: ( 1 )

penoahaman tenlang hakikat kuikulum 2002 dan (2) kemampuan medahami perbedaan

L-uril'ulur 2002 dengaa kurikulum sebelumnya. Beril-ul disajikan data yang terkajt

dengan dua hal ersebut.

a. Pemahaman terhadap hakikat kurikulum 2002

Dari data yang masuk diketahui bahlva lebih dari separoh responden (52,63%)

sudah memahami hakikat kuriLTlum 2002 )'ang pada dasarnya adalah kTrikulum

b€rttasis kompetensi. Namun demikian ma6lh ada 42,lle/o responden J'ang me.asa

belum memahami kurikulum 2002 sedangkan 5,26% responden tidak memberikan

jawaban. Banyaknya responden yang sudah memahami L'urikulum 2002 dimungki*an

karena sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi melalui be6agai forum.

b. Pemahaman terhadap kurikulum 2002 dibandingkar kurikulum sebelumnya

Sejalan dengan pemahaman terhadap hakikat kurikulun 2002, lebih dari separoh

responden (57,89%) .juga menyatakan sudah memahami perbedaan ar*a.a ku.ikulum

2002 dengan kurikulum yang digunakan FIS sebelumnya. Respond€n yang behm dapat
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mernbedakan kurikulurn 2002 dengan kurikulurn sebelumnya berjumlah tujuh orang

(36,84%), sedatgkan satu responden (5,2696) tidak lrolrbe'ikan jawaban

Keduajenis data tersebul dapat dirangkun ke dalam tabel I berikut-

Tabel 1. Pemahamao dosen terhadap kurikulum 2002

Indikator

Penrahama[
,Iumlah

Paham Belum Abstain

t f f f

Pemalauan terhadap

hakikat kurik.2002
10 52.63 8 42,1I l s,26 t9 100

Pemalaman terhadap
perb€daar ku.ik.2002
dgn. krnit seb€lurnnYa

l1 57,80 '| 36,84 5,26 t9 100

2. Kesiapar de{gitrrplemettasikan Kurikulum 2002

Untuk mengetahui kesiapan dalam mengimplementasikan L-urikulum 2002,

kep'ada responden diberikan sejumlah pertanl'aan ]'ang 1elkiit dengan: penyusunan silabi

mata L'uliah, penyusunan bahan ajar, penlusunari model pembelaja.an, p€ndekatan dalam

proses pemtBlajara4 dan. sistem penilaian hasil belajar. Berikut ditemlrkakan data

leniang kesiapan berbagai aspek lersebut.

a. Pemahaman terhadap pen)'tlsman silabi mata kuliah berbasis kompetensi

Dad data leng masuk diketahui bahwa jumlah responden yang belum memahami

cara penl,usrman silabi mata kuliah berbasis komp€tensi masih cukup besat ]"itu

sembilan orang (47,37%). Jumlah yang sarna (47,3'1%) jryatei^di pada mereka yang

sudah memaharni cara pen]'usunan silabi berdasarkan kompetensi- Satu o.ang

responden (5,26%) tidak Inemb€rikan jawaban
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b. Pemahaman lerhadap p€n)'rsunan bahan ajar yang kontekstual

fidak jauh berbeda dengan pemahaman responden terhadap sistem penilaiin,

sebagian besar respouden juga belum memahami cara penlmsunan bahan alar yang

kontekstual. Dari dala yang masuk diketahui bahua responden yang sudah

memahami cara penyusunan bahan ajar yang kontekstual baru tujuh omng (36,84%)

sedangkan I I oratg sisanya (63,'16%) belum memahami-

c. Pemahaman terhadap penlmsunan model pembelajaran yang berpusat pada

pengalanal lxl4jar nahasiswa

Dari data yang masuk diketahui bahwa sebagian besar responden (57,89%) belum

memahami cara penlusunan model pembelajamn yang befpusat pada p€ngalaman

belajar mahasiswa. Hanya delapan responden (42,11%) yang menyatakan faham

terhadap penFsunan model pemb€lajaratl lang b€rF$at pada pengalaman belajar

mahasiswa.

Data tettang pemahaoan responden tedadap ketiga aspek ters€tlut di atas

dirangklm dalam tabel 2 berikuL ini

'Tabel 2. Pemahaman dosen terhadap penyusunan silabi mata kuliah,
penyisunan balran ajar, dan penlrsunm model pembelajaran

Indikator

Pemriamatr

JumlahPahaI! Belum Abstain

f f I I

Pemahaman t€rhadap
peryusunan silabi mata kuliah
bs.basis komp€tensi

9 47,37 9 47,37 I 5,26 l9 100

Pemahamar &d. pen),usunan

bahan ajar yang kontekstual
,7

36,84 t2 63,16 0 0 l9 t00

Pemahaman $d penyusuna{
model penbelaja.an ,fig
lrerpusat pada pengalaman

belajar rnahasiswa
8 42,1I 1l 57,89 0 0 19 100
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J, Pemahaman terhadap pendekatan dalam proses pembelajaran bcrdasarkan

kompetensi

Pemahaman terhadap pendekatan dalam proses pembelajaran yang berbasis

komp€tensi diukur dari dua aspek laitu (l) penggunaan pendekatan cantelual ledclli g

leaming (CTL) dala]m proses pembelajaran, dan (2) penerapan p,"oblern based ledrnutg

dalam proses pembelajaran.

a. Pengguaan pendekatan CTL dalam proses pembelajaran

Data 

''ang 

masut menunjukkan balma I I responden (57,89%) sudah memaliami

penggmaan pendekatan CTL dalam Foses p€nbelaja.an, tu.juh responden (36,84%)

b€lum memahami, dan satu responden {5J6%) abstain.

b. Per;ierapal problem based learning dalam ptoses pembelajaran

Tefiadap peltalryaall apakah rcsporden sudah memaltami dan sekaligus

menerapkan prcblem based learning dalam proses pembelaj aran yang dilaksanakannya,

diketahui bahua sembilan respoader (47,37%) mell},3hkan sudah sembilan responden

(17,37%) menyatakan belum, dan satu rcsponden (5,2670) abstain.

4- Peoilrisa h&ril pernbeleja r8o

Dala tentang p€nilaian hasil pembelajaran mencakup dua aspek: (1) pemahaman

terbadap sistem penilaian otentik dan berkelanjut & dan (2) p€nggunaan acuan kiteria

dalam elaluasi perkuliahan.

a Pemaharnan terhadap sistem penihian otedik dan berkelanjutan

Sebagai bagian dari impl€mentasi kurih. um berbasis kompetensi, dosen dituntut

memalumi sist€m Fnilaian otentik dan b€rkelaqiutan, Dari data yatg masuk dikerahui

bahwa sebagian besar responden (57,89%) belum memahami sistem p€nilaian otentik

dan berkelanjutan. Responden 1'ang sudah memabami sistfm perilaian ters€but

b.dumLah 8 orang (42,1l%).
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b. Penggunaan acuan kritena dalam evaluasi perkuliahan

Terbadap p€rtanyaan apakah responden metrggurakan ac]nt krtteia (ctiternn

referetlce tesl) dalam evaluasi perl'uliahan, dik€tahui bahwa sembilan responden

(42,1 1%) ment'atakan menggunakan dan 10 responden (5253%) meuyatakar tidak.

5, Sosialisasi Kurikulum 2002

Sebagai langkah persiapan penempan kurikulum 2002, sebelum ku.il-ulum

tersebut dilaksanakan, pihak FIS IINY sudah beberapa kali melakukan upaya sosialiasi

le$"t berbagai forun. Untuk mengetahui apakah upaya sosialisasi tersebut sudah

memadai, responden diminta rnemberikan pendapat tentang hal itu. Hasilnya adalah, 18

rcsrytden (94,74yo) menyatakar belum memadai dan han)" satu [esponden (5,26%)

yang menyatakan sudah memadai-

6, Kesiapan secara akadenis dan tek is dalaBr melalsillakan kurikuldm 2002

Keberhasilan implementasi suatu kurikulum ditentukan oleh banyak fahor, salah

satu!) a adalah kesiapan pelaksarunla baik secara akad€mis maupun teknis.

a. Kesiapan pelaksanaan L-urikulum 2002 secara akademis

Data yallg masuk merunjuklon bahlia secam akademis sebagian besar responden

merasa sudah siap melaksanakan kurikulum 2002. Responden yang belpendapat s€p€rti

ihr bedumlah t I orang (57,89%); tujuh responden (36,34%) men]'atakan belwn siap,

dan satu responden (5,26%) abstain.

b. Kesiapan p€laksanasn kurikuium 2002 secara teknis

Data yang masuk menunjukkan bahrva secam teknis sebagian besar responden

berpendapai sudah siap melaksanakan Lrrikulum 2002. Responden yarg berpendapat

seperti itu be4umlah l0 orang (52,63%); sedangkan sembilan responden (47,37%)

menl,atakan belun siap. Kedua jenjs data tersebut dirangkum pada tatl€l 3 berikul
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Tabel 3. Kesiapan dosen dalam melaksanakan Kurikulum 2002

Indik tor

Kesirlan
lnnlrh

Siap B€lum Abst*in

f f f f %

Kesiapan secara akademis untuk
raelaksanalan kurikulm 2002

l1 52,63 7 36,84 5,26 19 r00

Kesiapar secam telTis uatul
melaksanakar kurikulum 2002

10 47,3',1 0 0 19 100

7. Kondisi perpustakaatr dan laboratorium di FIS UNY

Salah sat! falitor 
''aog 

juga memp€ngeruhi keberhasilan implementasi kurilotlum

adalah ketersediaan berbagai sarana penunjang pembelajaran antaa lain perpustakaan

dan lab. Untuk m€ng€tahui tingkat kecukupan kedua jenis sarana le.sebir, reasponden

diminta memberikan pendapat tentang hal itu.

a. Tingkat keculupan pelpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial

Dari data yang masuk diketahui bahwa sebagian besar responden (89,74%0)

meny'atakan perpustakaan yang te6edia belum memadai. Hanya dua responden

(10,53%) yang menyatakan mernadai.

b. Tingkat kecukupan lab y-ang diniliki FIS LNY

Data yang masdi m€nunjultan bahrva lab yang ada di FIS dianggap tidak

memadai oleh s€bagiin besar responden. Jumlah responden yang menyatakan hal itu

sebanyak 18 orang (94.74%), dan hanya satu orang (5,26%) yang menyalakan bahwa

lab yang tersedia di FIS memadai.

Data kedua aspek tersebut diongkum dalam tabel 4 berikut ini.
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Tabel 4. f ingkat kecukupan sarana Perpustakaan dan Lab di FIS UNY

Indikator

Tingkat kerukup"n
Jumlah

Cukup Belsm Abitain

f % f f % f %

Tingkat keculupan
perp:stataan di FlS L]NY

2 10,53 t7 89,47 0 0 l9 100

Tingkat kecukupan lab yang
dimilki FIS UNY

I s,26 13 94;74 0 0 l9 :00

S.Iklim akademis FIS dalam metrdukung implenentasi kurikulunm 2002 -

Data yang masuk menunjukkan bahwa sebagian tresar dosea yang tertunjuk

sebagai responden menganggap iklim akademis FIS L-umng memadai dalam mendukung

implementasi (-urikulun 2002- Sebanyak 16 responden (84J1%) menyatakan hal itu dan

hanya tiga responden ( 15 Jgo/o) yang mengarygap memadai.

9, Kesiapan pimpinan FIS dslad nlelsl{sarlsks! kttriktlun 2002

Sebagian besar dosen yang terh$juk sebagai responden berpondapat bahwa

pimpinan FIS (yang mencaklrp unsul dekanat ketua jun$an/program studi, selffetaris

jurusar/proglam studi, dai ketua lab.) belum cukup siap untuk melaksanaka[ l-urikulum

2002. Respotrde! ],ang menyatakan bal itlt bedumlah 13 orarg (68,42%) daogka! enan

orang sisanya (i1,58%) menyatakan bahwa pimpinan FIS cukup siap melaksanakan

kurik!lurn 2002.

B. Kesiapan Fakultrs Ilmu Sosial IJNY Mclrksanakan Kdrikulum 2002

Berdssarkan Persepsi Pengelols

Pengelola adalah para pejabat struktural, mulai dari dekan, pembantu dekan, kehu

jurusar"-prograrn studi dan seiiretaris jurusan/prodi. Mer€ka merupakar tokoh-tokoh
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Ipenling yang memandu kineia seluruh sivitas akademika. Kesjapan dosen unttk

rnelaksanaka[ KBK sangai lergantuitg pada kebijakan-kebijakan yang digariskal oleh

para pejabnt. Berikut irri adalah data tentrang pengakuan mereka sehubungan dengan

kesiaparn'" untuk melaksanakan KBK (kurikulurn 2002).

l. Pemahaman terbadap konsep Kurikulum 2002

Tingkal pemahaman para pejabal FIS terha&p kurikulum 2002 dapat dilihat dari

pertanyaan nqmor I tentang pemahaman konsep KBK dan pertanyaan nomor 2 tentans

pededaan antara kurikulum 2002 dan sebelurnya. Dari t6 responder yang diteliti

diperoleh masing-masing 13 o:'ang (81,25%) yang menjawab sudah mernahami hakikat

KBK dan perb€daannya dengan kurikulum sebelumnya Lebih jalasnya dapat diperilL\a

Tabel 5 berikut ini

Tabel 5. Pemahaman pengelola tentang hakikat KBK

Indikrtor
Pcnahaman Juntla-h

Sudah Bel rn

F f o/" f %
Memahami Hakikat KBK t3 81 25 18.75 I6 100

N{emahami Perbedaatr K3K
denean Kuildum sebelumnva 13 8l-25 3 18 75 16 100

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pengelola di FIS telah

memaharni hakikat KBK serfa p€rbedaannla dengan Kurikulum sebelumnla.

2. Kesiapan mergimplementasikan Kurikulum 2002

Implementasi Kurikulum 2002 ditaldai detgarl pemahaman terhadap cara

pengembangan sllabus mata kuhah beftasis komperensr. pengembangan bahan ajar

dengan p€ndekatan konlekstual dal pengembangan model pembelajaran 1'ang bertrasrs

pada pengalaman belajar siswa. Datra hasil penelitian tentang tiga indikator tenebut

terdapat pada Tabel 6 beril-ut ini.
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Tabel 6. Kesiapan pengeloia mengimplementasikan Kurikulum 2002

Indiftstor
K€siaptD Jululeh

Sudah Belum
F f f

Cara Petgembangan Silabus

be rasis koiopetensi

ll 68,75 5 31.25 16 100

Cara Pengembangan- balr3n ajfi
vans kontekhal

l2 75,00 4 25,00 l6 100

Cara P€ogembangan model
penbelajaran bertrasis pengalaman 9 5625 '1 43,75 I6 100

Dari data tenebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pengelola FIS telah

memahami cara petrgembangan silabus mata krliah berbasis kompetensi, p€ngembangao

bahan ajar dengan pendekatan kontekstual dan pengembangan model pembelajaran yang

berbasis pada pengalaman ttelajar siswa.

3. Penlahaman terhadap pendekatad dalanr proses pembelaiarad bertrasis

kompetensi

Pemahaman ini dilihat dari indikator penggunaal pendekaan conta Lml tachulg

leffilingdanpelnggtr\aanptobkm base leaning. Datalentang kedua indikato' dapat

diperika pada Tabel 7 bedkut ini.

Tab€l 7. Penerapan pembelajaran dengan pendekatan KBK

ID'lilrtor
PeneraDen di laDaDgan Jumlei
Sudah Belum

f f o/. f "/"

Penggunaan CTL dalatn proses

nembeLaiaran

11 68,75 5 3r,25 l6 100

P ercr apan P rob lem Basetl
Iadn?irs dalam DeDb€laiara[

I 50,00 8 50,00 l6 r00

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebagian besar (68,75%) pengelgla

atrau para pe.jabat di FIS sudah menerapkan CTL dalam proses pemb€laja$n. Na$un

dalam penerapan problen based learning nampaknla belum membudaya (!aru 50%)'

aiau karena tidak semua topik pembelajaran sesuai dengan p€ndekalan tenebut-
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4. Penilain hasil belajar

Indikator kesiapan pelaksaman KBK dai aspek penilaiar hasil belalar

ditunjukkan dengan indikator penahaman terhadap cara pengembangan sistem penilaian

otentik dan berkehnjutan serta penggunaan acuan kriteria dalam penilaian hasil bela;ar.

Data tentang kedua indikator tenebut temuat dalam Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Kesiapan pengelola &lam penilaian pembeiajaran

dengan pendekatan KBK

Indikator
Pemahaman Jumlah

Sudah Belum
f f oA f

Penaharnan lerhad€p caJa

peagembangar sistem penilaian
orenrik

'7 43,',75 9 56,25 16 100

Penggunaar actl3n kitrria dalan
oedlaiar hasil helaiar

1l 68,75 31,25 16 100

Berdasarkan data te.sebut dapat diketahui bahNa dalam pengembangan sistem

pedlaian jaog otertik dan berkelanjutar! pa.a pengelol& di F'IS belum familiar (baru

43-759./0). Namun dalam penggunaan acuan kriteria unhrli penilaian sudah diterapkan oleh

s€bagian besar (68,75%) pengelola di FlS.

5. Kecukupan sosialisasi KBK untuk para dosen FIS

Aspek ini dimaksudkan untuk mengwgkap cukup tidalarya para dosen

mendapatkan sosialisasi KBK, merurut pandangan para pengelola. Data hasil penelitian

menunjukkan bahua hanya dua respronden (12,J0%) ),ang merjarvab sudah cukup,

selebihnya 87,50% menj auab belum cukup.

6- Kesiapan akadetrik dan teknik untuk delaksanakan (BK

Aspek ini ditunjukkan dengan indikator kesiapan para pengelola dalam

melaksanakan KBK, kesiapan fasilitas fisik, kesiapan secara manajerial, sert3 iklim

akadenik Data hasil penelitian tenlang indikator tesebut dapat diperiksa pada Tabel 9

bedkut ini
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Tabel 9 Kesirpan pengelola, fasilitas fisik, dan mana.ierial

untuk menginplenentasikan Kurikulum 2002

tndikator
Kesiansn .Iurnlah

Sudah B€l n
f t o/" f

KesiaDan Denqelola FIS l0 62,50 6 16 t00
Kesiaoaa fasilitas fisil FIS 6.25 t5 9? 15 l6 100

KesiaDan manaierial FIS t2 ?5 00 4 25.00 16 100

Iklim Akadenik .2 r2.50 t4 87-50 16 100

Dilihat dad data tersebut dapat diketahui bahwa untuk pelaksanaan KBK, para

pengelola memandang sarana FIS belum rnamadai (6,25%I serta iklim aliadamihrya

belum kondusif ( 12,50%), namun dad aspek sumber daya manusi4 cukup siap. (62,50%

pengelola siap dan 75olo siap secara manajerial).

?. Kesiapao Ierlustakaan dan laboratorium

Diiihat dari kesiapan Perpustakaan dan hboratorium, tidak ada seorang pengelola

pun \ang menlalakan siap r006r. Artrnya bahwa kondisi perpuslakaan dan labomrorium

di FIS masih memerlukan upgruding s&atra,tclal-

8. Eubungan kerjasama dengan pihak Iuar

Aspek ke.jasa$a ditunjul*an detgan indi*ator l) ketertibata\ stake holde\ 2)

pihak luar (universitas lain), 3) komunikasi dengan alumni, 4) kerjasama dengan

pergguna lulusan. Data selengkapnya ternuat dalam Tab€l 10 bedkut ini:

Tabel 10. Jalinan ke.jasama dengan pihak luar dalam rangka
implementasi Kurikulum 2002

Inditator
Pelakrall,rn Jamlah

Sudah Belum
f % f f

Keterlibatan state &01d€l 4 25 00 12 75 00 l6 r00
Keriasama dmafi unl\ersitas lain 6.25 l5 93.75 l6 t00
Kornu!rliasi derern alumni 2 12.50 14 87-50 16 I00
Kerjas€ma dengan pengguna

luh-san
6,25 l5 93,15 16 100
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Dala te$ebut menunjukkan bahwa jalinan ker1asama antam FIS dengan pihak-

pihal luar masih sangat' kuang. Para srate fiolr/er (semua sivitas akademika' orang tua'

dan masyarakat dan para pejabat terkait) belul banyak (25%) dilibatkm dalam upaya

peningkatan kualitas pembelajamn Di samping itu, kerjasama dengan pr'hak luar dalam

, arti perguruan tinggi lain juga sangat kuBng (6'25%) Komunikasi dengan para alumni

unh-rli mendapatkan masukan dalam upa!" pflingkatan kualitas pembelajaran iuga

kurang (12,50%). Kerjasama dengan para pengguna lulusan juga masih sangat kurang

(6,25%).
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I}AB V

I{ESIiTPULAN nAN S.{RAN

A.I(esimPulan

Berdasarkan sajian dan analisis data sebagaimana dikemukakan pada Bab IV dapat

disimpulkan bahrva secam keselumhar FIS Lt'lY dianggap belurn siap melaksanakan

KBK. Secara rinci kesimpulan yang teftait dengan setiap komponen yang diteliti dapat

dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemahaman dosetr FIS LINIY terhadap konsep kurikulum b€rbasis kompetensi

cukup baik. Lebih dari separoh responden (52-63%) menlntakan sudah faham

lerhadap Loasep KBK

2. Pernahaman pengelola FIS 
- 
UNY terhadap konsel kurikulum berbasis

kompetensi secara keseluruhan cukup baik. Sebagian besar responden (57,89%)

menyatakan sudah faham terhadap konsep KBK.

3. Pemahaman dosen FIS UNY terhadap proses pembelajaran menggunakan

pendekatan kompeteasi (dilihat dari kemampuar menJ,usun silabi, bahan ajar,

dan model pembelajamn berbasis kompetensi) secam keseluruhan masih

tergolong rc[dah.

4. Pemahaman pengelola FIS llNY terhadap proses pembelajaran yang

metrgguDaka! pendeftatan konpetensi secara keselwulnn cukup baik.

5. Pemahaman dosen FIS UNY terhadap penilaian hasil pernbelajamn dengan

pendekatan kompetensi masih tergolong rendah.

6. Upaya sosialisasi KBK yang dilakukan pihak FIS IINY selama ini masih

dianggap belum cukup oleh sebagian besar dos en (87 ,50o/a).

7. Sebagian besar dosen (89,74o/o) dan seluruh pengelola menganggap bahwa

perpustakaan di FIS belum cukup untuk mendukung implernentasi KBK

8. Tingkat kecukupan lab yang dimiliki oleh FIS LINY dianggap kurang oleh

94,74% dosen.

9. Dalam hal kesiapan melaksanakan KBK, baik secard akademis maupun teknrs,

sebagan besar dosen merasa cul'up siap.
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10. Komunikasi dan hrburgan antarl FIS UNY dengan pihak luar l,ang terkait

(stake holder) dalat\ ftngka menr lpkan lulu rn dringgap belum cukup efektif

oleh sebagian besar dosen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tercermin pada kesimpulan, dapat dike-

mukakan saran-saon bagi pengelola FIS IJNY sebagai berikut:

1. Meskipun pemahaman dosen terhadap KBK cukup baik, tetapi sosialisasi konsep

KBK secara lebih intensif kepada dosen FIS UNY masih oerlu dilakulian ka.ena

sebagian besar dosen menya{akan sosialisasi djrasakan masih kuang. Cara yang

ditenpuh misalnJa melalui semi*r dan rvcrkshop, baik pada tjngl:at fakultas

maupun j urusan /prodi.

2. Sarana d31l pra-salana pembela.jaran prlu dilengkapi dan disempuaakan sehingga

mampu rnendulnng pelaksanaan kBI( misaln,ra dengan menambah media

pembelajaran (komput€r, laptop, LCD, OHP, dll ) serta meleqkapi peralatar lab

yang dibuhrhtan masing-masing progam studi.

3. Perpustakaan fakultas dan jurusan perlu dikelola secara lebih baik dan

profesional, dengan cara menambah koleksi bahan pustaka, menyediakan ruang

perpustakMl ]Bng memadai, dan menugaskao ka4r$an ya.ng khusus melayam

penanfaatan perpustakaan.

4. Hubungan dan kerjasama deagan pihak luw (stoke lroldqJ perlu lebih

ditingkatkan di masa yang akan datang antara lain dengan sekolah-sekolah

sebagai pengguna lulusan, pergu.Mn finggi lain- Dinas Pendidikan- dan instansi

lain yang frarnpu menrberikan kontribusi terhadap pengembangan FIS UNy.
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1. Hari, tanggal

2. Nama Peneliti

3. Jurusar,/Prodi

4. Iakultas

DAFTAR HADIR SEMINAR PENEL1TIAN

Rabu, 19 Januari 2005

Dr. Muhyadi dkk.

PDU. Pend. Adm. ?erkantoran

Fakultas ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

5. Judul Penelitian:

"KESIAPAN FAKULTAS ILT{U SOSIAL UNY

PB"I\,{BRR],AKIIAN KIIRIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

MENYONGSONG

(KBKI'.

Yogyakada, 19 ianuari 2005.

"ryry1*:
k7il", e 2e/.
NIP. /Jo0// gf,f .

Jenis Seminar I ProDosal/Desain HasilPenelitian
Tahda tangan -1. Saidihardio Prof. Dr. I Av^\

2. Muhvadi Dr. 2

3. Muhsinatun S.M- f)r. 3. - lr
4. Sardiman AM M-Pd-
5. Agus Sudarso o Drs. 5.

6. Ekram P. M.Pd. '^,6./11A;'
'1. Cholisin M.Si, 1.--;t#ki
8. Tery Irenewatv M.Hum. [ 8./
9. Suhadi Purwantoro M-Si. xgr' /
10. Didi Wahrt Sudirman MM. / ;+B-
11. Sukirno M.Si. t1

12. Indarto Waluyo sE. Aki. e12
13. Suwamo Drs 11..

14. MuiiHartono M.Hum. t4.4'/,,f
15. Nahivah Jaidi M.Pd. 15.

16. Puii Lestari M.Hum- 16.

17. M. Sochih MM, 17.

18. Nurhadi MM. l8
19. Joko Kumoro M.Si t*t?2- 1.,
20. Sri Widodo 20./4h
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10. Hasil Seminar

Setelah mempertimbangkan petyajian, penjelasan, argumentasi se a sistematika dan rata

tulis, seminar berkesimpulan:

Instrumen/Desain Penelitian tersebut di atas:

a. Diterim4 tanpa revisi/pembenahan;

b. Diterima, dengan revisi/pembenahaa;

c. Dibenahi, untuk diseminatkan ulang.

11- Catatan:

Qrek;, : prulst*r gr:ya keit tryJ& lifun a lar$ * s.ry t',\
tLr;al 'yryli$a^ !qp^.ta pntnlel ,hy.t rut,tL/:o, mainkl

Orut lon lnrus i lf'd"t" ..r (4f m brkg< .

(va,t rucp rndtn a.i y'ih|/" dcerl

@ tonn d; 5 ghtas ia-lenaru

O f"t";'f" ftgimpbn clci,," u &lf,a,nLu

$ ke- p,tlav dt,nunc,rlbrn t-t"n e{rs

Ketua Sidang:

,r' ,-
,/rla -'1-

€l,.rq.n f,fi/ 8!.
NrP /&ofl/v8rf

Badar P€rtimbangan,
Peneljtiln,

t)a tz/

File: Ma! Do nte"rP.neuut/8etu6 Se,ti,at penelitina


