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Abstract
Of the eight national education standards one of the most important is the
content standard (SI), because SI is a reference in the classroom. SI directly
differenti ate the "content" of education to: (a) local content, (b) groups of
subjects and, (c) material development. This resulted in Decree No. 22of 2006
on asofficial policy by default. The study is a qualitative research, in order to
gain a deep understanding and interpretation of the meaning of phenomena that
existin the field.

Key words: content standards, the purpose of economic subjects

Pendahuluan
Dalam rangka meningkatkan

kualitas pendidikan, penataan dan
pengelolaan pendidikan yang menda-
sar dimulai dengan mengem-bangkan
Standar Nasional yang dikemas
dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (SNP).
SNP tersebut terdiri dari; (1) Standar
Isi, (2) Standar Kompetensi Lulusan,
(3) Standar Proses, (4) Standar
Pendi-dikan dan Tenaga Kepen-
didikan, (6) Standar Sarana dan
Prasarana, (7) Standar Pengelolaan,
Standar Pembiayaan Pendidikan, dan
(8) Standar Penilaian Pendidikan.
Dari delapan standar nasional
pendidikan di atas salah satu yang
paling utama adalah standar isi (SI),
karena SI merupakan acuan dalam
proses pembelajaran di kelas.

Menurut Raka Joni (Resu-
reksi Pendidikan: 2008), Paroh kedua
dari pasal 3 UUSPN 2003 yang
menyatakan fungsi dan tujuan pendi-
dikan nasional itu menyatakan bahwa
Pendidikan Nasional “… bertujuan
untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warganegara
yang demokratis serta bertanggung-
jawab”. Akan tetapi dengan dikem-
bangkanya berbagai standar oleh
BSNP (Badan Standar Nasional
Pendidikan), maka rujukan opera-
sional tidal lagi harus langsung
dijabarkan oleh guru dari UU No. 20
tahun 2003 tentang Sisdiknas,
melainkan dari ketentuan operasional
yang diturunkan dari standar-standar
yang dikembangkan oleh BSNP serta
diterbitkan secara resmi sebagai
Peraturan Menteri.

SI langsung memilahkan “isi”
pendidikan menjadi: (a) muatan
lokal, (b) kelompok mata pelajaran
dan, (c) materi pengembangan diri.
Hal tersebut mengakibatkan Permen-
diknas No. 22 tahun 2006 tentang SI
sebagai kebijakan resmi yang by
default, yang imbasnya menurut
Raka Joni, (a) menyeret konselor
yang tidak menggunakan materi
pembelajaran dalam pelaksanaan
tugas fungsionalnya untuk masuk ke
wilayah layanan guru yang meng-
gunakan materi pembelajaran dalam
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menyelenggarakan pembelajaran
yang mendidik, (b) melecehkan pera-
nan guru yang menggunakan materi
dalam penyelenggaraan pembe-
lajaran mendidik yang secara tidak
langsung namun secara akumulatif
dan oleh karena itu efektif, dalam
memberikan urunan dalam peng-
embangan diri peserta didik dalam
satuan pendidikan formal, melalui
strategi pembelajaran yang dirancang
untuk mengacarakan perwujudan
dampak langsung pembelajaran
(instruttional effects) yang digan-
dengkan dengan keterwujudan
dampak pengiring kegiatan belajar
(nurturant effects) yang relevan,
melalui mata pelajaran yang
diajarkan, sedangkan (c) dikeluar-
kannya muatan lokal dari kelompok
mata pelajaran, juga menafikan
terselenggarakannya pembelajaran
kontekstual yang bertujuan men-
dekatkan pengalaman belajar peserta
didik dengan lingkungannya, yang
justru merupakan justifikasi bagi
didelegasikannya kewenangan me-
nyususn kurikulum kepada satuan
pendidikan.

Sehingga selain mewariskan
kerusakan yang meluas dalam jalur
pendidikan formal seperti dijelaskan
di atas, Permendiknas No. 22 tahun
2006 tentang SI, juga gagal
menghasilkan SI yang dapat digu-
nakan sebagai rujukan oleh para
pendidik dalam keseharian tugas dan
fungsionalnya sesuai mata pelajaran
yang diajarkan dalam jenis dan
jenjang pendidikan tempatnya
bertugas.

Menurut BSNP, SImencakup
lingkup materi dan tingkat kom-
petensi untuk mencapai kom-petensi
lulusan pada jenjang dan jenis
pendidikantertentu. Termasuk dalam
SI adalah: kerangka dasar dan
struktur kurikulum, Standar Kom-

petensi (SK) dan Kompetensi Dasar
(KD)setiap mata pelajaran pada
setiap semester dari setiap jenis
danjenjang pendidikan dasar dan
menengah.

Ke empat tujuan tersebut
ternyata tidak dipaparkan dalam
temuan kajian dan pembahasan
dalam rangkaian kajian SI tersebut,
sehingga manyisakan pertanyaan
besar tentang SI. Dari kesimpulan
tentang kajian SI yang ditetapkan
oleh BP3K tersebut, SI belum
banyak dipahami secara kom-
prehensif oleh stake holder terutama
guru dan siswa, serta  pada Kelas XI
dan XII Program IPS, Mata pelajaran
ekonomi pada program ini
direkomendasikan ditambah dari 4
jam menjadi 5jam. Adanya materi
akuntasi dan ekonomi lingkungan
sebagai core program IPS menye-
babkan mata pelajaran ini harus
memiliki waktu yang cukup agar
kompetensi yang disyaratkan terca-
pai.

Mata pelajaran Ekonomi
SMA sebagai core program IPS,
merupakan mata pelajaran penting
yang patut untuk dikaji lebih dalam,
karena melalui pelajaran tersebut
ditanamkan pada siswa tentang
economic behavior, dan berbagai
konsep-konsep ekonomi yang
mendasari semua kegiatan manusia
dalam melakuka aktivitas ekonomi.
Dengan melihat keadaan pere-
konomian Indonesia yang seperti
sekarang ini, mata pelajaran ekonomi
tidak dapat disepelekan begitu saja,
karena bangsa ini memerlukan
ekonom-ekonom muda yang diha-
rapkan mampu mengatasi berbagai
persoalan ekonomi bangsa.

Sedangkan kajian mendalam
tentang standar pendidik, bahwa
kompetensi profesional guru terdiri
dari: (1) kompetensi pedagogik, (2)
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kompetensi kepribadian, (3)
kompetensi sosial, dan (4) kom-
petensi profesional. Artinya para
pendidik yang dalam konteks
penelitian ini yaitu guru SMA harus
memenuhi keempat kompetensi
tersebut, bahwa kompetensi pro-
fessional dimaknai sebagai
kemampuan penguasaan materi pem-
belajaran secara luas dan mendalam,
yang memungkinkannya mem-
bimbing peserta didik memenuhi
standar kompetensi yang ditetapkan
dalam SNP, yaitu SI.

Kota Malang sebagai salah
satu kota yang di dalamnya terdapat
berbagai instansi pendidikan, meru-
pakan tempat yang tepat untuk
dijadikan obyek penelitian. Terdiri
dari 10 SMA Negeri, dan 35 orang
guru mata pelajaran ekonomi/
akuntansi, dengan karakteristik yang
berbeda-beda. Tentu saja berbeda
dalam pengimplementasian SI dalam
diri mereka. Secara rinci populasi
dari guru ekonomi SMA Negeri di
Kota Malang dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:

Tabel 1.1 Populasi Guru Ekonomi di Kota Malang
No. Nama Sekolah Alamat Sekolah Jumlah
1. SMA Negeri 1 Jl. Tugu Utara 1 3
2. SMA Negeri 2 Jl. Laks. Martadinata No. 84 5
3. SMA Negeri 3 Jl. Sulatan Agung Utara No. 7 3
4 SMA Negeri 4 Jl. Tugu Utara No. 1 4
5 SMA Negeri 5 Jl. Tanimbar No. 4 3
6 SMA Negeri 6 Jl. Mayjen Sungkono No. 58 4
7 SMA Negeri 7 Jl. Cengger Ayam 1/14 3
8 SMA Negeri 8 Jl. Veteran No. 37 2
9 SMA Negeri 9 Jl. Puncak Borobudur No. 1 5
10 SMA Negeri 10 Jl. Danau Grati No. 1 3

Jumlah 35
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang 2012

Sedangkan untuk mengetahui
latar belakang guru ekonomi di SMA
Negeri di Kota Malang, peneliti telah
melakukan survey awal untuk
mengetahui dan menganalisis mulai
dari latar belakang pendidikan
terakhir, program studi yang
ditempuh, masa kerja, lama mengajar
ekonomi, kelas yang diajar. Hal
tersebut dilakukan untuk melihat
tingakt relevansi dan konsistensinya
terhadap pelaksanaan pembelajaran
pada nantinya yang akan dilihat
berdasarkan implementasi SI. Penja-
baran pendidikan terakhir guru
ekonomi di SMA Negeri ditingkat
pendidikan terakhir guru ekonomi di
Kota Malang sebanyak 32 guru atau
91,4% S1 dan sisanya 3 orang guru
atau 8,6% S2. Dari 10 SMA

sebanyak 9 orang guru berasal dari
Prodi Pendidikan Ekonomi, sebanyak
7 orang guru berasal dari Prodi
Pendidikan Akuntansi, sebanyak 7
orang guru berasal dari Prodi
Pendidikan Ekonomi dan koperasi,
sedangkan sisanya 2 orang guru dari
Prodi Pendidikan Administrasi
Perkantoran, dan 1 orang guru dari
Prodi Pendidikan Bisnis, serta 1
orang berasal dari Prodi MSDM.
Komposisi masa kerja guru ekonomi,
yaitu sebanyak 30 orang guru yang
dalam prosentase 90,9% memiliki
masa kerja lebih dari 9 tahun (>9
Th), 2 orang guru yaitu sebesar 6,1%
memiliki masa kerja 1-3 tahun,
sedangkan sisanya 1 orang guru yaitu
sebesar 3% memiliki masa kerja 1-3
tahun. Sehingga dapat disimpulkan
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bahwa mayoritas guru ekonomi di
SAM Negeri di Kota Malang
tergolong guru-guru senior yang
memiliki usia lebih dari 50 tahun.

Sebanyak 29 orang guru yaitu
87,9% telah mengajar ekonomi
selama lebih dari 9 tahun (>9 tahun),
3 orang guru  aitu 9,1% mengajar
selama 1-3 tahun, sedangkan sisanya
sebanyak 1 orang guru yaitu 3%
mengajar ekonomi selama 5-7 tahun.
Sedangkan sebesar 27,3%  yaitu 9
orang guru mengajar kelas XI dan
XII, dan yang paling kecil yaitu
sebesar 6,1% yaitu 2 orang guru
mengajar kelas XII.

Tujuan dalam penelititan ini
yakni, untuk mendeskripsikan
penafsiran tujuan Stadar Isi mata
pelajaran Ekonomi SMA berdasar-
kan persepsi Guru Ekonomi di Kota
Malang dan bagaimana implementasi
tujuan Standar Isi mata pelajaran
ekonomi berdasarkan pelaksanaan
pembelajaran oleh Guru Ekonomi
SMA Negeri di Kota Malang.

Keterbatasan Penelitian ini
yaitu; (1)Waktu dalam pelaksanaan
penelitian ini tidak memungkinkan
peneliti untuk melakukan observasi
langsung untuk melihat proses
pembelajaran ekonomi di dalam
kelas. Sehingga implementasi dari
rumusan tujuan Standar Isi hanya
diamati melalui RPP pada materi
terakhir semester genap 2011/ 2012
ini, (2) Tesis ini memfokuskan
penelitiannya pada implementasi satu
komponen yaitu rumusan tujuan SI,
yang terdiri dari empat tujuan dalam
pembelajaran ekonomi.

Penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi beberapa
pihak antara lain; (1) Bagi BSNP,
sebagai sarana masukan dan
memberikan sedikit gambaran
tentang implementasi standar isi,
khususnya pada mata pelajaran

ekonomi, dalam mengembangkan
kurikulum ke depan. Sehingga
penyusunan Standar pendidikan
benar-benar lebih dikaji terlebih
dahulu, karena persoalan SI
merupakan hal penting sebagai
penentu bagaimana pembelajaran
dilaksanakan di dalam kelas, (2) Bagi
Universitas Malang, sebagai sarana
pengembangan kajian pustaka bagi
penelitian terkait selanjutnya,
khususnya dalam bidang kurikulum
pendidikan, (3) Bagi Peneliti
Selanjutnya, Sebagai sarana kajian
agar penelitian ini dapat
dikembangkan lagi sehingga
memberikan kontribusi lebih bagi
dunia pendidikan, khususnya peng-
embangan kurikulum.

Metode
Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif, dengan tujuan
agar dapat memperoleh pemahaman
dan penafsiran mendalam tentang
makna dari fenomena yang ada di
lapangan. Sedangkan sifat atau
kategori dalam penelitian ini
merupakan penelitian evaluasi meng-
gunakan metodologi studi kasus
(case studies). Lokasi penelitian
dalam penelitian ini adalah SMA
Negeri di Kota Malang yang terdiri
dari 10 SMA. Dengan pertimbangan
bahwa SMA Negeri menjadi tolok
ukur dan rujukan bagi SMA swasta
maupun tempat pendidikan me-
nengah atas sejenisnya khususnya di
Kota Malang.

Sumber data dalam penelitian
ini berasal dari para informan yakni
para Guru ekonomi SMA Negeri di
Kota Malang, dengan jumlah
populasi 35 orang yang tertera pada
tabel 1.1 pada Bab 1. Populasi
tersebut sebagai informan awal
dalam rangkaian penelitian, sedang-
kan tahap berikutnya dari populasi



Implementasi Standar Isi… | 52

ISSN 2407-4268

tersebut diambil informan yang
mewakili sebagai informan kunci
dalam tahap penelitian selanjutnya,
yang diperoleh melalui survey awal
tersebut (melalui pemberian instru-
ment) dan tahap penelitian yang
kedua (melalui pemberian instru-
ment).

Selain itu data dalam
penelitian ini diperoleh melalui
dokumen,yaitu dokumen yang
diperoleh melalui Dinas Pendidikan,
perpustakaan, internet, dan doku-
mentasi dalam proses wawancara dan
pengamatan.

Pengumpula data dalam
penelitian ini dilakukan melalui
observasi, kuesioner, wawancara,
dan dokumentasi. beberapa tahapan
dalam proses pengumpulan data
yaitu: (a) survey/ observasi awal
yang dilaksanakan pada bulan
Februari - April 2012, dengan
menggunakan kuesioner yang berisi
latar belakang guru ekonomi SMA
Negeri Kota Malang, sekaligus
pengenalan peneliti terhadap
lapangan, (b) Penyebaran kuesioner,
April - Juni 2012, untuk mengetahui
persepsi guru mengenai rumusan
tujuan SI mata pelajaran ekonomi
SMA, (c) wawancara kepada 4

informan kunci, dilaksankan pada
bulan Juni 2012 untuk menggali
lebih dalam tentang persepsi guru
pada rumusan tujuan SI mata
pelajaran ekonomi serta pengimple-
mentasiannya melalui RPP, (d)
pelaksanaan pembelajaran dalam
penellitian ini dilihat melalui
rumusan tujuan dan langkah-langkah
kegiatan pembelajaran di kelas dari
RPP 4 informan kunci.

Model evaluasi kualitatif
kaya dengan data deskripsi, proses
yang direkam tidak menggunakan
angka tetapi dengan ungkapan yang
menggambarkan peristiwa-peristiwa
dalam proses sebagai suatu rangkaian
berkesinambungan. Maka dalam
penelitian ini strategi yang dilakukan
antara lain: (1)`Familiarisasi dengan
Rumusan tujuan SI mata pelajaran
ekonomi, tujuannya untuk berhu-
bungan dan berkomunikasi dengan
lapangan, sera untuk memudahkan
observasi di lapangan, (2) Penyu-
sunan instrument, yang bersifat
terbuka sehingga jawaban untuk
setiap pertanyaan bersifat open
ended, tidak membatasi pertanyaan
yang ada.
Hasil

Persepsi umum guru ekonomi terhadap rumusan tujuan mata pelajaran
ekonomi, sebagai berikut:

1. OPTION 1
Terjadi pemahaman konsep
ekonomi dahulu kemudian
dikaitkan dengan peristiwa dan
masalah yang terjadi

OPTION 2
Terjadi pemahaman peristiwa
dan masalah ekonomi yang
terjadi dahulu kemudian
dikaitkan dengan pemahaman
konsep ekonomi

OPTION 3
Terjadi pemahaman konsep
dan pemahaman peristiwa
dan masalah ekonomi secara
bersamaan

Sejumlah 18 guru memilih
option ini, dengan alasan yang
pada intinya rekonstruksi
kejadian memahami terjadi
karena konsep harus dipahami
seblum melakukan/
mengaplikasikannya di
lapangan
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2. Dari penjelasan yang telah
Bapak/ Ibu jabarkan siswa
mengajukan beberapa
pertanyaan kritis tentang materi
tersebut. Misalnya sesudah
menerangkan faktor penggerak
kegiatan ekonomi yakni
kebutuhan manusia, siswa
menanyakan mengapa perlu
untuk mengetahui kebutuhan
manusia cenderung tidak
terbatas sedangkan faktor
sumberdaya/ faktor produksi
bersifat langka

Dari penjelasan yang telah
Bapak/ Ibu jabarkan siswa
menanyakan beberapa hal
yang terkait dengan materi
yang disajikan. Misalnya apa
yang termasuk dalam
kebutuhan manusia.

Dari penjelasan yang telah
Bapak/ Ibu jabarkan siswa
menanyakan beberapa hal
yang terkait dengan materi
yang telah disajikan.
Misalnya bagaiman cara
manusia memenuhi
kebutuhannya yang
cenderung tidak terbatas
sedangkan faktor
sumberdaya/ faktor produksi
bersifat langka dan
penggunaannya bersifat
alternative

Sejumlah 7 orang guru memilih
option ini dengan pandangan
bahwa sikap ingin tahu
dijabarkan dalam keingintahuan
siswa tentang mengapa suatu
persoalan itu terjadi.

10 guru memilih option ini,
yang merupakan mayoritas
guru. Dengan alasan dapat
disimpulkan bahwa
menampilkan sikap ingin
tahu ditampakkan dalam
pertanyaan siswa tentang
bagaimana cara mengatasi
persoalan yaang sedang
terjadi.

3. Dengan memiliki pengetahuan
dan keterampilan ekonomi
siswa mampu bersikap bijak,
rasional, dan
bertanggungjawab, yang
nantinya akan bermanfaat pada
berbagai pihak.

Dengan membentuk sikap
bijak, rasional dan
bertanggungjawab, siswa
mampu menerapkan
pengetahuan dan ilmu
ekonomi yang diperolehnya
dalam berbagai lingkungan.

Sejumlah 9 orang guru memilih
option ini, bahwa membentuk
sikap bijak, rasional, dan
bertanggungjawab dilaksanakan
berdasarkan pengetahuan yang
dimilikinya

Sejumlah 8 guru memilih
option ini bahwa membentuk
sikap bijak, rasional, dan
bertanggungjawab akan
mampu diterapkan jika siswa
memahami konsep-konsep
ekonomi

4. Dengan mengingat dan
memahami nilai-nilai sosial
ekonomi, siswa mampu
membuat keputusan yang
bertanggungjawab dalam
masyarakat yang majemuk

Dengan membuat keputusan
yang bertanggungjawab siswa
menerapkan nilai-nilai sosial
ekonomi yang berlaku dalam
masyarakat yang majemuk

Sejumlah 11 guru memilih
option ini, bahwa membuat
keputusan yang
bertanggungjawab dijabarkan
bahwa teori-teori yang
diperoleh di kelas merupakan
pendukung pengambilan
keputusan yang positif.

Sejumlah 5 orang guru
memilih option ini, bahwa
membuat keputusan yang
bertanggungjawab berarti
telah menerapkan konsep dan
teori yang diajarkan di kelas

Sedangkan persepsi dari empat informan kunci sebagai berikut:





Implementasi Standar Isi… | 54

ISSN 2407-4268

Rumusan
SI

Memahami sejumlah konsep ekonomi
untuk mengkaitkan peristiwa dan
masalah ekonomi dengan kehidupan
sehari-hari, terutama yang terjadi di
lingkungan individu, rumah tangga,
masyarakat, dan negara

Menampilkan sikap ingin tahu
terhadap sejumlah konsep ekonomi
yang diperlukan untuk mendalami
ilmu ekonomi

Membentuk sikap bijak, rasional dan
bertanggungjawab dengan memiliki
pengetahuan dan keterampilan ilmu
ekonomi, manajemen, dan akuntansi
yang bermanfaat bagi diri sendiri,
rumah tangga, masyarakat, dan negara

Membuat keputusan yang
bertanggungjawab mengenai nilai-nilai
sosial ekonomi dalam masyarakat yang

majemuk, baik dalam skala nasional
maupun internasional

Responde
n/
Informan

OPTION Persepsi OPTION Persepsi OPTION Persepsi OPTION Persepsi

R1 1 Perlunya memahami
konsep ekonomi

2 Pemahaman konsep
dikaitkan dengan
persoalan ekonomi

1 Kemampuan dalam
mengambil sikap, dari
pilihan-pilihan

1 Pengambilan keputusan
positif dari beberapa pilihan
yang ada

R2 1 Pemahaman konsep
merupakan panduan
dalam menghadapi
permasalahan ekonomi

2 Pertanyaan yang
muncul dari siswa
terkait dengan
permasalahan

2 Rasa cinta tanah air,
dalam rangka
memperbaiki persoalan
bangsa

1 Dalam setiap perbuatan
berekonomi memiliki etika
agama, bermasyarakat dan
hubungan bernegara

R3 1 Menghubungkan antara
teori dengan yang terjadi
di lapangan

1 Dengan mengetahui
teori, siswa ikut
berpikir dan
menganalisa

2 Melakukan tindakan-
tindakan ekonomiharus
bertanggungjawab

2 Keputusan sesuai dengan
teori-teori yang ada

R4 1 Peristiwa yang terjadi
dilakukan solusi
langsung berlandaskan
konsep

1 Menerapkan
langsung dalam
kehidupan keseharian

2 Berperilaku sebagai
pihak berpengetahuan
ekonomi, akuntansi, dan
manajemen

2 Melakukan usaha seawal
mungkin, dengan
berpedoman kepada
pengetahuannya
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Implementasi rumusan tujuan SI
dalam pembelajaran

Implementasi dalam pene-
litian dilihat dari RPP yang dimiliki
oleh para responden, dimana RPP
tersebut merupakan panduan dalam
melaksankan pembelajaran di kelas
pada materi terakhir dalam semester
ini.

Beberapa hal yang penting
untuk digaris bawahi adalah imple-
mentasi ini dilihat hanya berdasarkan
RPP dan persepsi guru sehingga
belum melihat pada kenyataan
pembelajaran di kelas, namun
beberapa gambaran tentang imple-
mentasi tersebut dapat peneliti
jabarkan sebagai berikut:
a. Responden 1 (R1)

Merujuk pada RPP yakni
tujuan pembelajaran dan langkah-
langkah yang ada di dalam pembe-
lajaran yang dilaksanakan R1 tidak
diaplikasikan berdasarkan Rumusan
tujuan SI mata pelajaran ekonomi
yang merupakan rujukan yang
ditetapkan sebagai Standar Nasional
Pendidikan (SNP) oleh pemerintah.

Tujuan pembelajaran siswa
dapat menjelaskan permintaan dan
penawaran uang, tidak mewakili
rumusan tujuan yang terdapat dalam
tujuan mata pelajaran ekonomi
berdasarkan SI.
b. Responden 2 (R2)

R2 memiliki inovasi dalam
pembelajarannya, namun RPP yang
merupakan panduan R2 dalam
melaksanakan proses pembela-
jarannya di kelas tidak merujuk pada
rumusan tujuan mata pelajaran
ekonomi yang telah ditetapkan oleh
SNP. Sedangkan inovasi R2 tentang
simulasi pada materi valas pun tidak
merujuk pada tujuan pembela-
jarannya yang dicantumkan dalam
RPP.

c. Responden 3 (R3)
Empat rumusan tujuan yang

terdapat dalam SI berdasarkan RPP
R3 belum terlihat diaplikasikan.
Pembelajaran akuntansi yang lebih
mengedepankan perhitungan sulit
untuk disampaikan berdasarkan ke-
empat tujuan mata pelajaran ekonomi
yang ada dalam SI.
d. Respoonden 4 (R4)

Berdasarkan RPP yaitu
langkah-langkah dalam pembelajaran
R3 rumusan tujuan mata pelajaran
ekonomi yang teraplikasikann hanya
rumusan pertama, sedangkan tujuan
yang lain belum terlihat dalam proses
pembelajaran di kelas.

Pembahasan
Persepsi umum para guru ekonomi
yang ada di Kota Malang tentang 4
rumusan tujuan mata pelajaran
ekonomi yang terkandung dalam SI,
memperlihatkan bahwa rumusan
tujuan tersebut dapat ditafsirkan
beragam dan sesuai dengan pema-
haman masing-masing guru.
Keempat responden tersebut me-
miliki karakteristik dan latar
belakang yang berbeda sehingga
dapat mewakili tiap karakter yang
terdapat dalam populasi guru eko-
nomi.

R1 mempersepsikan butir
pertama sebagai perlunya memahami
konsep ekonomi, butir kedua sebagai
pemahaman konsep dikaitkan dengan
persoalan ekonomi, butir ketiga
sebagai kemampuan dalam meng-
ambil sikap, dari pilihan-pilihan, dan
butir keempat sebagai pengambilan
keputusan positif dari beberapa
pilihan yang ada. Melihat dari latar
belakang R1 dengan pendidikan
terakhir S1 Pendidikan Akuntansi
namun pada kenyatannya mengajar
mata pelajaran ekonomi sehingga
menyebabkan kurang optimalnya
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guru pada penyampaikan materi pada
siswa sehingga implikasinya akan
berdampak pada pencapaia tujuan
yang terkandung dalam rumusan
tujuan SI mata pelajaran ekonomi.

R2 mempersepsikan rumusan
tujuan pertama sebagai Pemahaman
konsep merupakan panduan dalam
menghadapi permasalahan ekonomi,
kedua Pertanyaan yang muncul dari
siswa terkait dengan permasalahan,
ketiga Rasa cinta tanah air, dalam
rangka memperbaiki persoalan
bangsa, keempat Dalam setiap
perbuatan berekonomi memiliki etika
agama, bermasyarakat dan hubungan
bernegara. Melihat latar belakang R2
sesuai dengan disiplin ilmu yang
dimiliki serta berbagai pengalaman
yang pernah dialami membuat
persepsi selalu dikaitkan dengan rasa
cinta pada tanah air. Implikasinya
dalam proses pembelajaran mampu
mencapai aspek kognitif dan afektif
siswa namun masih belum mencapai
psikomotornya.

R3 mempersepsikan rumusan
tujuan pertama sebagai Meng-
hubungkan antara teori dengan yang
terjadi di lapangan, kedua Dengan
mengetahui teori, siswa ikut berpikir
dan menganalisa, ketiga Melakukan
tindakan-tindakan ekonomiharus
bertanggungjawab, dan keempat
Keputusan sesuai dengan teori-teori
yang ada. Melihat latar belakang
pendidikan R2 yaitu S1 akuntansi
serta MSDM, persepsi yang
disampaikan R3 selalu dihubungkan
dengan akuntansi yang notabene
merupakan sub mata pelajaran yang
menuntut kejelian menganalisa dan
memahami rumus, sehingga R3
menerapkan pembelajaran di kelas
sesuai dengan disiplin ilmu yang
dimiliki.

R4 mempersepsikan rumusan
tujuan pertama Peristiwa yang terjadi

dilakukan solusi langsung
berlandaskan konsep, kedua
Menerapkan langsung dalam
kehidupan keseharian, ketiga
Berperilaku sebagai pihak ber-
pengetahuan ekonomi, akuntansi,
dan manajemen, dan keempat
Melakukan usaha seawal mungkin,
dengan berpedoman kepada
pengetahuannya. Melihat latar
belakang pendidikan R4 yaitu S1
Pendidikan Ekonomi dan Koperasi
namun dalam kenyataannya
mengajar sub mata pelajaran akun-
tansi, tentu kurang optimal jika
dimplikasikan dalam pencapaian
rumusan tujuan Si mata pelajaran
ekonomi yang diharapkan.

Secara umum guru tidak
menyadari bahwa terdapat tingkatan
pemahaman dalam kandungan 4
rumusan tujuan tersebut yaitu, (1)
kognitif, yang tersirat dalam rumusan
tujuan pertama; (2) afektif, yang
tergambar pada rumusan tujuan
kedua dan ketiga; dan (3)
psikomotor, yang tercermin dalam
rumusan tujuan keempat.

Dengan melihat pada kajian
teori tentang pengertian standar yaitu
pedoman atau acuan untuk
melakukan tindakan baik itu dalam
bidang evaluasi maupun bidang yang
lain, serta menurut PP No. 19 Th
2005 tentang SNP bahwa SNP
adalah kriteria minimal tentang
sistem pendidikan di seluruh wilayah
hukum NKRI, maka dari itu persepsi
dan pandangan para guru meng-
gambarkan bahwa rumusan tujuan
mata pelajaran ekonomi dalam SI
belum cukup memadai untuk
dijadikan patokan dalam standar
pembelajaran, karena rumusan tujuan
tersebut ditafsirkan mengambang dan
bermacam-macam kaitannya.

Rumusan SK dan KD
tersebut hanya mencover paling tidak
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hanya tujuan pertama dan kedua dari
empat rumusan tujuan SI mata
pelajaran ekonomi yang sudah
ditetapkan, yaitu (1) Memahami
sejumlah konsep ekonomi untuk
mengkaitkan peristiwa dan masalah
ekonomi dengan kehidupan sehari-
hari, terutama yang terjadi
dilingkungan individu, rumah
tangga, masyarakat, dan negara, (2)
Menampilkan sikap ingin tahu
terhadap sejumlah konsep ekonomi
yang diperlukan untuk mendalami
ilmu ekonomi.

Sehingga tidak bisa
disalahkan jika para guru memper-
sepsikan rumusan tujuan SI mata
pelajaran ekonomi secara beragam
karena rumusan tujuan tersebut pun
belum mampu dikatan sebagai
sebuah standar yang dapat digunakan
secara menyeluruh pada setiap satuan
pendidikan di Kota Malang.

Implementasi dalam
penelitian ini dilihat berdasarkan
RPP dan persepsi keempat respon-
den. RPP yang digunakan memuat
materi terakhir dalam semester ini.

R1 mencoba menerapkan
berbagai macam model pembelajaran
dengan tujuan siswa dapat mema-
hami materi, sehingga implementasi
dari rumusan tujuan dalam SI tidak
terlihat. Namun R1 terlihat konsisten
dalam menerapkan antara tujuan
pembelajaran yang dirumuskan
dalam RPP dengan langkah-langkah
pembelajarannya di dalam kelas.

R2 memiliki inovasi dalam
menyampaikan materi valas, namun
kekonsistenan antara tujuan pembe-
lajaran dengan apa yang dilaksa-
nakan di kelas tidak terjadi. Inovasi
dalam penyampaian materi tersebut
didukung karena berbagai penga-
laman mengajar R2 yang beragam
sehingga dia mampu membuat

beberapa cara yang berbeda dalam
menyampaikan materi di kelas.

Serta terdapat pergeseran
tentang beberapa istilah yaitu remidi,
dan demonstrasi, hal tersebut ber-
dasarkan hasil wawancara dengan
R2. Persepsi yang terdapat di
kuesioner dengan apa yang
dibicarakan dalam wawancara sedikit
berbeda pada rumusan tujuan
pertama, yaitu proses memahami
konsep ekonomi dengan peristiwa
yang terjadi. Sehingga implementasi
rumusan tujuan ekonomi berdasrkan
R3 pun tidak dapat terlihar secara
optimal.

R3 mengedepankan bahwa
konsep yang benar merupakan hal
yang penting dalam pembelajaran,
dia sadar bahwa rumusan tujuan SI
mata pelajaran ekonomi merupakan
analisis secara kontekstual, hal
tersebut ditunjang dengan latar
belakang R3 yakni S2. Dari
keseluruhan responden dalam
penelitian hanya R3 yang ber-
pendidikan terakhir S2. Berdasarkan
RPP R3 pelaksanaan pembelajaran
tidak merujuk pada rumusan tujuan
SI mata pelajaran ekonomi. Hal
tersbut terjadi karena materi
akuntansi lebih bervariasi pada
menghitung dan menganalisis soal.
Berdasarkan RPP R4 tidak terdapat
komponen-kompoen yang mengarah
pada rumusan tujuan SI mata
pelajaran ekonomi. Namun tujuan
pembelajaran dan pelaksanaan
pembelajaran yang terjadi di kelas
terlihat konsisten.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
Persepsi Guru Terhadap Rumusan
Tujuan SI Mata Pelajaran Ekonomi

Penafsiran rumusan tujuan SI
mata pelajaran ekonomi diper-
sepsikan sesuai dengan background
pendidikan dan latar belakang para
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guru hal tersebut terjadi karena tidak
ada langkah operasional yang
terkandung dalam SI, sehingga
kajian tentang rumusan tujuan mata
pelajaran ekonomi masih sangat
kurang. Empat rumusan yang
terkandung dalam SI memiliki
tingkatan aspek yaitu kogitif, afektif,
dan psikomotor. Hal tersebut tidak
disadari oleh para guru. Setiap guru
mengajar namun mereka tidak
menyadari bahwa ada tujuan besar
yang terkandung dalam setiap proses
pembelajaran di kelas.
Implementasi Rumusan Tujuan SI
Mata Pelajaran Ekonomi dalam
Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran di
kelas tidak dirumuskan berdasarkan
rumusan tujuan SI. RPP dilak-
sanakan berdasarkan tujuan
pembelajaran, sedangkan tujuan
pembelajarannya pun tidak mengacu
pada rumusan tujuan SI. Imple-
mentasi tentu saja dilakukan sesuai
dengan kebutuhan materi sehingga
setiap tujuan begitu sulit untuk
diimplementasikan secara menye-
luruh dalam setiap pem-belajaran di
kelas.
Implikasi Bagi Perbaikan Pem-
belajaran Ekonomi

Pembelajaran ekonomi yang
sesuai dengan tujuan yang
dirumuskan dalam SI, membutuhkan
konfigurasi dari para guru yang
memiliki latar belakang dan
karakterisrik yang sesuai dengan
bidang yang mereka ajarkan.
Rumusan tujuan mata pelajaran
ekonomi yang terkandung dalam SI,
harus dipilah-pilah menurut kajian
ekonomi, akuntansi, dan manajemen
sehingga terdapat kejelasan dalam
setiap penyelenggaraan pembelajaran
dari setiap sub mata pelajaran
tersebut. Karena tujuan yang
terkandung dalam rumusan tujuan

mata pelajaran ekonomi dalam SI
tersebut memborong 3 aspek yaitu
kognitif, afektif, dan psikomotor,
yang ketiga aspek tersebut khususnya
psikomotor tentu sulit untuk
diwujudkan pada setiap pem-
belajaran.
Rekomendasi
a. Bagi BSNP

Rumusan tujuan SI yang
tertuang dalam tujuan mata pelajara
ekonomi perlu dikaji ulang, karena
melihat pelaksanaan di lapangan
pada lingkup kecil seperti penelitian
ini pun, tidak teraplikasikan secara
optimal. Perlu adanya petunjuk
operasional, dan pemberian pema-
haman pada para guru tentang
bagaimana standar pendidikan ini
bekerja sebagaimana mestinya,
khususnya tujuan pembelajaran
ekonomi dalam SI sebagai sebuah
standar perencanaan pembelajaran di
kelas.

Perumusan tujuan mata
pelajaran perlu dipilah dan
dikondisikan berdasarkan materi dan
sub mata pelajaran yang diajarkan,
sehingga tujuan yang akan dicapai
sesuai dengan kebutuhan yang
dicakup dalam mata pelajaran
tersebut. Akan lebih baik jika meng-
embalikan peran sentral guru sebagai
pendidik bukan hanya sebagai
pengajar.
b. Bagi Universitas Negeri Malang

Sebagai perguruan tinggi
negeri yang konsen dalam bidang
pendidikan yang nantinya meng-
hasilkan output sebagai para
pendidik di sekolah, hendaknya ikut
berperan dalam perbaikan kebijkan
pendidikan khususnya standar pen-
didikan.
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