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ANALISIS IIASIL UJIAN NASIONAL MATA PELAJARAN EKONOMI
SEKOLAII MENENGAiY ATAS TAIIUN 2012 DI PRO}'INSI KALIMANTAN

SELATA}t
Oleh: Dwiatmono, St4rriyakto, Noor Amali

Abstrzk

_ Rendahnya uta pendidikan 5ru4 Neieri di propihsi Kalimanta selatan
dipengaruhi oleh faldor inlemal ddn eksternal siswa. Sehingga dilaktkan penelitian
qengon tujttott atama memetakal, petcapqi.rn Kompetensi 

-iasar (KD) iau pokok
Bahasan, identilikosi ,fohor-fabor p"rry"bob 

""idohrwo 
pencapaiin KD, dan

fietuem kan altematif model pefiecdhan mdsdlah yang valid intuk peningl.atan fiutu
perulidikan Si[A secara berkelanjutan.

. . Sampel penelition diperoleh dari klaster dilanj tkan purposi.re yang memenuhi
krit7tl 

rynSugsaan standat kanqtetensi pelaiarai ekonimi yong'uilot f"hik
analisis data kuantitatif secara etaanalisis dan data bualititif iecara deskripri.f
dengan penyajian diagram nodel tulang ikqn.

Hasil penelitian menunjukkan bshwa kelemahan penguosaan standar isi,,
umumnya mereka mengetdhui KISP tetapi hanya sebatas foimalitas yang bersifa!
administrative, Dalarn penguasaan standor proses umum4va'terjadi paio pinguasaan
K,D yang nen.tmtut pemahonan, aplikosi, analisis, sintesis dan Lreasi. Fahor pit4,ebabdgi aspek input lcbih dominan bet samber dori siswa, implementasi iuriiulum,
duhugan sarana-prasarana terutatna lqborotori m dan per?uslakoan, serta buda),a
belajar. Aspek proses lebih dominan dipengaruhi cara gttru'mengajar dan dulwngan
media- pembelqjatan Model altentaiif -pemecahan "rr*a"n'i"iia yong aopot
diir lkfentasik@ helofui kegiatqn pengabdian kepada masyarakat 

" anfara lain
pembimbingan. dalln:, a) pengembagan perangkit pembalijaran ekanomi yang
fienginlegrosihon 

_kegiatan praldikum dengat matei pelajaran beserta implementasi
dan 

_elaluasinya, b) pengembangan peranglat pembelaiaran inovaif,, kanteksnnl, dan
ned:a 

lhu1usny1 KII beserta inplementdsi dan evaluasinya, i) pengadoan dan
optirhalisdsi-media pembe@aral ekonomi beserra *aluasirya ieiai bertrato, a1
mengelola laboratorium ekanomi dan wrpustakaan serta tetaga kepustqkfuan, e)
perryegarat materi ekonor i yang disatupaitan gunt melalui pendampingan,dan
paingLaton kualitds kegidtar MGM?, e) IJntxk pelajaran ekoiomi pe)h'adanya
peninglatan tentang pemahamah ter.rtang bursa efek 

-melalui 
progrri k"rio 

"r*odengan Bursa Efek lndonesia.

Nata Klrnci: Pemetaan XD, nodel per ecaha| mosalah
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BAB I
PEIYDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan sumber da)'a manusia di Indonesia tidak terlepas dari

peran pendidikan sebagai sarana membentuk manusia yang cerdas, sehat. jujur-

berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu upaya pemedntah untuk

mempe$iapkan sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing di era

globalisasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

melalui pendidikan adalah dengan menetapkan standarisasi Ujian Alhir Nasional

(liAN) untuk sekolah-sekolah di seluuh Indonesia.

Kenyataan yang terjadi selama ini memmjukkan bahwa nilai UAN masih

rendah daa tidak merata. Hal ini diikuti juga oleh kernampuan siswa yang tidak

menguasai kemampuan rmhrk mengenyam pendidikan ke jeqiang bedkutnya

maupru terjun ke masyarakat, Selama ini yang teriadi di sekolah-sekolah adalah

guru sering mengulang pelajaran yang seharusnya sudah dikuasai oleh siswa pada

jenjaog pendidikan sebelumnya. Misalnya guru SMA harus meogulang lagi mated

yang seharusnya sudah diaja*atr di SMP bahkan di SD. Akibabya materi di

SMA tidak bisa dikuasai sepenuhnyi karena kurangnya waltu dan penguasaan

mated.

Sekolah Menengah Atas merupakan jenjang pendidikan menengah yang

merupakao lanjuta[ pendidikan dasar. Berdasarkao pemendiknas no 22 tahun

2006, strukhr kurikulum SMA/MA - meliputi substansi pembelajaran yang

ditempuh dalam satu jenjang pendidikat selamatiga tahrm mulai Kelas X sampai



dergaa Kelas )0I. Stuktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompeteisi

lulusan daE statrdar kompeteDsi mata pelajaraD. peDgorganisasian kelas-kelas pada

SMA,TMA dibagi ke dalam dua kelompolq yaitu kelas X merupakan prcgram

umum yang diikuti oleh selwuh pesefta didik, dan kelas XI dan XII merupakan

progam penjurusan yang tediri atas empat program: (l) program Ilmu

Pelgetahuan AIam, (2) program IImu pengetahuan Sosial, (3) progarn Bahas4

dan (4) Program Keagamaan, khusus uoirk MA.

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap sall,an pe-ndidikan dituangkan

dalam kompeteosi yartg terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasat pada

setiap tingkat dar/atau semester. Standar Kompetensi adalah kualiflkasi

kemampuan minimal peseda didik yang menggambarkan pinguasu.n 
"it<ap,

pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tiDgkat

dar/atau semester; standar kompetensi terdid atas sejumlah kompetensi dasar

sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara na-sional. KompeteDsi

Dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam

mata pelajara[ rertentu sebagai rujukar untuk menyusuo itrdikator kompetensi.

Mutu pendidikan di Indonesia tidak teriepas dari keberhasitan dan

kegagalan pendidikan di daerah-daerah. Ada sebagian wilayah di Indonesia

tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya- Oleh karena itu masing_masing

daerah mempunyai masalah yang mungkin saja be6eda dengar dae&h yang lain

dan harus dicarikao solusi permasalahannya. Iadonesia merupakan negara

kepulauan yang memiliki 33 propinsi. Kalimantan Selatan adalah salah sau

propiosi di Indonesia yang tedetak di pulau Kalimantan deogan ibukota propinsi

Baqiarmasin.



Dengaa adanya adanya otonomi peDdidikan otonomi berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 24 tetrtang pemerinfai daemh maka tia-tiap

daerah memlmnyai otonomi dalam pengelolagn pendidikan. Salah satu wuju&rya

Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas pendidikan bekerja sama

dengau Lernbaga Penjamilan Mutu pendidikan Kalimantan Selatan- Ada tiga

rumpun kompeteNi yang diuji, yaitu; (t) pengxasaaq bidang studi/akademik

meliputi: penguasaan kurikut"m, penguasaan materi bidang studi. penguasaan

metode dan teknik pembelajaraa dan penguasaan teknik evaluasi, (2) pengelolan

pembelajaran meliputii penlusrman rencana pembelajaran , pelaksanaan interaksi

pembelajaran, pengelolaan kelas, pemahaman potensi peserta didik penggmaan

alat bantu pembelajaraq penilaian prestasi belajar sis\i/a, dan pelaksanaaa tindak

lanjut hasil penilaian; (3) sikap kerja dan kepdbadian meliputi: komunikasi

ioterpersonal. kemampuan berpikir, laeativitas, motivasi, komitrnen pribadi dan

dedikasi, mengelola shess, keDatangan pdbadi dau integdtas sosial.

Sejak tahun 2005 Kalimantan Selatan mi:rnbawahi 13 kabupaten&ota.

Memperhatikan data dad pusat penilaian Balitbang Kemendiknas telltang

Laporan tlasil Ujian Nasional pelajaran Ekonomipelajarar Ekooomi SMA tiga

tahun temkhir rmtuk wilayah propiasi Kalimantans Selatan sebagaimana

ditampilkan dalam table bedkut ini:



TAbel I.I. RERATA PENCAPAIAN UN PELAJARAN EKoNoMIN SMA NEGERI DI DI
PRO}INSI KALIMANTAN SELATAN.

No Kabrpaten/Kota Trhun Tahnn Tahutr
2007DOoa 2008n009 2010D011

I Banjammsin 7,O3 6,8'] 6,82
2 Banjarbaru 7,00 6,96 6.94
3 Baniar 6.67 6,',70 6,68
4 Japi,l 7,03 7.06 6.64
5 llulu SMsai Selatan 7.58 8,t2
6 Hulu Sureai Tenqah 7.58 7.67 1,67
7 Hulu Sunsai Utara 739 '7,86 7.29
8 Taba?ons 7,68 7.69 7,61
9 Balangan 6,00 6,78 5,62
10 Tanah Laut 6,54 6,6',7 6,52
1L 630 7,00 6.68
12 Kota bam 't,56 7.55 "t,54
13 Batola 't,20 72s 7.19
Sumber : I-apora, Hasil IIN BSNP

Berdasarkan data tabel te$ebut rcmta pencapaian llN mata pelajaran

ekoromi di SMA Negeri se prcpinsi Kalimantan Silaraa mengalami flu.ktuasi

setiap tahmnya, namlm demikian selalui ada peDingkafan setiap tahuDnya.

B. RUMUSAN MASAIAII
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah

dalam penelirian ini adalah :

1- Bagaimanakah pemetaan kompeteDsi peserta didik SMA tiap pokok bahasaa
pelajaran ekonomi di Prcpinsi Kalimantan Selatan?

Faktor-faktor apa yang meqiadi penyebab peserta didik tidak menguasai
pokok bahasan tertentu di prcpinsi Kalimantan Selatan?

Bagaimaaakah altematif pemecahaD untuk meoingkatkan koEpetensi peserta

didik di Propinsi Kalimantan Selatan?

2.

4



c. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memetakan kompetensi tiap pokok bahasan, mencari faktor-faktor apa
penyebab nilai rendah

2. altematif pemecahan untuk meningkatkaa kompeteDsi peserta didik di
Prcpinsi Kalimantan Selatan?

3, Untuk mercari faktor-faktor apa yang menjadi pelyebab pese.ta didik tidak
menguasai pokok bahasan tertentu di propfuisi Kalimantan Selatan?

4. Untuk mendapatkan altematif pemecah6q uotuk meningkatkan kompeteosi
peserta didik di Propinsi Kalimantan Selatan?

C. MANT'AAT LUARAN PENELITIAN
l. Data tentang standar kompetensi.kompetensi dasar yang belum dikuasai

peserta didik terutama sekaitan dengao mata pelajaran yang meqiadi sasaran

Ujian Nasional Pelajaran Ekonomi di SMA .

2. Fakor-faktor penyebab peserta didik belum menguasai standar lkompete.si
dasar di Propinsi Kalimantan Selatan antara lain menyangkut: sistem
manajemen, gurq sarana dan pasarana pendidikan, dan budaya masyarakat.



BAB tr

STI]DI PUSTAKA

1. KornpeteDsi Guru

Kompetensi didefinisikan dengan berbagai car4 namun pada dasamya kompetensi

rcrupakan kebulatal penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yaog ditampilkan

melalui unjuk kerja yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu prcram

pendidikan. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2OO3 tentang Sisdiknas, pada pasal 42

mempers)raratkan bahwa pendidik harus memiliki kulaifikasi minimun dan sertfikasi sesuia

dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

merrujudkan tujuan pendidikan nasional,

Menurut suyanto (2009) mengemukakan bahwa ciri guru yang efektif adarah memiliki

kemampuan terkait dengan peningkatan dfui antara lairr: a) mampu menerapkan kurikulum rlan

metode mengajar seca* inovatif; (2) mampu memperluas da,, menambah pengetahuan metode-

metode pembelajaran, dan (3) mampu memanfaatkan perencanaan kelompok guru untuk

menciptakan metode pembelajaran.

Berkaitan deDgan mutu guru, Raka Jooi (dalam SuyaDtq 2009) mengemukakan adanya

salah satu dimensi yang menjadi kompetensi tenaga kependidikan yaitu memiliki kompaensi

profesional. Artinya seomng guru harus memiliki pengetahuan yang luas, mendalam dari bidang

studi yang diajarkan, memilih dan mengguakan berbagai metode pembelajaran yang

dilaksanakaD. Sementara itu menurut Keputusan Menteri pendidikan Nasional no 4SN/2002,

kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cendas dan penuh tanggung jawab yang

dimiliki seseorang sebagai syarat urquk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan



tugas-tugas sesuai dengan pekedaan tertentu, Menunrt Undang-undang No.l4 tahun 2005

tentang GuIu Dan Dosen pasal l0 ayat (l) adalah .,s€pemngkat pengetahuan, keterampilar da

perilaku yang harus dimiliki, dihayatidan dikuasi guru atau dosen dalam meraksanakan tugas

kepofesionalan" sedangkan dalam pasal 8 disebuthn bahwa kompetesni meliputi:,, kompetensi

pedagogik kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional,,.

Dalam Undang-mdaog No. 14 Tahun 2005 tentaDg Guru dan Dosen dikemukakan

kompetensi pedagogik adalah ..kemampusl 
mengelola pembelajaran peserta didik ,. Depdikms

(2004:9) menyebut kompetensi ini dengan ,.kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi

hi dapat dilihat dari kemampuan meEncanakan program belajar mengajar, kemampuan

melaksanakan intemksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan

penilaian.

Mulyasa (2003:38) mengemukakan bahwa kompetensi; ,,...is a kno*ledge, skills, and

abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the

ertent he or she can satisfoctoily petform panidlar cognitive, affective, and psychohotol

behaviorf- Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketemmpilan, dan

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah me4iadi bagian dari dirinya, sehingga ia

dapat melakukan perilaku-perilaku kognitil afertr-f, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Sejalar dengan itu Finch & Crunkilton (1979:222), sebagaimana dikurip oleh Mutyasa (2003:38)

menga(ikan kompetensi sebagai penguasaan te adap suatu tugas, kete.ampilan, sikap, dan

aFesiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan,sofo (lg99rl23) mengemukakaD ,.A

competency is composed of skill, knowledgq and attitudq but in particular the consistent

applications of those skill, knowledge, and attitude to the sta.dard of perfomance .equired in

etnpJoymenfl- Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan,

7



keterampilal dan sikap, namun yang penting adalah penenpan dari pengetahuan, keterampilan,

dan sikap yang dipe ukan tersebut dalam pekerjaan.Robbins (2001:3I) menyebut kompetensi

sebagai ability, yaitu kapasitas seseorang indiyidu untuk mengeriakan berbagai tugas dalam

suatu pekerjaan. Selanjutnya dikatakan bahwa kemampuan individu dibeffuk oleh dua faktor,
yaitu faktor kemampuan intelektual dan kemampuar fisik. Kemampuan intelektual adalah

kernarnpuan yang diperlukan untuk merakukan kegiatan mentar sedangkar kemampuan fisik
adalah kemampuan yang di perlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamin4

kecekatan, kekuatarl dan keterampilarl Spencer & Spencer (1993:9) mengatakan _Cotupetenq,

is underlying chdracteistic of an indiri&ut that is ca sqlly rclated to citeriot_reference

efective ahd/or sltpetior performance in a j,ob or sit atiot',.ladi kompetensi adalah karakterisik

dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja berlciteria efektif dan atau unggur dalam suatu

pekerjaan dan situasi tertentu. Selanjutnya Spencer & Spencer menjelaskan, kompetensi

dikatakan underlying chamcteristic karena karakteristik merupakan bagian yang mendalam dan

melekat pada kepribadian seseorang dan dapat memprediki berbagai situasi dan jenis pekerjaan.

Dikatakan causally related, karena kompelensi menyebabkan atau memprediksi perilaku dan

kinerja. Dikatakan criterion-refereoced, karena kompeterui itu benar-beoar memprediksi siapa-

siapa mja yang kinerjanya baik atau bululq bedasa.kan hiteria atau standa, te.tentu.Muhaimin

(2004i151) menjelaskan kompetensi adalah seperangkat tindakan inrelegen penuh tanggung

jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksankan tugas-

tugas dalam bidang pekerjaan terte.ntu. sifat interegel harus ditunjukan sebagai kema.himn,

ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung javyab harus ditunjukkan sebagai

kebenaraD tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupul etika.

Depdiknas (200a:f merumuskan definisi kompe.tensi s€bagai pengetahuan, ketemmpilan, dan



dlai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.Menurut Syah

(2000:230), "kompetensi,, adalah kemampuan, kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhi

syarat menurut ketentuan hukum, Selanjutnya masih menurut Syah, dikemukakan bahwa

kompeteosi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewjiban_kewajibannya

secaE b€danggung jawab dan layak. Jadi kompetensi.profesional guru dapat diartikan sebagai

kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang

kompeten dan profesional adalah gum piawi dalam melaksanakan profesinya.Berdasarkan uraian

di atas kompetensi guru dapat didelinisikan sebagai penguasaan terhadap pengetahua[,

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

menjalankan profesi sebagai guru.

Menurut Undang-undang No-14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal l0 ayat (1)
kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi( kompetensi kepribadian, kompetensi sosial.
dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

2. Kompetensi Pedagogik

Dalam Undang,undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan
kompetensi pedagogik adalah ..kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik,,. Depdiknas
(2004:9) menyebut kompetensi ini dengan .kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi
ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar. kemampuan
melaksanakan iDteraksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuaa melakukar
penilaian,Kompetensi Menyusrm Rencana pembelajamnMeDurut Joni (19g4:12), kemampuan
oerencanakan program belajar mengajar mencakup kemarnpuan: (l) merencanakan
pengorganisasian bahan-bahan pengajaran, (2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar
mengajar, (3) merenqanakan pengelolaan kelas, (4) merencanakan penggunaan media dan
sumber pengajaraq dan (5) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan
pengajarao.Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompaensi penyusunan rencana pembelajarat
rneliputi (1) mampu mendeskripsikan tujua& (2) mampu memilih materi, (3) mampu



mengorganisir materi, (4) maopu menentukan metod€/strategi pembelaiaraD, (5) mampu

menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajamn, (6) mampu monyusu[ perangkat

perilaian. (7) mampu menentukal teknik penilaian, dan (g) mampu mengalokasikan

rpaktu.Berdasa.kan uraian di atas, merencanakan program belajar mengajar merupakan proyeksi
guru mengelai kegiatan yang harus dilakukan siswa selarna pembelajaran berlaogsung, yang

Bencakup: merumuskan tujuan, menguraikan deskipsi satuan bahasan, memncang kegiatan

belajar mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar, dan merencanakan penilaian

penguasaan fujuan.

a. Kompetensi Melaksanakan Pros€s Behjar Mengajar

MelaksaDakan proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah

disusun. Dalam kegiata[ ini kemampuan yang di tuntut adalah keaktifan guru menciptakan dan

Ee[umbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan tencana yang telah disusun. Guru harus

dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepa! apakah kegiatan belajar mengajar

diculmpkan, apakah metodenya diu6ah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang manakala siswa

belum dapat mencapai tujuan-tujiran pembetijaran. pada tahap ini disamping pengetahuan teori

belajar mengajar, pengetahuan tenlang sisw4 diperlukan pula kemahiran dan keterampilan

teknik belajar, misalnya: prinsip-prinsip mengajar, penggunaan ajat bantu pengajamn,

penggunaar metode mengajar, dan keterampilan menilai hasil belajar siswa-yutmini (1992:13)

mengemukakan, persyaratan kemampuan yang halrs di miliki guru dalam melaksanakan proses

belajar mengajar meliputi kemarnpuan: (1) meng$makan metode belajar, media pelajaran, dan

bahan Iatihan yang sesuai dengan tujuan pelajaran, (2) mendemonstmsikan penguasaan mara

pelajaran dan perlengkapan pengajaran, (3) berkomunikasi dengan sisw4 (4)

meldemonstmsikan berbagai metode mengajar, dan (5) melaksanakan evaluasi proses belajar

mengajar.Hal serupa dikemukalcan oleh Harahap (19g2:32) yang rnenyatakan, kemampuan yang



barus dimiliki guru dalam melaksanakan program mengaiar adalah mencakup kemampuan: (l)
memotivasi siswa belajar sejak saat membuka sampai menutup pelajaran, (2) mengarahkan

tujuan pengajaran' (3) menyajikan bahan pelajaran dergan metode yang relevan dengan tujuan

pengjaraq (4) melakukan pemantapal belajar, (5) menggunakan alat_alat bartu pengajaran

dengan baik dan benar, (i) melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan, (7) memperbaiki

pmgmm belajar mengajar, dan (8) melaksanakan hasil penilaian belajar.Dalam pelaksanaan

poses belaiar mengajar menyangkut pengelolaan pembelal.aran, dalam menyampaikan materi

pelajaral harus dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga tujuan peflgajarafl dapat

dikuasai oleh siswa secara efektifdan efisien. Kemampuan_kemampuan yang harus dimiliki guru

dalam melahanakan kegiat?n belajar mengajar terlihat dalarn mengidentifikasi karalteristik dan

kemampuan awal sisw4 kemudian mendiignosis, menilai dan merespon setiap perubahan

perilalar siswa. Depdiknas (2004:9) mengemukakaD kompetensi melaksanakan proses belaiar

mengajar meliputi (1) membuka pelajaran, (2) menyajikan materi, (3) menggunaka[ media dar

metode, (4) menggunakan alat peraga, (5) menggunakan bahasa yang komunikatif, (6)

memotivasi sisw4 (7) mengorganisasi kegiatan, (g) berinteraksi dengan siswa secara

Loounikatil (9) menyimpulkan perajaraL (r0) memberikan umpan balirq (lr) neraksanakan

penilaian, dar (12) menggunakan waktu-Dengan demikian, dapat dikarakan bahwa meraksanakan

proses belajar mengajar merupakan sesuatu kegiatan dimana berlangsung hubungan antam

manusia' dengan tujuan membantu perkembaogan dan menolong ketgrlibatan siswa dalam

prnbelajaran. Pada dasa.nya melaksaoakan proses belajar mengajar adalah mencl,ptakan

lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur kognitifpam siswa.
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b. KoEpetensi MelaksaDakan Penilaiatr ProsB pembelajrran

Menurul Sutisna {1993t212), penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan untuk

mengetahui keberhasilan perencanazn kegiatan belajar melgajar yang telah disusun dan

dilaksanakan Penilaian diartikan sebagai proses yang menontukal betapa baik organisasi

progftrm atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud-maksud yang telah

ditetapkan.Commite dalam Wirawan (2002:22) menjelaskan, evaluasi merupakan bagian yang

,idak terpisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan menyebarkan pemahaman

dan perbaikan pendidikan, sedangkan eraluasi yang salah akm merugikan pendidikan.Tujuan

utama melaksanakaD evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan

informasi yang akuat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga

tindak lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan'dan dilaksanakan. Dengan demikian,

melaksanakan penilaian proses belajar mengajar merupakan bagial tugas guru yang harus

dilaksanakan setelah kegiatan pbmbelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui

tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak

lanjut hasil belajar siswa.Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi penilaian beJajar

peserta didik, meliputi (1) mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesr.rkaran,

(2) mampu memilih soal berdasarkan ringkat pembeda, (3) mampu memperbaiki soat yang tidak

valid, (4) mampu memeriksajawab, (5) mampu mengklasifikasi hasil-hasil penilaian, (6) mampu

mengolah dan menganalisis hasil penilaiah, (7) mampu membuat interpretasi kecenderungan

hasil penilaian, (8) mampu menenlukan korelasi soal berdasarkan hasil penilaian, (9) mampu

mengidentifikasi ringkat variasi hasil])enilaian, (10) mampu menyimpulkan dari hasilpenilaian

secaB jelas dan logis, (11) mampu menyusun pro$am tindak lanjut hasil penilaian, (12)
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mengklasifikasi kemampuan siswa, (13) mampu meugidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil

penilaian, (14) mampu melaksanakan tindak lanjut, (15) mampu mengevaluasi hasil tindak

la[jut' dan (lQ mampu menganarisis hasil evaluasi program tindak ranjut hasil

penilaian.Berdasarkan uraian di atas kompetensi pedagogik tercermin dari indikator (l)
kemampuan merencanakan program belaiar mengajar. (2) kemampuan melaksanakan interaksi

atau mengelola proses belajar mengajar, dan (3) kemampuan melakukan penilaian.

3. Kompetensi Kepribadian

Guru sebagai tenaga petdidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik

kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya

manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan membe kan teladan yang baik

terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut

'tigugu" (ditaati nasehar/ucapar/perintahnla) dan .ditiru,, (di contoh sikap dan

pedlakunya).Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik.

Dalam kaitan ini, Zakiah Darajar dalan Syah (2000;225_226) menegaskan bahwa kepribadian

itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak

didikny4 ataukah akan menjadi perusak atau penghancu bagi masa depan anak didiknya

terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami

kegoncangan jiwa (tingkat menengah). Karakteristik kepribadian yang be*aitan dengan

_ 
keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan

keterbukaan psikologis, Fleksibilitas kognitifaau keluwesan ranah cipta me.upakan kemampuan

berpikir yang diikuti dergan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tedertu. Guru

yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya kaerbukaan belpikir dan beradaptasi.
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Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan teriadap ketertutupan ranah cipta yang pematur

dalam pengamatan daa pengenalan-Daram undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan

kompetensi kepribadian adalah .,kemampuan kepribadian yarg mantap, berakhlak muli4 arif,,

dan berwibawa serta merjadi teladan peserra didik,. Surya (2003:l3g) menyebut kompetensi

kepdbadian ini sebagai kompetensi personal, yaitu kemampuan pribadi seorang guru yang

diperlukan agar dapat menjadi guru yang baik Kompetensi personal ini mencakup kemampuan

pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan

perEujudan diri- Gumelar dan Dah]rt eOO2:127) merujuk pada pendapar Asiar Insrirut for

Teacher EducatioD, mengemukakaa kompetensi pribadi meliputi (1) pengetahuan tentang adat

isriadat baik sosial maupun agama, (2) pengetahuan tentang budaya dan tradisi, (3) pengetahuan

reDtang inti demokrasi, (4) pengetahuan tentang estetika, (5) memiliki apresiasi dan kesadaran

sosial, (6) memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuair dan pekerjaan, (7) setia terhadap

harkat dan oartabat manusia. Sedangkan kompeten"i gr- .".r.u lebih khusus lagi adaiah

besikap empati, terbuia, berwibawq bertanggung jawab dan mampu menilai diri pribadi.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan personal guru,

meflcakup (l) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, darl

tcrhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsumya, (2) pemahaman, penghayatan

dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang gunr, (3) kepribadian, nilai,

sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan reladan bagi

para siswanya. Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi perconal mengharuskan guru

memiliki kepribadian yang martap sehingga menjadi sumber inspirasi bagi subyek didik, dan

pert diteladani oleh siswa.Berdasarkan uraian di atas, kompetensi kepribadian guru tercermin

dai indikator (l ) sikap, dan (2) keteladanan.



4, KompeteNi Profesional

Menun{ Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi

profesional adalah "kemampuan penguasarm materi pelaiaran secam luas dan me[dalam,,. Surya

(2003:138) mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang

diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru pmfesional. Kompeteisi profesional

meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus

diaia*annya besefia metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan msa kebersamaan

dengan sejawat guru lainnya. Gumelar dan Dahyat (^OU:LZ7) merujuk pada pendapat Asian

Institut fol Teacher Education, mengemukakan kompetensi profesional guru mencakup

kemampuan dalam hal (l) mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis,

psikologis, dan sebagai[ya, (2) mengeti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat

perkembangan perilaku peserta didilg (3) mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi

yang ditugaskan kepadanya, (4) mengerti dan dapat menempkan metode mengajar yang sesuai,

(5) mampu menggulakan be$agai alat pelajarao dan media serta fasilitas belajar lain, (6)

mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran, (7) mampu melaksanakan

evaluasi belajar dan (8) mampu menumbuhkan motivasi peserta didik, Johnson sebagaimana

dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan profesional mencakup (l) penguasaan

pelajamn yang terkini atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar

keilmuan bahan yang diajarkaa rersebut, (2) penguasaan dan penghayatan ates landasan dan

wawasal kependidikan dan keguruan, (3) penguasalrD proses-proses kependidikan, keguruao dal

pernbelajaran siswa. Arikmto (1993:239) mengemukakan kompetensi profesional mengharuskan

guru memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tenrang subject matter (bidang studi) yang akan
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liaiarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoretik, maupun memilih

:letode yang tepat dan mantpu menggunakanDya dalam proses belajr mengajar_Depdiklas

2004:9) mengemukakan kompetensi p.ofesional meliputi (i) pengembangan prol.esi,

.emahaman wawasan, dan penguasaan bahan kajian akademikpengembangan profasi meliputi

li mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan

rlniah, (2) mengalihbahasakan buku pelajaran&arya jlmiah, (3) mengcmbangkan berbagai

-odel pembelaiaran, (4) menulis makalah, (5) menulis/menytrsun diktat pelaiaran, (6) menulis

:uku pelajaran, (7) menuris modur, (8) mcnuris karya irmiah, (9) merakukan peneritian irmiah

:ction research). (10) menemukan tcknologi tepat guna, (l l) membuat alat pcraga./media, (12)

:::nciptakan karya scni, (13) mengikuti pclarihan tcrakeditasi, (14) mengik,ti pendidikaa

'''.:lifikasi. dan (15) mengikuti kegiatan pengembangan L-urikulum.pemahirrnan 
'va'asan

-eliputi (l) memahami visi dan misi, (2) mcmahami hubungan pendidikan Cengan pengajamn,

it memahami konscp pendidikan dasar dan menengah, (4) memahami fungsi sekolah. (5)

r:ngidentifikasi permasalahan umum pendidikm dalcm hal froses dcn hcsjl belajjt, (6)

-:embangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah.penguas&u

r:rhan kajian akademik meliputi (l) memahami struktur pengetahuan, (2) menguasai substansi

-:ter;. (3) meneuasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan vang dibutuhkan

.-..,a-Berdasarkan uraian di atas, kompetcnsi prolcsional gum tcrcermin dari indikator (l)
.:-iampuan penquasMn materi pelajaran, (2) kemampuan penclitiah dan penyusunan karya

.;a,\. (3) kemampuan pengembangan profesi, dal (4) pemahaman terhadap *.awasan dan

.-oasar perdidikan
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5. Kompctensi Sosial

Guru yang elektif adalal guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil

-:ncapai tuiuan pengajaran. Mengaiar di depan kelas merupakan pemu.iudan interaksi dalam

::cses komunikasi. Menurut {Jndang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah

i:mampuan guru untuk berkomunikasi dan bcrinteraksi secara cleklif dan efisien dengan

: ena didik, sesama gunr, crangturwali peserta didik, dan rnasyarakat sckitai,. Surya

--03:138) mengemukakan kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan olch

:ieorang agar berhasil clalam berhubungan dengal orang lain. Dalam kompctensi sosial ini

.'nlasuk keterampilan dtlam inleraksi sosiai dan melaksanakan tanggung ja\vab sosial.Gurnelar

::r Dalyat (2002:.127) merujuk 
.pada 

pendapat Asian Instjtut lor ,Ieacher 
Education,

_:.nielaskan kompetensi sosial guru adalah salah satu daya atau kemampuan guru untuk

::mpeniapkan peserta didik mcnjadi anggota masyaiakat yang baik serta kemampuan untuk

:::rclitiik. membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupen Lli mesc yrng akan datang.

rruk dapat melaksanakan peran sosial kemasyarakatan, guru harus memiliki kompctensi (1)

-:.k normatif kependidikan. yaitu untuk menjadi ppru yang baik ridak cukup digantungkan

'::ada bakat, kecerdasan, dan kccakapan saja, tctapi juga harus bcritjkad baik sehingga hal ini

::iautan dcngan norma yang dijadikan landasan dalam melaksanakan tugasnya. (2)

r::imbangan scbcJum mcmi)ih jabatan guru, dan (3) mempunyai program yang menjurus untuk

:ringkatkan kcmajuan masvarakat dan kemajuan pendidikan. Johnson scbagaimana <iikutip

:-:war (2004:63) mengemukakan kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk

_:.1r'esuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waku membawakan

:ii:snya sebagai g!ru. A.ikxnto (1993:239) mcngemukakan kompetensi sosial mengharuskan
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aJru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala

.:loiah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyaralat.Berdasarkan uraian di atas,

.:.mpetensi sosial guru tercermin melalui indikator (l) intemksi guru dengan siswa. (2) interaksi

:!ru dengan kepala sekolah, (3) interaksi guru dengan rekan kerja, (.1) inlemksi gutu dengan

::ang tua siswa, dan (5) interaksi guru dengan masyarakat.

Mutu pendidikan di berbagai daerah di Indonesia tidak dapat disama_ralakan.

ieberhasilan atau kegagalan pendidikan pada suatu daerah sangat dipengaruhi oleh karalderistik

::erah yang bersangkutan. Berbagai faktor yang mempengaruhi ftutu pendidikan seperti sisiem

-1:rnajemen. gunr. sarana dan pmsarana, budaya masyamkat sangat bergantung dengan

. :rakcristik dacrah. Olch karena itu perlu ditinjau bagaimana karallerjstik daeral sasaran,

1.1:u pendidikan dapat dilihat dari Standar Kelulusan (SKL), sedangkan SKI_ diperolell dari

a:irguasaan Standar Kompetcnsi dan Kompetensi Dasar untuk setiap bidang studi untuk tiap

::. skatan kelas.

6. Standar Kompetensi daD KompeteDsi Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan Nasional no 22 Tahw 2006, Kedalaman

muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam

kompetensi yang terdiri atas sta[dar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap

ringkat dan/atau semester. Kompetensi adaiah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak

seca€ konsisten sebagai perwujudan da.i pengetahuan, sikap, dan keterampilan yaog dimil.ki

oleh peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang

melcakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; Standar Kompetensi Lulusan meliputi

tdnpetensi untuk seiuluh mata pelaja.an atau seluruh kelompok mata pelajaran.



Standar Kompetensi Kelompok Mata pelajaran adalah kualifikasi kemampuao minimal

pessfia didik pada setiap kelompok mata pelajman ydng mencakup kelompok mara pelajaran

agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi,

estetika dan jasmari, olahmga dan kesehatan. Standar Kompeteflsi Mata peiajaran adalah

kualifikasi kemampuan minimal peserta, didik yang menggambarkan penguasaan sikap.

pengetahuan, dan keteiampila, yaog diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester

untuk mata pelaia.an tetentu.

Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peseda didik yang

menggarnbarkan pengua$utn sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dihampkan dicapai

pada setiap tingkat dan/atau semestol; standar kompetensi terdirj atas sejumlal kompetensi dasar

sebagar acuan baku yang hanrs dicapai dan berlaku secara nasional- Kompetensi Dasar

tnerupakarr sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peselta didik dalam mata pelajaran tertertu

sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi,
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BABIII

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATANPENELITIAN.

Penelitian yang akan dilakukal di Kabupater/Kota di propinsi

Kalimaotan Selatan dilaksanakan pada bulan Desember 2012. Dalam penelitian

iai menggunakao Met ode pet\eitia\ e, post facto, yaitu penelitiatr yaDg dilakukan

setelah kejadian. Penelitian ei post facto menguji apa yang telah terjadi pada

subjek, Ex post facto secara harfiah beruti .sesudah fakta". karena kausa amu

sebab yang diselidiki lemebut sudah berpengaruh teibadap variabel lain-

Penelitian ini disebut penelitian kausal komparatif karena dimaksud untuk

menyelidiki kausa yang mrngkin untuk suatu pola prilaku yang dilalorkan dengan

cara membandingkan subjek dimana pola teNebut ada dengan subjek yang serupa

dimana pola teBebut tidak adaatau belbeda

Tujuan utama penelitian ini ad2lah untut menyelidiki apakah satu atau lebih

kondisi yang sudah terjadi mungkin menj,ebabkan perbedaan perilal-u pada

subjek. De[gan kata lain, penelitian ini untuk menentukan apaka]r perbedaan yaurg

teriadi antar kelompok subjek (dalam variabel independen) menyebabkan

terjadinya perbedaan pada variabel dependen-

Penelitiar ex post facto -mempunyai kesamaan dengan penelitian

eksperimen dalam hal : (a) Tujuan : uatuk menentukan hubungan kausa- (b)

Keloopok pe6andingau, dao (c) Teknik analisis statistik yang diguakan (Mc

Millan & Schumacher, 1989). Hanya saja dalam penelitian ex post facto tidak ada

manifdasi kondisi karena kondisi teisebut sudah terjadi sebelum penelitian ini

20
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muiai dilakanakan. Kareua itu penelitian ini memerlu.kan waktu yang relatif

siogkat

B, POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penetitian ini mencakup semua mata pelajaBn yang

diujikan di SMA Negeri daa SMA Swasta di propinsi Kalimantan Selatan.

Berikut poputasi penelitiao b€dasakan Standar Komptensi Lulusan Hasil Uiian

Nasional Mata Pelajaran Ekonomi SMA,

Teknik pengambilao sampel pada penelitial ini menggunakan telqfk

sampling kelompok, karena subyek penelitiau berada dalam kelompok_kelompok

LangkahJangkah pengambilan samiel yaitu: (l) pemilihan secam randorn dad

kelompok-kelompok subyek dari populasi. Urtuk masing-masing wjlayal, semua

SMA Negeri dan Swasta diunrtkan mulai pedngkat tinggi sampai rendah

berdasarkan jurr ah dlai rata-rah UAli untuk kelompok lpA dao IpS, dad

masing-masing peringkat tinggi, sedang dan rendah diambil satu SMA sebagai

sampel penelitian (2) langkah berikutnya adalah mengambil semua suyek yang

tercakup dalam kelompok yang terpilih dalam anggota sampel.

1.

SUMBER DAN TEKMK PENGUMPIILAN DATA

Sumber peaelitian didapatkan dari dokumen yaitu dafta! nilai Mata pelajardn

Ekonomi untuk wilayah propinsi Kalimantan Selatan yang diadapatkao dari

Pusat Penelitian darl Pengembangan Kementedan pendidikan dan

Kebudayaan tahrm pelajaran 2Ol1DOl2-- Teknik pengumpulan dalanya

menggunakan teknik dokumentasi.
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Sumber data berupa infomasi dari siswa, guru, kepala sekolafi, pengawas

tentang penguasaan kotpetersi datr faktor penyebab gagalnya peaguasaaa

kompeteNi.

Data ini diambit dengan menggunakau teknik wawancara secara mendalam

yang dilakukan dengan cara bertanya lang$mg kqrada rcsponden atau

informan,

3. Sumber data berupa informasi dari siswa, gum, kepala sekolah, pengawas

tentang penguasaan kompetensi dan faktor penyebab gagalnya penguasaan

kompetensi. Selair mengguna.kan teknik wawaacara- juga digunakan telnik

L:uisioner dengan cara menyebarkan angket kepada responden.

D. TEKMK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan

analisis data kualitatif Aaalisis data kuantitatif dilakukan pada data yang berupa

arrgk4 yaitu nilai Ujian Nasional pelajaran ekonomi dengan menggunakan

statistik deskiptif. Analisis data kualiratif digunakan pada data yang

dikumpulkan dari hasil wa.v,va[cara dan pengamatar dengan menggunakan

teldl analisis interakifN4illes da Hubbermau sebagai berikut :

PENGIIMPL-]-AN
DATA

REDUKS]
DATA

22



BAB IV
IIASIL PENELITIA}I

A.Ilasil Penelitian di Propinsi Kalimantan Selatan

Bedasarkan kluster yang diperoleh dari analisis penguasaan kompetensi dasar

pada setiap mata pelajaran yang diujikan pada IJN iahur 2}l1l2}l2 di propinsi

Kalima[tan Selatan, beberapa sekolah yang memenuhi lciteria penguasaan tinggi,
sedang dan rendah dari berdasarkan urutan Kabupaten serta mnking hasil ujian nasional

mata pelajaran mata pelajardn ekonomi rusing - masing sekolah di adalah sebagai

bedkut:

Tabel.4.l Daya Serap Rerata Hasil UjirinNasional pelajaran Ekonomi SMA Negeri di
Propirui Kal imantzn Selatan.

rNo :ri

t Balargan t2-042 SMA NEGERI I AWAYAN 720
2 l2-001 SMANEGEBI I PARINGIN 6,92
3 12-003 SMA NEGERI l ruAI 6;78
4 12-004 JMA NEGERI I IIALONC 6.60
.t' :02$or'l:ir, sn 7,+5
2 02-002 SMA NEGERI2 BANJARBARU 7,13
3 02-003 SMANEGERI3 BANJARBARU 7,25
4 02-004 SMA NEGERI 4 BANJARBARU 5.9',1

;IlMARTAPIJRA
04-037 SMA NEGER] 2 M RTA]'UR{ 12',1

3 04-005 SMANEGERI 1 KARANG INTAN 1,25
04-006 SMA NECERI I PENGARON 6.92

5 04-004 SMA NEGERI I CAMBUT 6.90
6 04,002 SMANEGERI l MATARAMAN 6.61
1 04,007 SMANEGERI I ALUH- ALUH 644
8 04-008 SMA NEGERI I BASUNTUNG BARU 6.40
9 04-003 SMA MGERI 1 SI]NGAI TABUK

2 0l-002 SMANEGERI 2 BANJARMASIN 't.40
3 0l-006 SMA NECERI 6 BANJARMASIN '7,32
4 01-003 SMAMGERT 3 B4}IJARMASIN '7.3t
5 01-001 SMA NEGERI I BANJARMASIN '7,19
6 0l'005 SMA NEGEN.5 3ANJARMASIN 7.10
1 01-013 SMA}IEGEq 13 B ANJARMASIN 792
8 0t-004 SMA NEGERI 4 BANJARMASTN 6,89

, Banjarbani ,

Badir

2

J.84
0r{7 I sMA NECERT TBIMARM^STN .7:5r
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9 0l-012 IUIA NEGERI.12 BANJARMASIN 6,84
t0 01-008 SMANEGER 8 BANJARMASIN

9 BANJARMASIN
6;74

l1 01409 SMA NEGER 6,62
t2 0l-010 !!4!]rEOERl l0 BANJARMASTN 6,23
13 0l-0ll SMANECERI 11 BANJARMASIN 5,96

: i05{
2 05{ot SMAMGERI I ANJIR PASAR 728
3 05-00r SMANECER] I \,'ARAAA}-IAN 1.11

05-036 SMA NEGERI I BAKUMPAI 7,15
5 05-008 SMA NEGERI 1 ANJIR },IUARA 6,97
6 05-035 SMA NEGERI I ANJIR MUAR' K] BELAWANG 6.93
'| 05-003 IUANEGERI I MANDASTANA 6,90
a 05-012 SMANEGERI I MANDASTANA/KI JEI,\NGKIT 6.80
9 05-007 sMA NqJiERl 1 ALALAK 6,61
l0 05-011 SMANEGERI 1 TABIJNGANEN 6,51
11 05-009 SMA NEGERI I TAB1JKAN 6.16
t2 0J-002 SMA NECERI 1 RANTAU BADAUH 6,39
l3 05-034 SMA NECERI I BARAMBAI 6,28
14 05-006 SMA NEGERI I WAN}.R"{YA 5,82
15 0s-010 SMA NEGERI 1 KURIPAN 4.',77

' silii'}fE;bEitli:DrurA L,-rARA
2 07-0e SMA NEGEN 2 KANDANGAN 7,38
3 07-00r SMA NEGERI 1 XNNDANGAN 7.31
4 07-oo5 SMA NEGERI I SIMPUR '7.35
5 07407 SMA NEGERI I ANGKINANG '7.13

6 07-003 JU4NEGERI3 KANDANGAN 6.81
7 0?-004 SMANEGERI3 KlS JAUH LOKSAIO 5,97
8 07-016 SMA NECEE! I DAHA BARAT 5.68

'1..i: 08{06,l IqMtxEr:EDr'a D rD 
^D ^r

2 08-oo7 SMANEGEN 7 BAP.ABAI 8,10
3 08-001 SMA NEGERI I BARABAI 3,03
4 08-004 SMANEGERI4 BARABAI
5 08-002 SMA NEGERI2 BARABAT 7;11
6 08-005 SMA NEGERi 5 BAX4BAI '1,10
1 08-020 SMA NEGERI 8 BARAB AI ?.04
I 08-003 SMANEGERI3 BAMDAI 6,91

rr oe-iloliidl rSin,(rvridir{lir{i!{iiM^r
2 09-004 SMA NEGERI 1 DANAU PANGGANG 't,04
3 09 003 SMA NEGERI 1 SUNGAI PANDAN 6,83
4 09-002 SMA MCERI2 ANfl]NTAI 6;76
5 09-a0 SMA NEGXRI I PAMINCGIR 5.88

o3iio4ii litl: Stiitriitiibdfliiililriiux,qr r-rr.rne
2
3

03-009

03-002

SMANEGERI r PULAU SEI,IBILAN
SMA NEGERI2 KOTABARU

't,'t4

7,59

Baiito.
' llaiiitil .,:1

:i

'a1!.

1 ::'l HSU:

t: , 7,93
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4 03412 SMA NECERI I PULAU SEBUKU 't -42
5 03-006 SMANEGERI I PTJLAU LAUTTIMUR
6 03403 SMANECERI 1 KEL{JMPANG HILIR 728
,|

03-013 SMANEOERI I KELTIMPANG TENGAI]
8 03-010 SMANEGERI 1 KELUMPANG SELATAN 7.08
9 03-016 SMAN I PUIAU LAUT TENGAII ?,03
10 03-0 SMANEGERT I }I]LAU LAUT SELATAN 6,16
I1 03-031 SMANEGERI I HAI'PANG 658
12 03-001 SMA NEGERI I KOTABARU 6,5',7

13 03-030 SMANEGERI I PAMUKAN BARAT 6,55
14 03-028 SMA NECERI 1 PAMUXAN SELAT,AN
t5 03-005 SMA NEGERT I PI,LAU LAUI BARAT 6.23
l6 03-014 SMA NEGERI 1 KELUMPANG UTARA 6,08
17 03-00? SMANECERI KELI]MPANC HULU 5,88
l8 03-0r5 SMAN 1 KELUMPANG BARAT 5.50
l9 03-008 SMANEGERI 1 SAMPANA}IAN

t0-002

10-005 SMANEGERI I MUARA IJYA 't,o3

3 10-001 SMA NECERI I TANJIJNG 6,94
4 10-009 SMANEGERI BINTANG ARA 6.97
6 r0-008 SMA NF-GFTI I MUARA HARUS 6..56

1 10-011 SMA NEGEN 1 JARO 6,21
8 10,007 SMANEGERI 1 TANTA 5 9',7

9 10,006 SMA NEGERI 1 HARUAI 5.38
10 l0-004 SMA NECERI I KELUA s,84

t 0-010 SMA NEGERI 1 UPAU 5.66
jl l:::i I ii Ji ,,i.r.:.Tririili i:r.ri t,:1)5'ttt:

2 Bumtir 13,001 SMA NEGERI 1 KUSAN I{ILTR '1.35

3 13-003 SMA NEGERI 1 SIMPANG EM?AT 1.23
4 t3-002 SMA NEGERI 1 SI]NCAI LOBAN '7.20

6 13-004 SMA NEGERI I MAIITEWE 6,?8
,l

13-OO7 SMA NEGERI I ANCSANA 6.t9
. t: ;1.::j,: .'r,TiDirlril, o+ooi *ll iili;rjiii{dltij:irsrNrtANc :

2 06-003 SMA NEGERI I CANDI LARAS SELATAN 7.03
3 06-001 SMANEGERI I RANTAU 6.69
4 06-004 SMA NEGEN 1 TAPIN SEI-ATAN 5.79

a:r::.1.:::i . .Tamh l-aut l r.0oi..1i]il sMA lGcEit r BATU AMIAR ,:.161. rl

2 11,002 SMANEGEN I BATI-BATI 1.40
3 l1-001 SMA NECERI I PELAIHARI '7,24

4 l1-003 SMA NEGERI I JORONG 6.94
5 11-004 SMA NEOER] I KINTA} 6.91
6 11-005 SMANEGERI I KI]RAU 6,91
1 1t^009 SMANMERJ I PENYTPATAN 6.37
I r t-019 SMA NEGERI2 KINTA} 6,16
9 l1-006 SMANEGEN 1 TAKIS{JNG 6,34

Smber : BSi{I, (20 i2)
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Tabel 4.1 menwjukkn ba.hwa beberapa sekolah yary mata pelajaratr Ekonomi da.lam

kategori rendah adalah SMAN Kuripan Kabwaten Badto Kuala yaitu nilai rata=rata

siswa adalah 4,77, Sedaogkan matapelajaran ekoDomi dalam kategori tinggi yaitu SMA
Negeri Barabai Hulu Sungai Tengah adalah 8,18.

2. Identifikasi Standar Konpetensi Yang Lemah

Standar Kompeteni hasil ujiao nasionat pelajamn ekonomi yaag lemah secara umum

berdasa*aq kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.4.2. RERATA PENCAIAIAN IIASIL tIN PELAJARAN EKONOMI SMA
NEGERI BERDASARKAN STANDAR KOMPETENSI LIJLUSAN DI
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 2011i2012

No.
Kab Nas

I'{BUPATEN BAL4NGAN
I Mendeskripsikan bursa efek atau mekapismg kerja burra efek 1.19 13.34 36.15
2 Mendeskipsjkan laporan keuangan senaperh;tunsarnya 6.13 52.22 5',1.53

3

Mendesl'ripsikan ekonomi mikro dan ekonomr' mak-ro ata*"rt"t
yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. t8,t8 14.l l 61,s1

4
Mandeskrpskar peiaku ekonomi aEu intemlsinva dararn suatu
perekonoa'ian (circular fl ow diagram) 31.82 43.39 69.41

5 Membuatjumal penyesuaian dar atau kertas kerja perusahaan itaeane. 32.02 60,88 13,05
6 Mendcskr;psilon irdekr harga atau irflasi berdasarkan data arau gmfik 43,43 16.02 49.64

7
rtlencararj mal pe[mrp, posting kej mal pemrtup ke brkr besar atau
nemca saldo setelah penutupan 54.94 42.93 59.99

8 Mendeshipsikan kewirausahaan- 55.34 58.63 69.34r KABUPATtrN BANJAR

I

Memahami kebijaton pemdrah ditam bidii ekommi- p.odu-
Domesrik Brulo fPDB). Produk Domestik Regionat Bruto (PDRB),
PendapaEn Nasio0al (PM, in asi, konsumsl invesrasi. uang dan
p4rr,kan. 43 93 59.78 61.04

2

tttemahami toraisi teten-gaker3aan aan6patnya terfi @-
pembangunalr ekonomi, A?BN da! ApBD, perekonoaian te;but4
sena mengenal pasar modal. ,18,69 54,06 63,52

C KOTA BANJARBARU :;il..

1

Memahami peryusunan siklus akunta$i leru$naar daganB dan
penutupan siklus al,.utansi perusahaan dagadg, 56.13 64.74 70.15

2

Memalami kondisi keleDagaterjaaa aan aaopafnyaGrtraaap-
pembangunan ekonomi, APBN dan ApBq perekonomian terbuka,
serta meDgenal Dasar modal- 58,12 54,06 63,52

D

l

Memahami kebijckan peneiinrah daGm btd;g ekonomi, ftoduk
Dome$ik Brulo (PDB), produk Domesrik Regionat Bruro (PDRB),
Pendapabn Nasional (PN), innasi. koosumri.-'ravestasi. uang dan
perbankao.

43.93 59,78 6',t.o4

2

tvtematami kondisi kerenfidEfraan6-Jam!ffiflGifillg-
pembargunan rkonoml APBN dan A?BD, peretronomian terturra
sefla mepgenal pasar modaj. 48,69 54,06 63,52

KrIIlrmpurn yins Dtuii

iIN
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3

Mcflalami kondisi kcicnagrkqlG da Gprt Gi*;rp
pembargunan ekonomi. APBN d4D APBD, p€rekonomr'an rerbuka,
serta metge]1ai pasar modal. 50,58 54,06 63.52

E
uemaiami konaisi l,etenagakerja.ar dan dampa!.nfr@-
pembangunrn ekoDomi. APBN drD ApBD. perekonon:icn reibukr,
seda metrgqr4l pasar 4odal. 50,J8 54,06 63.52

2

Memaharni kebijatar pemerintah dalarnTiifr g etoiimi, rroiuk
Domestik Bruro (PDB), produk Donestik Regiomt Bruro (PDRB).
Pendapatan NasioDal (Pt0. inflasl konsunsi, inveshsi. uang dan
perbankan. 52,08 59.78 67.04

F

I

Memahami kebijakan p€rnerintalE6Iffi ekonomi, troduk
Domcstik Bruro (PDB), produk Domcsrik Rcgional Brub (PDRB),
Pendapatan Nasio:lal (PlO. inllasi, konsumsi, inv(shsi, uang dan
peibankan. 47,79 59,78 6't.04

2

Memrhami kondisi kercnagakerjaan dan danoaknya rcLh"dap
pemoangunan ekonomi, APBN dan ApBD. perekonomian telbuk4
serta nengenal pasar i"odal. 49.23 54,06 63.52

6

Memahxmi kondhi ketenaeakerjaan-atr dampEya rerhadap
pembangunan ekonomi, A?BN dan ApBD. perekonomian rerbuka,
serta mengepal pasar modal. 56,92 54.06 63.52

7

Menana-i kea;iekan pente"intah aat; bidi g&;no-ij,.od*
Do,riestil Bruto (PDB), Produl( Domesrik ReBional Brub ODRB).
Pendapatan Nasional (PM. hflasl konsumsi. invesrasi. uang dan
perbar*rn. 57.38 59.78 6',7,04

8
Memahami penlusunar siklus akuntansi penrsahaaD dagang dan
penutupan siklus akuntansi perusahaan dagan& 57.54 64.'14 '70.15

9

Memahami kebijakan pemerinrzrr aatam Uidang eXonomi, ftoduk-
Domesrik Bruro (]-DB), produk Domesjik Regi;trat Bruto (tDRB),
Pendapataa Nasional (pN), hflasi, koasumsi, investasi, uang dan
perbarkap.

58,85 59;78 67,04
G Siir'rd;{r rmeeu

l

lvrematrami tetl;ata.r pemeriotah Aata'n Oiaairgitonomi emaur
Domesrik Bruro rPDB), ftoduk Domestik Regionat Bruto (PDRB),
Pendapahn Nasional (pM. inflasi. konsumsi investasi. uang dan

-Pg!b!!l(a". 41;79 59,78 6't.04

2

Mematrami konaisi ketenagalerlaaa a aamlatnya tertraaro -
pembangunan ekonom i, A-PBN dan APBD, perekonomion terbuk4
serla mengeral pasar modal. 49,23 54,06 61.52

5

Memahami kondisi ketenagaletjaaD daD daDpalor},a rer}adap
pembaDgunan ekonomi, ApBN d"tr ApBD, perekonom;an teiUuta
seta mengenal pasar modal. s6.92 54,06 63.52

7
Memalami penyusuaan siklus allrn&rsi perdsahsan dagar€ dan
perulupan siklus akuntalsi perusahaal dagaB g. 57.54 01.'14 70.t5

H

I

Meinahami kebiialan p€me.tuhh data,,r bidane;G;omi, p-oduk
Dome$ik Bruro (PDB), Produk Domesdk negionatBruto (pDRB),
Pendapatan Nasional (?N), inflasi kQnsulsj, inygstasi, uang dan
perbalkan. 47;79 59,78 $.44

2

[4€mahami kondisi kelenagater;aao aan a"mpatoyrGtaarp 
-pembangunatr ekonomi, APBN da, ApBD, perck;nom;an tertuha,

serta me.genal pasar modal. 54.06 63.52

6
Memxhami penyusuoan slHus akunlansi penrsahann dagang dan
penutupan siuls akuntaosi penrsahaan digane. 5'1.54 64,74

70,15

J
I Mendeskipsikan buIsa efck alau Eekanisme keria brrsa efek 10.2E 13,34 36,35

KARI IBATOLA

KABUPATtrN HULU SUNGAI,SET.I'TTAN..

KABUPATEN,HiJiSSiJiVd^I i]T^R^

x^BUpAiliV,TIiii[dEuMirr
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2 Mepdeskipsikqr Iapomn keuangatr serta periitueannya 32.86 57.63

3

M€ndeslaipsikan ekonomi milc.o dan ekonomi rnalco atau masalah
yang dihadapi pernerjnlah di bidarg ekonomi. 38.95 34,13 67,51

4
Mcnd6hrrigsik?drpEldkri ckonomian ;nuak;r.yae-f,m.uatu
perekononrian (circular fl o! diagam) 40.02 43,39 69.41

5
Mencatat jlhal penutup, posting k6 ju$sl penutup ke buku besar atau
,emca saldo s€teJah poutDpa! 46,60 42,93

6 Membuatjumal penyesllaian dan arau kerlas keria perus?Lhadr daEms, 41,14 60,88 73,05
7 Mendeslcipsikap indekt harga ahu inllasi berdasartran data arau E-dfik 48.27 46,02 49,64

8

Mende3t(ripsik n perdaganBan inteff.lioDal .v?hla asinq, net-aca

lemEye!!-?e4eYEq- ..... -. .. 53,64 52-54 56,12
9 Mendeskipsikan kgwirausahaan. 5t.23 58,61 69.34

KASUPA

I

Memahzmi kebijakar p€m"riihh datambtdr"g.k ""*t 
p."drk

Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regjonit Bruro (pDRB),
Perdapat an Nasional (PM, inttasi, konsumsi, invenasi, uang dan
perbsrkan. 43,93 59.'./8 67,04

2

traematrami konaisi kerenaga-kdaao danGpalcrya re*adap
pembangunan ekonomi, A?BN dan ApBD, perekonomian reiUuta
serta mengepal pas4 modal- 48,69 54,A6 63-52

3

Mematramipenyusrmaasttrtuiffiitansi! Iiaaa-E[anffi
penutupan siklus akurtansiperusahaan dagang. 51,51t 64,11 70.15

4
Memalrami p€nlrsunan s;Uuiatintansi p"-ffiaa" auga,rg drn
penutupaa siklus aklrnhnsi perusahaar dagarg. 59-32 41.74 70.15

L KABUPAIENjffANAHTLAIII

I

Menahari kondisi kerEnagakerjaao drn danpakn;mp
pemban$man ekonomi, APBN a,an APBD, per€konomian tcrbuka,
serta mengeml pasal moilal. 54,75 54.06 63 52

2

Uemarrami tetijatan pemerintatr datariiidang etonomi proaut
Domestik Brulo (PDB), produk Domesrik Regionat Bruro {pDRB).
Pendnpatan Nasjonal (PN). inIlasi. konsumsi. investasi. uang dan
perbankan.

5',7.38 59.',78 67.04

3
Memahami penlusunan siXtus ar-untansi plrus aan aaga,rg aan
penutupan silJus a,kuntansi perusahaan dagarg. 57.51 61,11 70.15

4

Memahami koodjsi ketenagakerjaaa dan aanpalorya Grbaaap-
pembangunan ekono,l.i. APBN dn, ApBa Frekoaom;an rerbu,ka,
sera mengenal pasar ,!odal. 56.92 54.06

5

Memalarni ketilakan pemerintan aatam tiaangEnomffi aut
Dom?nil Bnno (PDB),Itoduk Domestik Regionat Bnno (pDRB),
Pendapakn Nasional (pN). itr0trsi, konsuml investasi. uang dan
Derbtuika[- 58,85 59.78

M KABI'} DNG

1

Memahasni kebijatan pemeii'{ah dara,n bida.,*kono-L p.o.l,,k
Domeslik Bruto CDB), hoduk Domesrik RegioEatBrulo fpDRB),
Pendap-akr Nasional (P]9, inflasi, komumsi, investasi, uang dan 

-'

perbanka!.
41;79 59.78 6't.04

2

Memahami kondis; ke'enagskerjaan dan d"mEknya 6hadaF-
pembangunan ekonomi. APBN drn APBD, perekonomian reiUuta,
serta meDeenal Dasar modal 49.23 54.06 63,52

5
rvremanamr penyusorzrn srruus akuntaDsi perusalaan iiagang dan
penutupan siHus akrmtansi penxalaan dagang. 51.54 64,74 70,15

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pemrasalahan kompetensi dasar pelaiara

I.
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ekonomi pada Ujiao msioml tafum20ll/2012 adalah : mendeskipsihn masalah pokok

ekonomi, mendesloipsikan perilaku konsumer/produsen, meodeskipsikan grafik

keseimbangan, mengidentifikasi pasar inputJ mengidentifikasi faktor2 yang

mernpengatuhi uang, menghitung tingkat perhxnbuhan ekonomi, mendeskipsikan

ekE)orlimpor, mengidentifikasi pasar modal, mengidentifikasi pasar input, mencatat

jumal penyesuaiarq mencatat traosaksi ke jumal khusus, posting jumal khusus ke buku

besar, dan Postiag jumal khusus ke buku besar pembanhr, menentukan bauyaknya

output agar laba produsen maksimat, ciri-ciri pasar persaingan sempuma & pasar

peraingan tdk sempuma. (contoh-contoh konlaet), kurva penawaran tenaga keda

semula miring positif kemudial belok ke arah negative menghitung pendapatan

nasional dari sisi pendapatan/pengeluaran/produksi dari data yang disajikaq membuat

jumal penyesuaian perusahaan dagaag, menjelaskan cara mengatasi permasalahan

pokok ekonomi, menentukal harga & output keseimbangan bedasarkan data dlm

bentuk tabevfimgsi, mernbedakan pasar input berdasarkan fungsinya, menentukan

GNP,GDP,PADAB,PNB,I.IM / PI, mencari besamya konsumsi/tabungan/pendapatan,

merentula surplus/defisiydampak A?BN/APBD terhadap kegiatan ekonomi-

mengidentifikasi mekanisme penjualau / pembelian produk dad bursa eielc,

menjelaskan dampaV pengarah eksporfimpg barang telhadap perekonomian,

menenhrkan fungsi-fi:ngsi man4jemen menurut beberala alrli, meqjelaskaa perilakr

wimusalnwan mempertuas usahanya/paluang usaha, meocatat transaksi/bukti transaksi

perusahaan jasa dalam jumal umum, memposting ke dim buku besar & buku besar

lembantu, menyelesaikan kertas kerja dari nqaca saldo & data penyesuaizm yang

disajikar, menlusun laporan keuaogan (aporan laba,/mgi), posting jumat khusus ke

buku besar pembantu, mengideltifikasi pasar modal, mengidentifikasi badan usah4

meaghituag tfurgkat pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi pasar input,
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meBgidentifikasi faktor-faktor ;rang mempengaruhi uang, mencatat trarsalci ke jtnnal

khusus, menjelaskan cara yang benar dalam memanfaatkan SDA yary langka,

menghituog petrdapatan nasional dari sisi pendapataD/pengeluara!,/ produksi dari data

yang disajikan, menentukan balyalory'a output agar laba produsen maksimal, disajikan

neraca saldo & data penyesuian, si$a? dapat menyelesaikan kertas keda, unsur-unsur/

komponen pendapatan & bdlanja tlaerah / Dasiotral. menjelaskan dampaldpeDgaruh

ekspor/imlor barang terhadap perekonomian, harga & output keseimbangan

berdasarkan data dalam bentuk tabeyfirngsi, dan dampak neraca pembayaran

berimbang/defisit/su4rlus teihadap perekonomian dan menghitung tingkat inflasi

3. Identilikasi Faldor Peryebab

a- traktor Penyet ab Tingkat Sekolah

1) Sistem manajemen

Upaya peningkatan dan psnelihar-aan mutu pendidikan khususnya di SMA
yang tedadi di lingkungan Dims Pendidikan di tingtat kabupaten tergambax

seperti pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Aspek Pembinaal Mutu Sekolah tingkat Kabupaten Kota / kabupateo di
Propinsi Kalimantaq Sela&n

^spek
Kondisi

R lio PenqalYas denqsn Sekolah Sudah memenuhi, sesuai rumDun mata oelaiaran

I(umtra Allifmensawasi l<e sekolah

Kadans tidak kenyataan di laDansan

Panlfian Kepala sekolah
Proses siilelGi ketat, bertalap, baqak pesaing tetapi
leputusaD djtargm brpati

Keria Kepala Sekolah Sesuai ogas-ttgas yang ditetapkan dhas

Laporan KeDala Sekolah Rutir, dan sesuai teryataan di laDansan
Program Sarana Prasarana Tiilak ada anggarar klusus setiap lahun untuk

penamtraban sarana prasamr4 djserahkan iapat komite
dan dibuat batas maksiDalnya

Progam Sumbangan Ortu Siswa
Diserahkan lEpat sekolah dengan komite dengan
mehb€rikan batas makimal

20% - 50% siswa miskir tiao sekolah
Progra,.n h'ofesionalisme Cuiu da.1

Kepsek
Ad. pelatilan/diklat kepsevguru tetapi pelaksanaaEDla
terga ung dengaa kondisi, tidak selalu dilakukan tiap



&bgrdm ft ngEft bangalt kalihs
sekolah

Dfuas bersama kepala sekolah membuat targel
pergembangatr sekolah tiap tahun, drn tidak ada

84r,,$r adqrya Figelola yans dir,irliuk 3erara khrsl)3
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Dinas Pendidikan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala

sekola\ melakukao tow ol duty antar sekolah. Bagi kepala sekolah yaug
dicrggap berhasil membina sekolahBy& bisa ditgaskan ke sekolah lain dalam
pola pembinaan mutu sekolah yang kuraog beikembang. Terhadap kepala sekolah

yang kineq'anya kunrg, maka Dinas pendidikan dapat saja mengalih fungsikan

kembali menjadi gum pengajar. Terhadap kepala sekolah yang kine{aoya
kurang maka Dinas PendidikaD dapat saja mengalih tuogsikan kembali menjadi
guru pengajar.

2) Kompetensi Guru

Meskipun belurn semu4 sebagian besar guru yang bertugas di Kabupaten

&ota di Pmpinsi Kalimantan Selatan sudah memiliki sertillkat pendidik. Berbagai

pelatihan juga sering dilakukan baik yang terprogram maupun melalui kegiatan

MGMP. Namun demikian guru kesulitan dalarn implementasi model

pembel4iaran yang berifat kreatif dan ioovatif di kelas, Kesulitan ini terkait

dengan alokasi waktu masing-masing mata pelajaran yang dinilai terlalu pendek

sementam mated pelajaran begitu baayah prasyarat pengetahuan juga sering

menimbulkan kesulitan, misalnya pada mata pelajatan matematika belum dibahas

tentaog logadtm4 semenlara pada kurun waktu ya:rg bersamaan untuk mata

pelaiaran fisika dan kimia memedukan pengetahuan tentang logaritrna. Untuk
mengatasi hal tersebut, grEu lebih sering menggrmakan metode latihao/dariill,

khususnya materi-materi pelqiarau yang berpeluang muncul dalam soal ujian
nasioral. Akibatnya pemb;tajarar tidak berkembang sebagaimana mestinya, tidak

tedadi poses konshuksi pengetahum dan keteranpilan pada siswa. Odentasi

pembelajaran guru, terutarna uofirk siswa kelas XI adalah pembekalan

kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal ujian nasional dengan berpatokan

pada soal-soal yang pemah diujilan pada tahun sebelumnya. Mated yang harus

disampaikan pada semester genap kelas )[I masih banyak, sedangkan waktu yang

te$edia Iebih sering digunakan untuk uji coba ujian nasional, sehingga materi
pelajaran tersebut tidak tersampaikan di kelas.
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3) Sarana dan Prasarana

Ruang kelas untuk belajar siswa umumnla sudah standar, baik ukuan luas,
ventilasi, pencahayaan dan kebisingan. Baik guru maupuo siswa sudah memsa
nyamau dengan suasana kelas ]'arry ada saat ini. Begitu juga dengan perpustakaan

sekolah saat ini dianggap bisa mendukung proses belajar dan mengajar serta.

cukup besar pemnnya untuk menjadi sumber informasi dan sumber belajar.
Sarana vital namun tidak tersedia yatrg standfi adalah laboratorium, baik
laboralorium IPA malrprm brfir.a Inggds. Kebaayakan laboratodum IpA
digwrakan rurtr]k tiga bidang shdi, tidak ada tenaga laboran klusus unhrk
mempersiapkaa peralalan ataupm bahan percobaal Atibatnya gulu memerlukan
waktu eksha untuk mempersiapkan paktikum. dan ini berdampak pada jarangnya

praktikum dilal<sanakan.

Pembelaiaran yang berbasis IT pada araalrrya dapat diakses dengan mudah,

seiring dengan pengurangan aggamn yang dikurangi oleh pemkab Hulu Sungai
Selatan, maka berpengaruh terhadap baodwich yang ada, dengan demikiarl akan

sulit dilaksanakan katena akses inlemet sangat terbatas. pelalatan unaft presentasi

seperti LCD proyettor umum sudah dimiliki sekotah dengao beberapa komputer.
Unhrk penayangao media presentasi sering terhambat karena kuangnya pasokan

energi liskik ke sekolah. Kondisi ini juga sangat berpengaruh pada hasrat guru
rmtuk mengembangkaa kreativitas membuat media pembelajaran, akaa tetapi guru
tetap memberikau motivasi kepada siswa agar memanfaatingkatan If mehlui
wamet atau fasilitas yallg ada pada ielepon genggam (I{p).

4) Budaya Maryarakat

Umumnya motivasi belajar siswa di Kabupaten Hulu Sungai Sclata sangat

tinggi, hal ini disesuaikan dengan lingkungan belajar anak yang rurunya
pedesaan. Motivasi betajar ini adalah utuk meningkatiogkatan taraf hidup
keluarg4 Para siswa memiliki cita-cira uttuk kuliah sambil bekeda. pemahao

sis\ra tentang mata pelajaran berpendapat bahwa belajar baiasa bagi siswa IpA
adalah menalar, sedangkan mereka memsakan sulit melalrukarnya. Faktor lain
bahasa daerah dan percakapan lebih dominan dalam kesehadar siswa sehingga
mempengaruhi daya adaptasi siswa dalam pembelajamn bahasa-
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b, Faktor Penyebab Permatapelajaratr

Penyobab Pematapel4iaran di Kabwaten Hulu Sungai Selatan Guru kesulilan dalam

materi pembelajaran bursa efeh akuotansi, perdagangan internasional, dan konsep-

konsep ekonomi yang kontekstr:al. pemahamarr dan kenrunpuao

mengimplementasikat pembelajaran inovatif dao kontekstual, media serta

pendalaman mated melalui ICT masih kurang karena keterbat san fasilitas. Media
pembelajaran seperti miniatur pasar belum ada, akses intemet kurary, buku
penunjang dan referensi tambahan kurdng.

4. AlterratiI PeEecahan

Dad pembahasan di atas dipitih bebempa tindakan yang dapat dilakukan oleh

dosen perguruan tinggi, antara lain:

a. Pendampingaa dan pembimbingao petrataao kurikulum yang sinergis antar berbagai

mata pelajamn terutama matapelajaran prasyarat mulai kelas X, XI. dan XII.
b. Ini dilakukan atas kLrjasama antara guru berbagai mata pelajaran dan dosen yaag

menguasai kurikulum untuk menata kembali materi-mated yang saling berkaitan

antar mata pelajaran.

c. Pendampingan dan pembimbingan pengembangan perangkat pembelajaran inovatif,

kontekstual, dan media khususnya ICT beserta implementasi dirn evaluasinya.

Kegiatan para guru menlusun perangkat pembelajaran dibimbing oleh dosen dalam

kegiatan semacao wo*shop. pembuatan media atau teknik melcari media
pemb€lajaraq di intemet baik benipa foto, animasi maupun video.

d. Pendampingao daa pembimbingan peningkatan loulitas kegiaran MGMP. Dosen

perlu melibatiogkatan diri dalarn kegiatan MGMp para guru, rrrltuk membangun

komunikasi dan saling tukar irformasi antan yang berkembang di sekolah dengan

di perguman tinggi.

e. Pendampingan dan pembimbing," pengemL,',g,,' perangkat pembelajaratr lisika,

kimia dan biologi yang mengintegmsika antara kegiatan prakikum dengan mated
pelajaran beserta implemedasi dan waluasinya- Dosen meBbantu dalam

merancatrg pemanfaatan laboraiorium secara efisien dalam kondisi peralatan masih

sederhaa4 sesuai potensi yang ada di sekolah_ IDi terkait dengan pelaksanaaa

pmktikum yang hanya berfungsi sebagi konfmrasi dari pembelajaran teori. Dosen

membanhr agar proses saiD terjadi pada kompeteNi siswa,



Faktor
r Kemampuan guru dalaft mengembangkan- siGB; a;;-E;F ;-asr.h

kura-ng. biasanya dibuat menjelang UN melalui MGMp. KK\l ?000. .chingga si.wa yang di\iqlh \KV 4 h^rika^
tambattan sehirgtqa diberikan nilai KI(M

. Proses pembel4jamn belum dilal.ukaniecaraGovatif aan- kreiif
'Pmses pembelajara! metrgacrr pada Rpp, reLlpi pelal<sanaannya

belum sesuai denga[ skenario dan lebih ban]al{ secaru tradisinnal "

' Kegiatan diskusi oleh guru jaralg dilaftsanakan ftarena jumlah guru
permatapelqiaE[ rata-rata hanya satu

' Kegiatan remedial Lanya saat ujian akhir semester. Kegiata[ bimbel hanya saat kelas )([I semester 2 dan jarang siswa
ikut les tambahan di luar

. Akses intemet trany@
penggunaannSra masih terbalas

r Bular penurrang cukup, tetapi buku referensi guru clan siswa kumng. Labomtorium bahasa belum ada sedangkan laboratorium IpA seia

. sudah ada p-gram p.ningkut"n hrotita, 
""t 

olol,, t"t pi U"l,- uaa
angga$n khusus setiap tahun unh* peningkatan ku;litas sekolah
tcrutama masalah samna prasarana

" Sebagian besar siswa dari keluarga petani sehirgga bantuan biaya

Kompetensi
Lulusan

. Nilai UN siswa raa@
penguasaan ICT rcndah

Pendidik
dan Tenaga
Pendidikan

. ttampir e0% guru sesu-tarar belakang pendiaffi

. leupi kxrang dari 50% yang sudah se(ifikasi

. Tidak merl|iliki laboran lpA
' Asesren pada masih nenggunakanl; hrlis denga[ rana]l Cl, CX

dan C3
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Pendampmgan dalam mengelola laboratorium balnsa dan peryusrakaan- Dosen

terlibat <lalsn memncang dan m€rencanakan kegiatan yang semestinya tedadi di
labomtorium balEsa dan perpustakaaD. Desain dan peDataan perpustakaan

dilakukan oleh guru didampingi dosen pembimbing.

Penyegamn mated yang disampaikan guru dengan pendampingan (dosen bidang
studi bahasa Indonesia).

Pembimbingan dalam pengembangan miniatur pasar.

Pelatihan dan Pemantapan pemahaman Data pelajal-arr alutaDsi berbasis dimensi
petrgetahurm.

b. tr'aktor Penyebab Tingkat Sekotah

Tabel 4.4. Remta Penyebab Penguasaan SKL Rendah Kabupateo_/Kota di propinsi
Kalimantan SelataD,

h.

i.

l
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4. AlterDatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan identifikasi kompeteDsi dasar yang rendah dan factor_faldor
penyebab yang ditemukan, maka disarankan solusi altemative uohrk memecahkan

masalah rendalaya nilai IJN adalah pembimbingan dalam hal:
a" Pengembangan perangkat pembelajaran Ekonomi yang Menginte$asikan antara

kegiatan Praktikum dengan Materi pelajamq beseria implementasi dan evaluasinya-
b. Pengembangan perangkat pembelajaran itrovatif, kontekshral, daD media khususnya

ICT beserta implementasi dan evaluashya.

Pengadaan dan optimalisasi media pembelajaran ekonomi beserta evaluasinya secara
berkala.

Men gelola laboratodum bahasa dan pe4rustakaan,

e. Penyegaran rnateri yang disampaikan guru dengan pendampingan (dosen bidang
studi ekonomi) ,

f. Peningkatar kualitas kegiatan MGMP



PEHnIp

A, Kesimpula[

1. Peta penguasaan kompetensi peseta didik SMA pada setiap kompetensi dasar atau
pokok bahasan pada mala pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional di propiosi
Kalfurantan Selatan umumtya terjadi kelemahan pada topik mated pada rana.h yang
menunfut pemahaoan. aplikasi, aaalisis, sintesis dan evaluasi.

2. Fallor-faktor yang dapat menjadi penghambat pencapaian penguasaan kompetensi
dasar atau pokok bahasan pada tiap mata pelajaran yang diujikan pada Ujian
Nasional pada umurnnya berasal dari aspek input mauprm proses. pada faldor input
lebih dominan dipengaruhi, oleh faltor yaog bersumber dari sisw4 impleme asi
kurikulum, dul:ungan sarana-prasarana pembelajaran terutama laboratodum dan
peryustakaan, serta kultu atau budaya belajat SementaE dari aspek proses lebih
dominan dipeogaruhi oleh bagaimdna guru dalam melat<ukan kegiatan belajar
mengajamya dan dukungan media pembelajaraa.

3. Model altematif pemecalan masalah unfuk peningkatan mutu pendidikaa SMA di
Propinsi Kalimantan Selatan dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) rnodel- pertama
pendampingan sekolah unhrk mengembaagakan budaya masyarakat pembelajar;
kedua: pendampingan dalam meningkatkan mutu pemberajamn melarui
pengembangan jejariry MGMp; keiiga: pendampingan guru dalam merakukan kajian
dan analisis soar-soal ulaogan harian, dan ulangan semester serta uN untuk refleksi
datr umpan balik bagi kegiai:an belajar mengajar guru dan siswa melalui peningkatan
efektifitas asesmen formatit, dan keempat melakukan studi kaiian peni,nggung
bebaa biaya opemsional sekolah bagi orangtua, masyaraka! sekolah dan pemerintah
untuk mengetahui komposisi ideal penangguog beban biaya dan harga satuar biaya
pendidikan.

4. Model implementasi pemecairan masalah yang valid dan dapat diimplementasikaa
melalui benhrk kegiatan pengabdian kepada masyarakat antam lain pembimbingan
dalam hal:

a" ?engembangan perangkat pernbelajaran ekonomi yang mengintegrasikan antara
kegiatan P€ktikum dengatr Maled pelajaran beserta implemeatasi dan
elaluasbya.
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b. Pengembangao peraogkat penbelajaran inovatif, kontekshral, dan media

khusuvrya ICT beserta implemenlasi datr eyaluasinya,

c. Pengadaan dan optimalisasi n0edia pemb€lajaran ekonomi treserta evaluasinya

secara berkala.

d. Mengelola laboratorium ekonomi dan perpustakaaa,

e. Penyegaran materi yang disampaikan ekonomi dengan pendampingan (dosen
gidang studi ekonomi) ,

f. Pedngkatan Lualitas kegiatan MGMp

B. Saratr Kebijakan

1. Hasil UN pe u disosialisasikan hingga kepada $an-guru di sekolah, agar terjadi
prcses titrdak lanjut dari hasil IJN yang bersinggurgan dengan upaya perbaikatr mutu
pmktik pembelajaran di kelas-

2. Prioritas bantuan investasi sekolah seyogianya ditujukan untuk sekotah-sekolah yang

sudah terpetakan pencapaian kompeiensi dasamy4 sehingga dapat mengurangi

keseniangan mutr.r sekolah.

3. Perlu dikembangkan secara sinergi hubungan aniara LPTK dan sekolah sebagai

wahana membangun balance kepentingan untuk kemajuan bersama dalam bentuk
kerjasama implementasi pengabdiao masyarakai dao fasilitasi sumberdaya maausia

untuk sekolal.
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