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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, oleh 

karena itu perhatian masyarakat terhadap masalah pendidikan tidak pernah 

berkurang. Permasalahan itu tidak akan pernah selesai, karena substansi yang 

ditransformasikan selama proses pendidikan dan pembelajaran selalu di bawah 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan masyarakat. Beberapa 

permasalahan pendidikan yang masih menonjol saat ini adalah rendahnya mutu 

proses pendidikan.  

Syahrul (2009, hlm.1) mengemukakan bahwa indikator rendahnya mutu 

pendidikan nasional dapat dilihat pada prestasi peserta didik, seperti nilai Ujian  

Nasional (UN) rata-rata masih rendah. Selama bertahun-tahun kemerosotan mutu 

pendidikan di Indonesia sudah terasa, dan  untuk kesekian kalinya kurikulum 

dituding sebagai penyebabnya. Hal ini tercermin dengan adanya upaya mengubah 

dan menyempurnakan kurikulum, mulai kurikulum 1975 diganti dengan 

kurikulum 1984, kemudian diganti lagi dengan kurikulum 1994, kurikulum 

berbasis kompetensi 2004,  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan 

terakhir adalah adalah Kurikulum 2013. Tudingan tersebut tidaklah sepenuhnya 

benar. 

Hayati (2013, hlm.167) memaparkan bahwa perubahan kurikulum 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan 

relevansi pendidikan agar dapat mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam 

penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara. 

Dengan demikian perubahan kurikulum diharapkan  dapat menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, 

terutama dalam  memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai macam 

tantangan, lebih dari itu perubahan dan penyempurnaan kurikulum diharapkan 

mampu membawa bangsa dan negara ke luar dari krisis multidensional, terutama 

krisis mental dan moral. Hal ini dimungkinkan karena  salah satu kelebihan 

kurikulum yang disempurnakan adalah memberikan kesempatan yang lebih luas 
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terhadap sekolah dan daerah dalam  pengembangan SKKD. Sekolah dan daerah 

yang mempunyai kemampuan mandiri dapat menyusun kurikulum dan 

mengembangkan SKKD yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. 

Dalam menghadapi masa depan khususnya menghadapi koneksi global dan 

untuk beradaptasi pada perubahan melalui proses pendidikan perlu adanya analisis 

konten didalam kurikulum, bagaimana cara menyeleksi materi yang harus 

diajarkan kepada peserta didik, materi mana yang dianggap paling penting dan 

materi mana yang tidak terlalu berpengaruh, memilih materi apa yang harus 

didahulukan dan materi apa yang disampaikan kemudian. Peserta didik pun harus 

mendapatkan penjelasan tentang keunggulan-keunggulan lokal di Indonesia, 

terutama, peserta didik di tahap sekolah menengah atas karena peserta didik tahap 

ini akan melanjutkan ke tahap universitas yang merupakan menaranya ilmu 

dimana lulusannya akan segera terjun kedalam masyarakat dan dunia pekerjaan 

sehingga perlu adanya pemahaman-pemahaman yang dikembangkan pada peserta 

didik agar ketika mereka belajar menjadi peserta didik mereka akan berpikiran 

jauh ke depan, memilih jurusan yang akan mampu meningkatkan kualitas diri 

untuk bersaing dan lebih siap untuk mengahadapi era globalisasi ataupun pasar 

bebas yang lebih luas dari MEA. Langkah yang dilakukan diantaranya adalah 

perubahan mindset atau menumbuhkan kesadaran terlebih dahulu tentang potensi-

potensi di Negara Indonesia, menumbuhkan etos kerja, meningkatkan mentalitas 

positif, memperdalam pengetahuan dibidangnya, mengasah skill atau kemampuan, 

memperdalam keterampilan dasar, dan meningkatkan daya juang, dengan adanya 

pengembangan tersebut masyarakat Indonesia akan lebih siap menghadapi masa 

depan. 

  Berdasarkan Seminar yang bertemakan “Peran Strategis Geografi 

Indonesia untuk MEA” pada bulan November 2015 bahwa potensi yang besar 

berbanding lurus dengan kendala pengelolaan sumberdaya yang besar, Indonesia 

adalah Negara yang sangat kaya tetapi penduduknya masih banyak yang miskin, 

dan sumberdaya manusia Indonesia pun masih rendah. Peran pendidikan Geografi 

dalam menghadapi MEA yang dilaksanakan pada akhir 2015 sangatlah besar, 

mengingat sebagian besar dari penduduk Indonesia belum mengetahui peristiwa 

MEA ini, para pendidik Geografi harus bisa menyampaikan kepada peserta didik 
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bahwa Negara kita sedang digempur oleh Negara lain, para pendidik geografi 

harus memperdalam keilmuan geografi terutama tentang potensi-potensi yang ada 

di Indonesia dan dapat menyampaikan dengan benar kepada peserta didik 

sehingga dapat menyadarkan peserta didik Negara kita untuk cepat tanggap dalam 

menghadapi MEA ini. Melalui pendidikan merupakan salah satu sosialisasi 

memperkenalkan MEA terhadap masyarakat Indonesia. 

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk 

perbaikan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam perbaikan kurikulum. Negara 

Indonesia telah mengalami lima kali pergantian kurikulum diantaranya adalah 

kurikulum tahun 1984, 1994, 2004, 2006 dan terakhir adalah kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013, merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum 

sebelumnya dan dianggap paling baik untuk sistem pendidikan di Indonesia, 

namun untuk mengetahui keunggulan dari kurikulum 2013 tidak cukup hanya 

menggunakan indikator dalam negeri, harus terdapat komparasi dengan negara 

lain. Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan dan mengkaji antara 

kurikulum Indonesia dan kurikulum Malaysia dalam mata pelajaran Geografi, 

karena mata pelajaran geografi merupakan mata pelajaran yang membahas tentang 

sumberdaya dan potensi-potensi yang terdapat di suatu Negara yang akan 

meningkatkan rasa cinta tanah air peserta didik. Berdasarkan scorecard ASEAN, 

Malaysia jauh lebih siap dibandingkan Indonesia dalam menghadapi MEA, dan 

diakui Malaysia maju dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan pendidikan  oleh 

alasan itulah penulis membandingkan kurikulum Indonesia dan Malaysia dan 

mengacu pada penyempurnaan kurikulum 2013, selain itu hal yang 

melatarbelakangi penelitian ini adalah karena Indonesia dengan Malaysia 

merupakan dua negara yang memiliki  rumpun yang sama yaitu Melayu, wilayah 

yang berdekatan, bahasa yang hampir sama, serta berbagai budaya yang juga 

hampir sama. Berdasarkan kesamaan-kesamaan tersebut terjalinlah hubungan 

diplomasi dua negara yang harmonis.  
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B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang telah dirumuskan 

sebagai acuan dalam penelitian yaitu : 

1. Bagaimana gagasan kurikulum  pendidikan Geografi di Indonesia dan 

Malaysia? 

2. Bagaimana contoh dokumen kurikulum pendidikan geografi di Indonesia dan 

Malaysia? 

3. Bagaimana manajemen dan aplikasi kurikulum di Indonesia dan Malaysia? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan berdasarkan rumusan 

masalah yang telah disajikan yaitu : 

1. Menganalisis gagasan kurikulum pendidikan Geografi Indonesia dan Malaysia. 

2. Menganalisis contoh dokumen kurikulum pendidikan geografi Indonesia dan 

Malaysia. 

3. Menganalisis manajemen dan aplikasi kurikulum pendidikan geografi di 

Indonesia dan Malaysia.   

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian selalu memiliki manfaat begitupun dengan 

penelitian ini, memiliki beberapa manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Kurikulum merupakan sebuah pedoman dalam pendidikan, dalam 

penelitian ini peneliti membandingkan antara kurikulum di Indonesia dan 

di Malaysia memberikan manfaat kepada peneliti sebagai penambah 

wawasan dan pengalaman yang menunjang karir peneliti. 

b. Penelitian ini membahas tentang gagasan kurikulum dan memiliki manfaat 

yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa pascasarjana 

dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan geografi, dan 

mahasiswa S1 jurusan pendidikan geografi untuk mata kuliah kurikulum 

pendidikan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Zaman terus berkembang, begitupun dengan kurikulum yang seiring 

berjalannya waktu mengalami perubahan-perubahan, dengan adanya 

penelitian ini dapat memberikan referensi kepada para pengarah kurikulum 

geografi untuk mengembangkan kurikulum geografi di Indonesia dan di 

Malaysia. 

b. Penelitian ini membandingkan kurikulum Indonesia dengan Malaysia 

dalam berbagai segi, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

gambaran kepada pemerintah Indonesia untuk merenungkan kondisi 

kurikulum pendidikan geografi Indonesia saat ini, sehingga dapat 

dijadikan renungan untuk tindakan selanjutnya. 

E. Definisi Operasional 

Dalam sebuah penelitian perlu dihindari adanya salah penafsiran, untuk 

memahami dan menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran kata-kata, di 

bawah ini ada beberapa penjelasan mengenai konsep yang digunakan dalam 

penulisan tesis ini. 

1. Kurikulum 

Kurikulum menurut Kemendikbud (2013, hlm.4) merupakan sebuah usaha 

yang terpadu antara  rekontruksi kompetensi lulusan, kesesuian, kecukupan, 

keluasan dan kedalam materi yang diajarkan, Revolusi pembelajaran, dan 

reformasi penilaian. Jadi kurikulum merupakan suatu  respons  pendidikan  

terhadap  kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda 

bangsa. 

2. Implementasi  

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu 

pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau 

pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Jadi, 

dalam penelitian ini implementasi berarti suatu pelaksanaan kurikulum yang 

dilakukan oleh suatu negara. 
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3. Gagasan 

Gagasan adalah sesuatu (hasil pemikiran, usulan, keinginan, harapan, 

tujuan) yang akan disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya. 

Lebih lanjut, gagasan itu akan dilengkapi dengan fakta, data, informasi dan 

pendukung lainnya yang diharapkan dapat memperjelas gagasan dan sekaligus 

meyakinkan calon pembacaanya menurut Suyono (2004, hlm.21) dalam penelitian 

ini gagasan yang dimaksud meliputi latar belakang dan tujuan kurikulum, visi 

misi dan muatan kurikulum, pendekatan dan karakteristik kurikulum, landasan 

dan objek sasaran kurikulum, prinsip dan evaluasi kurikulum. 

4. Manajemen 

Menurut Syafaruddin (2005, hlm.4) Manajemen  adalah proses bekerja sama 

antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, 

organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen.  Dengan kata lain, aktivitas 

manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi 

bisnis, sekolah dan juga lainnya. Jadi dalam penelitian ini membahas tentang 

proses kerjasama diantara pemeran kurikulum di Indonesia dan di Malaysia.   

5. Aplikasi  

Menurut Setiawan (2013, hlm.1) Aplikasi adalah penerapan, penggunaan, 

atau penambahan. Dalam penelitian ini aplikasi berarti penerapan atau 

penggunaan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah di Negara Indonesia dan di 

Malaysia. 


