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ABSTRAK

Aida Rusmilati R, 2007. Model Kurikulum Integrasi Pada Rintisan Sekolah
Bertaraf Internasional di SMA Negeri 3 Madiun. Program Pasca
Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Jurusan Magister
Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Pembimhing Dra. Lise
Chamisyatin, M.Pd dan Dra. Yuni Pantiwati, M.Pd

Suatu lembaga pendidikan "bertaraf internasional, perlu adanya, persiapan
yang matang, Oleh karenanya Departemen Pendidikan Nasional " dalam hal ini
Direktorat Pembinaan Mutu SMA mencanangkan Standart lnternasional bagi
Sekolah Rintisan Bertaraf lnternasional dengan beberapa kriteria yang merupakan
suatu ketentuan yang harus dilaksanakan. Walaupun belum ada petunjuk teknis
maupun dokumen yang baku tentang kurikulum internasional yang harus
diadaptasi.

Penelitian ini berusaha memahami: (a). Kesesuaian antara kurikuhrm yang
dihakai di SMA Ncgcri 3 Madiun dengan standart kriteria yang ditetapkan untuk
SBI. (b). Model pengembangan kurikulum integrasi di SMA Negeri 3 Madiun (c).
Implementasi kurikulum integrasi di SMA Negeri 3 Madiun (d). Gambaran
kompetensi target profil siswa SBI dengan mengimplementasikan kurikulum
integnasi. (e). Kendala-kendala yang ditemui selama penyusunan dan
pengimplementasian kurikulum integrasi. (f). Solusi-solusi yang dilakukan SMA
Negeri 3 Madiun dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Dari hasil temuan data yang diperoleh sebagai berikut: (a). Secara umum
tujuan, isi, strategi dan organisasi kurikulum integrasi telah sesuai dengan
kurikulum internasional yang diadaptasi yaitu kurikulum dari Cambridge
University dan telah sesuai dengan ketentuan standart kriteria SBI. (b). Model
pengembangan kurikulum integrasi menganut prinsip pengembsngan The grass
root model dan the demonstration model. (c). Implementasi kurikulum integrasi
rnempunyai sasaran adalah siswa, Sebagai obyek yang menerima implementasi
kebijakan, guru sebagai pelaksanan kebijakan, dan lembaga dalam hal ini sekolah,
sebagai fasilitator dalam menyiapkan sarana pembelajaran dan memfasilitasi
semua kebutuhan guru dan siswa dalam proses pembelajaran.(d) Kompeternsi
siswa. Untuk mengukur kompetensi siswa digunakan nilai hasil belajar siswa
yang menggunakan standart kriteria yaitu standart ketuntasan minimal. Dari hasil
belajar maupun uji coba sertifikasi, kompetensi yang dicapai siswa baik kognitif,
afektif dan psikomotor belum maksimal. (e).Dalam penyusunan dan
pengimplementasian kurikululm integrasi terdapat kendala-kendala salah satunya
adalah kurang siapnya pembuat kebijakan dalam memfasilitasi kebijakan yang
dibuat. (f). Solusi yang dilakukan adalah dilakukan pelatihan computer dan kursus
bahasa Inggris khusus pada guru science dan matematika serta kerjasama dengan
beberapa dosen dari Perguruan Tinggi Negeri.
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ABSTRACT

Aida Rusmilati R, 2007. Model Curriculum Integrate At Blazing The Way School
have International Level in SMA Negeri 3 Madiun. Program Pascasarjana
of Muhammadiyah University Malang, Majors of Magister Policy and
Development of Education. Advisor: Dra. Lise Chamisyatin, M.Pd and
Dra. Yuni Pantiwati, M.Pd

An Institute education of have international level, need the existence of
matured preparation. For the Reason Department Education of National in this
case Directorate Construction of Quality SMA cymbal Standard International to
School Plaza the way to have International Level with a few criterion representing
an rule which must be executed. Although there is no technical guide and also
standard document about international curriculum which must adaptation.

This research try to comprehend: (a). According to among curriculum used
in SMA Negeri 3 Madiun with criterion standard specified for the SBI. ( b).
Model development of curriculum integrate in SMA Negeri 3 Madiun (c).
Curriculum implementation integrate in SMA Negeri 3 Madiun (d). Interest
student profile goals picture of SBI with integration curriculum implementation.
(e). challenges met by during integration curriculum implementation and
compilation. (f). Conducted by solution SMA Negeri 3 Madiun in overcoming the
constraints.

This research use approach qualitative. Technique data collecting through
observation, in-depth interview and documentation.

From result of obtained data finding as follows: (a). In general the target
content, curriculum organization and strategy integrate have as according to
international curriculum which adaptation that is curriculum of Cambridge
University and have pursuant to criterion standard of SBI. (b). Model
development of integration curriculum embrace principle development of The
root grass model and model demonstration. (c). Curriculum integration
implementation have target student, as object accepting policy implementation,
learn as execution of policy, and institute in this case go to school, as facilitator in
preparing study medium and facility all requirement of student and teacher in
course of study. ( d) Student interest. To measure student interest used value result
of learning student using criterion standard that is complete standard minimum.
Than result learn and also test-drive certification, reached interest of' cognate
good student, and affective psychomotor not yet is maximal. (e). In curriculum
implementation and compilation integrate there are constraints one of them less
ready to it maker of policy in made policy facility. (f). Solution taken is conducted
by training of language courses and computer of English special at teacher of
science mathematics and also cooperation with a few lecturer College Of Country.
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melimpahkan rahmat, ni'mat dan taufikn ya, sehingga dapat menyelesaikan

Tesis ini. Penyelesaian penelit ian ini memerlukan pencurahan tenaga dan

pikiran , oleh sebab itu diharapkan hasilnya akan banyak memberikan

kontribusi, manfaat dan informasi baru tentang masa depan pendidikan yang

dewasa ini cukup banyak permasalahan dalam proses pembaharuan maupun

peningkatan kualitu SDM, dan dalam rangka membangun wawasan berfiki r.

Penelitian yang kami lakukan ini berjudul "Model Kurikulum Integrasi
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya meningkatkan mutu pendidikan secara nasional merupakan

salah satu agenda yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah yang

diarahkan agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk

memberikan jaminan mutu kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau

masyarakat, yakni suatu penjaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan

lembaga tersebut sesuai harapan mereka. Hal tersebut sangat penting,

mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan

tantangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat global,

sedangkan berbagai kesempatan dan tantangan itu hanya dapat diraih dan

dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki bermutu.

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan,

Undang-Undang Repub lik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat 3 yang berbunyi:

“Pemerintah dan / atau Pemer intah Daerah menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang
pendidikan yang akan dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang
berta raf Internasional”.

Pemer intah dalam hal ini Depar temen Pendidikan Nasional

mencanangkan untuk meningkatkan mutu beberapa sekolah nasional

menjadi Rinti san Sekolah Berta raf Internasional. Konsepsi Sekolah

Nasional menjadi Rinti san Sekol ah Bertaraf Intern asional.

1
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Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan dasar

hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional.

Undang-Undang tersebut mencakup visi, misi dan tujuan pendidikan

nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional untuk

mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan

masyarakat, berdaya saing dalam kehidupan global.( Depdiknas, 2007)

Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional merupakan SMA

nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standart Nasional

Pendidikan (SNP) Indonesia dan Standart pendidikan Internasional yang

telah mempunyai reputasi secara Internasional, sehin gga jika dirumuskan

maka SMA BI = SNP + X . (X) yang dimaksud meliputi proses

pembelajaran, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana

prasarana pembelajaran, pengelolaan, penilaian dan kompetensi

lulusan.

Maka untuk menuju kualitas SMA BI sesuai dengan tujuan,

Direktorat Pembinaan SMA menentukan beberapa kriteria bagi SMA BI

untuk memberlakukan standart Internasional yaitu: (1) dengan bahasa

Internasional (Inggris) disebut Bilingual System digunakan sebagai bahasa

pengantar dalam pembelajaran pada sekelompok mata pelajaran yang

termasuk hard science. Hal ini mengingat sifat universalitas dan

homogenitas konsep dari hard science tersebut; (2). Menerapkan

kurikulum berstandart Internasional (adopted dan atau adapted), dengan

model Language Across Curricula.



3

Menur ut Next Steps , “language Across The Curri culum, a publi cation
from the American on Education and from Brown U, websi te on
LAC” (dalam Language Across the Curri culum at WFU. Htm, 12 Mei
2007) ,

Language across curri culum merupakan model pembelajar an

yang menga rahkan siswanya untuk menggunakan kemampuan bahasa

asingnya dalam berbagai disip lin ilmu lainn ya. Implikasi dari konsep

tersebut adalah adanya kolaborasi antar penga jar bahasa asing dengan

penga jar bidang studi lainn ya yang terli bat dalam pembelajaran ,

dimin ta melakukan bilingual sebagai suatu sasaran pendidikan yang

mempunyai keyakinan bahwa pendekatan dengan multi lingual dan

multikultu ral tidak hanya akan memperkaya penge tahuan tetap i

merup akan kewaj iban dalam masyarakat global dan multikultu ral.

Adapun tujuan pengembangan Rintisan SMA Bertaraf Internasional

secara umum adalah : (a). Meningkatkan kualitas pendidikan Nasional;

(b). Memberi peluang pada sekolah yang berpotensi untuk mencapai

kualitas bertaraf internasional; (c). Memberi layanan kepada siswa

berpotensi untuk mencapai prestasi bertaraf internasional; (d). Menyiapkan

lulusan SMA yang mampu berperan aktif dalam masyarakat global. Target

lulusan di atas dapat menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran akan

mengembangkan tiga domain peserta didik yaitu kognitif, psikomotor dan

afektif .

Untuk mewujudkan adanya Sekolah Berta raf internasional,

perlu adanya pers iapan yang matang. Oleh karena itu Depar temen

Pendidikan Nasional dalam hal ini Direk torat Pembinaan Mutu SMA
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mencanangkan Standart Internasional bagi Sekolah Rinti san Berta raf

Internasional. Krite ria tersebut antara lain: (1). Menerapkan kurikulum

berst andar t Internasional, dengan model Language across curri culum

dengan bahasa pengantar adalah bahasa Inggr is pada matap elaja ran

non bahasa Inggri s (hard science) seperti Biologi, Fisika, Kimia,

Matem atika dan yang lainnya. (2). Profi l siswa : Profi l siswa SBI yang

dituju adalah siswa yang memiliki kecakapan hidup yang

dikembangkan berdasarkan multiple Intel egence mereka.

Pada dasarnya setiap individu memiliki berbagai potensi atau

kecerdasan ( multiple intelegence )yang diperolehnya asecara alamiah.

Potensi-potensi tersebut perlu digali agar semua potensi terekspresi dan

berkembang menjadi suatu kompetensi yang profesional. Penggalian dan

pengembangan potensi tersebut dapat dilakukan secara formal pada proses

pembelajaran di kelas sehingga tiap siswa memiliki learning style yang

berbeda satu sama lain. Ada beberapa macam learning style yang

menunjukkan style kecerdasannya antara lain kecerdasan linguistik,

kecerdasan logis-matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal,

kecerdasan intrapersonil, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal dan

kecerdasan natural. Agar semua potensi atau kecerdasan yang ada pada

siswa terekspresi maka perlu suatu metode pembelajaran yang aktif,

kreatif dan inovatif.

Sebagai tujuan secara umum RSBI adalah: Menyiapkan lulusan

SMA yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standart kompetensi
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lulusan nasional yang diperkaya dengan standart kompetensi internasional

dan kecakapan hidup yang dikembangkan berdasarkan multiple

intelegencenya sehingga: (a). Memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa dan integritas moral yang tinggi; (b). Individu yang

nasionalis dan berwawasan global; (c). Individu pemikir yang kritis,

kreatif, dan produktif; (d). Pemecah masalah dan komunikator yang efektif

dan inovatif; (e). Sehat jasmani dan rohani sehingga menjadi individu

yang tangguh dalam persaingan global; (f). Pembelajaran sepanjang hidup

dan mandiri; (g). Menguasai ICT (Information Communication

Technology). ( Depdiknas, 2007).

Dalam buku panduan penyelenggaraan Rintisan SMA BI, kriteria-

kriteria tersebut di atas merupakan suatu ketentuan yang harus

dilaksanakan. Tetapi belum ada petunjuk teknis maupun dokumen yang

baku tentang kurikulum internasional yang harus diadaptasi, melainkan

sekolah memilih sendiri diantara Cambridge University , IB atau yang

lainnya. Sedangkan dokumen kurikulum adaptasi, cara mengadaptasikan

dan landasan pengadaptasiannya tidak ada petunjuk yang jelas. Di

samping itu disebutkan pula Target profil siswa SBI dan standart

kompetensi lulusan, namun hanya secara global, indikator secara khusus

belum ada. Oleh karena itu karena ditunjuk sebagai Rintisan SBI, SMA

Negeri 3 Madiun mengambil kebijakan untuk melakukan benchmarking

untuk menentukan kurikulum internasional yang diadaptasi dan

melakukan pengadaptasian terhadap kedua kurikulum tersebut.
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Kebijakan yang diambil oleh SMA Negeri 3 Madiun di antaranya

adalah dengan: 1) melakukan kerjasama dengan Cambridge University

dengan menjadi “CENRTE” dari CIE, agar dapat mengadaptasi kurikulum

dan melaksanakan ujian sertifikasi Internasional. 2). Melakukan

pengadaptasian dan pengintegrasian terhadap kedua kurikulum tersebut. 3)

ketentuan model Language Across Curiculla dilakukan dengan bilingual

oleh guru mata pelajarannya sendiri.

Penyusunan kurikulumm integrasi oleh SMA Negeri 3 Madiun

dilakukan sesuai dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2006 pada Pasal 1

Ayat (2) yang berbunyi :

“Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan
kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Standar Kompentesi Lulusan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah”,

Maka Permendiknas No. 24 Tahun 2006 pada Pasal 1 Ayat (2),

tersebut dipakai sebagai landasan untuk melakukan adaptasi dan

diversifikasi kurikulum sesuai Standart Rintisan SMA BI. Maka SMA

Negeri 3 Madiun mengambil kebijakan melakukan kerjasama dengan

Cambridge University untuk mengadaptasi kurikulumnya, dan melakukan

pengembangan kurikulum Nasional dengan cara mengintegrasikannya.

Dari kebijakan pengembangan kurikulum itulah SMA Negeri 3

Madiun sebagai Rintisan SBI telah menyusun suatu Model Kurikulum

Integrasi yang diharapkan dapat mewujudkan target lulusan SMA BI.
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Proses penyusunan kurikulum integrasi tersebut dilakukan oleh tim

pengembang kurikulum yang terdiri dari kepala sekolah dan tim guru

bidang studi. Pengadaptasian dan pengembangan kurikulum yang

dilakukan menganut prinsip prinsip pengembangan kurikulum. Cara yang

dilakukan yaitu dengan menganalisa kompetensi dan materi yang terdapat

dalam kurikulum Cambridge, kemudian menggabungkan dan

menambahkan kompetensi dan materi yang ada dalam kurikulum nasional

dan internasional tersebut agar merupakan satu kesatuan kurikulum yang

dapat mengakomodasi kedua kebutuhan kurikulum. Dalam

mengimplementasikan kurikulum integrasi pada proses pembelajaran

dilakukan oleh team teaching pada bidang studi tersebut, pembelajaran

diberikan secara bilingual oleh guru mata pelajaran tanpa pendampingan

dengan guru bahasa asing (inggris), seperti yang direkomendasikan oleh

LAC, mengingat ini merupakan hal baru dan masih jauh dari sempurna.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian /

evaluasi tentang 1) kesesuaian tujuan, isi, strategi dan organisasi

kurikulum integrasi di SMA Negeri 3 Madiun sebagai Rintisan SBI

dengan standart Rintisan SBI. 2) untuk memperoleh informasi tentang

model pengembangan kurikulum integrasi yang disusun oleh SMA Negeri

3 Madiun. 3) Untuk memperoleh gambaran tentang implementasi model

kurikulum integrasi yang dikembangkan di SMA Negeri 3 Madiun.4)

untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi siswa Rintisan SBI

sebagai target profil siswa. 5) untuk memperoleh gambaran tentang
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kendala-kendala yang ditemui selama penyusunan dan

pengimplementasian kurikulum integrasi. 6) untuk memperoleh informasi

tentang solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada model kurikulum integrasi

yang dikembangkan di SMA Negeri 3 Madiun sebagai Rintisan SBI. Maka

berdasarkan permasalahan di atas diajukan rumusan masalah:

a. Bagaimana kesesuaian antara kurikulum yang dipakai di SMA Negeri

3 Madiun dengan standart kriteria yang ditetapkan untuk SBI yang

menyangkut: tujuan, isi, strategi dan organisasi kurikulum integrasi di

SMA Negeri 3 Madiun ?

b. Bagaimana model pengembangan kurikulum integrasi di SMA Negeri

3 Madiun yang menyangkut: orientasi, pendekatan, dan pelaku

penyusunan kurikulum serta prinsip dan prosedur pengembangan

kebijakan kurikulum integrasi SMA Negeri 3 Madiun?

c. Bagaimana implementasi kurikulum integrasi di SMA Negeri 3 Madiun

yang menyangkut: sasaran, apa yang diimplementasikan, cara

pengimplementasian dan sarana prasarana apa yang diperlukan dalam

implementasi kurikulum integrasi di SMA negeri 3 Madiun?

d. Bagaimana gambaran kompetensi target profil siswa SBI dengan

mengimplementasikan kurikulum integrasi yang menyangkut:

kompetensi kognitif, psikomotoris dan kompetensi afektifnya ?
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e. Kendala-kendala apa yang ditemui selama penyusunan dan

pengimplementasin kurikulum integrasi di SMA Negeri 3 Madiun?

f. Solusi – solusi apa yang dilakukan SMA Negeri 3 Madiun dalam

mengatasi kendala-kendala tersebut di atas?.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum yang dipakai di SMA

Negeri 3 Madiun dengan standart kriteria yang ditetapkan untuk SBI yang

menyangkut: tujuan, isi, strategi dan organisasi kurikulum integrasi di

SMA Negeri 3 Madiun.

b. Untuk mengetahui model pengembangan kurikulum integrasi di SMA

Negeri 3 Madiun yang menyangkut: orientasi, pendekatan, dan pelaku

penyusunan kurikulum serta prinsip dan prosedur pengembangan

kebijakan kurikulum integrasi SMA Negeri 3 Madiun.

c. Untuk mengetahui implementasi kurikulum integrasi di SMA Negeri 3

Madiun yang menyangkut: sasaran, apa yang diimplementasikan, cara

pengimplementasian dan sarana prasarana apa yang diperlukan dalam

implementasi kurikulum integrasi di SMA negeri 3 Madiun

d. Untuk mengetahui kompetensi target profil siswa SBI dengan

mengimplementasikan kurikulum integrasi yang menyangkut:

kompetensi kognitif, psikomotoris dan kompetensi afektifnya
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e. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang ditemui selama penyusunan

dan pengimplementasin kurikulum integrasi di SMA Negeri 3 Madiun?

f. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan SMA Negeri 3 Madiun dalam

mengatasikendala-kendala tersebut di atas?.

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Bagi lembaga yang diteliti

Memberikan masukan tentang implementasi kurikulum integrasi yang

dibuat oleh tim pengembang kurikulum SMA Negeri 3 Madiun.

b. Bagi pihak lain

Sebagai pertimbangan referensi untuk pengembangan penelitian lebih

lanjut bagi Direktorat Jendral Pembinaan SMA dalam menentukan

arah pengembangan Kurikulum bagi Rintisan SBI.

c. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman berharga untuk memahami permasalahan

adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam usaha

meningkatkan mutu pendidikan sekaligus prosedur pengambilan

kebijakan sekolah sebagai praktisi kebijakan dari pemerintah pusat.

1.5. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari definisi-definisi

khas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Anali sis kebijakan adalah sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan

tertentu dengan menggunakan ragam pendekatan untuk menghasilkan

rekomendasi kebijakan guna membantu pembuat kebijakan dalam
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mencari solusi atas masalah kebijakan yang relevan. Dalam penelitian

ini yang akan diteliti adalah kebijakan penunjukkan beberapa sekolah

Nasional menjadi Rintisan SBI serta kebijakan SMA Negeri 3 Madiun

menyusun kurikulum integrasi sehubungan dengan ditunjuknya SMA

Negeri 3 Madiun sebagai rintisan SBI.

2. Implementas i adalah penerapan suatu kebij akan yang telah

diputuskan sesua i keten tuan berlaku dan ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini implementasi yang akan diteliti adalah

implemenasi kurikulum integrasi SMA Negeri 3 Madiun dalam proses

pembelajaran. Implementasi tujuan, isi, bahasa yang digunakan, sarana

pembelajaran yang digunakan dan evaluasi pembelajaran yang dipakai.

3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu. (PP NO. 19 tentang SNP 2005).

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah dokumen kurikulum

Nasional dan Internasional yang diadaptasi dalam hal tujuan, isi materi,

metodepembelajaran, cara penilaian dan organisasi kurikulum serta

syllabusnya. Syllabus yang diharapkan adalah syllabus yang sudah

integrasi antara dua kurikulum yaitu kurikulum nasional

dengannkurikulum internasional baik dari tujuan, isi, metodologi,

alokasi waktu maupun pada penilaian / evaluasinya;

4. Kurikulum Integrasi adalah kurikulum yang disusun dengan

memadukan dua kurikulum, nasional dan internasional.
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5. Kurikulum Internasional adalah kurikulum yang diadaptasi dari

lembaga internasional yang memil iki kuali fikas i Internasional.

6. Language across the curriculum merupakan model pembelajaran yang

mengarahkan siswanya untuk menggunakan kemampuan bahasa

asingnya dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Dalam penelitian ini

akan diteliti, apakah dalam proses pembelajaran dilakukan oleh team

teaching yang terdiri dari guru mata pelajaran science dengan guru

bahasa inggis.

7. Target profi l siswa SBI adalah standart kompetensi lulusan siswa

SBI yang diharapkan dapat terbentuk melalui penerapan kurikulum

integrasi , dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini akan

diteliti kompetensi siswa Rintisan SBI dari aspek kognitif, psikomotor

dan afektif siswa selama pengimplementasian kurikulum integrasi.

8. Standart Ketuntasan Belajar Minimal ( SKBM ) adalah standart nilai

minimal yang ditentukan sebagai kriteria telah dicapainya kompetensi

yang harus dimiliki pada suatu matapelajaran.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Kebijakan Pendidikan

Menurut Bobrow (1987:4) kebijakan adalah sesuatu yang rumit untuk

didefinisikan, tetapi kita dapat merasakannya. Sementara Cooper (2004:3)

mengatakan bahwa kebijakan merupakan proses politik dimana terdapat

kebutuhan, tujuan dan intensitas yang diterapkan dalam pandangan yang

objektif, hukum, dan program.

Sementara itu Guba (dalam Duke & Canady, 1991) mengidentifikasi

kebijakan dalam delapan konsep, yaitu 1) kebijakan adalah suatu

pernyataan tentang tujuan-tujuan, 2) kebijakan adalah sejumlah keputusan

yang diakumulasi dari susunan pengaturan yang digunakan untuk sejumlah

aturan, pengawasan, promosi, pelayanan dan hal-hal yang mempengaruhi

otoritas, 3) kebijakan adalah suatu panduan untuk kebebasan bertindak, 4)

kebijakan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memecahkan suatu

masalah, 5) kebijakan adalah perilaku yang diberi sanksi, 6) kebijakan

adalah suatu norma sebagai ciri yang konsisten dan keteraturan dalam

sejumlah lingkup tindakan substantive, 7) kebijakan adalah hasil dari sistem

pembuatan kebijakan, 8) kebijakan adalah pengaruh dari sistem pembuatan

kebijakan dan implementasi kebijakan sebagaimana yang dikenai kebijakan

itu.

13



14

Dari identifikasi konsep kebijakan di atas, konsep kebijakan yang

sesuai dengan penelitian ini adalah bahwa kebijakan adalah sejumlah

keputusan yang diakumulasi dari suatu susunan pengaturan yang digunakan

untuk sejumlah aturan, pengawasan, promosi, pelayanan dan hal-hal yang

mempengaruhi otoritas. Sejumlah aturan, pengawasan, pelayanan dari sistem

pembuatan kebijakan digunakan sebagai panduan untuk bertindak sebagai

suatu strategi untuk memecahkan masalah yaitu peningkatan mutu

pendidikan. Oleh sebab itu aturan-aturan yang telah ditetapkan perlu

diimplementasikan untuk menilai apakah kebijakan tersebut dapat

merupakan suatu norma sebagai ciri yang konsisten dan keteraturan dalam

sejumlah tindakan yang substantive.

2.1.2. Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf nternasional

Program Rintisan SMA BI yang dikembangkan selalu memberikan

jaminan kualitas kepada stakehorders. Keberhasilan penyerenggaraan pada

Rintisan SMA Bl dapat pula menjadi bahan rujukan bagi lembaga

penyerenggara pendidikan lain untuk memberi jaminan kualitas. Jika

jaminan kualitas ini diimplementasikan secara luas, maka kualitas

pendidikan secara nasional akan meningkat, sehingga pada akhirnya,

peningkatan kuantitas pendidikan akan berdampak pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia secara nasional. Hal tersebut sangat penting

mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan

tantanga yang bersifat nasional maupun global. Kesempatan dan tantangan

itu dapat diraih dan dijawab oleh SDM yang berkualitas.
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Variasi kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat teramati dari

berbagai komponen, yaitu komponen masukan, proses, dan keluaran.

Komponen masukan meliputi kurikulum, tenaga pendidik dan

kependidikan, siswa, bahan ajar, alat bantu, teknologi, ketersediaan sarana

dan prasarana pendidikan, kondisi lingkungan fisik maupun psikis,

manajemen sekolah, serta kendali mutu. Adapun komponen proses

meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dalam bentuk

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Komponen keluaran berupa

hasil penilaian, hasil ujian nasional/internasional, lulusan yang adaptif,

kompetitif, dan terserap di pasar dunia kerja dan diterima di perguruan

tinggi favorit baik dalam regeri maupun luar negeri. (Depdiknas, 2007)

Agar kualitas pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan

yang diharapkan oleh masyarakat maka perlu ada suatu standar atau acuan,

sehingga setiap sekolah secara bertahap dapat mencapai standar yang telah

ditentukan. Acuan tersebut harus bersifat nasional dan upaya pembinaan

sekolah diarahkan untuk mencapai standar nasional. Apabila sekolah telah

mampu mencapai standar nasional, selanjutnya dapat dikembangkan untuk

mencapai standar internasional. Dengan kata lain, standar nasional

pendidikan adalah target minimal yang harus dicapai dalam peningkatan

mutu pendidikan.

Pengembangan Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional (SMA

Bl) di Indonesia menggunakan landasan hukum sebagai berikut:
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1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (UUSPN 20/2003) Pasal 50 ayat 3 yang menyebutkan bahwa

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-

kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk

dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional.

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (SNP).

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22tahun 2006 tentang

Standar lsi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang

Standar Kompetensi Lulusan.

8. Permendiknas Nomor 6 tahun 2OO7 sebagai penyempurnaan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.

9. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional tahun

2005-2009.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 612007 tentang Model

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
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Sedangkan tujuan secara umum program rintisan SMA Bl, adalah:

a. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

b. Memberi peluang pada sekolah yang berpotensi untuk mencapai kualitas

bertaraf nasional dan internasional.

c. Memberi layanan kepada siswa berpotensi untuk mencapai prestasi

bertaraf nasional dan internasional.

d. Menyiapkan lulusan yang mampu berperan dalam masyarakat global.

Sedangkan tujuan khusus adalah untuk menyiapkan lulusan SMA yang

memiliki kompetensi seperti yang tercantum di dalam Standar Kompetensi

Lulusan yang diperkaya dengan standar kompetensi lulusan berciri

internasional sehingga lulusan menjadi:

a. individu yang nasionalis dan berwawasan global

b. individu yang cinta damai dan toleran

c. pemikir yang kritis, kreatif, dan produktif

d. pemecah masalah yang efektif dan inovatif

e. komunikator yang efektif

f. individu yang mampu bekerjasama

g. pembelajar yang mandiri.

Untuk mempersiapkan lulusan dengan kriteria seperti tersebut di atas,

sekolah perlu melakukan proses seleksi yang ketat terhadap calon siswa

program Rintisan SMA Bl. Penjelasan detail tentang mekanisme seleksi

calon siswa program Rintisan SMA Bl, dimana sasaran program Rintisan

SMA Bl ini diperuntukkan bagi Sekolah Menengah Atas dengan kriteria

minimal sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri/swasta
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2. Sekolah Katagori Mandiri (SKM).

3. Telah melaksanakan kurikulum sesuai Permendiknas No. 22.23. dan 24

Tahun 2006.

4. Terakreditasi dengan kategori “A”.

5. Tersedia tenaga pengajar yang mampu mengajar dengan bahasa Inggris

untuk mata pelajaran Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi (hard

sciencel) untuk tahap pertama dan mata pelajaran lain dalam kelompok

soft science pada tahap berikutnya.

6. Tersedia sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang proses

pembelajaran yang bermutu.

7. Tersedia dana yang cukup untuk membiayai pengembangan program

rintisan SMA Bl.

Dalam pelaksanaan program Rintisan SMA Bl, seperti yang tercantum

pada pada panduan penyelenggaraan rintisan SMA bertaraf internasional

meliputi sepuluh komponensebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum (KTSP)

2. Penilaian

3. Sarana/Prasarana Pendidikan

a. Pengembangan Sumber Belajar dan Perpustakaan

b. Pengembangan Laboratorium Fisika, Biologi, dan Kimia

c. Pengembangan LaboratoriumBahasa

d. Pengembangan Laboratorium Multimedia.

e. Pengembangan LaboratoriumKomputer.

f . Pengembangan Laboratorium llmu pengetahuan Sosial

g. Pengembangan TRRC (Teacher Resource & Reference Centre)

h. Pengembangan sarana lainnya.
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2.1.3. Analisis Kebijakan Pendidikan

Dalam pembuatan kebijakan pendidikan hendaknya didasarkan

pada analisis kebijakan. Suryadi dan Tilaar (1994) menjelaskan bahwa

analisis kebijakan adalah suatu prosedur untuk menghasilkan informasi

tentang masalah kemasyarakatan berikut tindakan pemecahannya.

Bertolak pendapat di atas, Suryadi dan Tilaar (1994)

menyimpulkan bahwa analisis kebijakan sebagai cara atau prosedur

dalam menggunakan pemahaman terhadap dan untuk memecahkan

masalah kebijakan. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, analisis

kebijakan adalah suatu proses yang dapat menghasilkan informasi

teknis sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alteratif

kebijakan yang didukung oleh informasi teknis.

Muhadjir (2000) menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah

sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, dilakukan oleh

analisis dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan menggunakan

ragam pendekatan dan metoda untuk menghasilkan nasihat atau

rekornendasi kebijakan guna membantu pembuat kebijakan dan para

pihak yang akan dipengaruhi kebijakan dalam mencari solusi yang

tepat atas berbagai masalah kebiiakan yang relevan.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan

analisis kebijakan pendidikan adalah suatu prosedur yang rasional

untuk menelaah secara kritis isu-isu pendidikan sehingga
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menghasilkan pemikiran terbaik yang merupakan informasi bagi

analis dalam merumuskan suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu kiranya peneliti memberikan

batasan tentang analisis kebijakan pendidikan untuk dijadikan acuan

dalam penelitian ini. Menurut hemat penulis bahwa analisis kebijakan

pendidikan sebagai suatu prosedur yang rasional untuk menelaah

secara kritis isu-isu pendidkan sehingga menghasilkan pemikiran

terbaik yang merupakan informasi bagi analis dalam merumuskan

kebijakan .

Bertolak dari berbagai pandangan di atas, maka setiap proses

analisis kebijakan pendidikan berupaya untuk memperhatikan

kepentingan pembuat kebijakan dan kepentingan stakeholder yang

akan dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Kepentingan stakeholder

yang akan dipengaruhi oleh kebijakan dianggap sama pentingnya

dengan kepentingan pembuat kebijakan (policy maker). Dalam

penelitian ini akan dikaji bagaimana komponen sekolah dapat berperan

aktif khususnya kurikulum integrasi, dalam mewujudkan kepentingan

pembuat kebijakan( policy maker ).

2.1.4. Prosedur Analisis Kebijakan Pendidikan

Setelah memperhatikan dengan saksama tentang pengertian

analisis kebijakan, secara eksplisit tersirat di dalamnya mengenai

prosedur yang berarti serangkaian tata kerja yang mengikat semua

anggota organisasi yang bersangkutan. Berarti analisis kebijakan tidak
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lepas dari prosedur atau rangkaian tata kerja yang harus ditempuh

dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Prosedur-prosedur tersebut

ditempuh lembaga dalam rangka pembuatan kebijakan untuk

memecahkan masalah-masalah pendidikan, khususnya yang terkait

kurikulum.

Suryadi dan Tilaar (1994) menegaskan bahwa, tuntutan yang

paling mendesak dalam memacu pembangunan pendidikan yang

berrnutu dan relevan ialah peningkatan kemampuan dalam melakukan

analisis kebijakan, dan para analis kebijakan pendidikan dituntut untuk

menguasai isu-isu pendidikan baik secara internal maupun eksternal

yang merupakan kekuatan yang perlu dikembangkan, sehingga mampu

melahirkan berbagai gagasan yang berguna dalam upaya menghasilkan

alternatif kebijakan dalam membangun sistem pendidikan yang efisien,

bermutu dan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini diperlukan

prosedur analisis yang dirancang secara sistematis.

Prosedur analisis dan perumusan kebijakan pendidikan dapat

dilihat sebagai usaha pemecahan masalah secara sistematik sehingga

kebijakan yang sesuai dapat segera ditetapkan, oleh sebab itu pembuat

kebijakan pendidikan diharapkan mampu menyediakan suatu pedoman

kebijakan pendidikan (educational policy guidance) yang berisi tentang

langkah-langkah strategis yang harus dibuat oleh pembuat kebijakan

(policy maker) khususnya dalam menghadapi masalah pendidikan

yang dihadapi. Prosedur ini harus dilakukan secara benar dan hati-hati
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sehingga akan menghasilkan informasi yang akurat dalam rangka

pembuatan keputusan kebijakan. Oleh karena itu, tahapan analisis

kebijakan perlu dirumuskan secara jelas dan sistematis. Dalam kaitan

dengan hal tersebut, berikut ini dipaparkan beberapa pendapat ahli

sebagai bahan komparasi dalam melihat dan memahami bagaimana

prosedur analisis kebijakan.

Menurut Guba (dalam Duke & Canady, 1991) mengidentifikasi

kebijakan ke dalam delapan konsep, salah satunya adalah bahwa

kebijakan adalah sejumlah keputusan yang diakumulasi dari susunan

pengaturan yang digunakan untuk sejumlah aturan, pengawasan,

promosi, pelayanan dan hal-hal yang mempengaruhi otoritas.

Menurut Dunn (2000) kedekatan antara prosedur analisis

kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan, secara sederhana

dirumuskan sebagai berikut:

1). Perumusan masalah terkait dengan penentuan agenda.

2). Peramalan terkait dengan f'ormulasi kebijakan.

3). Rekomendasi terkait dengan adopsi kebijakan.

4). Pemantauan terkait dengan implementasi kebijakan.

5). Penilaian terkait dengan evaluasi kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan pendidikan secara garis besar,

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Merumuskan masalah kebijakan pendidikan. Masalah kebijakan

meliputi kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang

http://sistemat.is/
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tidak terealisir tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik.

Dalam merumuskan masalah kebijakan pendidikan perlu

memperhatikan ciri-ciri masalah, yakni: saling ketergantungan

dari masalah kebijakan, subyektivitas dari masalah kebijakan,

sifat buatan dari masalah kebijakan, dan dinamika dari masalah

kebijakan. Sedangkan perumusan masalah kebijakan terdiri dari

empat fase yang saling terkait, yaitu: (1) pencarian masalah

(problem search), (2) pendefinisian masalah (problem definition),

(3) spesifikasi masalah (problem specification), dan (4) merasakan

masalah (problem sensing).

b. Meramalkan kebijakan pendidikan. Ada tiga bentuk utama

forecasting atau peramalan masa depan, yaitu: (1) Proyeksi,

adalah ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi tentang

kecenderungan yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa

depan., (2) Prediksi yang didasarkan pada asumsi teoritik yang

tegas dan dapat menjelaskan kondisi masa depan. Asumsi ini dapat

berbentuk hukum teoritis, proposisi teoritis, atau analogi, (3)

Perkiraan, adalah ramalan yang didasarkan pada penilaian

informatif atau penilaian pakar tentang situasi yang akan terjadi

dalam kehidupan masyarakat di masa depan. Perkiraan ini dapat

terjadi dalam dua bentuk, yakni: (1) dapat berbentuk penilaian

intuitif, melalui kekuatan batin dan kreatif dari para pelaku

kebijakan, (2) dapat berbentuk argumen motivasional, nilai atau
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kehendak masa kini atau masa depan digunakan untuk menetapkan

berbagai kemungkinan pernyataan. Perkiraan dapat diperkuat

dengan argumen dari pakar, metode dan kausalitas.

c. Merekomendasi aksi-aksi kebijakan pendidikan. Pada tahap

rekomendasi memungkinkan analisis kebijakan menghasilkan

informasi tentang suatu rangkaian tindakan di masa depan untuk

menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok

atau masyarakat secara keseluruhan.

d. Memantau pelaksanaan dan hasil kebijakan pendidikan. Kegiatan

ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang sebab dan

akibat dari kebijakan pendidikan. Pemantauan sebagai cara untuk

membuat pernyataan yang sifatnya penjelasan tentang tindakan

kebijakan di masa lalu maupun masa kini, serta menghasilkan

kesimpulan yang jelas dan rinci selama dan setelah kebijakan

diadopsi dan diimplementasikan, serta apa hasilnya dan apa

dampaknya.

e. Mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan. Kegiatan ini mengacu

pada fungsi-fungsi utama evaluasi kebijakan, yakni: memberi

informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja

kebijakan. Dalam mengevaluasi kinerja kebijakan hendaknya

memperhatikan kriteria evaluasi yang terdiri dari enam kriteria

sebagai berikut: (1) efektivitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4)

pemerataan, (5) responsivitas, dan (6) ketepatan. Sedangkan
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pendekatan evaluasi kebijakan pendidikan terdiri dari: (1) evaluasi

semu, pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk

menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan, (2)

evaluasi formal, pendekatan yang menggunakan metode deskriptif

untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid tentang

hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program

kebijakan, dan (3) evaluasi keputusan teoritis, sebagai pendekatan

yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan

informasi yang terpercaya tentang hasil kebijakan yang secara

eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

f. Proses perumusan kebijakan pendidikan bukanlah suatu proses

yang sederhana dan mudah. Suatu proses perumusan kebijakan

dianggap selesai jika telah diambil keputusan oleh pembuat

keputusan kebijakan. Perumusan kebijakan itu adalah pekerjaan

yang membutuhkan waktu, ketelitian dan wawasan yang cukup

(Suryadi dan Tilaar, 1994).

g. Terkait dengan kebijakan implementasi kurikulum berbasis industri

yang harus dikembangkan, juga sangat membutuhkan keterampilan

tersendiri dari pembuat kebijakan. Adapun tahapan yang harus

dilakukan dalam pembuatan kebijakan, meliputi analisis dan

perumusan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi kebijakan

yang ada.
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Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diagendakan adalah

kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional oleh Departemen

Pendidikan Nasional dengan standart kriteria antara lain: (1).

Menerapkan kurikulum berst andar t Internasional (adopted dan atau

adapted), dengan model Language across curri culum dengan

bahasa pengantar adalah bahasa Inggri s pada mata pelaj aran non

bahasa Inggr is (hard science) seper ti Biologi, Fisika, Kimia,

Matem atika dan yang lainnya. (2). Profi l siswa: Profi l siswa SBI

yang ditu ju adalah siswa yang memiliki kecakapan hidup yang

dikembangkan berdasarkan multiple Intelegence mereka. Sebagai

tujuan secara khusus adalah: Menyiapkan lulusan SMA yang memiliki

kompetensi yang sesuai dengan standart kompetensi lulusan nasional

yang diperkaya dengan standart kompetensi internasional sehingga

lulusan menjadi: (a). Memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa dan integritas moral yang tinggi; (b). Individu

yang nasionalis dan berwawasan global; (c). Individu pemikir yang

kritis, kreatif, dan produktif; (d). Pemecah masalah dan komunikator

yang efektif dan inovatif; (e). Sehat jasmani dan rohani sehingga

menjadi individu yang tangguh dalam persaingan global; (f).

Pembelajar sepanjang hidup dan mandiri; (g). Menguasai ICT

(Information Communication Technology). ( Depdiknas, 2007).

Peneliti akan melakukan penelitian tentang: (1) kesesuaian

standart kriteria SBI dengan kurikulum integrasi yang disusun oleh
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SMA Negeri 3 Madiun sebagai implementasi kebijakan Depdiknas, (2)

Memantau implementasi kurikulum integrasi tersebut dalam proses

pembelajaran, (3) Mengevaluasi kebijakan pemerintah tentang Rintisan

SBI dan standart kriteria SBI.

2.1.5 Implementasi Kebijakan Pendidikan

Imron ( 1996: 64-65 ) me njelaskan dibuat, bahwa tolok ukur

keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada implementasinya.

Rumusan kebijakan yang dibuat, bukan sekedar agar mandek sebagai

rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik

apapun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan akan lebih

berguna, apapun dan berapapun gunanya.

Selanjutnya, Imron menegaskan bahwa melalui implementasi

akan diketahui secara jelas apakah suatu rumusan alternative

pemecahan masalah tersebut betul-betul sesuai dengan masalahnya

atau tidak. Melalui implementasi juga akan diketahui apakah setelah

diterapkannya alternative pemecahan masalah yang telah

dirumuskan, justru menimbulkan masalah baru atau tidak. Pendek

kata, implementasi bisa menjadi tolok ukur tepat tidaknya, akurat

tidaknya, relevan tidaknya, dan realistis tidaknya suatu rumusan

kebijakan.

Lebih lanjut, Cooper ( 2004:95) mengambil kesimpulan

bahwa mengimplementasikan kebijakan dalam bidang pendidikan

merupakan suatu hal yang meski sulit tetapi juga menjadi tugas yang
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teramat penting. Ditegaskan bahwa isu utama implementasi

kebijakan adalah menyelaraskan kebijakan yang tepat terhadap

masalah yang sesuai. Seringkali, kegagalan kebijakan tidak terletak

pada ketidak berhasilan implementasi, akan tetapi pada

ketidaksesuaian antara masalah tertentu dengan solusi yang

ditawarkan suatu kebijakan.

Cooper menyusun sebuah kerangka konseptual analisis

kebijakan pendidikan ke dalam empat demensi yang terdiri dari : (1)

demensi normatif, meliputi kepercayaan, nilai-nilai, dan ideology

yang menjadi panutan masyarakat untuk mencari peningkatan dan

perubahan. Kebijakan merupakan ungkapa dari tujuan masyarakat

yang memiliki norma-norma tertentu. (2) demensi struktural,

meliputi bidang-bidang pemerintahan, struktur kelembagaan, sistem-

sistem, dan proses yang mendukung kebijakan dalam bidang

pendidikan, analisa peran dan efek pemerintah pusat, daerah, dan

struktur kelembagaan local yang kritis untuk membuat kebijakan

pendidikan. (3) demensi konstituentif, meliputi teori jaringan, massa

pilihan, kelompok pemerhati, kelompok jender, dan pengambil

keuntungan dari proses kebijakan. Hal-hal yang perlu ditekankan

dalam demensi ini meliputi siapa yang mempunyai akses untuk

menggerakkan, bagaimana kelompok-kelompok tersebut merasakan

kebutuhan dan (4) demensi teknik., meliputi perencanaan bidang

pendidikan, praktek, implementasi, dan evaluation.
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Penguasaan teori sistem kebijakan sangat berguna untuk

memahami pengembangan demensi ini. Karena kesulitan yang sering

terjadi adalah bagaimana cara menjelaskannya secara detail, bukan

pada analisa kebijakannya yang telah selesai tanpa adanya percobaan

tentang akibat kebijakan tersebut dan konsekuensinya .

Melengkapi pendapat Cooper, Danim (2005:25)

menambahkan, jika dilihat dari tindakan dan fokusnya, penelitian

kebijakan dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu: (1)

penelitian dasar analisis kebijakan, mengacu pada penelitian

akademik tradisional yang secara umum dilaksanakan pada beberapa

departemen/jurusan di universitas atau lembaga-lembaga penelitian

seperti LIPI dan LSM. Penelitian jenis ini bertujuan untuk

mengembangkan ilmu dan kelembagaan. (2) penelitian teknikal,

merupakan penelitian yang distruktur atau diselenggarakan untuk

memecahkan masalah sosial yang sangat spesifik dan masalahnya

dirumuskan secara khusus.Fokus utama penelitian teknikal adalah

masalah-masalah yang sangat bersifat teknik. (3) analisis kebijakan,

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji pembuatan

kebijakan. Analisis kebijakan ditampilkan secara tipikal dengan

proses di mana kebijakan diadopsi sebagai efek dari peristiwa-

peristiwa politik. (4) penelitian kebijakan merupakan penelitian yang

memusatkan pada dua hal yaitu berorientasi pada tindakan dan

concern pada masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental.
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Atau dengan kata lain penelitian ini adalah gabungan antara

penelitian dasar kebijakan dengan analisis kebijakan.

Berdasar uraian di atas, demensi kebijakan yang terkait

dengan kebijakan kurikulum integrasi adalah demensi teknik, dimana

demensi tersebut mencakup perencanaan bidang pendidikan yang

meliputi teknik dan model penyusunan kurikulum integrasi,

implementasi dalam proses pembelajaran, dan evaluasi terhadap

kesesuaian dengan standart SBI.

2.2. Kajian Kurikulum

2.2.1. Pengertian Kurikulum

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, pasal 1

disebutkan bahwa:

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.”

Kata kurikulum dalam sistem pendidikan secara umum dapat

diartikan sebagai persiapan isi, syllabus, metode dan evaluasi yang

digunakan dalam proses pembelajaran.

Kurikulum mempunyai posisi utama pada seluruh proses

pendidikan. Kurikulum menginstruksikan seluruh aktifitas

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Di samping itu

kurikulum menggambarkan bahan pelajaran, yang akan diteliti oleh ahli

kurikulum sebagai sumber konsep dari landasan teori untuk

pengembangan kurikulum di beberapa institusi pendidikan.
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Disamping sebagai studi lapangan, Beuchamp: mengatakan bahwa

kurikulum juga menggambarkan rencana dari proses pembelajaran dan

sebagai sistem dari sistem di sekolah. Sebagai persiapan mengajar,

kurikulum berisi tujuan kurikulum, subjek kurikulum, media dan

alokasi waktu mengajar. Sebagai sistem, kurikulum merupakan

gambaran dari keseluruhan organisasi sekolah, atau sistem pengambilan

keputusan tentang kurikulum, komposisi dari personal dan prosedur

pengembangan kurikulum, aplikasi, evaluasi dan prestasi sebagai

dokumen tertulis atau kurikulum yang dipelihara secara yang dinamis.

2.2.2. Komponen Kurikulum

Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi

(Sukmadinata : 2005) mengemukakan kesesuaian kurikulum meliputi

dua hal yaitu pertama kesesuaian kurikulum dengan tuntutan,

kebutuhan, kondisi dan perkembangan masyarakat. Kedua kesesuaian

antar komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, organisasi dan strategi.

a. Tujuan

Dalam kurikulum atau pengajaran, tujuan memegang peranan

penting, akan mengarahkan semua kegiatan pengarahan dan

mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan

kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. Pertama, perkembangan

tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kedua, didasari oleh

pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai

filosofis, terutama falsafah Negara.
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b. Isi

Isi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa

dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi

program suatu bidang studi yang diajarkan sebenarnya adalah isi

kurikulum itu sendiri atau disebut juga sebagai silabus.

c. Organisasi

Organisasi kurikulum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

struktur horizontal dan struktur vertikal. Struktur horizontal

berhubungan dengan masalah pengorganisasian kurikulum dalam

bentuk penyusunan bahan-bahan pengajaran yang akan disampaikan.

Bentuk-bentuk penyusunan mata pelajaran itu dapat terpisah

(correlated) atau penyatuan seluruh mata pelajaran (integrated).

Tercakup pula disini adalah jenis-jenis program yang dikembangkan

di sekolah. Sedangkan struktur vertikal berhubungan dengan masalah

pelaksanaan kurikulum di sekolah. Termasuk dalam hal ini juga

masalah pembagian waktu untuk tiap tingkat.

d. Strategi

Komponen strategi dimaksudkan untuk strategi kurikulum di

sekolah. Masalah strategi pelaksanaan itu dapat dilihat dengan cara

yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian,

pengaturan kegiatan sekolah secara keseluruhan, pemilihan metode

pengajaran, alat atau media pengajaran dan sebagainya.
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2.2.3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum

Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua prinsip

pengembangan yaitu pengembangan umum dan pengembangan

khusus.

a. Prinsip-prinsip umum

Ada beberapa prinsip uinum dalam pengembangan kurikulum.

Pertama, prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi yang harus

dimiliki kurikulum, yaitu relevan ke luar dan relevansi di dalam

kurikulum itu sendiri. Relevansi ke luar maksudnya tujuan, isi, dan

proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan

dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat.

Kurikulum menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam

masyarakat. Kurikulum juga harus memiliki relevansi di dalam yaitu

ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen

kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan

penilaian. Relevansi internal ini rnenunjukkan suatu keterpaduan

kurikulum.

Prinsip kedua adalah fleksibilitas, kurikulum hendaknya memilih

sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk

kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan ditempat lain,

bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang

berbeda.
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Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal

yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya

penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun

kemampuan, dan latar belakang anak.

Prinsip ketiga adalah kontinuitas yaitu kesinambungan.

Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara

berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti. Oleh karena

itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga

hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas, dengan kelas

lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga

antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Pengembangan

kurikulum perlu dilakukan serempak bersama-sama, perlu selalu ada

komunikasi dan kerja sama antara para pengembang kurikulum

sekolah dasar dengan SLTP, SLTA, dan perguruan Tinggi.

Prinsip keempat adalah praktis, mudah dilaksanakan,

menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip

ini juga disebut prinsip efisiensi. Betapapun bagus dan idealnya suatu

kurikulum kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang

sangat khusus dan mahal pula biayanya, maka kurikulum tersebut

tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Kurikulum dan pendidikan

selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik

keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan

hanya harus ideal tetapi juga praktis.
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Prinsip kelima adalah efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut

harus murah dan sederhana tetapi keberhasilannya tetap harus

diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara

kuantitas maupun kualitas. Pengembangan suatu kurikulum tidak

dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan

pendidikan. Perencanaan di bidang pendidikan juga merupakan

bagian yang dijabarkan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah

di bidang pendidikan. Keberhasilan kurikulum akan mempengaruhi

keberhasilan pendidikan.

Kurikulum pada dasarnya berintikan empat aspek utama yaitu:

tujuan-tujuan pendidikan, isi pendidikan, pengalaman belajar, dan

penilaian. Interelasi antara keeempat aspek tersebut serta antara

aspek-aspek tersebut dengan kebijaksanaan pendidikan perlu selalu

mendapat perhatian dalam pengembangan kurikulum.

b. Prinsip-Prinsip khusus

1) Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan

Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan

pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya

mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup

tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah

dan jangka pendek (tujuan khusus). Perumusan tujuan pendidikan

bersumber pada :
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a). Ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah.

b).Survei mengenai persepsi orang tua/masyarakat tentang

kebutuhan mereka

c). Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang tertentu

d). Survei tentang man power.

e). Pengalama negara-negara lain dalam masalah yang sama

f). Penelitian.

2) Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan

Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan

pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu

mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:

a) Perlu penjabaran tujuan pendidikan/pengajaran ke dalam bentuk

perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin

umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan semakin sulit

menciptakan pengalaman belajar;

b) Isi bahan pelajaran harus meliputi. segi pengetahuan, sikap, dan

keterampilan;

c) Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan

sistematis.

Ketiga ranah belajar, yaitu pengetahuan, sikap, dan

keterampilan diberikan secara simultan dalam urutan situasi

belajar. Untuk hal tersebut diperlukan buku pedoman guru yang
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memberikan penjelasan tentang organisasi bahan dan alat

pengajaran secara lebih mendetail.

3. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar

Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan

hendaknya mempertikan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah metode/teknik belajar mengajar yang digunakan cocok

untuk mengajarkan bahan pelajaran?

2) Apakah metode teknik tersebut memberikan kegiatan yang

bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa?

3) Apakah metode/teknik tersebut memberikan urutan kegiatan

yang bertingkat-tingkat?

4) Apakah metode/teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan

untuk mencapai tujuan kognitif, afektif dan psikomotor?

5) Apakah metode/teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa, atau

mengaktifkan guru atau kedua-duanya

6) Apakah metode/teknik tersebut mendorong berkembangnya

kemampuan baru ?

7) Apakah metode/teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan

belajar di sekolah dan di rumah, juga mendorong penggunaan

sumber yang ada di rumah dan di masyarakat?

8) Untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar

yang menekankan learning by doing" di samping learning by

seeing and knowing.
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4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran

Proses belajar-mengajar yang baik perlu didukung oleh

penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat.

1) Alat/media pengajaran apa yang diperlukan. Apakah semuanya

sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada apa penggantinya?

2) Kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan:

bagaimana pembuatannya siapa yang membuat,

pembiayaannya,waktu pembuatan?

3) Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, apakah

dalam bentuk modul, paket belajar, dan lain-lain?

4) Bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan

belajar?

5) Hasil yang terbaik diperoleh dengan menggunakan multi media.

5. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian

Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran:

1. Dalam penyusunan alat penilaian (test)

2. Dalam merencanakan suatu penilaian.

2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kurikulum

a. Masyarakat

Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat

memenuhi tuntutan dan kebutuhan masvarakat di sekitarnya. Masyarakat

yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat homogen atau

heterogen, masyarakat kota atau desa, petani, pedagang atau pegawai, dan
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sebagainya. Sekolah harus melayani aspirasi-aspirasi yang ada di

masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia

usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat mempengaruhi

pengembangan kurikulum sebab sekolah bukan hanya mempersiapkan

anak untuk hidup, tetapi juga untuk bekerja dan berusaha. Jenis pekerjaan

dan perusahaan yang ada di masyarakat menuntut persiapannya di sekolah.

b. Sistem nilai

Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai

moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai

lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan

penerusan nilai-nilai. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan

tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Masalah utama yang

dihadapi para pengembang kurikulum menghadapi nilai ini adalah, bahwa

dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya

heterogen dan multifaset. Masyarakat memiliki kelompok-kelompok etnis,

kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, spiritual dan

sebagainya yang tiap kelompok sering memiliki nilai yang berbeda.

2.2.5. Model-Model Pengembangan Kurikulum

Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan

kurikulum. Sekurang-kurangnya dikenal delapan model pengembangan

kurikulum, yaitu: the administrative (line staffi model, the grass roots

model. Beauchamp system, the demonstration model, T'oba's inverted
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model, Rogor's interpersonal relations model, the systematic action

resech model dan emerging technical model, Sukmadinata (2005:161).

1. The administrative model

Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama

dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administrative karena

inisiatif dan gagasan. pengembangan datang dari para administrator

pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang

administrasinya, admistrator pendidikan (apakah dirjen, direktur atau

kepala kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan) membentuk suatu

komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum. Anggota komisi atau

tim ini terdiri atas, pejabat di bawahnya, para ahli pendidikan, ahli

kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan

perusahaan. Tugas tim atau komisi ini adalah merumuskan konsep dasar,

landasan kebijakan dan strategi tema dalam pengembangan kurikulum.

Setelah semua tugas dari tim kerja pengembang kurikulum tersebut

selesai hasilnya dikaji ulang oleh tim pengarah serta para ahli lain yang

berwenang atau pejabat yang kompeten. Setelah mendapatkan beberapa

penyempurnaan, dan dinilai telah cukup baik, administrator pemberi

tugas menetapkan berlakunya kurikulum tersebut serta memerintahkan

sekolah-sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut.

2. The grass roots model

Model pengembangan ini berlawanan dengan administrative model.

Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum, bukan datang dari atas
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tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Model pengembangan ini

cocok untuk sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Dalam model

pengembangan.yang bersifat grass roots seorang guru, sekelompok guru

atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya

pengembangan kurikulum. Pengembangan atau penyempurnaan ini dapat

berkenaan dengan suatu komponen kurikulum, satu atau beberapa bidang

studi ataupun seluruh bidang studi dan seluruh komponen kurikulum.

Apabila kondisinya telah memungkinkan, baik dilihat dari kemampuan

guru-guru, fasilitas, biaya maupun bahan-bahan kepustakaan,

pengembangan kurikulum model grass roots, akan lebih baik. Hal itu

didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana,

dan juga penyempurna dari pengajaran di kelasnya.

3. Beauchampts System

Model pengembangan kurikulum ini, dikembangkan oleh.

Beauchamp, seorang ahli kurikulum. Beauchamp mengemukakan lima

hal di dalam pengembangan kurikulum. Pertama, menetapkan arena atau

lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Kedua,

menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa yang turut serta terlihat dalam

pengembangan kurikulum. Ada empat kategori orang yang turut

berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) para ahli

pendidikan/kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan

para ahli bidang ilmu dari luar, (2) para ahli pendidikan dari perguruan

tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih, (3) para profesional dalam
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sistem pendidikan, (4) profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat.

Ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurilulum. Langkah ini

berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan

tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman

belajar, serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan

desain kurikulum. Beauchamp membagi keseluruhan kegiatan ini dalam

lima langkah, yaitu; (1) Membentuk tim pengembang kurikulum, (2)

mengadakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum yang ada yang

sedang digunakan, (3) Studi penjajagan tentang kemungkinan

penyusunan kurikulum baru, (4) merumuskan kriteria-kriteria bagi

penentuan kurikulum baru, (5) penyusunan dan penulisan kurikulum

baru.

Keempat, implementasi kurikulum. Langkah ini merupakan

langkah mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang bukan

sesuatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh,

baik kesiapan guru-guru, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya, di

samping kesiapan manajerial dari pimpinan sekolah atau administrator

setempat. Langkah yang kelima dan merupakan terakhir adalah evalusi

kurikulum. Langkah ini minimal mencakup empat hal, yaitu: 1) evaluasi

pelaksanaan kurikulum oleh guru, 2) evaluasi desain kurikulum, 3)

evaluasi hasil belajar siswa dan 4) evaluasi dari keseluruhan sistem

kurikulum
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4. The Demonstration Model

Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grass roots, datang dari

bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok

guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan

kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil,hanya mencakup suatu

atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum atau mencakup

keseluruhan komponen kurikulum. Karena sifatnya ingin mengubah atau

mengganti kurikulum yang ada, pengembangan kurikulum sering

mendapat tantangan dari pihak-pihak tertentu.

Ada dua variasi model demonstrasi ini. Pertama, sekelompok

guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk

melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Kedua,

beberapa orang guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang

ada, mencoba mengadakan penelitian dan pengembangan sendiri.

5. Taba's Inverted Model

Taba berpendapat model deduktif ini kurang cocok, sebab tidak

merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya pengembangan

kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru-guru

adalah yang bersifat induktif, yang merupakan inversi atau arah terbalik

dari model tradisional.

Ada lima langkah pengembangan kurikulum model Taba, yaitu:

1. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru

2. Menguji unit eksperimen.
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3. Mengadakan revisi dan konsolidasi

4. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum.

5. Implemenasi dan diseminasi, yaitu menerapkan kurikulum baru ini

pada daerah atau sekolah-sekolah yang lebih luas.

6. Roger's Interpersonat Relations Model

Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers, yaitu:

a. Pemilihan target dari sistem pendidikan.

b. Partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif.

c. Pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas

atau unit pelajaran.

d. Partisipasi orang tua dalam kegiatan kelornpok

7. The Systematic Action-Research Model

Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa

perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu mencakup

suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur

sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan

masyarakat. Sesuai dengan asumsi tersebut model ini menekankan pada

tiga hal itu: hubungan insani, sekolah dan organisasi masyarakat, serta

wibawa dari pengetahuan profesional. Kurikulum dikembangkan dalam

konteks harapan warga masyarakat, para orang tua, tokoh masyarakat,

pengusaha, siswa, guru, dan lain-lain, mempunyai pandangan tentang

bagaimana pendidikan, bagaimana anak belajar, dan bagaimana peranan

kurikulum dalam pendidikan dan pengajaran. Penyusunan kurikulum
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harus memasukkan pandangan dan harapan-harapan masyarakat, dan

salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan prosedur action

research.

Langkah pertama, mengadakan kajian secara saksama tentang

masalah-masalah kurikulum, berupa pengumpulan data yang bersifat

menyeluruh, dan mengidentifikasi faktor-faktor, kekuatan dan kondisi

yang mempengaruhi masalah tersebut. Dari hasil kajian tersebut dapat

disusun rencana yang menyeluruh tentang cara-cara mengatasi masalah

tersebut, serta tindakan pertama yang harus diambil. Kedua, implementasi

dari keputusan yang diambil dalam tindakan pertama. Tindakan ini segera

diikuti oleh kegiatan pengumpulan data dan fakta-fakta. Kegiatan

pengumpulan data ini mempunyai beberapa fungsi: (1) menyiapkan data

bagi evaluasi tindakan, (2) sebagai bahan pemahaman tentang masalah

yang dihadapi, (3) sebagai bahan untuk menilai kembali dan mengadakan

modifikasi, (4) sebagai bahan untuk menentukan tindakan lebih lanjut.

8. Emerging Technical Modets

Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta

nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis, juga mempengaruhi

perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan-

kecenderungan baru yang didasarkan atas hal itu, di antaranya: (l) The
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Behavioral Analysis Model, (2) The system analysis model, (3) The

computer based model.

The Behavioral Analysis Model, menekankan penguasaan

perilaku atau kemampuan. Suatu perilaku/kemampuan yang kompleks

diuraikan menjadi perilaku-perilaku yang sederhana yang tersusun secara

hierarkis. Siswa mempelajari perilaku-perilaku tersebut secara berangsur-

angsur mulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks.

The System Analysis Model berasal dari gerakan efisiensi bisnis.

Langkah pertama dari model ini adalah menentukan spesifikasi perangkat

hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Langkah kedua adalah menyusun

instrumen untuk menilai ketercapaian hasil-hasil belajar tersebut.

Langkah ketiga, mengidentifikasi tahap-tahap ketercapaian hasil serta

perkiraan biaya yang diperlukan. Langkah keempat, membandingkan

biaya dan keuntungan dari beberapa program pendidikan

The Computer-Based Model, suatu model pengembangan

kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Pengembangannya dimulai

dengan mengidentifikasi seluruh unit-unit kurikulum, tiap unit kurikulum

telah memiliki rumusan tentang hasil-hasil yang diharapkan. Kepada para

siswa dan guru-guru diminta untuk melengkapi pertanyaan tentang unit-

unit kurikulum tersebut. Setelah diadakan pengolahan disesuaikan dengan

kemampuan dan hasil-hasil belajar yang dicapai siswa, selanjutnya

disimpan dalam computer.

2.3. Integrated Curriculum / Kurikulum Integrasi
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2.3.1. Pengertian Integrated Curriculum

Pengertian tentang Integrated Curriculum, antara lain: Beans,

(1977) mendifinisikan integrated curriculum sebagai:

“…. As away to teach students that attempts to break down barriers
between subjects and make learning more meaningful to students. The
idea is to teach around theme, or “organizing centers“ that students can
identify with, such as “ the Environment,” “ Life in School, “ or “
more traditional areas like “ Myths and Legends”.

Kurikulum terintegrasi merupakan cara untuk mengajar siswa

yang mengusahakan meniadakan batas antara mata pelajaran dan

membuat belajar lebih bermakna bagi siswa. Ide ini adalah untuk

mengajarkan apa yang ada di sekitar mereka, atau memusatkan

organisasi bahwa siswa dapat mengidentifikasi apa yang ada

lingkungan, kehidupan di sekolah atau lebih tradisionil lagi

mempelajari mitos atau legenda (Beans, 1977)

Menurut Humphreys, Post, and Ellis, definisi integrated

curriculum sebagai berikut “An integrated study is one in which

children broadly explore knowledge in various subjects related to

certain aspects of their environment”. (Sebuah pembelajaran

terintegrasi merupakan salah satu cara mengajar dengan memberikan

keleluasaan kepada siswa untuk menggali pengetahuan dalam berbagai

variasi materi yang terkait dengan aspek-aspek yang nyata di

lingkungan mereka). (Humphreys, Post, and Ellis 1981 ).

Good, (1973 ), membuat sinonim dari integrated curriculum

sebagai berikut:
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“Another term that is often used synonymously with integrated
curiculum is interdisciplinary curriculum. Interdisciplynary
curriculum is defined in the Dictionary of education as “ a curriculum
organization which cuts acroos subjects-matter lines to focus upon
comprehensive life problems or broad based areas of study that brings
together the various segments of the curriculum into meaningful
association”.

Istilah lain yang digunakan sebagai sinonim kurikulum

terintegrasi adalah Interdisiplinary Curriculum yaitu organisasi

kurikulum dimana terjadi pemotongan jalur antar mata pelajaran

untuk dipusatkan pada masalah kehidupan yang meliputi keleluasaan

berdasarkan ruang lingkup belajar, yang bersama – sama membawa

berbagai macam bagian / hal ke dalam kerjasama yang penuh makna

Kurikulum terintegrasi merupakan ciri dari sekolah untuk

melakukan pembelajaran. Banyak variasi dalam tema integrasi untuk

melakukan pembelajaran dari bentuk atau susunan yang sederhana

kebentuk yang lebih kompleks.

2.3.2. Tujuan Integrated Curriculum

Dasar pemikiran dimunculkannya integrated curriculum yaitu

berdasarkan keyakinan bahwa pada era globalisasi, siswa tidak lagi

berpikir secara tradisional bahwa dalam belajar mereka akan

mempelajari sejumlah mata pelajaran yang berbeda-beda, tetapi

mereka cenderung mempunyai pandangan holistic terhadap dunia,

sehingga diperlukan kurikulum yang disusun secara terintegrasi.

Pemikiran tersebut mendasari tujuan pengintegrasian

kurikulum. Tujuan mengintegrasikan kurikulum adalah sebagai
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berikut: (1) Mengintegrasikan konteks pembelajaran, isi dan

keterampilan proses dalam satu mata pelajaran atau lebih. (2)

Merencanakan pembelajaran dengan menyediakan kesempatan bagi

siswa untuk berinteraksi (koopetatif learning). (3) Membuat siswa

menyadari tujuan pembelajaran yang mereka lakukan. (4)

Memberikan kewenangan kepada siswa untuk memikirkan bagaimana

mereka belajar yang menyenangkan. (5) Memberikan kepercayaan

kepada siswa untuk beberapa hal dalam proses pembelajaran,

sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab. (6) Mampu

memenuhi dan mengekspresikan diri pada gaya pembelajaran yang

berbeda. (7) Melibatkan siswa dalam mengumpulkan dan mengolah

informasi terkini secara aktif. (8) Memotivasi siswa untuk mandiri,

kreatif, inovatif, dan adaptif (9) Mengembangkan multiple intelegence

yang dimiliki siswa. (10) Lebih mempererat hubungan antar teman

dan guru yang pada akhirnya akan terjalin kerjsaama yang baik.

(www.molecreek.tased.edu.au/integratedcurriculumpolicy.htm)

2.3.3. Isi Integrated Curriculum / Kurikulum Integrasi

Dalam (www. molecreek. tased. edu.au/integrated curriculum

policy.htm), pemilihan isi yang bermanfaat adalah hal pokok untuk

menjadikan kurikulum integrasi menjadi efektif. Isi dapat dikemas

dalam bentuk topik tertentu yang kemudian dikembangkan menjadi

http://www.molecreek.tased.edu.au/integratedcurriculumpolicy.htm
http://www.molecreek.tased.edu.au/integrated
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unit-unit kerja yang menunjukkan urutan perkembangan konsep dan

keahlian. Topik yang dipilih untuk unit-unit kerja yang dikembangkan

perlu didasarkan pada kunci pemahaman dan The Essential Learning

(pembelajaran pokok).

The Essential Learning merupakan serangkaian konsep

pendukung atau pemahaman yang mencakup bidang Communicating,

Thingking, Personal Futures, World Futures dan Social Responsibility

(komunikasi, berpikir, masa depan pribadi, masa depan dunia dan

tanggung jawab sosial ).

2.3.4. Strategi Belajar Mengajar dalam Integrated Kurikulum

Dalam (www. Molecreek .tased. edu. au

integrated/curriculum policy. htm), pendekatan dalam kurikulum

integrasi adalah memberikan kesempatan untuk mengembangkan

potensi siswa, strategi dan pemahaman dalam sebuah kerangka kerja.

Oleh sebab itu guru harus menggunakan strategi yang bervariasi untuk

mengembangkan multiple intelegence siswa. Model kurikulum

integrasi pada dasarnya mengembangkan prinsip discovery dan

inquiry. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam

mengembangkan pembelajaran inquairy dapat dipelajari melalui tabel

berikut:

TABEL 1
Langkah-Langkah Pembelajaran Inquiry

Tahapan
Inquiry

Strategi yang digunakan Contoh kompetensi
yang diperoleh dengan

strategi tersebut
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Tahapan
Inquiry

Strategi yang digunakan Contoh kompetensi
yang diperoleh dengan

strategi tersebut
1. Tuning in

(penyesuaian
/pengepasan)

Pemetaan konsep dan
pikiran, penggambaran,
pembuatan diagram,
diskusi kelompok, diskusi
kelas, mengemukakan
pendapat dan pengalaman
dan menyusun pertanyaan
secara logis sistematis,
pemaparan melalui video
dan gambar.

Bertanya ,
mengorganisasikan
konsep dan pikiran
secara runtut, penyajian
ide-ide secara verbal
maupun visual,
mengemukakan
hipotesis, merencanakan,
menaksirkan/
memprediksi dan
menentukan tujuan.

2. Menemukan
/ finding out

Mengamati peristiwa
nyata, membaca buku
referensi, berwawancara,
melaku kan observasi,
mencari data di Internet,
koran dan lingkungan,
melakukan simulasi,
melakukan peneli tian.

Menempatkan dan
menyeleksi informasi
yang relevan. Pembuatan
catatan, mendengarkan,
membandingkan dan
membedakan, membaca,
membuat asumsi dan
prediksi, mengemukakan
kembali hasil
mendengarkan.
Mengambil kesimpulan.

3.Klasifikasi/
Sorting out.

Pengelompokan konsep,
gambar dan kata-kata
berdasarkan kaidah
tertentu. Menyajikan data
sattistik, membuat grafik,
pembuatan model,
membuat rangking, Peta.
Penyajian melalui
multimedia.

Membuat pilihan
berdasarkan kriteria
tertentu, menjelaskan,
melaporkan,
meyakinkan, mengecek
dan mendesain.

4. Membuat
Kesimpulan
/ Making
conclution

Membuat pernyataan
dari suatu generalisasi,
menyusun konsep/ kata
secara berurutan,
membuat peta
konsep,melihat kembali
hasil kerja,menjelaskan
sebab akibat.

Melakukan sintesis,
menginterpretasi

kan, mengeneralisa
kan, menafsirkan,
melakukan revisi,
menyatakan kembali,
menyusun urutan
peristiwa, melakukan
penelitian, dan
memberikan umpan
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Tahapan
Inquiry

Strategi yang digunakan Contoh kompetensi
yang diperoleh dengan

strategi tersebut
balik

5.
Merefleksi
dan
mengambil
sikap/
Reflecting
and taking
action

Penilaian terhadap diri,
teman sebaya dalam
menempuh
pembelajaran,
memetakka pembelajar
an presentasi lisan,
membuat poster,
pameran dan menulis
karya tulis

Bekerja tepat waktu,
mempertimbangkan
pilihan, kerja
mandiri, berbiocara
jelas, merespon suatu
pekerjaan.

Sumber: (www. Molecreek .tased. edu. au integrated/curriculum
policy. htm),

2.4. Pengertian Language Across Curricula

Dalam standart Internasional untuk SBI dicantumkan bahwa model

integrasi kurikulumnya adalah Language Across Curricula. Dalam

file://H:\Language across the curriculum at WFU. htm, merupakan sebutan

pada sebuah lembaga kursus yang menggunakan kemampuan bahasa asing

dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga dalam proses pembelajaran guru

melakukan bilingual sebagai sarana pembelajaran yang diharapkan dapat

memotivasi dan menyiapkan peserta didiknya menjadi masyarakat global

yang multikultural

Language Across The Curriculum meningkatkan internasionalisasi

kurikulum, lintas budaya dan kebutuhan multilingual, keahlian dalam bahasa

ke 2 dan komitmen pada bilingual diluar batas mayoritas bahasa, dan

membongkar penghalang-penghalang tradisi yang membagi disiplin-disiplin

ilmu tersebut.
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Untuk mengimplementasikan Language Across The Curriculum, staf

pengajar Sekolah Tinggi perlu mengembangkan kursus dan pembelajaran

atau penelitian yang independen menggambarkannya dengan disiplin ilmu

berbeda dengan bahasa asing, umumnya pada tingkat semester ke 4 juga

pada tingkat dasar dan menengah. Para pelajar beruntung dengan Language

Across The Curriculum pada tingkat keahlian berbahasa. Model-model

kurikulum itu tergantung pada lembaga, staf pengajar dan tujuan. Staf

pengajar dari disiplin lain harus menyegarkan kemampuan berbahasanya

pada tingkat tertentu untuk tim pengajar dalam kursus Language Across The

Curriculum.

2.5. Kerangka Pikir

Salah satu visi pendidikan nasional adalah meningkatkan

profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat

pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai

berdasarkan standart yang bersifat nasional dan internasional/ global. Maka

dari itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, Departemen

Pendidikan Nasional mengembangkan beberapa sekolah nasional menjadi

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

Tujuan pengembangan Rintisan SMA Bertaraf Internasional secara

umum adalah: (a). Meningkatkan kualitas pendidikan Nasional; (b).

Memberi peluang pada sekolah yang berpotensi untuk mencapai kualitas

bertaraf internasional; (c). Memberi layanan kepada siswa berpotensi untuk

mencapai prestasi bertaraf internasional; (d). Menyiapkan lulusan SMA
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yang mampu berperan aktif dalam masyarakat global. Target lulusan diatas

dapat menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran akan

mengembangkan tiga domain peserta didik yaitu kognitif, psikomotor dan

afektif. Hal tersebut di atas dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang

mengharuskan siswa untuk selalu aktif, kritis, kreatif dan inovatif serta

berbasis teknologi informatika.

Untuk memenuhi standart kriteria sebagai Rintisan SBI perlu adanya

kurikulum sebagai komponen yang utama dan pertama. Oleh sebab itu

kurikulum nasional sebagai landasan perlu diadaptasikan dengan kurikulum

internasional. Dalam pengadaptasian kurikulum berdasarkan pada prinsip

pengembangan kurikulum yaitu dikembangkan dengan prinsip tujuan khusus

yaitu bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Adapun isi dari

bahan pelajaran meliputi segi pengetahuan, sikap, keterampilan proses

belajar mengajar dengan metode yang bervariasi yang menitikberatkan pada

student centered learning. Sumber belajar selain buku dapat memanfaatkan

lingkungan dan masyarakat dan untuk pelaksanaan proses pembelajaran

perlu adanya media pembelajaran yang memadai yang berbasis IT

(Technology Informasi) maupun keterampilan inqury dan discovery.

Suatu kebijakan akan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan, SMA

Negeri 3 madiun sebagai pelaksana kebijakan melakukan langkah

pengembangan kurikulum dengan melakukan benchmark untuk mencari

kurikulum yang akan diadaptasikan yaitu dengan Cambridge University.

Langkah berikutnya membentuk team untuk melakukan adaptasi
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kurikulum pada tujuan, isi, organisasi dan strategi, kemudian

mengintegrasikan tujuan, dan isi kurikulum menjadi satu kesatuan yang

disebut dengan kurikulum integrasi. Namun dalam pengadaptasian

kurikulum tidak semua kebijakan dapat diakomodasikan dalam kebijakan

sekolah karena adanya keterbatasan-keterbatasan di lapangan. Oleh karena

itu ada beberapa keterbatasan yaitu: (1) ada ketidaksesuaian dalam

pengembangan kurikulum di SMA Negeri 3 Madiun dengan standart

kriteria SBI, (2) bagaimana kompetensi siswa Rintisan SBI dengan

pengimplementasian kurikulum integrasi, (3) adanya kendala-kendala

dalam proses penyusunan dan pengimplementasian kurikulum integrasi.

Dalam penelitian ini diharapkan ada temuan-temuan yang dapat

digunakan sebagai rekomendasi ke Departemen Pendidikan Nasional

khususnya pada Direktorat Pembinaan Mutu SMA dalam menentukan

kebijakan pendidikan selanjutnya.

Model
Kurikulum Integrasi

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pengembangan
kurikum

Target lulusan
SMA BI
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Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif

kualitatif dengan alasan bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali data,

yaitu data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli.

Kemudian responden bersama peneliti memberikan penafsiran, sehingga

dapat memunculkan suatu temuan atau mengembangkan temuan dan

mem ber ika n informasi serta gambaran tentang implementasi dari suatu

kebij akan pemer intah tentang Undang Undang Sistem Pendidikan

Nasional melalui penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

Pada prinsipnya penelitian kualitatif ini peneliti terjun langsung

menjadi partisipan aktif bersama informan. Meskipin demikian seorang

peneliti harus sadar bahwa dirinya berbeda dengan informan, sehingga tetap

dituntut selalu teliti dan konsisten. Untuk itu tingkat obyektivitas bagi

peneliti harus selalu tetap terjaga dengan cara mencatat data atau fakta tanpa

dengan cepat membuat interpretatif atau opini. Dengan demikian jelas

bahwa pada penelitian kualitatif harus dapat melihat segala sesuatu secara

struktural dan fungsional. Struktural yang dimaksud adalah melihat

fenomena yang ada dengan tidak melepaskan dari setting yang ada dan

mampu menghubungkan dengan struktur lain yang sejenis. Sedangkan

fungsional dimaksudkan ialah dalam memahami suatu fenomena hendaknya

jangan melepaskan diri dari fungsi fenomena tersebut.

3.2. Lokasi Penelitian

Peneli tian ini dil akukan di SMA Negeri 3 Madiun sebaga i salah

satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internas ional. Secara geografi s, lokasi

56
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SMA Negeri 3 Madiun terletak di pinggir kota, yang merupakan jalur lalu

lintas antara Jawa Timur dan Jawa Tengah bersebelahan dengan Wisma

haji dan merupakan bangunan baru yang berdir i di atas area seluas 5

hektar . Bangunan ini merupakan aset Pemerin tah Daerah Tingkat II Kota

Madiun sebagai wujud kepedul ian dan partisipasinya dalam

pengembangan pendidikan di Kota Madiun.

Terlepas dari itu SMA Negeri 3 Madiun sebagai Rintisan SBI telah

menyusun suatu Model Kurikulum Integrasi yang diharapkan dapat

mewujudkan target lulusan SMA BI. Proses penyusunan kurikulum integrasi

tersebut dilakukan oleh tim pengembang kurikulum. Pengadaptasian dan

pengembangan kurikulum yang dilakukan menganut prinsip prinsip

pengembangan kurikulum.

Dalam penelitian ini, dilakukan serangkaian kegiatan lapangan mulai

dari penjajakan lokasi penelitian, studi orientasi dan studi terfokus. Data-

data dirancang dengan pendekatan wawancara mendalam, observasi dan

dokumentasi. Cara yang dilakukan dengan mendiskripsikan kompetensi dan

materi yang terdapat dalam kurikulum Cambridge, kemudian

menggabungkan dan menambahkan kompetensi dan materi dalam

kurikulum nasional dan internasional agar menjadi satu kesatuan kurikulum

yang dapat mengakomodasi kedua kebutuhan kurikulum.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) Tahap

Orientasi, (2) Tahap Eksplorasi, (3) Tahap Penelitian Terfokus.
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Tahap pertama peneliti mengumpulkan data yang didapat secara

umum tentang fokus penelitian melalui observasi pada Ketua Program

SBI SMA Negeri 3 Madiun melalui dokumentasi sekolah.

Pada tahap kedua peneliti lebih menfokuskan penelitian pada

pengumpulan data lebih terarah, hal ini dilakukan dengan wawancara

melalui kepala sekolah, ketua program SBI, guru mata pelajaran dan

orang lain yang dipandang bisa memberikan informasi yang

diper lukan. Pada tahap ini lebih mend etai l lagi dalam pengumpu lan

info rmas i atau data sehingga mendekati kesempurnaan.

Pada tahap ketiga peneli ti lebih memfokuskan lagi pada

penggalian data melalui dokument asi untuk lebih memantapkan

hasi l pene liti an di lapangan, dan dapat menarik kesimpulan sesuai

dengan. kebutuhan.

Pada prinsipnya pengumpulan data empirik diawali dengan

memahami setting. Dalam hal ini peneliti masuk sebagai bagian dari

subyek penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini, maka digunakan

teknik pengumpulan data berupa pengamatan (observasi), wawancara

(interview), dan teknik dokumentasi.

3.3.1. Observasi

Guba dan Lincoln (1981) dalam Moleong mengemukakan

beberapa alasan penggunaan teknik observasi: Pertama, teknik ini
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didasarkan atas pengalaman secara langsung, kedua, teknik

pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri,

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi,

ketiga, pengamatan memungkinkan mencatat peristiwa dalam situasi

berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan

yang langsung diperoleh dari data, keempat, pengamatan merupakan

aalternatif menghindari bias data, kelima, memungkinkan memahami

situasi-situasi yang rumit (Moleong, 2001: 126).

Dalam penelitian ini proses obervasi adalah mengamati tentang

segala sesuatu yang dapat mendukung permasalahan penelitian

tentang kurikulum integrasi pada rintisan sekolah bertaraf

internasional yang meliputi (tujuan, isi, organisasi, strategi

kurikulum integrasi. Sedangkan model pengembangan kurikulum

integrasi meliputi orientasi, pendekatan pengembangan, siapa yang

terlibat dalam pelaksanaan, prosedur pembuatan kebijakan dan

prinsip-prinsip pengembangan kurikulum integrasi di SMA Negeri 3

Madiun. Selain itu implementasi kurikulum integrasi di SMA Negeri

3 Madiun dan kompetensi yang dicapai siswa setelah

mengimplementasikan kurikulum integrasi serta kendala-kendala

yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum integrasi.

3.3.2. Wawancara

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan adalah

teknik wawancara. Dalam penelitian ini sengaja menggunakan teknik
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wawancara mendalam dan terstruktur dengan menggunakan

pedoman wawancara yang merupakan suatu cara pengumpulan data

secara langsung dengan informan, dengan maksud mendapatkan

gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini

diperlukan beberapa informan yang dianggap memahami masalah

yang diteliti. Oleh sebab itu peneliti sebelum melakukan wawancara,

perlu menentukan informan kunci. Beberapa pertimbangan dalam

menentukan informan kunci, adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala

Urusan Kurikulum, Ketua Program Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional, Guru mata pelajaran MIPA dan Bahasa Inggris,

adalah: (1) Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang

manajemen sekolah, (2) Mengetahui arah perkembangan sekolah

sesuai visi dan misi sekolah, (3) Memahami prinsip pengembangan

kurikulum, (4) Memahami prosedur pengembangan kurikulum dan

(5) Memahami isi,materi dari kurikulum nasional dan internasional.

Masalah pencatatan data wawancara merupakan suatu aspek

utama yang amat penting, karena jika tidak dilakukan dengan

semestinya, maka sebagian dari data akan hilang, dan usaha

wawancara akan sia-sia.

Dalam penelitian digunakan cara pencatatan langsung dengan

alat recording, dan pencatatan dari ingatan secara terpadu. Oleh

karena wawancara dipandang efektif, maka peneliti menggunakan
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wawancara mendalam dengan cara formal dan informal.

Pembicaraan informal kepada para guru dilakukan secara

spontanitas. Proses wawancara diarahkan pada konsep

pengembangan sekolah menjadi Rintisan SBI, Kurikulum

Internasional yang digunakan, Proses integrasi kurikulum,

Implementasi kurikulum integrasi, Kesesuaian Kurikulum integrasi

dengan standart Rintisan SBI dan target profil siswa serta kendala

dalam penyusunan dan implementasi kurikulum integrasi dan

solusinya.

3.3.3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mencari data sekunder dengan jalan mengadakan studi

kepustakaan dan rekaman. Lincoln dan Guba seperti yang diikuti

oleh Sonhaji (1994:74) mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan

atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau

organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau

memenuhi accountin. Sedangkan dokumen digunakan untuk

mengacu setiap tulisan atau rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara

khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, catatan

khusus, catatan hasil rapat.

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara studi

kepustakaan dan rekaman dari dokumen-dokumen yang dimiliki

informan untuk melengkapi data tentang 1) kriteria SBI dan target

profil siswa, 2) komponen kurikulum nasional dan internasional, 3)
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kecakapan hidup yang mengembangkan multiple intelegence siswa,

dan 4) hasil pengintegrasian kurikulum.

Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan

sumber ini. Pertama, sumber ini selalu tersedia baik yang ada pada

SMA Negeri 3 Madiun maupun pada pengurus. Kedua merupakan

sumber informasi yang stabil baik keakuratanya dalam merefleksikan

situasi yang terjadi dimasa lampau maupun dianalisis kembali tanpa

mengalami perubahan. Ketiga merupakan sumber informasi yang

kaya secara konseptual relevan dan mendasar dalam konteknya.

3.4. Sumber Data

Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2001: 112)

mengemukakan, sumber utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan

tindakan selebihnya adalah data tambahan. Dalam penelitian ini digunakan

tiga sumber data yaitu kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan foto:

(1) Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai

merupakan sumber data utama. Pengamatan maupun wawancara dengan

subyek yang dianggap dapat memberi informasi tentang data yang

dimaksud dalam penelitian.

(2) Sumber data tertulis

Sekalipun dikatakan bahwa sumber data dari luar kata-kata dan tindakan

merupakan sumber data kedua, tetapi hal ini tidak dapat diabaikan.

Termasuk dalam sumber tertulis adalah buku, majalah ilmiah, arsip,
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dokumen pribadi, dokumen resmi, disertasi/ karya ilmiah.

(3) Foto

Foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan dapat

dipakai untuk menelaah segi-segi subyektif seseorang. Ada dua katagori

foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualutatif yaitu foto

yang dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan peneliti sendiri

(Bogdan dan Biklen, 1982 : 102).

Untuk memperoleh data yang valid, sumber data penelitian berupa:

1. Sumber data primer,

Sumber data primer berupa data kata-kata dan tindakan tentang: (a)

Informasi kurikulum integrasi yang disusun oleh SMA Negeri 3 Madiun

sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Int ern asi ona l yang dip ero leh

mel alu i keg iat an wawan car a den gan kep ala sek ola h, Wak il

Kep ala uru san Kurik ulu m, Ket ua Pro gra m SBI , Gur u mata

pel aja ran . (b) . dat a ten tan g pro ses pem bel aja ran di kel as oleh

guru mel alu i obse rvas i, (c). dat a ten tan g ket erc apa ian pro fil

sis wa mel alu i imp lem ent asi kur iku lum int egr asi yan g dip eol eh

mel alu i angket kep ada sis wa, (d) . Dat a has il pen gam ata n ber upa

ska la sik ap ten tan g per ila ku ata u sik ap sis wa yang men cer min kan

pro fil sis wa SBI , (e) . Serta dokumen berupa mode l syll abus

integras i yang disusun, yang dipe roleh mela lui tekn ik dokument asi

maupun data lain yang bertujua n untuk memperoleh data langsung

dari pihak pertama.
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2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder diperoleh dari buku, bahan referensi dan

hasil-hasil kajian yang semuanya mendukung atau memperkaya sumber

data primer. Dalam penelitian ini dicari informasi yang diperoleh dari

SMA Neg eri 3 Mad iun, juga dari beberapa dokumen seperti surat-

surat, buku harian, catatan khusus yang ada di SMA Neg eri 3 Mad iun .

3.5. Penentuan informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2001 : 90).

Karena sebagai subyek yang mampu memberikan informasi yang seluas-

luasnya, maka dalam penelitian ini peneliti sangat berhati-hati dalam

menentukan informan, agar didapatakan informasi yang valid dan lengkap.

Patton (1994) dalam Maliki (1999: 75), menyatakan bahwa salah

satu cara menentukan informan adalah dengan intensity sampling yaitu

menentukan informan dari subyek /individu yang memiliki pengalaman

cukup, mempunyai waktu untuk membeberkan pengalamannya. Dalam hal

ini peneliti telah menemukan 8 orang sebagai informan yaitu:

1. Drs.Setyono selaku Kepala SMA Negeri 3 Madiun

2. Taridjo, S.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum.

3. Dra. Aida Rusmilati selaku Ketua Program Rintisan SBI.

4. Dra. Endang Tathiek Hidayati selaku guru bahasa Inggris.

5. Sulistyani Wijayanti, S.Si. selaku guru matematika.

6. Enny Wibawanti, S.Si. selaku guru fisika.
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7. Rini Susanti, S.Pd. selaku guru Kimia

8. Wahyuni Pujiastuti, S.Si. selaku guru Biologi.

Alasan peneliti menggunakan intensity sampling adalah para informan

tersebut dipandang dapat memberikan pengalaman yang seluas-luasnya

terutama yang berhubungan dengan penyusunan kurikulum integrasi.

3.6. Analisis Data

Proses analisis dilakukan sejak proses pencarian data dimulai sampai

akhirnya dirasa telah cukup. pendekatannya menggunakan pendekatan

kualitatif, dimana peneliti mencari dan menganalisa data tanpa harus

menunggu sampai seluruh data terkumpul. Jadi proses analisa data dilakukan

sejak mengumpulkan data maupun setelah selesai mengumpulkan data yang

diperoleh dari melalui observasi, wawancara maupun studi dokumen dengan

analisa deskriptif kualitatif.

Analisa data yang dilakukan dengan menerapkan metode analisa yang

lazim digunakan dalam penelitian lapangan (field research). Peneliti

berpedoman pada langka-langka sebagai berikut:

1. Analisa data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-menjalin

dengan proses pengamatan.

2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan gejala

sosial yang diamati, yakni menemukan pola-pola tindakan atau norma-

norma sosial yang berlaku pada lingkungan SMA Negeri 3 Madiun yang

diteliti.
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3. Membentuk taksonomi tindakan berkenaan dengan gejala sosial yang

diamati.

4. Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis, berkenaan dengan

hubungan antar kategori yang dikembangkan atau dihasilkan dari

penyusunan taksonomi tersebut diatas.

5. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang

berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara.

6. Mengevaluasi proposisi teoritis sementara untuk menghasilkan

kesimpulan.

7. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan upaya:

(a) mengembangkan intersubyektif melalui diskusi dengan orang lain, (b)

menjaga kepekaan sosial dan kesadaran sebagai peneliti.

Di samping itu, untuk menambah bobot validitas dan otentisitas sumber

data, peneliti akan menggunakan strategi internal, yakni; (a) melakukan kritik

ekstern untuk menentukan otentisitas sumber data, (2) melakukan kritik intern

untuk menentukan kredibilitas informasi yang dikemukakan oleh sumber

tersebut.

Selanjutnya, proses analisis data baik ketika mengumpulkan data

maupun setelah selesai pengumpulan (Sanapiah Faisal, 1990:31) dimulai

dengan:

1. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber melalui observasi,

wawancara, studi dokumen dan sebagainya, dibaca dan ditelaah dengan

seksama untuk dijadikan acuhan berfikir serta mencari solusi yang tepat,



67

dan pada penelitian lebih lanjut diharapkan menghasilkan hasil data yang

valid.

2. Data yang telah terkumpul, direduksi sehingga tersusun secara sistematis,

akan lebih nampak pokok-pokok terpenting menjadi fokus penelitian, guna

memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap fenomena yang diteliti.

3. Data yang direduksi, di susun dalam satuan-satuan yang berfungsi untuk

menentukan atau mendefinisikan kategori dari satuan yang telah

dikategorikan akan diberikan kode-kode tertentu untuk memudahkan

pengendalian data dan penggunaannya setiap saat, sehingga penggalian

data dapat dijadikan pijakan untuk mempermuda dalam penelitian.

3.7. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan suatu data yang absah, jika telah memenuhi empat

kriteria yaitu derajat kepercayaan (credibility), kebergantungan (dipenda

bility), keteralihan (transferability), dan kepastian (confirmability). Dalam

hubungannya dengan keabsahan data tersebut, Burhan Bungin ( 2001 : 96 )

mengemukakan empat langkah agar data dapat benar-benar dikatakan absah:

a. Kredibilitas

Agar diperoleh hasil penelit ian yang valid, maka peneliti berupaya

dengan menempuh beberapa cara sebagai berikut:

1. Obsevasi, cara ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus

terhadap sub yek unt uk memper taj am dan memperdalam

pemahaman peneli ti ten tang data yang diperoleh melalu i

per ist iwa yang terjadi . peneli ti melakukan observasi sebelum
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penelitian dilakukan, melalui grand tour ob se rvat io n, da n

be rs am aa n de ng an pe ngum pu la n da ta me la lu i wawancara.

2. Trianggula si, cara ini dilakukan oleh peneliti sebagai upaya

untuk membandingkan dan menge cek derajat kepercayaan

temuan mela lui trianggul asi sumber dan peneliti .

3. Memb er check , cara ini dil aku kan oleh pen eli ti den gan

men dat ang i setiap responden untuk memeriksa secara bersama

temuan yang telah di ru mu sk an gu na me ny am ak an pe rs ep si

te rh ad ap te mu an yang diperoleh,

4. Diskusi dengan teman sejawat/peer debriefing, cara ini dilakukan

oleh peneliti dengan maksud untuk mendapatkan kesamaan

pendapat dan penafsiran mengenai temuan -temuan yang

diperoleh melalui penelitian ini.

b. Dipendabilitas

Pemeriksaan kualitas proses penelitian. Cara ini dilakukan oleh peneliti

dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kualitas proses penelitian

yang dikerjakan oleh peneliti mulai dari mengkonseptualisasi, menjaring

data penelitian, mengadakan interpretasi temuan-temuan penelitian

hingga pada, pelaporan hasil penelitian. mereka yang diminta untuk

memeriksa kualitas proses penelitian tersebut adalah dosen-dosen

pembimbing, yakni Dra. Lise Chamisyatin, M.Pd dan Dra. Yuni

Pantiwati, M.Pd

c. Transferabilitas
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Men des kri psi kan sec ara rin ci dan sistema tis tem uan-tem uan

yan g diperoleh di lapangan ke dalam format yang telah disiapkan. cara

ini dilakuka n oleh pene liti deng an maksud untu k memp erol eh

gambaran yang jelas tentang temuan-temuan dalam penelitian ini,

sehingga pe ne li ti da n pa r a pe mb im bi ng se rt a pe mb ac a

la in ny a ti da k meragukannya.

d. Konfirmabilitas

Pemeriksaan hasil penelitian. Cara ini dilakukan oleh peneliti untuk

melihat tingkat kesesuaian antara temuan-temuan dengan data yang telah

terkumpul sebagai pendukung. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti

adalah memeriksa kembali data lapangan baik catatan lapangan maupun

data yang telah direduksi, kemudian mencocokkan data tersebut dengan

dengan temuan-temuan yang telah diperoleh.

3.8. Prosedur Penelitian

Menurut Moloeng (2001) pelaksanaan penelitian ada empat tahap, yaitu:

(1). Tahap sebelum ke lapangan,

(2). Tahap ke lapangan,

(3). Tahap analisis data, dan

(4). Tahap penulis laporan.

Untuk lebih jelas prosedur penelitian ini dapat diuraikan secara terperinci dan

berurutan, sebagai berikut:

1. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus,

penjajakan latar penelitian (observasi), konsultasi, penyusunan proposal
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penelitian (tesis), seminar proposal penelitian (tesis) dan akhirnya dapat

menyusun laporan akhir penelitian secara maksimal.

2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi kegiatan pengumpulan dan pencatatan

data akan informasi yang terkait dengan fokus atau permasalahan

penelitian dan pencatatan data yang akan dijadikan pijakan dalam

penelitian selanjutnya sesuai dengan permasalahan yang ada.

3. Tahap analisis data, meliputi analisis data, penafsiran data, pengecekan

keabsahan data, dan pemberian makna data, sehingga hasil penelitian akan

mempermudah untuk memberikan kesimpulan.

4. Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian,

konsultasi hasil penelitian, perbaikan hasil penelitian (revisi tesis) sesuai

dengan saran perbaikan dari dosen pembimbing dan dewan penguji tesis,

jika hasil penelitian tersebut perlu untuk direvisi untuk menjadikan tesis.

BAB IV
PAPARAN HASIL PENELITIAN

4.1. Kesesuaian Kurikulum di SMAN 3 Madiun dengan Standart SBI

Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dari standar akademis yang

harus dicapai dengan baik sering kali diterapkan secara seragam bagi setiap
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peserta didik, tanpa memperhatikan perbedaan individu, baik individu,

kemampuan, kecepatan belajar maupun konteks sosial dan budaya.

Kurikulum disusun berdasarkan atas kebutuhan untuk mencapai standar

kompetensi dan harus menjamin adanya artikulasi antar jenjang kompetensi.

Dengan kata lain bahan ajar yang disusun harus menampilkan sosok utuh

standar kompetensi dan artikulasi antar jenjang standar kompetensi harus

dijamin. Akan lebih baik jika semua bahan ajar dirancang dengan

menyesuaikan kurikulum bertaraf internasional sehingga keluwesan dan

konsistensinya dapat dijamin. Komponen-komponen masyarakat dan

pemerintah, yang dapat diajak berdialog untuk menetapkan standar kurikulum

pendidikan di SMA 3 Madiun, merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan

desentralisasi secara menyeluruh. Dalam perumusan standar kurikulum ini

hendaknya pelibatan masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan, seperti,

orang tua, guru, tokoh masyarakat, organisasi profesi, universitas sekolah,

lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat, pengamat pendidikan, dan perwakilan peserta didik,

dapat melahirkan dialog yang produktif antar sistem pendidikan dengan

stakehoder-nya. Dialog ini sebaiknya dirutinkan pelaksanaannya, sehingga

pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui upaya ini dapat dirasakan

hasilnya oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Drs. Setyono, kriteria minimal sekolah yang akan menjadi

Rintisan SBI antara lain adalah :

(1) SMA negeri atau swasta, (2) Sekolah Katagori Mandiri, (3)
Terakreditasi dengan katagori “A”, (4) Tersedia tenaga pengajar yang
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mampu mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris awalnya
untuk kelompok matapelajaran, Matematika, Fisika, Kimia dan
Biologi (hard science) dan untuk tahap selanjutnya adalah kelompok
mata pelajaran lain atau “soft science”.( Hasil wawancara dengan Drs.
Setyono sebagai Kepala SMA Negeri 3 Madiun, 21 Juni 2007 ).

Dalam buku panduan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional (Depdiknas: 2007) bahwa yang dimaksud dengan SMA

Mandiri adalah sekolah yang telah memenuhi standart nasional pendidikan,

mampu menerapkan dan mengelola pembelajaran dengan system SKS, dan

tidak dicampuri dengan kurikulum asing.

Melihat kenyataan yang ada di SMA Negeri 3 Madiun sebenarnya

belum menerapkan system SKS, namun dapat menjadi rintisan SBI. Hal ini

seperti yang dikatakan oleh Drs. Setyono, bahwa:

“Ketentuan kriteria SMA Mandiri baru diluncurkan tahun ini sedang
Rintisan SBI sudah diluncurkan programnya tahun pelajaran 2004-
2005. Namun demikian SMA Negeri 3 Madiun sudah dikatagorikan
sebagai sekolah efektif”.

Menurut Setyono, sekolah yang efektif memiliki karakteristik

proses yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut: (1) Proses belajar

mengajar yang efektivitasnya tinggi, (2) Kepemimpinan sekolah yang kuat,

(3) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, (4) Sekolah memiliki

budaya mutu, (5) Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas dan

dinamis, (6) Sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian, (7) Sekolah

memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen, (8) Sekolah memiliki

akuntabilitas, (9) Partisipasi tinggi dari warga sekolah dan masyarakat, (10)

Komunikasi yang baik, (11) Sekolah responsive dan antisipatif terhadap

kebutuhan, (12) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah, (13) Sekolah
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memiliki lingkungan yang aman dan tertib, (14) Sekolah melakukan evaluasi

dan perbaikan secara berkelanjutan (Hasil wawancara 21 Agustus 2007,

dengan Drs. Setyono,selaku Kepala SMA Negeri 3 Madiun)

Lebih lanjut karakteristik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Proses belajar mengajar yang efektifitasnya tinggi

Hal ini ditunjukkan oleh proses belajar mengajar yang menekankan pada

pemberdayaan peserta didik yang meliputi belajar mengetahui (learning to

know ), belajar bekerja ( learning to do ), belajar hidup bersama (learning

to live together) dan belajar mencari diri sendiri (learning to be ).

(2) Kepemimpinan yang kuat merupakan salah satu factor yang dapat

mendorong sekolah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana

dan bertahap. Kepala sekolah yang tangguh akan mampu untuk

mempubilisasi sumber daya sekolah, terutama sumber daya manusia untuk

mencapai tujuan sekolah.

(3) Sekolah memiliki budaya mutu

Budaya mutu suatu sekolah memiliki elemen-elemen sebagai berikut: (a)

Informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan bukan untuk

mengadili / mengcontrol orang, (b) Kewenangan harus sebatas tanggung

jawab , (c) Hasil harus diikuti dengan penghargaan (reward) atau sangsi

(punishment), (d) Kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi, harus

merupakan basis untuk bekerjasama, (e) Warga sekolah merasa aman

terhadap pekerjaannya, (f) Atmosfer keadilan (fairness) harus ditanamkan,
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(g) Imbal jasa harus sepadan dengan pekerjaannya, (h) Warga sekolah

merasa memiliki sekolah.

(4) Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis

Karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga seklah dan

bukan hasil individual maka budaya kerjasama antar fungsi dalam seklah,

antar individu dalam sekolah harus merupakan kebiasaan hidup sehari-

hari warga sekolah.

(5) Sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian

Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi

sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan

kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada atasan Untuk

menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumber daya yang cukup untuk

menjalankan tugasnya.

(6) Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen Keterbukaan

ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan

pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang dan sebagainya yang selalu

melibatkan pihak-pihak terkait.

(7) Sekolah memiliki akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan

sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilakukan.

Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan

kepada pemerintah, orang tua siswa dan masyarakat. Masyarakat dapat

menilai apakah program sekolah ini berhasil ataukah gagal, sehingga
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dengan demikian sekolah serius dalam melaksanakan program-program

yang telah ditetapkan. (Depdiknas, 2001: 12 )

(8) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat

Partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian kehidupan

sekolah itu sendiri. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa semakin tinggi

tingkat partisipasinya, makin besar rasa memiliki, makin besar rasa

tanggung jawabnya maka besar pula dedikasinya.

(9) Komunikasi yang baik

Sekolah yang baik dan efektif umumnya memiliki komunikasi yang baik,

terutama antar warga sekolah dan juga sekolah dengan masyarakat. Hal

itu dimaksudkan agar semua kegiatan sekolah dapat dipadukan untuk

mencapai tujuan sekolah.

(10) Sekolah responsive dan antisipatif terhadap kebutuhan

Sekolah selalu tanggap terhadap berbagai aspirasi yang muncul bagi

peningkatan mutu. Karena itu sekolah harus selalu membaca berbagai

perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sekolah tidak hanya mampu

untuk menyesuaikan terhadap perubahan tersebut tetapi juga mampu

untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi.

(11) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah ( psikologis dan fisik )

Perubahan yang dimaksud disini adalah peningkatan baik bersifat fisik

maupun psikologis. Artinya setiap dilakukan perubahan, hasilnya

diharapkan lebih baik dari sebelumnya terutama mutu peserta didik.

(12) Sekolah memiliki lingkungan yang aman dan tertib
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Sekolah menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, tertib, sehingga

proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman (enjoyable

learning ).

(13) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif

Tenaga kependidikan terutama guru merupakan jiwa dari sekolah, oleh

karena itu pengelolaan tenaga kependidikan mulai dari analisis

kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja hingga sampai

pada imbalan jasa, merupakan garapan penting dari kepala sekolah.

(14) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan

Evaluasi dilakukan untukmengetahui daya serap dan kemampuan peserta

didik. Oleh karena itu fungsi evaluasi menjadi sangat penting dalam

rangka meningkatkan mutu peserta didik dan mutu sekolah secara

keseluruhan dan terus menerus.

Menurut Kepala Sekolah selain kriteria tersebut masih ada beberapa

kriteria yaitu bahwa guru harus mempunyai kompetensi berbahasa

inggris dengan tingkatan TOEFL 500 dan memiliki kompetensi

menggunakan ICT dalam proses pembelajaran.

“ Untuk memenuhi kriteria tersebut kami telah melakukan kursus
bahasa inggris untuk kepala sekolah, guru dan karyawan demikian
juga dengan pelatihan ITnya. Meskipun belum seratus persen kriteria
tersebut terpenuhi tapi lima puluh persen guru matapelajaran MIPA
telah mampu mengajar dengan bilingual dan sudah menguasai IT,
sedang untuk guru yang lain terus dalam proses”. Untuk benar-benar
menjadi bertaraf Internasional perlu waktu, usaha dan pendanaan
yang cukup. Ditargetkan tahun 2011 sudah dapat menjadi benar-
benar bertaraf Internasional.( Hasil wawancara dengan Drs. Setyono,
Kepala SMA Negeri 3 Madiun, 21 Juni 2007)
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Dari penjelasan diatas kiranya dapat memberikan gambaran bahwa

sebagai sekolah negeri yang memiliki guru sebagai pegawai negeri

sipil dengan kompetensi dan standart yang tidak terlalu tinggi, maka

untuk persiapan menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

perlu adanya inovasi-inovasi khususnya dalam proses pembelajaran,

kurikulum dan penataan manajemen yang berbasis pada total quality

management.

4.1.1. Tujuan Kurikulum Integrasi SMA Negeri 3 Madiun

Tujuan secara umum SMA (Sekolah Menengah Atas)

adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,

akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan

mengikuti pendidikan lebih lanjut.Selain itu untuk meningkatkan

iman dan taqwa, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan

kecakapan hidup agar dapat kompetitif di era global. Kurikulum

yang telah diterapkan di SMA Negeri 3 Madiun merupakan

perangkat rencana dan pengaturan tentang hasil belajar yang harus

dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan

pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan

kurikulum. Sedangkan tujuan Kurikulum Integrasi SMA Negeri 3

Madiun, terdapat tujuan umum dan khusus:

Tujuan secara umum tersebut dapat lebih dikhususkan

menjadi tujuan dari Rintisan SBI sebagai berikut: (1).
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Meningkatkan kualitas pendidikan Nasional. (2). Memberi peluang

pada sekolah yang berpotensi untuk mencapai kualitas bertaraf

Internasional (3) Memberi layanan kepada siswa berpotensi untuk

mencapai prestasi bertaraf Internasional (4) Menyiapkan lulusan

SMA yang mampu berperan aktif dalam masyarakat global.

Sedangkan tujuan khusus Rintisan SBI adalah menyiapkan lulusan

SMA yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standart

kompetensi lulusan Nasonal yang diperkaya dengan standart

kompetensi Internasional.

Tujuan-tujuan di atas dapat dicapai melalui proses pembelajaran

yang aktif-inovatif, mengarah pada pembangunan critical thinking

yang tinggi, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi

dan berbasis ICT . Sedangkan agar siswa memiliki kompetensi

materi pembelajaran yang setara dengan kompetensi internasional

maka materi pelajaran yang diberikan telah diintegrasikan dengan

materi berstandart Internasional, yaitu dari Cambridge University.

Kurikulum integrasi disusun dengan cara mengadaptasi tujuan, isi,

materi pelajaran dan pengalaman belajar dari kurikulum nasional

dan kurikulum dari Cambridge University. Kemudian disusun

syllabus integrasi yang sudah menggambarkan dua kurikulum

tersebut di atas.

Mengkaji masalah peningkatan kualitas pendidikan di

SMA Negeri 3 Madiun yang akan menjadi Sekolah Bertaraf
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Internasional, salah satu kriterianya adalah kurikulum yang akan

diterapkan merupakan kurikulum nasional yang telah diadaptasikan

dengan kurikulum internasional. Salah satu permasalahan adalah

bagaimana menyesuaikan kurikulum Nasional (BSNP) dengan

internasional (Cambridge University ) untuk tujuan meningkatkan

kualitas pembelajaran dan pendidikan secara umum. Hal ini seperti

yang dikatakan oleh salah satu responden (ketua program rintisan

SBI), ketika diwawancarai di tempat kerjanya :

“Sesuai dengan kriteria SBI bahwa kurikulum yang diterapkan
adalah kurikulum nasional yang telah diadaptasikan dengan
kurikulum dari lembaga yang telah berkualifikasi internasional.
Oleh karena itu SMA Negeri 3 Madiun telah menetapkan
mengadaptasi dari Cambridge University. Untuk mengadaptasi
kurikulum Cambridge memang ada syaratnya yaitu sekolah harus
menjadi “Centre”, maksudnya sebagai perwakilan Cambridge yang
dapat melaksanakan ujian sendiri dengan soal-soal dari Cambridge
atau CIE (Cambridge International Examination)

Tidak semua matapelajaran diadaptasikan, hanya matapelajaran
Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi saja.
Sedangkan matapelajaran pendidikan seni dan Olah raga, siswa
dipersilahkan memilih cabang seni dan olah raga yang sesuai
dengan bakat dan minat mereka. Hal ini diharapkan dapat
mengembangkan potensi yang sudah mereka miliki.”

Sebuah program peningkatan mutu pendidikan memerlukan

sepuluh faktor yang mendasar. Sepuluh faktor tersebut adalah

kompetensi kepala sekolah, peningkatan kualitas guru, manajemen

sekolah yang profesional, pengayaan kurikulum, peningkatan

kualitas siswa, peningkatan sarana, keterlibatan orang tua,

peningkatan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan

Pemerintah Kota, evaluasi, penelitian, dan pengembangan sekolah,
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serta sustainability dan sosialisasi ke sekolah-sekolah lain. Setelah

mengikuti program, sekolah harus meningkatkan pencapaian

kompetensi akademik dan meningkatkan kemampuan berbahasa

Inggris secara signifikan menuju bertaraf internasional. Selain itu,

lembaga pendidikan dituntut mampu mengimplementasikan

kurikulum nasional dan tambahan kurikulum internasional. Hal ini

sesuai dengan yang dikatakan oleh ketua program rintisan SBI,

bahwa:

“Keuntungan secara financial sebagai “centre” dari Cambridge
sepertinya tidak ada, tetapi secara administrasi dan pelayanan
memang banyak antara lain adanya kebebasan tiap guru untuk
mendownload materi pelajaran, materi praktikum yang kita tidak
kuasai, bebas untuk mendownload soal-soal latihan ujian dan
pembahasannya, selalu tersedia sarana untuk pelatihan guru secara
online, tersedianya sarana dialog dengan siswa dan orang tua
siswa, serta fasilitas ujian yang lengkap. Selain itu materi
pembelajaran yang dituntut oleh Cambridge lebih mendalam dan
luas dibanding dengan materi dari kurikulum nasional sehingga
perlu adanya pengayaan materi. Metode pembelajran yang
diterapkannya pun menuntut pembelajaran yang mengarah pada
model critical thingking yang tinggi, analitik- sintetik dan
evaluatif, dengan demikian siswa dapat mengembangkan potensi
mereka.

Setelah melakukan pembelajaran dengan materi, metode yang

diintegrasikan siswa akan menempuh ujian pada tahun kedua,

untuk memperoleh sertifikat internasional. Oleh karena itu untuk

yang mengikuti ujian sertifikasi memang ada ketentuan yaitu

mereka yang direkomendasikan oleh guru pengajar. Hal ini

memang menjadi syarat dari CIE dengan pertimbangan agar
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mereka tidak gagal. Sesuai hasil wawancara dengan ketua program

rintisan SBI, bahwa:

“Kami telah mengikuti ujian sertifikasi pada periode Mei- Juni
yang lalu dengan mengambil level AS, namun demikian banyak
siswa yang sifatnya ingin mencoba sehingga dalam ujian periode
tersebut hasilnya belum memuaskan. Dari 50 siswa SBI hanya 24
siswa yang ikut. Syllabus yang diambil adalah : (a) IGCSE untuk
English as second language,diikuti 17 siswa dengan hasil 8 siswa
memperoleh nilai C dan 2 siswa memperoleh nilai B, (b) untuk
Biology AS level, diikuti 7 siswa, satu siswa memperoleh nilai C
sedang yang lain belum berhasil, (c) untuk Fisika AS level, diikuti
4 siswa, 2 siswa memperoleh nilai B, (d) untuk Matematika AS
level diikuti 3 siswa, 1 siswa memperoleh nilai B, satu siswa
memperoleh nilai C”.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang

terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya

manusia itu sendiri. Oleh karenanya pembelajaran merupakan

jantung dari proses pendidikan dalam suatu institusi Pendidikan.

Kualitas pembelajaran bersifat kompleks dan dinamis, dapat

dipandang dari berbagai persepsi dan sudut pandang melintasi garis

waktu. Lembaga pendidikan dituntut untuk terus berusaha

meningkatkan kualitas pembelajaran dan proses penyelenggaraan

pendidikan. Sehingga perlu diterapkan strategi pencapaian

kualitas pembelajaran yang dapat dilakukan oleh lembaga

pendidikan antara lain melalui perbaikan kurikulum, perbaikan

metode pembelajaran, peningkatan sarana pembelajaran dan teknik

evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
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Dari sisi media belajar, kualitas pembelajaran dapat dilihat

dari seberapa efektif media belajar digunakan oleh guru untuk

meningkatkan intensitas belajar siswa. Dari sudut fasilitas belajar

kualitas dapat dilihat dari seberapa kontributif fasilitas fisik

terhadap terciptanya situasi belajar yang aman dan nyaman.

Sedangkan dari aspek materi, kualitas dapat dilihat dari

kesesuainnya dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasi

siswa. Oleh karena itu kualitas pembelajaran secara operasional

dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis

guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, media, fasilitas, dan system

pembelajaran.

Implementasi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri

3 Madiun mengacu pada seperangkat kurikulum. Salah satu bentuk

inovasi adalah dengan mengembangkan kurikulum. Kurikulum

yang selama ini digunakan perlu disempurnakan lagi sebagai

respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan, sejalan

dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua

pengembangan, yaitu pengembngan kompetensi untuk memenuhi

kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang.

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan

bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan

terus menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi
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kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan

nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu secara profesional. Dasar

pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam

kurikulum adalah. (1) Kompetensi berkenaan dengan kemampuan

siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. (2) Kompetensi

menjelaskan pengalaman belajar siswa untuk menjadi kompeten.

(3) Kompeten merupakan hasil belajar (learning outcomes) yang

menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses

pembelajaran. (4) Kehandalan kemampuan siswa melakukan

sesuatu harus didefinisikan secara jelas dalam suatu standar yang

dicapai melalui kinerja yang dapat diukur.

4.1.2. Isi Kurikulum Integrasi SMA Negeri 3 Madiun

Pendidikan Menengah Atas mempunyai peran untuk

menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan pada jenjang

pendidikan yang lebih tinggi. SMA Negeri 3 Madiun sebagai

Rintisan SBI mempunyai peran menyiapkan lulusannya untuk

memiliki kompetensi yang sesuai dengan standart kompetensi

lulusan nasional yang diperkaya dengan standart kompetensi

internasional, agar dapat berkompetisi di dunia global. Sehingga arah

pengembangan kurikulum integrasi berbasis pada pendidikan global.

Pembelajaran kontekstual akan mengarahkan siswa pada pencapaian

kompetensi tersebut. Maka dengan pembelajaran yang kontekstual
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global siswa mampu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap

yang diharapkan.

Pengembangan kurikulum tersebut menuntut adanya proses

belajar yang menunjukkan pengembangan berpikir kritis, kreatif dan

bermakna. Untuk menyiapkan proses belajar yang demikian,

dibutuhkan guru yang mempunyai kompetensi akademik, pedagogik

dan sosial yang tinggi, sehingga mampu membimbing dan

mengarahkan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.

Rintisan SMA 3 Madiun sebagai rintisan sekolah Bertaraf

Internasional telah memiliki kurikulum yang berbeda karena

kurikulum bagi sekolah merupakan denyut nadi, nafas dan warna

dari sekolah tersebut. Maka untuk melaksanakan proses

pembelajaran perlu kurikulum yang jelas yang mengarahkan pada

tujuan pendidikan yang akan dicapai. Oleh sebab itu dilakukan

adaptasi dan integrasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum

internasional ( Cambridge ) . Terlebih lagi kurikulum yang

diterapkan di SMAN 3 Madiun memliki berbagai kelebihan, seperti

yang dijelaskan oleh (Guru mata pelajaran Bahasa Inggris) di SMAN

3 Madiun, bahwa:

“Kelebihannya dilihat dari materi memang sudah detail dan tinggi ,
jika dilihat dari pengalaman pembelajarannya siswa terlatih untuk
berpikir kritis analitis dan terampil dalam kerja mandiri maupun
kerjasama dengan teman, dari segi bahasa siswa terlatih berbahasa
inggris sehingga meperlancar bahasa komunikasi internasionalnya,
sedang dari segi afektif siswa memiliki sikap dan tanggung jawab
yang cukup baik”.
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Dalam mengimplementasikan kurikulum integrasi pada proses

pembelajaran yang dilakukan oleh team teaching di SMAN 3

Madiun dan pembelajaran diberikan secara bilingual oleh guru mata

pelajaran tanpa pendampingan atau kolaborasi dengan guru bahasa

asing (inggris), seperti yang direkomendasikan oleh LAC, mengingat

ini merupakan hal baru dan masih jauh dari sempurna. Oleh

karenanya diperlukan pengkajian lebih mendalam tentang model

kurikulum integrasi yang dikembangkan SMA Negeri 3 Madiun.

Sekurang-kurangnya dalam pendidikan nasional ada dua jenis

standar yang diungkapkan ini, yakni standar akademis (academic

content standard), dan standar kompetensi (performance standard).

Standar akademik merefleksikan pengetahuan dan keterampilan

esensial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh seluruh

peserta didik. Sedangkan standar kompetensi ditunjukkan dalam

bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh peserta

didik sebagai penerapan dan pengetahuan dan keterampilan yang

tengah dipelajarinya.

Perlu dikemukakan di sini apa yang disebut standar kompetensi.

Dikdasmen (2003) mengungkapkan bahwa standar kompetensi

adalah pernyataan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh

peserta didik untuk melakukan sesuatu sesuai dengan unjuk kerja

yang dipersyaratkan. Lebih rinci standar kompetensi adalah

pernyataan yang :
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(1) mendeskripsikan tugas dan fungsi, yang kemudian ditulis dalam

bentuk kompetensi dan setiap kompetensi tersusun dari sejumlah

subkompetensi, (2) mendeskripsikan kriteria/standar unjuk kerja

(performance standard) dari setiap subkompetensi, (3)

mendeskripsikan konteks di mana pekerjaan/tugas dilakukan dan

memberikan pedoman tentang hal-hal yang dipersyaratkan untuk

unjuk kerja, (4) mendeskripsikan pedoman untuk melakukan

penilaian setiap subkompetensi, dan (5) mencakup kemampuan

mengerjakan sesuatu, kemampuan mengorganisasikan sesuatu,

kemampuan mengatasi masalah, dan kemampuan menyesuaikan diri

terhadap lingkungan yang berbeda.

4.1.3. Strategi Kurikulum Integrasi SMA Negeri 3 Madiun

Strategi pelaksanaan kurikulum integrasi SMA 3 Madiun

dapat dilihat selama proses belajar mengajar. Prinsip proses belajar

mengajar yang digunakan di SMA 3 Madiun yaitu dengan

menggunakan pendekatan konstruktivisme, yaitu siswa dibimbing

dan diarahkan untuk membangun konsep atau prinsip secara

kontekstual melalui penelitian dan penemuan (Inquiry dan

discovery).

Ada beberapa pendekatan dalam proses belajar mengajar

yang diterapkan yaitu :

a. Pendekatan kontekstual
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Ada tiga hal yang perlu dipahami tentang konsep

pendekatan kontekstual yaitu : pertama, bahwa pembelajaran dengan

pendekatan ini menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk

menemukan materi, artinya proses belajar diorientasikan pada proses

pengalaman secara langsung. Kedua, mendorong agar siswa dapat

menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi

kehidupan nyata. Ketiga, mendorong siswa untuk dapat menerapkan

pengalaman belajarnya dalam kehidupan.

Dari hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa belajar

dengan pendekatan kontekstual bukan hanya menghafal, tetapi

proses mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan pengalaman.

Belajar bukan sekedar mengumpulkan fakta yang lepas-lepas, tetapi

pengetahuan merupakan organisasi dari semua yang dialami,

sehingga pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh pada pola

perilaku, missal pola berpikir, pola bertindak, pola memecahkan

masalah. Belajar adalah proses pemecahan masalah. Belajar adalah

proses pengalaman yang dibangun sendiri. Belajar pada hakekatnya

adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan.

b. Pendekatan Inquiry dan Discovery

Pendekatan ini diberikan agar siswa memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang mengarah pada keterampilan

penemuan. Dengan menggunakan lembar kerja siswa melakukan

kegiatan eksperimen untuk menemukan sendiri konsep- konsep yang
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belum diberikan, sehingga siswa membangun sendiri konsep-konsep,

dan kesimpulan. Pendekatan ini berfungsi agar apa yang telah

dialami, dilakukan dan ditemukan mempunyai penguatan yang kuat

dalam memorinya.

Strategi / Pendekatan di atas diberikan secara :

1) Cooperative Learning

Cooperative learning merupakan strategi pembelajaran

yang menekankan kepada proses kerja sama dalam satu kelompok

yang terdiri dari 3 sampai 5 siswa. Kelompok akan mempelajari

suatu materi yang spesifik sampai tuntas. Strategi pembelajaran ini

siswa didorong untuk bekerjasama secara maksimal sesuai dengan

keadaan kelompoknya.

Belajar kooperatif dapat dijelaskan dari beberapa segi atau

perspektif yaitu dari perspektif motivasi, perspektif social,

perspektif pengembangan kognitif dan perspektif elaborasi

kognitif. Sehingga keberhasilan individu dalam kelompok adalah

keberhasilan kelompok juga. Perspektif motivasi, maksudnya

bahwa penghargaan yang diberikan kepada kelompok akan

memotivasi anggota kelompok untuk saling membantu untuk

keberhasilan berikutnya. Perspektif sosial, maksudnya dalam

belajar kooperatif setiap siswa akan saling membantu untuk

mencapai kebehasilan, sehingga memacu untuk melakukan

kerjasama yang kuat. Perspektif perkembangan kognitif
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maksudnya dengan adanya interaksi dengan anggota kelompok

dapat mengembangkan potensi berpikir siswa untuk berpikir

mengolah berbagai informasi. Perspektif elaborasi kognitif

maksudnya adalah bahwa tiap siswa sebagai anggota kelompok

akan berusaha untuk memahami dan minimba informasi untuk

menambah pengetahuan kognitifnya.

2) Pembelajaran Problem Solving ( Pemecahan masalah)

Strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah teknik

untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi

pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah, sehingga

pemecahan masalah merupakan suatu strategi untuk memahami

suatu materi pelajaran.

Ada beberapa ciri strategi pembelajaran pemecahan masalah yaitu

: pertama,siswa bekerja secara individu atau dalam kelompok

kecil; kedua, pembelajaran ditekankan pada materi pelajaran yang

mengandung persoalan-persoalan yang banyak pemecahan

masalahnya; ketiga, siswa menggunakan banyak pendekatan dalam

belajar; keempat, hasil dari pemecahan masalah adalah sharing

diantara semua siswa.

(1) Pembelajaran dengan Diskusi
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Diskusi adalah proses pembelajaran melalui interaksi

dalam kelompok. Setiap anggota kelompok saling bertukar ide

tentang suatu masalah dengan tujuan memecahkan masalah

tersebut, menjawab pertanyaan, menambah pemahaman atau

membuat keputusan. Dalam pembelajaran ini siswa aktif

melakukan aktivitas, sedang guru menentukan tujuan yang hendak

dicapai, mengontrol aktivitas siswa, serta menentukan focus dan

keberhasilan pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran tersebut perlu adanya media

pembelajaran yang memadai yang terdiri dari :

(1) Media berbasis ICT, yang berupa computer, LCD atau OHP

dan Internet. Media ini tidak selalu digunakan tiap tatap muka

melainkan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Media elektronika, berupa radio, tape recorder, Televisi dan

VCD/DVD.Media ini digunakan untuk memvisualisasikan,

merekam atau menampilkan gambar, suara yang dapat memberikan

informasi pengetahuan atau visualisasi dari suatu proses.

Diharapkan dengan media ini siswa lebih memahami dan

mendalami materi pelajaran.

(3) Media Tiruan / Model berupa “ model “ dari sesuatu benda

yang dapat menggambarkan benda aslinya. Media ini dibuat agar

siswa yang belum tahu benda aslinya dapat terwakili oleh model

tersebut.
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4.1.4. Organisasi Kurikulum Integrasi SMA Negeri 3 Madiun

Kurikulum yang telah diterapkan di SMA Negeri 3

Madiun merupakan perangkat rencana dan pengaturan

tentang hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian,

kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya

pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan

tujuan Kurikulum Integrasi SMA Negeri 3 Madiun, terdapat

tujuan umum dan khusus.

Kurikulum integrasi disusun dengan cara mengadaptasi

tujuan, isi, materi pelajaran dan pengalaman belajar dari

kurikulum nasional dan kurikulum dari Cambridge

University. Kemudian disusun syllabus integrasi yang sudah

menggambarkan dua kurikulum tersebut di atas.

Sedangkan organisasi kurikulum integrasi SMA Negeri 3

Madiun akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL 4
ORGANISASI KURIKULUM INTEGRASI SMA NEGERI 3 MADIUN

N
o

Matapelajaran Level ALOKASI WAKTU
KELAS X KELAS XI KELAS XII

Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt 2

I
P
A

I
P
S

I
P
A

I
P
S

I
P
A

I
P
S

I
P
A

I
P
S

A UMUM
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1.Pendidikan
Agama

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1. Pendidikan
Kw. Negaraan

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3. Bhs.Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4. Sejarah 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3
5.Pend.Jasmani

dan Olah Raga
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6. Pend.Seni 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
B INTEGRASI

a. Bahasa
7.Bhs. Inggris * IGCSE 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
b. Hard Science
8. Biologi * AS/A 4 4 5 5 5 5
9. Fisika * AS/A 4 4 5 5 5 5
10. Kimia * AS/A 4 4 5 5 5 5
11. Matematika
*

6 6 6 6 6 6

b. Soft Science
12. Ekonomi * AS/A 3 3 5 5 5 5
13. Akuntansi AS/A 4 4 4 4
14. Geografi AS/A 1 1 4 4 4 4
15. Sosilogi AS/A 2 2 4 4 4 4
16. Komputer * AS/A 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

C MUATAN
LOKAL/
PILIHAN
WAJIB

17.
conversation**

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18. Bahasa
Asing

2 2 2 2 2 2

T O T A L
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Catatan : * mata pelajaran yang telah diintegrasi
** wajib diikuti

a. Matapelajaran Umum :

Mata pelajaran umum merupakan kelompok

mata pelajaran yang diberikan secara umum pada semua

jenjang dan program. Mata pelajaran umum berfungsi
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membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh, memiliki

norma-norma kehidupan sebagai makhluk social yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas

moral yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta cinta dan

menghargai seni budaya bangsa.

Tujuan pemberian mata pelajaran umum agar siswa

dapat hidup dan berkembang selaras dalam kehidupannya

sebagai pribadi, makhluk social dan warga negara.

Program umum berisi mata pelajran yang lebih

menitik beratkan pada norma, nilai, sikap dan perilaku

manusia yang bermoral dan berakhlaq mulia serta memiliki

pengetahuan dan keterampilan sesuai yang diberikan. Pada

mata pelajaran pendidikan jasmani dan olah raga dan

pendidikan seni diberikan secara pilihan wajib sesuai dengan

minat, bakat dan kemampuan siswa dalam cabang seni

maupun cabang olah raga.

Hal ini dimaksudkan agar potensi seni dan olah raga siswa

dapat berkembang secara optimal.

b. Mata pelajaran integrasi

Mata pelajaran integrasi merupakan kelompok

matapelajaran yang diintegrasikan dengan kurikulum

internasional maupun yang akan diintegrasikan.
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Pemilihan kelompok mata pelajaran integrasi selain

berdasarkan ketentuan standart kriteria SBI juga

mempertimbangkan kesiapan sekolah dan guru dalam proses

pembelajaran. Pengintegrasian mata pelajaran tersebut juga

berfungsi untuk menyiapkan siswa agar memiliki kompetensi

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang siap berkompetisi

di dunia global dan menyiapkan siswa dalam menghadapi

ujian nasional maupun sertifikasi internasional. Untuk bahasa

inggris setingkat dengan SMA adalah level IGCSE

(Internasional General Certificate Secondary Education)

sedangkan untuk hard science dan soft science level diambil

adalah AS level (Advanced Subsidary level) yang akan

dilanjutkan pada A level (Advaced level).

Tujuan mata pelajaran integrasi yaitu agar siswa tidak

merasa mempelajari dua kurikulum yang berbeda.

Ada beberapa mata pelajaran yang

diintegrasikan: bahasa inggris dan computer untuk

semua program, biologi, fisika, kimia dan

matematika untuk program IPA seta ekonomi dan

geografi untuk program IPS.

c. Mata pelajaran Muatan lokal/ Pilihan wajib

Mata pelajaran muatan likal merupakan matapelajaran

yang menjadi cirri khusus dari sekolah. Disiapkan
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conversation dan bahasa asing dengan tujuan agar

mendukung program rintisan SBI sehingga membantu siswa

dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa inggris.

Mata pelajaran convertation wajib diikuti semua siswa.

Untuk mata pelajaran bahasa asing disediakan pilihan bahasa

mandarin, bahasa Jepang dan bahasa Jerman yang sifatnya

pilihan sesuai dengan minat.

4.2. Model Pengembangan Kurikulum Integrasi di SMAN 3

Madiun

4.2.1. Orientasi Pengembangan kurikulum Integrasi SMA Negeri 3

Madiun

Orientasi pengembangan kurikulum integrasi SMA

negeri 3 Madiun berdasarkan pada standart isi dan standart

kompetensi lulusan.

Model yang digunakan dalam pengembangan

kurikulum integrasi SMA Negeri 3 Madiun disesuaikan

dengan system pendidikan dan system pengelolaan yang ada

di sekolah. Sebab kurikulum merupakan denyut nadi

pendidikan dan warna dari suatu sekolah. SMA Negeri 3

Madiun sejak tahun 2001 telah melakukan inovasi-inovasi

pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran dan

kurikulum yang digunakan.



96

Pada tahun pelajaran 2001-2002, melakukan inovasi

pembelajaran dengan menggunakan Model Quantum

Teaching Quantum Learning. Pembelajaran ini membutuhkan

inovasi-inovasi yang sangat cepat, sehingga dilakukan

perubahan proses pembelajaran berbasis kontekstual dan

team teaching. Hal ini menjadikan adanya perubahan pada

sistematika kurikulum yang digunakan .

Pada tahun 2003-2004 terjadi perubahan kurikulum

yang digunakan yaitu dengan menggunakan Kurikulum

Berbasis Kompetensi. Proses pembelajaran yang dituntut

dalam KBK tidak jauh berbeda dengan Model Quantum

Teaching Quantum Learning.

Pada tahun 2005-2006 SMA Negeri 3 Madiun ditunjuk

sebagai penerima block grant Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional, maka SMA Negeri 3 Madiun melakukan

beberapa pengembangan di bidang kurikulum.

Berkaitan dengan masalah ini, seperti yang dikatakan

Drs. Setyono, selaku Kepala SMA Negeri 3 Madiun:

“Sebagai sekolah Rintisan Menuju Bertaraf
Internasional, ada beberapa kriteria yang harus
kami penuhi yaitu bahwa kurikulum yang
digunakan adalah kurikulum nasional yang telah
diadaptasikan atau diadopsi dengan kurikulum
Internasional dengan model Language Across
Curricula. Berdasarkan kriteria tersebut maka kami
melakukan adaptasi kurikulum dengan cara
mengintegrasikan dua kurikulum tersebut dari segi
kompetensi kognitif, afektif maupun psikomotor,
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isi, tujuan, strategi serta materi pembelajarannya.
Hal ini kami lakukan karena untuk mempersiapkan
anak didik untuk dapat mengikuti ujian Nasional
maupun ujian sertifikasi internasional sebagai ciri
khas dari Rintisan SBI. ( Hasil wawancara dengan
Drs. Setyono, Kepala SMA Negeri 3 Madiun, 21
Juni 2007 )

Menurut Kepala Sekolah selain kriteri tersebut masih

ada beberapa kriteria yaitu bahwa guru harus mempunyai

kompetensi berbahasa inggris dan kompetensi menggunakan

ICT dalam proses pembelajaran.

“ Untuk memenuhi kriteria tersebut kami
telah melakukan kursus bahasa inggris untuk
kepala sekolah, guru dan karyawan demikian juga
dengan pelatihan ITnya. Meskipun belum seratus
persen kriteria tersebut terpenuhi tapi lima puluh
persen guru mata pelajaran MIPA dan bahasa
Inggris telah mampu mengajar dengan bilingual
dan sudah menguasai IT, serta meningkatakan
kemampuan guru dalam menguasai berbagai
metode pembelajran yang kreatif, aktif dan
inovatif ”.(Hasil wawancara dengan Drs. Setyono,
Kepala SMA Negeri 3 Madiun, 21 Juni 2007)

Sedangkan menurut Wakil Kepala Urusan Kurikulum,

bahwa untuk melakukan Language Acrros Curricula yang

secara praktis memang sangat sulit sebab dibutuhkan guru

yang memiliki kompetensi lintas akademik dengan bahasa,

maka untuk pembelajarannya dilakukan dengan bahasa

pengantar bilingual oleh guru mata pelajaran itu sendiri.

“ Untuk melakukan Language Acrross
curricula kami belum mampu karena sebagai
sekolah negeri kami ada keterbatasan dalam
mengelola sumber daya manusianya. Artinya kami
tidak dapat memilih guru yang sesuai dengan
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criteria, adanya itu ya itu yang kami pakai dan
kami kembangkan potensinya”.(Hasil wawancara
dengan Taridjo,S.Pd, selaku Wakil Kepala Sekolah
Urusan Kurikulum, 21 Juni 2007 ).

4.2.2. Prinsip Pengembangan Kurikulum Integrasi SMA N 3

Madiun

Prinsip pengembangan kurikulum di setiap sekolah atau

institusi berbeda-beda. Adapun prinsip pengembangan

kurikulum integrasi di SMA Negeri 3 Madiun adalah sebagai

berikut :

1. Prinsip khusus, berdasarkan tujuan pendidikan, isi bahan

pelajaran dan proses pembelajarannya menganut prinsip

khusus, yaitu berdasarkan ketentuan dan kebijakan

pemerintah.

Berdasarkan tujuan pendidikannya sesuai dengan tujuan

pendidikan dari Rintisan SBI, yaitu untuk meningkatkan

kualitas pendidikan Nasional dan memberi peluang pada

sekolah yang berpotensi untuk mencapai kualitas bertaraf

Internasional serta memberi layanan kepada siswa berpotensi

untuk mencapai prestasi bertaraf Internasional dan

menyiapkan lulusan SMA yang mampu berperan aktif dalam

masyarakat global. Sedangkan tujuan khusus Rintisan SBI

adalah menyiapkan lulusan SMA yang memiliki kompetensi

yang sesuai dengan standart kompetensi lulusan Nasonal

yang diperkaya dengan standart kompetensi Internasional.
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Berdasarkan isi bahan pelajaran harus meliputi segi

pengetahuan, sikap dan keterampilan, sedangkan proses

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran aktif,

kreatif dan inovatif yang dapat mengembangkan semua

multiple intelegence yang dimiliki siswa untuk mencapai

tujuan pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan

yang mengarah pada kompetensi global.

2. Prinsip Relevansi, artinya proses belajar yang tercakup

dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan,

kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum

menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam

masyarakat. Kurikulum juga harus memiliki relevansi atau

konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu

antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian.

Relevansi internal ini rnenunjukkan suatu keterpaduan

kurikulum.

3. Prinsip fleksibelitas, artinya, kurikulum hendaknya

memilih sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum

mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang

akan datang, di sini dan ditempat lain, bagi anak yang

memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Suatu

kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal

yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan
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terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi

daerah, waktu maupun kemampuan, dan latar belakang anak.

4. Prinsip kontinuitas, yaitu kesinambungan. Perkembangan

dan proses belajar anak berlangsung secara

berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti. Oleh

karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan

kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu

tingkat kelas, dengan kelas lainnya, antara satu jenjang

pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang

pendidikan dengan pekerjaan. Pengembangan kurikulum

perlu dilakukan serempak bersama-sama, perlu selalu ada

komunikasi dan kerja sama antara para pengembang

kurikulum sekolah dasar dengan SLTP, SLTA, dan perguruan

Tinggi.

5. Prinsip efektivitas, artinya pengembangan suatu kurikulum

tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari

perencanaan pendidikan. Perencanaan di bidang pendidikan

juga merupakan bagian yang dijabarkan dari kebijaksanaan-

kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan.

Keberhasilan kurikulum akan mempengaruhi keberhasilan

pendidikan.

6. Prinsip efisiensi, artinya mudah dilaksanakan,

menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah.
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Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Betapapun bagus

dan idealnya suatu kurikulum kalau menuntut keahlian-

keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal pula

biayanya, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar

dilaksanakan. Kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan

dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu,

biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan hanya

harus ideal tetapi juga praktis.

4.2.3. Pendekatan Kurikulum Integrasi SMA Negeri 3 Madiun

Kurikulum integrasi SMA Negeri 3 Madiun disusun

dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Akademik

Kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang secara

sadar di rancang sesuai dengan kaidah – kaidah kurikulum.

Kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam penyususnan

kurikulum antara lain sebagai berikut:

1) Kurikulum harus berisi rancangan pendidikan dan

pelatihan yang menyeluruh dan terpadu.

2) Kurikulum harus mengandung komponen tujuan, isi atau

materi dan evaluasi yang dirancang menjadi satu kesatuan

yang utuh.

3) Kurikulum secara jelas menunjukkan tujuan langsung

(tersurat) dan tujuan tidak langsung (tersirat).
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b. Pendekatan Kecakapan Hidup (Life Skills )

Isu yang merebak tentang pendidikan dewasa ini adalah adanya

kesenjangan antara sekolah dengan kehidupan nyata di masyarakat.

Apa yang dipelajari di sekolah, sangat berbeda dengan apa yang

ditemui di masyarakat, sehingga disinyalir sekolah semakin

menjauhkan peserta didik dari dunia nyata dimana dia hidup dan

bermasyarakat. Oleh sebab itu agar tidak ada kesenjangan tersebut,

peserta didik perlu dibekali dengan kecakapan hidup.

Pendidikan kecakapan hidup di SMA diberikan dengan

diintegrasikan pada tiap-tiap mata pelajaran.

Kecakapan hidup yag diberikan meliputi : (a) kecakapan akademik

(academic skills), (b) kecakapan social (social skills), kecakapan

personal (personal skills), dan kecakapan vocasional (vocational

skills).

c. Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Competency Based

Curriculum)

Pendekatan berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang

menekankan pada pencapaian kemampuan yang harus dimiliki oleh

siswa / peserta didik. Kompetensi yang harus dimiliki adalah

pengetahuan / kognitif, keterampilan / skills, kecakapan, kemandirian,

kreativitas, akhlak mulia dan ketaqwaan.

4.2.4. Orang yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum

integrasi
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SMA Negeri 3 Madiun.

Dalam melaksanakan kurikulum integrasi banyak pihak

saling terkait satu sama lain baik secara langsung maupun tidak

langsung . Ada beberapa orang yang terlibat dalam pelaksanaan

kurikulum integrasi di SMA Negeri 3 Madiun antara lain sebagai

berikut:

1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai top manajer, bertanggung jawab

atas terselenggaranya kurikulum integrasi. Kepala sekolah akan

memberikan petunjuk penyususnan dan pelaksanaan, motivasi dan

instruksi berkaitan dengan teknis pelaksanaan kurikulum integrasi di

SMA Negeri 3 Madiun.

2. Wakil Kepala Urusan Kurikulum

Wakil kepala urusan kurikulum bertanggung jawab atas

pelaksanaan penyusunan kurikulum integrasi, komponen, strategi

dan isi kurikulum integrasi selain itu juga berkewajiban memantau

pelaksanaan kurikulum integrasi dalam pembelajaran.

3. Ketua Program SBI

Bersama wakil kepala urusan kurikulum merencanakan

pengembangan program Rintisan SBI, pengembangan kurikulum,

dan pengembangan sumder daya manusia. Bekerjasama untuk

mencari school partner dan mencari kurikulum internasional yang
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akan diadaptasikan. Ketua program ikut serta memantau isi materi,

dan implementasi kurikulum integrasi di lapangan.

4. Guru

Guru mempunyai peranan penting dalam penyusunan

maupun pelaksanaan kurikulum integrasi. Guru menterjemahkan

kurikulum integrasi dalam proses pembelajaran dalam bentuk

rencana pembelajaran yang kongkrit. Guru mengadakan penilaian

prestasi siswa baik kognitif, afektif maupun psikomotor sebagai

akibat diimplementasikannya kurikulum integrasi.

5. Siswa

Siswa sebagai obyek dalam implementasi kurikulum

integrasi dapat dijadikan output untuk menentukan tingkat

keberhasilan atau tingkat pencapaian kompetensi dan pengembangan

kurikulum integrasi. Penilaian yang dilaksanakan terhadap siswa

untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi dapat melalui

ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.

Disamping itu juga dapat dilihat dari hasil mengikuti sertifikasi

internasional.

4.2.5. Prosedur pembuatan kebijakan kurikulum integrasi.

Kurikulum integrasi yang diterapkan di SMA Negeri 3

Madiun merupakan hasil adaptasi dan sinkronisasi antara kurikulum

Nasional dari BSNP dengan kurikulum Internasional dari Cambridge



105

University. Dalam penyusunan kurikulum tersebut menggunakan

basis atau dasar adalah kurikulum Nasional dari BSNP.

Prosedur pembuatan kebijakan kurikulum integrasi tidak

terlepas dari implementasi kebijakan pemerintah untuk

meningkatkan mutu beberapa sekolah nasional untuk menuju

bertaraf internasional atau kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional. Kebijakan penyusunan kurikulum integrasi

dilaksanakan karena pemerintah hanya menentukan saja kriteria

sebagai rintisan SBI adalah menggunakan kurikulum yang telah

diadaptasikan dengan kurikulum yang bertaraf internasional, namun

dokumen kurikulumnya, prosedur penyusunan serta petunjuk

pengadaptasiannya tidak diberikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu

SMA Negeri 3 Madiun sebagai sekolah yang ditunjuk sebagai

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional berusaha membuat

kurikulum integrasi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa

Rintisan SBI.

Hasil wawancara dengan Ketua Program SBI tentang

prosedur penyusunan kurikulum integrasi dimulai sejak SMA Negeri

3 Madiun ditunjuk sebagai Rintisan SBI pada tahun pelajaran 2005-

2006. Berikut ini hasil wawancara dengan Ketua Program SBI.

“ Hal pertama yang kami lakukan yaitu mengadakan studi
banding ke beberapa sekolah di Singapura dan Malaysia serta
bebrapa sekolah internasional di Indonesia tentang kurikulum
yang dipakai. Dari hasil studi banding tersebut pada umumnya
mereka menggunakan kurikulum dari Cambridge University.
Setelah dipelajari kelebihan dan kelemahannya, maka kepala
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sekolah (pada waktu itu Drs. Dolar Yuwono M.Pd) melakukan
koordinasi dengan Cambridge university untuk menjadi “
Centre” dari Cambridge agar dapat mengadaptasi kurikulumnya.
Maka mulai September 2006, SMA Negeri 3 Madiun resmi
menjadi centre dari Cambridge University. Kami memperoleh
semua kebutuhan untuk menyusun kurikulum dan nantinya kami
dapat menyelenggarakan ujian sertifikasi internasional sendiri.
Kemudian dibentuk team penyusun yang terdiri dari kepala
sekolah, wakil kepala urusan kurikulum, ketua program rintisan
SBI dan guru matapelajaran bahasa Inggris , biologi, fisika,
kimia dan matematika. Penyusunan kurikulum integrasi
dilakukan pada tahun pelajaran 2005-2006, dimulai dengan
mempelajari tujuan pembelajaran untuk masing-masing
matapelajaran, materi pembelajaran dan metode pembelajaran.
Kemudian dilakukan adaptasi terhadap tujuan, materi
pembelajaran dan metode pembelajaran. Dari proses adaptasi
tersebut diintegrasikan materi pelajarannya pada setiap
kompetensi dasar baru dirumuskan indicator untuk masing-
masing kompetensi dasar dari kurikulum BSNP dan
diintegrasikan dengan indicator dari kurikulum internasional.
Kemudian disusun syllabus integrasinya. Syllabus ini kemudian
diimplementasikan, selama satu tahun, kemudian dilakukan
evaluasi dan pada tahun kedua dilakukan revisi-revisi dan pada
tahun pelajaran 2007-2008 kurikulum integrasi telah menjadi
KTSP SMA Negeri 3 Madiun. “

Untuk memudahkan dalam penafsiran dan

pendeskripsiannya, prosedur penyusunan kurikulum integrasi

dipaparkan dalam bentuk flowchart sebagai berikut:

PERENCANAAN

Benchmark Kurikulum
Internasional

PENYUSUNAN KURIKULUM
INTEGRASI

KUR NAS
BSNP
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Pembuatan rancangan kurikulum integrasi dengan mengadopsi

standart kompetensi dan kompetensi dasar dari Standart Isi BSNP

dan komponen- komponen kurikulumnya mengadopsi dari

kurikulum 2004. Dari standart Isi BSNP dirumuskan indikator-

indikator dari masing-masing kompetensi dasar. Sedangkan dari

kurikulum Cambridge diadopsi tujuan pembelajaran, indicator,

pengalaman belajar dan kedalaman serta keluasan materi

pelajarannya.

Setelah membuat rancangan kurikulum integrasi, maka selanjutnya

adalah melakukan penyusunan kurikulum integrasi. Tahapan yang

dilakukan adalah menentukan matapelajaran yang diintegrasikan,

menyusun urutan Standart kompetensi dan kompetensi dasar dan

pendistribusiannya pada kelas berapa, menentukan keluasan dan

kedalam materi dan menentukan alokasi waktu. Hal ini sesuai

REVISI

LEGALISASI (DALAM KTSP)

UJI COBA

EVALUASI
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dengan yang dikemukakan oleh Wakil kepala urusan kurikulum

SMA Negeri 3 Madiun:

“ untuk matapelajaran yang diintegrasikan kami baru
siap untuk bahasa Inggris dan hard science dulu,
sedangkan untuk matapelajaran soft science baru ekonomi
saja, sehingga dalam menyusun kurikulum integrasi baru
beberapa matapelajaran yaitu bahasa inggris, biologi,
fisika, kimia, matematika dan ekonomi. Untuk urutan
materi dalam kurikulum integrasi, pada beberapa
matapelajaran ada tambahan kompetensi dasar dan piñata
ulangan urutan dengan tujuan untuk menyiapkan siswa
menghadapi ujian sertifikasi internasional yang akan
ditempuh siswa di kelas XI dan XII. Ujian ini dilakukan
dua kali dalam satu tahun. Dengan piñata ulangan urutan
kompetensi dasar tidak berarti mengurangi muatan untuk
kurikulum nasional. Pada akhir kelas XII semua materi
kurikulum nasional sudah diberikan semua. Sedangkan
untuk alokasi waktu perlu adanya tambahan jam pelajaran.
Menurut Standart Isi BSNP, jumlah jam pelajaran per
minggu adalah 36 jam dan boleh ditambah maksimal 4
jam pelajaran. Pada kurikulum integrasi jumlah jam
pelajaran perminggu menjadi 44 jam. Untuk
matapelajaran pendidikan seni dan olah raga diberikan
pada hari sabtu dan siswa diberi kebebasan untuk memilih
cabang seni dan olah raga sesuai dengan minat dan
bakatnya “

Setelah tersusun, maka kurikulum integrasi diuji cobakan pada

kelas rintisan SBI. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Wakil

Kepala Urusan kurikulum :

“ kurikulum integrasi yang telah kami buat kami
uji cobakan pada siswa kelas rintisan SBI pada tahun
pelajaran 2005-2006. Dari hasil evaluasi team
pengembang kurikulum dan guru, ada beberapa hal yang
perlu direvisi. Maka pada tahun pelajaran 2006-2007 kami
revisi dan hasil revisi telah kami sertakan dalam KTSP
untuk tahun pelajaran 2007-2008 ini dan telah
mendapatkan legalisasi dari kepala sekolah dan ketua
komite’’
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Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur

penyusunan kurikulum integrasi di SMA Negeri 3 Madiun adalah

sebagai berikut:

1. Pembuatan rancangan dengan bahan kurikulum nasional BSNP,

dan kurikulum internasional dari Cambridge University.

2. Penyusunan kurikulum integrasi dengan tahap:

a. Menentukan matapelajaranyang diintegrasikan

b. Menentukan urutan standart kompetensi dan kompetensi dasar

dan pendistribusian pada kelas/ tingkatan.

c. Menentukan keluasan dan kedalaman materi pelajaran

d. Menentukan alokasi waktu

3. Melakukan uji coba, dengan mengimplementasikan pada kelas

rintisan SBI

a. Melakukan evaluasi

b. Melakukan revisi

c. Melakukan legalisasi untuk menjadi KTSP

sekolah

Model kurikulum Internasional dari Cambridge berupa Syllabus per

matapelajaran, dan untuk masing- masing level tidak sama. Peneliti

hanya mengambil satu contoh model syllabus dari cambridge

University untuk matapelajaran Biologi AS/ A level. Hal ini

dikarenakan yang diadaptasi adalah untuk AS/A level. Berikut model

kurikulum dari Cambridge University.
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4.2.5.1. Model Syllabus Cambridge yang diadaptasi
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BIOLOGY 9700 A/AS LEVEL

INTRODUCTION

This syllabus is designed to give flexibility both to teachers and to candidates and to place
greater emphasis on the understanding and application of scientific concepts and
principles than on the recall of factual material, whilst still giving a thorough introduction
to the study of Biology.

Centres and candidates may choose:

• to take all Advanced Level components in the same examination session leading to
the full

A Level;

• to follow a staged assessment route to the Advanced Level by taking the Advanced
Subsidiary

(AS) qualification in an earlier examination session. Subject to satisfactory
performance such candidates are then only required to take the final part of the
assessment (referred to in this syllabus as A2) leading to the full A Level;

• to take the Advanced Subsidiary (AS) qualification only.

AIMS / TUJUAN PEMBELAJARAN

These are not listed in order of priority.

The aims of a course based on this syllabus should be to:
1. provide, through well-designed studies of experimental and practical biological

science, a worthwhile educational experience for all students, whether or not
they go on to study science beyond this level and, in particular, to enable
them to acquire sufficient understanding and knowledge to

1.1 become confident citizens in a technological world and able to take or
develop an informed interest in matters of scientific import;

1.2 recognise the usefulness, and limitations, of scientific method and to
appreciate its applicability in other disciplines and in everyday life;

1.3 be suitably prepared for studies beyond A Level in biological sciences, in
further or higher education, and for professional courses.

2. develop abilities and skills that

2.1 are relevant to the study and practice of biological science;
2.2 are useful in everyday life;
2.3 encourage effective, efficient and safe practice;
2.4 encourage effective communication using universal scientific conventions.

3. develop attitudes relevant to biological science such as
3.1 concern for accuracy and precision;
3.2 objectivity;
3.3 integrity;
3.4 the skills of enquiry;
3.5 initiative;
3.6 inventiveness.

4. stimulate interest in, and care for, the local and global environment, and
understand the need for conservation.
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BIOLOGY 9700 A/AS LEVEL

5. promote an awareness

5.1 that scientific theories and methods have developed, and continue to do so,
as a result of co-operative activities of groups and individuals and that
biological science transcends national boundaries;

5.2 that the study and practice of Biology are subject to social,
economic, technological, ethical and cultural influences and limitations;

5.3 that the implications of biological science may be both beneficial and
detrimental to the individual, the community and the environment;

5.4 of the importance of the use of IT for communication, as an aid to
experiments and as a tool for the interpretation of experimental and
theoretical results.

6. stimulate students and create a sustained interest in Biology so that the study
of the subject is enjoyable and satisfying.

A Level Biology places considerable emphasis on understanding and use of scientific
ideas and principles in a variety of situation, including those which are well-known to the
learner and those which are new to them. It is anticipated that programmes of study
based on this syllabus will feature a variety of learning experiences designed to
enhance the development of skill and comprehension. This approach will focus
teachers and learners on development of transferable life-long skills relevant to the
increasingly technological environment in which people find themselves. It will
also prepare candidates for an assessment that will, within familiar and unfamiliar
contexts, test expertise, understandingand insight.

BIOLOGY 9700 A/AS LEVEL

ASSESSMENT OBJECTIVES

These describe the knowledge, skills and abilities that candidates are expected to
demonstrate at the end of the course. The Assessment Objectives reflect those aspects of
the aims that will be assessed.

A Knowledge with understanding

Students should be able to demonstrate knowledge and understanding in relation to:
1. scientific phenomena, facts, laws, definitions, concepts, theories;
2. scientific vocabulary, terminology, conventions (including symbols, quantities and
units);
3. scientific instruments and apparatus used in biology, including techniques of

operation and aspects of safety;
4. scientific quantities and their determination;
5. scientific and technological applications with their social, economic and

environmental implications.

The syllabus content defines the factual material that candidates need to recall and
explain. Questions testing the objectives above will often begin with one of the
following words: define, state, name, describe, explain (using your knowledge and
understanding) or outline. (See the glossary of terms.)

B Handling information and solving problems

Students should be able, using oral, written, symbolic, graphical and numerical
forms of presentation, to:
1. locate, select, organise and present information from a variety of sources;
2. translate information from one form to another;
3. manipulate numerical and other data;
4. use information to identify patterns, report trends, draw inferences and report
conclusions;
5. present reasoned explanations for phenomena, patterns and relationships;
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6. make predictions and put forward hypotheses;
7. apply knowledge, including principles, to novel situations;
8. demonstrate an awareness of the limitations of biological theories and models;
9. solve problems.

Assessment objectives to do with Handling Information and Solving Problems
cannot be precisely specified in the syllabus content because questions testing such
skills are often based on information that is unfamiliar to the candidate. In
answering such questions, candidates are required to use principles and concepts that
are within the syllabus and apply them in a logical, reasoned or deductive manner to a
novel situation. Questions testing these objectives will often begin with one of the
following words: discuss, predict, suggest, calculate, explain (give reasoned
explanations and explain the processes of using information and solving problems)
or determine. (See the glossary of terms.)

C Experimental skills and investigations

Students should be able to:
1. follow a detailed set or sequence of instructions;
2. use techniques, apparatus, measuring devices and materials safely and effectively;
3. make and record observations, measurements and estimates, with appropriate

regard to precision, accuracy and units;
4. interpret, evaluate and report on observations and experimental data;
5. evaluate information, make predictions and put forward and evaluate hypotheses;
6. identify problems, design, plan and carry out experiments and investigations;

BIOLOGY 9700 A/AS LEVEL

7. select appropriate techniques, apparatus, measuring devices and materials;
8. evaluate methods and techniques, and suggest possible improvements.

Full details of the practical assessment are given later in the syllabus.

SCHEME OF ASSESSMENT

Paper 1

This paper will consist of 40 multiple choice questions based on the AS syllabus.
All questions will be of the direct choice type with four options.
Paper 2

This paper will consist of a variable number of structured questions of variable mark value.
All the questions will be based on the AS syllabus. Candidates will answer all the

Paper Types of paper
Duration Marks Weighthing

AS Level A Level
1 Multiple Choice 1 h 40 31% 15 %

2 AS Structured
Questions

1h 15 min 60 46 % 23 %

3 Advanced
Practical Skills

4 A2 Structured
Questions

2 h 100 38

5 Planning,
Analysis
andEvaluation

1h 15 min 30 12 %
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questions on the question paper.
Paper 3

This practical paper will consist of two approximately equal parts, one of which will
require the use of a microscope with low-power and high-power objectives and
an eye-piece graticule. Candidates will be allowed to use the microscope for a
maximum of 1 hour. Candidates will be expected to show evidence of skill in the
handling of familiar and unfamiliar biological material. Where unfamiliar
materials/techniques are required, full instructions will be given.

Candidates will answer all the questions on the question paper. Although no
dissection of materials of animal origin will be set in Paper 3, dissection, interactive
videos or similar will continue to be a useful aid to teaching e.g. when the heart is being
studied.

(Full details are given in the Practical Assessment section of the syllabus.)

Two versions of this paper will be set, Paper 31 and Paper 32. The two papers will be
equivalent and each candidate will be required to take only one of them. This is to
allow large Centres to spread the assessment of candidates’ practical skills over two days
(i.e. one day for each version of the paper).
Paper 4

This paper will consist of two sections.
Section A (85 marks) will consist of variable number of structured questions of variable
mark value, based on the A2 core and applications syllabus.

Section B (15 marks) will consist of a free-response question, presented in an either/or
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form, that will carry 15 marks based on the A2 core syllabus.

Candidates will answer all questions on the question paper.

Paper 5

This paper will consist of two or more questions based on the practical skills of planning,
analysis and evaluation. The examiners will not be restricted by the subject content.
Candidates will answer all the questions on the question paper. Questions will require an
understanding of the use of statistical tests. The formulae for these tests will be
provided. (Full details are given in the Practical Assessmentsection of the syllabus.)

Combinations of papers
• Candidates for Advanced Subsidiary (AS) certification will take Papers 1, 2 and 3 at

a single examination session.

• Candidates who, having received AS certification, wish to continue their studies to
the full Advanced Level qualification may carry their AS marks forward and take just
Papers 4 and 5 in the examination session in which they require certification.

• Candidates taking the complete Advanced Level qualification at the end of the course
take all the papers in a single examination session.

Candidates may not enter for single papers either on the first occasion or for
re-sit purposes. Candidates may only enter for the papers in the combinations
indicated above.

WEIGHTING OF ASSESSMENT OBJECTIVES
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This gives a general idea of the allocation of marks to assessment objectives A and B in
the theory papers. However, the balance on each paper may vary slightly. Fifteen percent
of the total marks will be awarded for awareness of the social, economic,
environmental and technological implications and applications of Biology. These
will be awarded within the ‘Knowledge with understanding’ and the ‘Handling
information and solving problems’ categories.

Teachers should take note that there is a greater weighting of 55% for skills (including
handling information, solving problems, practical, experimental and investigative skills),
compared to the
45% for knowledge and understanding. Teacher’s schemes of work and the sequence of
learning activities should reflect this balance, so that the aims of the syllabus may
be met, and the candidates prepared for the assessment.

Additional Information
Modern Biological Sciences draw extensively on concepts from the physical sciences.
It is desirable, therefore, that by the end of the course, candidates should have a
knowledge of the following topics, sufficient to aid understanding of biological systems,
but no questions will be set directly on them.

• The electromagnetic spectrum
• Energy changes (potential energy, activation energy and chemical bond energy)
• Molecules, atoms, ions and electrons
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• Concentration and molarity
• Acids, bases, pH and buffers
• Isotopes, including radioactive isotopes
• Oxidation and reduction
• Hydrolysis and condensation

Mathematical and Statistical Requirements are laid out later in the syllabus

STRUCTURE OF THE SYLLABUS/ STRUKTUR SYLLABUS

The Subject Content of the syllabus is divided into an AS and A2. The A2 includes a core
and an
Applications of Biology section, which is studied, in its entirety, by all A2 candidates.

The subject content for the Core and the Applications syllabuses is presented as
learning outcomes. The examination will assess the candidate’s knowledge and
understanding of these.

This structure is shown below.

1 The Core syllabus – there are sixteen sections.
AS Level candidates will study and be assessed on the first eleven sections,
A to K. A Level candidates will study and be assessed on all twenty one

Assessment Objective Weighting
%

Assessment Components

A Knowledge with understanding 45 PAPERS 1, 2 and 4

B Handling information and solving
problems

32 PAPERS 1, 2 and 4

C Experimental skills and investigations 23 PAPERS 3 and 5
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sections, A to U.
A Cell Structure
B Biological Molecules
C Enzymes
D Cell Membranes and Transport
E Cell and Nuclear Division
F Genetic Control
G Transport
H Gas Exchange
I Infectious Disease
J Immunity
K Ecology
L Energy and Respiration
M Photosynthesis
N Regulation and Control
O Inherited Change (Gene technology now in section R)
P Selection and Evolution

Applications of Biology
Q Biodiversity and Conservation
R Gene Technology (includes some material originally in O)
S Biotechnology
T Crop Plants
U Aspects of Human Reproduction

Papers 1 and 2 will assess the AS parts of the Core. Paper 4 will assess the A2 parts of the
Core and Applications of Biology.

The A2 parts of the syllabus, which will be examined only in the full Advanced Level
qualification, are indicated in bold type in the subject content.

The Applications of Biology section occupies about 12% of the full Advanced Level
course. A booklet covering this section can be purchased from CIE.
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In order to specify the syllabus as precisely as possible and also to emphasise the
importance of skills other than recall, Learning Outcomes have been used throughout. Each
part of the syllabus is specified by a brief Contents section followed by detailed Learning
Outcomes. It is hoped that this format will be helpful to teachers and students. It must be
emphasised that the syllabus is not intended to be used as a teaching syllabus, nor is it
intended to represent a teaching order.

It is hoped that teachers will incorporate the social, environmental, economic and
technological aspects of Biology wherever possible throughout the syllabus (see

Aims 4 and
5). Some examples are included in the syllabus and students should be encouraged to
apply the principles of these examples to other situations introduced in the course.
Inclusion of further examples in the syllabus has been resisted as this would merely
increase the amount of factual recall required of students.

Aim 5.4 emphasises the importance of Information Technology in this Biology course. It
is hoped that students will make full use of IT techniques in their practical work.
Teachers may also use IT in demonstrations and simulations.

Everything that we know about Biology has been learned through practical
investigation. Practical work is also motivating and interesting for learners, and can aid
in understanding of abstract theoretical concepts. It is expected that practical activities
will underpin the teaching of the whole syllabus. Asterisks (*) placed by learning outcomes
in the syllabus content show parts of the subject that present particular occasions for practical
work.
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SUBJECT CONTENT/ ISI MATAPELAJARAN

It will be assumed that examples to illustrate concepts and content will be drawn from a
wide range of organisms.

It is expected that practical activities will underpin the teaching of the whole syllabus.
Asterisks (*) placed alongside learning outcomes indicate areas of the syllabus that
present opportunities for practical work.

CORE SYLLABUS / SYLLABUS DASAR / INTI

The Core content to be studied by AS candidates, sections A to K, is shown in normal type.

The additional Core content to be studied by A Level candidates, sections L to U, is shown in
bold
type.

A CELL STRUCTURE

Content
The microscope in cell studies
Cells as the basic units of living organisms
Detailed structure of typical animal and plant cells, as seen under the electron
microscope
Outline functions of organelles in plant and animal cells
Characteristics of prokaryotic and eukaryotic cells

Learning Outcomes
Candidates should be able to:
(a) *use a graticule and stage micrometer to measure cells and be familiar with
units

(millimetre, micrometre, nanometre) used in cell studies;
(b) explain and distinguish between resolution and magnification, with reference

to light microscopy and electron microscopy;
(c) describe and interpret drawings and photographs of typical animal and plant cells, as

seen under the electron microscope, recognising the following membrane systems and
organelles

- rough and smooth endoplasmic reticula, Golgi apparatus, mitochondria,
ribosomes, lysosomes, chloroplasts, plasma/cell surface membrane, nuclear
envelope, centrioles,nucleus and nucleolus;

(d) outline the functions of the membrane systems and organelles listed in (c);
(e) *compare and contrast the structure of typical animal and plant cells;
(f) *draw plan diagrams of tissues (including a transverse section of a dicotyledonous

leaf) and calculate the linear magnification of drawings;
(g) describe the structure of a prokaryotic cell and compare and contrast the

structure of prokaryotic cells with eukaryotic cells;
(h) use the knowledge gained in this section in new situations or to solve related problems.

B BIOLOGICAL MOLECULES
Content

The structure of carbohydrates, lipids and proteins and their roles in living organisms
Water and living organisms

Learning Outcomes
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Candidates should be able to:
(a) *carry out tests for reducing and non-reducing sugars (including semi-quantitative use

of the Benedict’s test), the iodine in potassium iodide solution test for starch, the
emulsion test for lipids and the biuret test for proteins;

(b) describe the ring forms of alpha and beta glucose;
(c) describe the formation and breakage of a glycosidic bond;
(d) describe the molecular structure of starch (amylose and amylopectin),

glycogen and cellulose and relate these structures to their functions in living
organisms;

(e) describe the molecular structure of a triglyceride and a phospholipid and relate
these structures to their functions in living organisms;

(f) describe the structure of an amino acid and the formation and breakage of a peptide
bond;
(g) explain the meaning of the terms primary structure, secondary structure, tertiary

structure and quaternary structure of proteins and describe the types of bonding
(hydrogen, ionic, disulphide and hydrophobic interactions) that hold the molecule in
shape;

(h) describe the molecular structure of haemoglobin as an example of a globular protein,
and of collagen as an example of a fibrous protein and relate these structures to their
functions (the importance of iron in the haemoglobin molecule should be
emphasised);

(i) describe and explain the roles of water in living organisms and as an
environment for organisms;

(j) state one role of each of the following inorganic ions in living organisms: calcium,
sodium, potassium, magnesium, chloride, nitrate, phosphate;

(k) use the knowledge gained in this section in new situations or to solve related problems.

C ENZYMES
Content

Mode of action of enzymes
Learning Outcomes
Candidates should be able to:
(a) explain that enzymes are globular proteins that catalyse metabolic reactions;
(b) explain the mode of action of enzymes in terms of an active site, enzyme/substrate

complex, lowering of activation energy and enzyme specificity;
(c) *follow the time course of an enzyme-catalysed reaction by measuring rates of

formation of products (for example, using catalase) or rates of disappearance of
substrate (for example,using amylase);

(d) *investigate and explain the effects of temperature, pH, enzyme concentration and
substrate concentration on the rate of enzyme-catalysed reactions, and explain these
effects;

(e) explain the effects of competitive and non-competitive inhibitors on the rate of
enzyme activity;

(f) use the knowledge gained in this section in new situations or to solve related problems.

D CELL MEMBRANES AND TRANSPORT
Content

The fluid mosaic model of membrane structure
The movement of substances into and out of cells

Learning Outcomes
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Candidates should be able to:
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(a) describe and explain the fluid mosaic model of membrane structure, including an
outline of the roles of phospholipids , cholesterol, glycolipids, proteins and
glycoproteins;

(b) outline the roles of membranes within cells and at the surface of cells;
(c) describe and explain the processes of diffusion, osmosis, active transport,

facilitated diffusion, endocytosis and exocytosis (terminology described in the
IOB’s publication Biological Nomenclature should be used; no calculations
involving water potential will be set);

(d) *investigate the effects on plant cells of immersion in solutions of different water
potential;
(e) use the knowledge gained in this section in new situations or to solve related problems.

E CELL AND NUCLEAR DIVISION
Content

Replication and division of nuclei and cells
Understanding of chromosome behaviour in mitosis

Learning Outcomes
Candidates should be able to:
(a) explain the importance of mitosis in growth, repair and asexual reproduction;
(b) explain the need for the production of genetically identical cells and fine

control of replication;
(c) explain how uncontrolled cell division can result in cancer and identify factors

that can increase the chances of cancerous growth;
(d) *describe, with the aid of diagrams, the behaviour of chromosomes during the

mitotic cell cycle and the associated behaviour of the nuclear envelope, cell
membrane, centrioles and spindle (names of the main stages are expected);

(e) explain the meanings of the terms haploid and diploid and the need for a reduction
division prior to fertilisation in sexual reproduction;

(f) use the knowledge gained in this section in new situations or to solve related problems.

F GENETIC CONTROL
Content

The structure and replication of
DNA The role of DNA in protein
synthesis

Learning Outcomes
Candidates should be able to:
(a) describe the structure of RNA and DNA and explain the importance of base

pairing and hydrogen bonding;
(b) explain how DNA replicates semi-conservatively during interphase;
(c) state that a gene is a sequence of nucleotides as part of a DNA molecule, which

codes for a polypeptide;
(d) describe the way in which the nucleotide sequence codes for the amino acid

sequence in a polypeptide;
(e) describe how the information on DNA is used to construct polypeptides, including the

role of messenger RNA, transfer RNA and the ribosomes;
(f) explain that, as enzymes are proteins, their synthesis is controlled by DNA;
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(g) use the knowledge gained in this section in new situations or to solve related problems.
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Applications of Biology

Q BIODIVERSITY AND CONSERVATION

Content
Classification
Conservation

issues Learning
Outcomes Candidates
should be able to:
(a) *outline the five kingdom classification to illustrate the diversity of

organisms (cross reference Syllabus Section A (c) and A (g));
(b) discuss the meaning of the term biodiversity;
(c) discuss the reasons for the need to maintain biodiversity;
(d) describe the reasons why one named species has become endangered,

and use this information in the context of other endangered species;
(e) discuss methods of protecting endangered species including the

roles of zoos, botanic gardens, conserved areas (national parks) and
seed banks;

(f) use the knowledge gained in this section in new situations or to
solve related problems.

R GENE TECHNOLOGY (includes some material originally in Section O)
Content

Gene technology for insulin production
Markers for genetic engineering
Benefits and hazards of gene
technology DNA sequencing and
genetic fingerprinting Cystic Fibrosis
Genetic screening and genetic counselling

Learning Outcomes
Candidates should be able to:
(a) describe the steps involved in the production of bacteria capable of

synthesising human insulin:
• identifying the human insulin gene
• isolating mRNA and making cDNA using reverse transcriptase
• cloning the DNA using DNA polymerase
• inserting the DNA into a plasmid vector using restriction enzymes
and DNA

ligase
• inserting the plasmid vector into the host bacterium
• identifying genetically modified bacteria using antibiotic resistance
genes
• cloning the bacteria and harvesting the human insulin
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(b) explain the advantages of treating diabetics with human insulin
produced by gene technology;

(c) explain why promoters need to be transferred along with desired
genes in gene technology;

(d) explain why and how genes for enzymes that produce fluorescent or
easily stained
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substances are now used instead of antibiotic resistance genes as
markers in gene technology;

e) describe the benefits and hazards of gene technology, with
reference to specific examples;

(f) discuss the social and ethical implications of gene technology;
(g) *outline the principles of electrophoresis as used in:

• genetic fingerprinting
• DNA sequencing;

(h) describe the causes and outline the symptoms of cystic fibrosis (CF) as
an example of a recessive genetic condition (reference should be made
to CFTR protein, issues related to CF will need to be handled with
sensitivity);

(i) describe the progress towards successful gene therapy for CF;
(j) discuss the roles of genetic screening for genetic conditions and the

need for genetic counselling;
(k) use the knowledge gained in this section in new situations or to

solve related problems.

S BIOTECHNOLOGY
Content

Industrial applications of microorganisms
Batch and continuous
culture Penicillin as an
antibiotic Immobilisation
of enzymes Monoclonal
antibodies

Learning Outcomes
Candidates should be able to:
(a) outline the use of microorganisms in the extraction of heavy metals

from low grade ores;
(b) explain what is meant by the terms batch culture and continuous culture;
(c) compare the advantages and disadvantages of batch and continuous

culture with reference to the production of secondary metabolites
(e.g. penicillin), enzymes

(e.g. protease) and biomass (e.g. mycoprotein);
(d) describe, for penicillin as an example of an antibiotic:

• the mode of action on bacteria and why it does not affect viruses
• causes and effects of antibiotic resistance;

(e) *immobilise an enzyme in alginate and compare the ease of recovering
the enzyme and ease of purification of the product compared to the
same enzyme that has not been immobilised;

(f) explain the principles of operation of dip sticks containing glucose
oxidase and peroxidase enzymes, and biosensors that can be used for
quantitative measurement of glucose;
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(g) outline the hybridoma method for the production of a monoclonal antibody
(h) evaluate the use of monoclonal antibodies compared to conventional

methods for diagnosis and treatment of disease, and testing for
pregnancy;

(i) use the knowledge gained in this section in new situations or to
solve related problems.

T CROP PLANTS

Content : Crop plant reproduction
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Crop adaptations
Methods to improve crops

Learning Outcomes
Candidates should be able to:
(a) *describe and explain the structural features of a named, wind pollinated
plant;
(b) compare the outcomes of self-pollination and cross-pollination in

terms of genetic variation;
(c) *describe the structure of the fruit in maize and explain the

function of the endosperm;
(d) explain the significance of the grains of cereal crops in the human diet;
(e) *explain how the structure of the leaves of C4 plants such as maize or

sorghum are adapted for high rates of carbon fixation at high
temperatures in terms of:
• the high optimum temperatures of the enzymes involved
• the spatial separation of initial carbon fixation from the light-
dependent stage

(biochemical details of the C4 pathway are not required);
(f) *explain how sorghum is adapted to survive in arid environments;
(g) *explain how rice is adapted to grow with the roots submerged in

water in terms of tolerance to ethanol and presence of aerenchyma;
(h) outline the following examples of crop improvement:

• hybridisation leading to polyploidy in wheat
• inbreeding and hybridisation in producing vigorous, uniform maize
• genetic manipulation to enhance the vitamin A concentration in rice;

(i) use the knowledge gained in this section in new situations or to
solve related problems.

U ASPECTS OF HUMAN REPRODUCTION

Content
Gametogenesis
Roles of hormones in the menstrual cycle
Controlling human reproduction

Learning Outcomes
Candidates should be able to:
(a) *describe the histology of mammalian ovary and testis;
(b) outline gametogenesis in a male and female human as a process

involving mitosis, growth, meiosis and maturation;
(c) explain the role of hormones in maintenance of the human menstrual

cycle, and link this to the changes in the ovary and uterus during the
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cycle;
(d) outline the biological basis of the effect of oestrogen/progesterone

contraceptive pills;
(e) discuss and evaluate the biological, social and ethical implications of

the use of contraception
(f) outline the technique of in-vitro fertilisation (IVF) and discuss its ethical
implications;
(g) use the knowledge gained in this section in new situations or to

solve related problems.
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PRACTICAL ASSESSMENT

INTRODUCTION

Candidates should be given opportunities for the practice of experimental skills
throughout the whole period of their course of study. As a guide, candidates
should expect to spend at least 20% of their time doing practical work individually
or in small groups. This 20% does not include the time spent observing teacher
demonstrations of experiments and simulations. The practical work that
candidates do during their course should aim to:

• provide learning opportunities so that candidates develop the skills they
need to carry out experimental and investigative work;

• reinforce the learning of the theoretical subject content of the syllabus;
• instil an understanding of the interplay of experiment and theory in scientific
method;
• prove enjoyable, contributing to the motivation of candidates.

Candidates’ experimental skills will be assessed in papers 3 and 5. In both
papers, the examiners may not be strictly bound by the subject content of the
syllabus in finding contexts for the setting of questions. Within unfamiliar
contexts, candidates will be told exactly what to do and how to do it. Within
familiar contexts listed in the syllabus, the candidates will be expected to know
how to use the techniques. Knowledge of theory and experimental skills will be
drawn only from within the syllabus. Examples of unfamiliar contexts might
include:

• following instructions to set up and use unfamiliar equipment such as a simple
respirometer;
• making microscopic observations, drawing and magnification calculations

from unfamiliar structures of specimens;
• following instructions to use unfamiliar biochemical procedures.



123

PAPER 3

Paper 3 will be a timetabled, laboratory-based practical paper focussing on
the following experimental skills:

• manipulation of apparatus;
• presentation of data;
• analysis and evaluation.

The paper:

• will consist of two or more questions,
• will consist of two approximately equal halves so that Centres can provide

microscopes for half of the candidates at a time,
• will include an experiment or experiments requiring candidates to collect

quantitative or qualitative data, to draw up tables, charts, graphs and other
appropriate means of presenting the data and to analyse it to draw appropriate
conclusions,

• will require candidates to make observations of specimens, to display
their observations appropriately and to make appropriate analyses, including
making calculations, deductions and conclusions from the observations,

• will include questions set in different areas of AS Biology, and may include
material from unfamiliar contexts (see above).

Each examination session, two versions of Paper 3 will be available, Paper A
and Paper B. Each candidate should take one of these two papers. Some
Centres may wish to divide their candidates so that some are entered for Paper
A and the others are entered for the Paper B; other Centres may wish to enter all
of their candidates for the same paper. Paper A and Paper B will contain
different questions, but will be equivalent in the skills assessed and in the level of
demand.

Mark scheme for Paper 3

Paper 3 will be marked using the generic mark scheme in the table below. The
expectations for each mark category are listed in the sections that follow the table.

Skills Total Marks Breakdown of
Marks

Total Marks

Manipulation,
measurement
and observation

16 marks Successful
collection of data
and observations
Nature of
measurements
or
observations

8 marks

8 marks

Presentation of
data and
observations

12 marks Recording data
and observations
Display of
calculation and
reasoning
Data layout

4 marks

2 marks

6 marks

Analysis,
conclusions and
evaluation

12 marks Interpretation of
data or
observations and
identifying sources
of error

6 marks
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Drawing
conclusions
Suggesting
improvements

3 marks
3 marks

Manipulation, measurement and observation
Successful collection of data and
observations Candidates should be able
to:
• set up apparatus correctly;
• follow instructions given in the form of written instructions or diagrams;
• use their apparatus to collect an appropriate quantity of data or

observations, including subtle differences in colour or other properties of
materials;

• make measurements using millimetre scales, graticules, protractors,
stopwatches, balances, measuring cylinders, syringes, thermometers,
and other common laboratory apparatus.

Candidates will be expected to use light microscopes. They should be
able to place the slide on the stage, arrange the lighting appropriately and
focus on the specimen at both low- power (X10, sometimes described as 16
mm or 2/3”) and high-power (X40, or 4 mm or 1/6”) using a microscope with a
graticule fitted into the eyepiece.

Decisions relating to measurements or observations
Candidates should be able to:
• decide how many tests, measurements or observations to perform;
• make measurements or observations that span the largest possible

range within the limits either of the equipment provided or of the
instructions given;

• make quantitative measurements or qualitative observations that are
appropriately distributed within this range;

• decide how long to leave experiments running before making readings.
• replicate readings or observations as necessary;
• make and record sufficient, accurate measurements and observations.

Candidates may need to choose how many tests, measurements and
observations can be made in the time available. In some experiments a
regularly-spaced set of measurements will be appropriate. For other
experiments, such as those requiring the peak value of a curved graph
to be determined, it may be appropriate for the measurements to be
concentrated in one part of the range investigated. Candidates will be
expected to be able to identify the most appropriate distribution of values.
In qualitative experiments, precise descriptions and comparisons of colour or
other observations are expected.

In experiments, such as those involving enzymes:
initial rate of reaction may be measured (in which case
measurements should be conducted as quickly as practicable),
the rate of reaction might be expected to be constant over several
minutes, or colour changes may take several minutes to occur, in
which case leaving the experiment to run for as long as possible
may be appropriate,
an end point is being sought, in which case, candidates should
expect to run the experiment until the end point is achieved or the
time runs out.

Repeated readings of particular quantities are often necessary in
biology, where experimental errors and variation in the activity of
biological materials are large and an average value would be more
representative. Individual readings or observations should be repeated where
they appear to be anomalous. It may be necessary for the candidate to
decide how many times to let something that is repetitious occur before



125

recording the observation (e.g. in counting the number of bubbles released
from a delivery tube).

Marks may be awarded for:
measured quantitative data in which the values obtained are
reasonable, qualitative observations consistent with the
materials supplied.

It is important that sufficient distinct observations are made, for example to:
show all the structures that can be seen in a defined part of
a specimen, identify the dissolved substances in a solution.

In assessing the accuracy of a candidate’s data, the examiners will only
consider the extent to which the candidate has affected the quality of the
data: allowances will be made where the quality of data is limited by the
experimental method required or by the apparatus and materials used. In
making such assessments of accuracy, the scatter of points on a graph may
be examined, or the candidate’s data or observations may be
compared with information supplied by the Supervisor or known to the
examiners.

Presentation of data and
observations Recording
data or observations
Candidates should be able
to:
• present numerical data, values or observations in a single table of results;
• draw up the table before taking readings/making observations, so that

candidates can record directly into the table, to avoid the need to copy up
their results;

• include in the table of results, if necessary, columns for raw data, for
calculated values and for deductions;

• use column headings that include the quantity and the unit (as
appropriate) and that conform to accepted scientific conventions;

• record raw readings of a quantity to the same degree of precision and
observations to the same level of detail.

As an example of accepted practice in column headings, if the quantity
being measured is length in millimetres, then ‘length / mm’ would be the usual
way to write the column heading, but ‘length in mm’ or ‘length (mm)’ would be
allowed. Headings such as ‘length mm’ or just
‘mm’ are not acceptable. The quantity or the unit or both may be written
in words or appropriate symbols may be used provided that their meaning is
clear and unambiguous in the context. Avoid t, since may be used for time
and for temperature. Conventional symbols or abbreviations, such as ATP
for adenosine triphosphate or r for radius, may be used without
explanation.

In recording data and observations, if one measurement of length in a column
of raw data is given to the nearest millimetre, then all the lengths in that
column should be given to the nearest millimetre. The degree of precision
used should be compatible with the measuring instrument used: it would be
inappropriate to record a distance measured on a millimetre scale as ‘2 cm’.
Where the calibration marks on a measuring instrument are widely spaced, it
may be appropriate to interpolate between the marks, but where the
calibration marks are close together then the reading should be to
the nearest calibration mark. See
http://www.chemsoc.org/networks/learnnet/RSCmeasurements.htm for more
information on measurement.

Observations of qualitative variables such as colour should be recorded in
simple language such as ‘blue’ or ‘orange’. Where fine discrimination is
required, terms such as ‘pale’ or
‘dark’ should be used as well, and comparisons made such as ‘darker red
than at 3 minutes’ or ‘paler green than at 0.2 mol dm-3, but darker than at
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0.4 mol dm-3’. It is important to avoid ambiguous descriptions of colour
such as ‘pinkish purple’ or ‘yellowy-green’. Candidates should be able to
describe positive and negative results of the biochemical tests in the syllabus
precisely, using terms such as ‘purple’ for the positive result of biuret test.

Display calculations and reasoning
Candidates should be able to:
• show their working in calculations, and the key steps in their reasoning;
• use the correct number of significant figures for calculated quantities.

Where calculations are done, all of the key stages in the calculation should
be recorded by candidates, so that credit can be given for correctly
displaying working even if the final answer is incorrect. Similarly, where
observations form the basis for logical deduction (e.g. the concentration of
an unknown solution or the identity of an unknown solute), the main steps
in making the deduction should be shown. Again, where inductive thought
processes are used to build up a general prediction or to support a
general theory, from specific observations, the sequence of major steps used
should be reported.

Calculated quantities should be given to the same number of significant
figures as the measured quantity that has the smallest number of
significant figures. For example, if values of time and of volume of gas
collected are measured to 1 and 2 significant figures respectively, then the
calculated rate should be given to 1 significant figure, but not 2 or more.
See http://www.chemsoc.org/networks/learnnet/RSCmeasurements.htm for
more information on significant figures.

Data layout
Candidates should be able to:
• choose a suitable and clear method of presenting the data, e.g.

tabulations, chart, graph, drawing or mixture of methods of presentation;
• select which variable(s) to plot and plot appropriately on clearly labelled x-
and y-axes;
• plot all points or bars to an appropriate accuracy;
• follow the IOB recommendations for putting lines on graphs;

Generally, candidates are expected to present data in the form in which the
key points of the data can be most easily visualised:

for quantitative data, this is likely to be
a graph, for qualitative data this may be
a table,
for anatomical or histological data it is likely to be a

drawing. Candidates should:
choose scales for the graph axes that allow the graph to be read
easily, such as 1,
2 or 5 units to a 20 mm square.
make the best use of the space available, using over half of the
length and width of the grid.
make tables of data and observations large enough so that all the
entries can be comfortably fitted in the available space,
make drawings large and un-shaded so that errors are small, and
use fine, clear, unbroken lines, showing clear outlines of structures.
use pencil for drawings, lines on tables and graphs.

The accepted scientific conventions for labelling the axes of a graph are the
same as for the column headings in a table of results with both the
quantity and the unit shown
(where appropriate). Points should be finely drawn with a sharp pencil,
but must still be visible. A fine cross or an encircled dot is suitable; a
thick pencil blob is not. Often it is obvious that the data fall on a straight
line or smooth curve, when a line of best fit or appropriate curve should
be placed on the graph. Sometimes it is not possible to be sure if the line
should be straight or a smooth curve, so adjacent points should be joined by
straight ruled lines in order to represent the data with the minimum of
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assumptions. Trend lines should show an even distribution of points on
either side of the line along its whole length. Lines should be finely drawn
and should not contain kinks or breaks.

Analysis, conclusions and evaluation

Interpretation of data or observations and identifying sources of error
Candidates should be able to:
• describe the patterns and trends shown by tables and graphs;
• describeand summarise the key points of a set of observations;
• find an unknown value by using co-ordinates or axis intercepts on a graph;

calculate other quantities from data or from quantitative data related to their
qualitative observations, or calculate the mean from replicate values, or
make other appropriate calculations;

• determine the gradient of a straight-line graph or tangent to a curve.
• evaluate the effectiveness of control of variables and thus the

confidence with which conclusions might be drawn;
• identify the most significant sources of error in an experiment;
• estimate, quantitatively, the uncertainty in quantitative measurements;
• express such uncertainty in a measurement as an actual or percentage error;
• show an understanding of the distinction between systematic errors and
random errors. Descriptions should be precise, giving quotations of figures to
support the description, and calculated values where these are appropriate.
Unknown values might include unknown concentrations where a calibration
curve has been drawn, or values for 50% plasmolysis or zero change in mass
in osmosis experiments. Calculations may involve mean, percentage,
percentage gain or loss, rate of reaction, magnification, actual size or other
appropriate calculations. When a gradient is to be determined, the points on
the line chosen for the calculation should be separated by at least half of the
length of the line or tangent drawn. Candidates should be used to looking at
experiments and assessing the relative importance of errors in measurementor
in making observations so that they can judge which sources of error are most
important. Candidates should be familiar with simple means of estimating
error, such as the errors intrinsic in measuring devices (see
http://www.chemistry-
react.org/go/Tutorial/Tutorial_4428.html ) or in the observer’s ability to
observe, or in experiments where limitations of the method introduce errors
(e.g. heat loss when trying to assess the energy content of biological
materials). They should be able to express these errors in standard forms
such as length = 73 mm ± 1mm, or temperature increase = 14 C̊ ±
4 C̊. Candidates should be able to suggest which of the sources of error
described are likely to be systematic errors such as those resulting from
thermometers that consistently read 1 C̊ above actual temperature, or
candidates who read volumes to the wrong part of the meniscus, as well as
those which are likely to be random errors due to variability of biological
materials, or random variations in room temperature.

For key control variables, candidates should be able to give a realistic
estimate or appraisal of how effectively the variable was controlled, for
example, how closely the temperature was maintained the same across a
number of samples, and from this, give an indication of the confidence that
they would have in any conclusions drawn.

Drawing conclusions
Candidates should be able to:
• draw conclusions from an experiment, giving an outline description of the

main features of the data, considering whether experimental data supports
a given hypothesis, and making further predictions;

• draw conclusions from interpretations of observations, data and calculated
values;
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• make scientific explanations of the data, observations and conclusions
that they have described, using the skills, knowledge and understanding
that they have acquired from study of the AS Biology syllabus.

Hypotheses that are being tested in AS practical papers will be given,
although hypothesis formulation is in skill B, and thus may be tested in the
theory components. Conclusions may be expressed in terms of support for,
or refutation of, hypotheses, or in terms of the straightforward deductions
or inductions that, logically, can be made from the data, observations or
results of calculations. Simple scientific explanations form a part of such
conclusions and therefore form a part of this practical assessment, in which
the candidates will be expected to refer to knowledge and understanding
gained in their theory part of the course in order to provide explanations of
their practical conclusions.

BIOLOGY 9700 A/AS LEVEL 2007

Suggesting improvements
Candidates should be able to:
• suggest modifications to an experimental arrangement that will improve

the accuracy of the experiment or the accuracy of the observations that
can be made, including the use of new methods or strategies to
investigate the question;

• suggest ways in which to extend the investigation to answer a new
question;
• describe such modifications clearly in words or diagrams.

Candidates’ suggestions should be realistic, so that in principle they are
achievable in practice, although they may include the use of apparatus
that is not available to the candidate (e.g. a colorimeter). The
suggestions may relate either to the apparatus used, to the experimental
procedure followed or to the nature of the observations or the means used to
make them. Candidates may include improvements that they have actually
made while carrying out the experiment, such as repeating readings. The
suggested modifications may relate to sources of error identified by the
candidate or to other sources of error. When asked for modifications,
extensions to answer new questions should not be given.

Apparatus requirements for Paper 3

The apparatus requirements for Paper 3 will vary from paper to paper. A
complete list of apparatus and materials required for each question will be issued
in the Confidential Instructions. The Confidential Instructions should be followed
very carefully. If there is any doubt at all how the practical examinations should be
set up, it is vital that Centres contact CIE as soon as possible.

To give some variation in the questions set, some novel items or equipment or
materials may be required. The list of practical apparatus and materials later in
the syllabus gives details of the requirements that are frequently required.
Candidates should be accustomed to using these.

PAPER 5

Paper 5 will be a timetabled, written paper focussing on the following higher-
order experimental skills:

• planning;
• analysis and evaluation.
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This examination paper will not require laboratory facilities.

It should be stressed that candidates cannot be adequately prepared for this
paper without extensive laboratory work during their course of study.

In particular, candidates cannot be taught to plan experiments effectively unless,
on a number of occasions, they are required:

• to plan an experiment;
• to perform the experiment according to their plan;
• to evaluate what they have done.

This requires many hours of laboratory-based work, and it also requires careful
supervision from teachers to ensure that experimentsare performed with due
regard to safety.

The paper will consist of two or more questions totalling 30 marks. Candidates
will be required to design an experimental investigation of a given problem.
Such questions will not be highly structured: candidates will be expected to
answer using extended, structured writing, illustrated with appropriate diagrams
and tables. Candidates may be asked to express a prediction in the form of a
written hypothesis linking independent and dependent variables, or in the form of a
graph showing the expected outcome. There will be activities requiring the
making of analyses and evaluations and the drawing of conclusions, in which
candidates will be given some experimental data. These questions also will not be
highly structured: candidates will be expected to decide for themselves the means
that should be used to analyse, evaluate and conclude.
Some questions on this paper may be set in areas of Biology that are difficult
to investigate experimentally in school laboratories, either because of the
cost of equipment, such as colorimeters or large fermenters, or because of
restrictions on the availability of samples and materials, such as living
individuals of rare species, or radioactive materials to be used as markers. No
question will require knowledge of theory or equipment that is beyond the AS and
A2 syllabus. Information that candidates are not expected to know, to permit
candidates to use the data, will be provided in the examination paper. The amount
of information will be limited to ensure that there is ample time for candidates to
read and consider the information.

Mark scheme for Paper 5

Paper 5 will be marked using the generic mark scheme in the table below. The
expectations for each mark category are listed in the sections that follow the table.

Skills Total of Marks Breakdown of Marks
Planning 15 marks Defining the Problems

Methods
5 marks
10 marks

Analysis,
conclutions and
evaluation

15 marks Dealing with data
Evaluation
Conclusions

8 marks
4 marks
3 marks

Planning

Defining the problem
Candidates should be able to:
• identify the dependent and independent variable in the experiment or
investigation;
• express the aim in terms of a prediction or hypothesis, and express this in

words and in the form of a predicted graph;
• identify the variables that are to be controlled.

Candidates will be provided with a scenario and backgroun d information to
set the context within which they are expected to define the problem. They
should be able to make use of this information to identify the key variables in
the investigation. Candidates should be able to make a hypothesis. This
should be a quantitative, testable, falsifiable prediction of the likely
outcome, based on the information given and their knowledge and
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understanding of the topic under consideration. Candidates may be asked
to express their hypothesis in the form of a sketch graph showing the
expected outcome. A list of key variables to control in order to test the
hypothesis effectively is required, and should include only variables that
might be expected to have some effect on the material involved (e.g.
temperature), but not those likely to have a trivial effect (e.g. using the same
test-tube).

Methods
Candidates should be able to:
• describe the method to be used to vary the independent variable, and

the means that they will propose to ensure that they have measured its
values accurately;

• describe how the dependent variable is to be measured;
• describe how each of the other key variables is to be controlled;
• explain how any control experiments will be used to verify that it is the

independent variable that is affecting the dependent variable and not
some other factor;

• describe the arrangement of apparatus and the steps in the procedure to
be followed;
• suggest appropriate volumes and concentrations of reagents, and explain

how different concentrations would be prepared;
• assess the risks of their proposed methods;
• describe precautions that should be taken to keep risks to a minimum;
• draw up tables for data that they might wish to record;
• describe how the data might be used in order to reach a conclusion.

The overall arrangement should be workable. It should be possible to
collect the data required without undue difficulty if the apparatus were
assembled as described. Words and labelled diagrams should be used
for describing the apparatus and how to use it. The measuring
instruments chosen should measure the correct quantity to a suitable
precision. Control experiments may be of the type where all factors are
identical to the

experimental treatment, except that the value of the independent variable
is zero, or they may be of the type used to confirm that, for example, it is
an enzyme that is causing a particular effect, where the enzyme is omitted
or denatured.

Candidates should be able to explain how to make up solutions:
in % (w/v), e.g. by adding a known mass of solute to a small
volume of solvent, mixing until fully dissolved and then making up to
the final volume with solvent;

Analysis, conclusions and evaluation

Dealing with data
Candidates should be able to:
• Identify the calculations that are necessary to be able to draw

conclusions from provided data, including those designed to assess the
level of errors, confidence limits, statistical tests and means of
presentation of data;

• Use calculations to enable simplification or explanation of data;
• Use appropriate statistical tests to assess the variability of data or

the statistical differences between samples;
• Use tables and graphs to draw attention to the key points in quantitative

data, including the variability of data.

Candidates should know how to choose and carry out calculations required
for simplifying data and to make it comparable. These calculations might
include the mean, median, mode, percentage and percentage gain or loss.

Candidates should know how to choose and construct appropriate data
tables, including columns for calculated values, and headings including
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quantity and unit where appropriate. Similarly they should be able to
construct suitable graphs displaying the independent variable on the x-
axis and dependent variable on the y-axis, and fulfilling the criteria laid out in
the Paper 3 section above, additionally including confidence limit error bars
calculated using standard error.

Candidates should know how to select and carry out the key steps of
statistical methods designed to assess variability in data including

range,
inter-quartile range,
standard deviation,
standard error.

Candidates should be able to select and use, when provided with
suitable equations, statistical tests designed to find the differences between
samples:

chi squared test,
standard error,
t-test.

see Notes on the Use of Statistics in Biology before the Glossary at
the end of this syllabus.

Evaluation
Candidates should be able to:
• Identify anomalous values in provided data and suggest appropriate

means of dealing with such anomalies
• Within familiar contexts, suggest possible explanations for anomalous
readings;
• Identify the extent to which provided readings have been adequately

replicated, and describe the adequacy of the range of data provided;
• Use provided information to assess the extent to which selected

variables have been effectively controlled;
• Use these evaluations and provided information to make informed

judgements on the confidence with which conclusions may be drawn;

In a table or graph of data, candidates should be able to identify values which
are clearly anomalous, and suggest strategies for dealing with such anomalies,
including repeating the experiment or omitting the affected replicate.
Where investigations are set in familiar contexts, that it is expected that
candidates will have explored during the course
(those marked * in the syllabus content), candidates may be asked to
suggest possible causes for such anomalies (above and beyond ‘investigator
error’), and will be rewarded for answers derived from their own
experience of problems intrinsic in the particular investigation.

Candidates will be expected to have a knowledge of the advantages of
replication of data, and the practical limitations. Candidates will be expected
to be able to identify instances where it would have been sensible for the
investigator to take readings at lower or higher values of the independent
variable in order to give a complete range of values, and also situations
where there are gaps in the range that reduce the information that can
be provided from the investigation (e.g. around a key turning point).

Candidates may be provided with information that will permit them to assess
the extent to which a particular variable have been effectively controlled (e.g.
the temperature recorded within each of a number of samples in which it is
supposed to be the same).

Candidates should be able to draw together all of this information to
make informed judgements about the reliability of the investigation and the
confidence with which the hypothesis may be tested.

Conclusions
Candidates should be able to:
• draw conclusions from an investigation, providing a detailed description

of the key features of the data and analyses, and considering whether
experimental data supports a given hypothesis;
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• make detailed scientific explanations of the data and of their conclusions,
drawing on the skill, knowledge and understand that they have gained from
their studies of the AS and A2 syllabus;

• make further predictions, ask informed and relevant questions
and suggest improvements;

Key points of the raw data, graphical representations of it and statistical test
results should be given, including quoting of relevant figures, leading to a clear
indication of the strength or weakness of any support for or against the
hypothesis, or indeed, its proof or refutation. Detailed scientific explanations
form a part of such conclusions and therefore form a part of this higher-order
practical skill assessment, in which the candidates will be expected to refer to
knowledge and understanding gained in their theory part of the course in order
to provide explanations of their practical conclusions, for example making
detailed reference to the rate of effective collisions between enzyme
molecules and substrates in explaining the conclusions made about an
enzyme-related hypothesis.

Where appropriate, candidates may be given the opportunity to ask questions
based on their conclusions and thus to derive further predictions and
hypotheses. Within familiar contexts and in relation to the evaluations they
have made, candidates may be offered the opportunity to suggest how
the investigation may be improved in order to increase the confidence in
drawing conclusions.
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SAFETY IN THE LABORATORY

Responsibility for safety matters rests with Centres. Attention is
drawn to the following UK
publications:

(a) The requirements, as published in October 1989, of COSHH (the
Committee on Safety of

Substances Hazardous to Health).

(b) Safe Practices in Chemical Laboratories, the Royal Society of
Chemistry, 1989.

(c) Safety in Science Laboratories, DES Safety Series, 2, HMSO, 1976.

(d) Hazards in the Chemical Laboratory, ed. L. Bretherick, The Royal
Society of Chemistry,

4th ed., 1986.

(e) Safeguards in the School Laborato ry, ASE, 9th ed., 1988.

(f) Hazcards, as published by CLEAPSS Development Group,
Brunel University, Uxbridge

UB8 3PH.

LABORATORY EQUIPMENT

The following is a list of basic materials and apparatus which
would be found in a well- equipped Biology laboratory. However,
the list is by no means exhaustive.

In accordance with the COSHH (Control of Substances Hazardous
to Health) Regulations, operative in the UK, a hazard appraisal of the
list has been carried out.

The following codes are used where relevant.

C = corrosive substance F = highly flammable substance

H = harmful or irritating substance O = oxidising substance

T = toxic substance

GENERAL

Test-tubes and boiling tubes (heat resistant)
Test-tube holders or similar
means of holding tubes Test-
tube racks or similar in which to
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stand tubes Bungs to fit test-
tubes/boiling tubes
Specimen tubes with corks
A means of heating - Bunsen burners or similar
Thermometers
Measuring cylinders
Means of measuring small volumes, e.g.
syringes (various sizes) Teat pipettes
Beakers
Tripod stands and gauzes
Filter funnels and filter paper
Petri dishes (plastic) or similar
small containers White tiles or
other suitable surface on which
to cut Glass slides and
coverslips
Conical flasks
Clamp (retort) stands and bosses

Visking (dialysis) tubing
Capillary tubing
Soda glass tubing
Paper towelling or tissue
Cotton wool
Solid glass rods
Black paper/aluminium foil
Means of writing on glassware (water
resistantmarkers) Hand lenses (not
less than x6, preferablyx8)
Forceps
Scissors
Mounted needles
Cutting implement, e.g. solid-edged razor blade/knife/scalpel
Mortars and pestles
Safety spectacles
Microscope and lamp/inbuilt illumination with high and low power objective
lenses (1 each or 1
between 2)
Eyepiece graticules and stage micrometers
Bench lamp with flexible arm
Balance (to 0.1 g)
Water-baths or equivalent
Cork borers
Stopclock/timer showing seconds
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Simple respirometer - can be ‘homemade’
Pipe cleaners/other suitable aid to demonstrate mitosis and meiosis
Apparatus to measure rate and depth of breathing
Petri dishes, culture
bottles, autoclave
Inoculating
wires/bioloops
Haemocytometers
Tape for sealing dishes
Cultures of live yoghurt
Appropriate cultures of microorganisms, e.g. Escherichia coli, Bacillus
subtilis

Stocks of:
Iodine in potassium iodide solution
Benedict’s solution
[C] - Biuret reagent/potassium hydroxide and copper sulphate solution
[F] - Ethanol (for fats test)
[F] - Methylated spirit (extraction
of chlorophyll) Sucrose (use AR
for non-reducing sugar test)
Glucose
Starch
[C] - Potassium hydroxide
Sodium chloride
Dilute hydrochloric acid
Hydrogencarbonate indicator
Sodium bicarbonate/sodium hydrogencarbonate
Limewater
Distilled/deionised water
Universal Indicator paper and chart
Litmus paper
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4.2.5.2. Model Kurikulum Nasional

Secara garis besar kurikulum nasional yang akan diadaptasi

memiliki komponen-komponen sebagai berikut :

a. Pendahuluan , berisi tentang kebijakan pemerintah dalam

penyusunan kurikulum dan implikasi penerapannya.

b. Karakteristik matapelajaran, berisi tentang struktur keilmuan,

tema permasalahan, pendekatan pembelajaran, dan produk

keilmuan.

c. Standart Kompetensi matapelajaran, berisi tentang kemampuan

siswa yang sifatnya dapat terukur, harus dikembangkan selama

proses pembelajaran dari kelas X sampai kelas XII, dengan

memperhatikan perkembangan mental anak, karakteristik dan

cakupan ilmu yang harus dimiliki.

d. Pengembangan silabus dan sistem penilaian, berisi tentang :

 Langkah penyususnan silabus dan sistem penilaian,

meliputi

 Identifikasi, berisis identitas sekolah,

matapelajaran,kelas/program.

 Pengurutan standar kompetensio dan

kompetensi dasar

 Penentuan materi pokok dan uraian materi

pokok
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 Pemilihan pengalaman belajar,

pengalaman belajar yang dipilih adalah

pengalaman belajar yang memuat

kecakapan hidup( life skill ) yang harus

dimiliki siswa meliputi social life skill,

academic life skill, personal life skill,

awarness life skill, vocational life skill dan

thinking life skill.

 Penjabaran kompetensi dasar menjadi

indikator

 Penjabaran indikator ke dalam Instrumen

penilaian, yang meliputi: ( 1 ) jenis

tagihan berupa kuis, pertanyaan lisan,

ulangan harian, ulangan blok, tugas

individu, tugas kelompok, ujian praktek

dan laporan kerja praktek, (2) bentuk

instrumen.

 Menentukan alokasi waktu

 Sumber/ alat/ bahan

 Penyusunan dan analisis instrumen, meliputi :

 Langkah penyususnan instrumen

 Bentuk instrumen dan penskorannya

 Analisis instrumen
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 Evaluasi dan hasil penilaian

 Pelaporan hasil penilaian dan pemanfaatannya

Dalam kurikulum nasional, untuk masing-masing

matapelajaran telah dijabarkan dalam bentu silabus. Oleh karena itu

SMA Negeri 3 Madiun membuat sylabus integrasi untuk masing-

masing matapelajaran dan model syllabus integrasi yang dibuat oleh

SMA 3 Madiun itu pila yang diteli oleh peneliti, sesuai atau tidak

dengan kriteria RSBI.

Berikut adalah format Syllabus Nasional :

Nama Sekolah : SMA Negeri 3 Madiun

Matapelajaran : B I O L O G I

Program : I P A

Kelas/ Semester : XII / 1

Standart Kompetensi : . Melakukan percobaan pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan

Kompetensi
Dasar

Materi Pokok
dan Uraian

Materi Pokok
Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Alokasi

Waktu

1.1.

Merencanakan

percobaan

pengaruh faktor

luar terhadap

pertumbuhan

tumbuhan

Merencanakan
percobaan
pertumbuhan.
 Usulan

berisikan latar
belakang masalah,
permasalahan,
maksud dan
tujuan, manfaat,
rancangan
eksperimen,
alat/bahan yang
dibutuhkan, waktu
eksperimen, cara

Membuat rencana
percobaan pengaruh
faktor luar terhadap
pertumbuhan
o Merumuskan

masalah dan
menentukan
hipotesis

o Menentukan
variabel (suhu,
cahaya)

o Melakukan studi
literatur

o Menentukan

o Mengidentifika
si faktor luar
yang
mempengaruhi
pertumbuhan
berdasarkan
studi literatur.

o Memberikan
argumentasi
teori-teori
pertumbuhaan
tanaman

Jenis Tagihan:
Performansi,
Tugas kelompok,
Ulangan

Bentuk Tagihan:
Pengamatan
sikap, unjuk kerja,
produk, Uraian,
Pilihan ganda,

8 X 45’

Sumber:
Campbell,
Biology
Erlangga
IGCSE of
Cambridge

Alat:
Cawan petri

Bahan:
Biji kacang
hijau.
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pengolahan data
dst.



Pertumbuhan dan
perkembangan.
Meliputi perubahan
kuantitatif dan
kualitatif yang
irreversibel yang
dimulai dengan
pembelahan sel,
pemanjangan dan
diferensiasi.

 Faktor-
faktor yang
mempengaruhi
pertumbuhan.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi
pertumbuhan,
antara lain nutrisi,
gen, hormon, dan
lingkungan (suhu,
cahaya)

parameter (tinggi,
jumlah daun)

o Menentukan alat
dan bahan yang
digunakan

o Membuat
rancangan
percobaan

o Menentukan
variabel bebas
dan variabel
terikat

o Menenetukan
parameter
pengukuran
pertumbuhan
suatu jenis
tanaman

o Melaporkan
rancangan
yang telah
disusun

Kapas
Air

1.2. Melaksanaka
n percobaan
pengaruh
faktor luar
terhadap
pertumbuhan
tumbuhan

IGCSE:Observati
on and
Experiment (41),
Hipothesis testing
(p.24), Controlled
experiment (p. 23)
Practical work
:Experiments on
the conditions for
germination ( p.
76 -78))

Melaksanakan
percobaan
pengaruh faktor
luar terhadap
pertumbuhan.

 Melaksanakan
percobaan
sesuai dengan
rancangan,
mengamati
dan
mengambil
data,
mengolahan
data, dan
menarik
kesimpulan
dengan
cermat.

Melakukan percobaan
(merakit alat dan
bahan, memberikan
perlakuan), mengamati
morfologi, anatomi
daerah pertumbuhan
ujung batang, pangkal
akar/batang tanaman,
menghimpun data hasil
dan menganalisis hasil
percobaan melalui kerja
kelompok.

o Melalukan
pengukuran
dan
pengamatan
dengan benar

o Membuat
data tabel
pengamatan
faktor
lingkungan
selama
pengamatan
percobaan

o Membuat
data tabel
hasil
pengamatan
pertumbuhan
dengan
sistematis

o Melaporkan
data hasil
pengamatan

Jenis Tagihan:
Tugas kelompok,
performans,
ulangan.

Bentuk instrumen:
Produk, unjuk
kerja, pengamatan
sikap, pilihan
ganda, uraian.

6 X 45’ Sumber:

Sumber:
Campbell,
Biology,
Erlangga
IGCSE of
Cambridge

Alat:
Mikroskop,
silet, kaca
penutup,
kaca objek,
pipet, gelas
kimia,
OHP/komput
er/
L
C
D
.

Bahan:
LKS, bahan
presentasi,
akar, batang
tanaman
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kacang-
kacangan.

1.3. Mengkomuni
kasikan hasil
percobaan
pengaruh
faktor luar
terhadap
pertumbuhan
tumbuhan

IGCSE :
Flowering Plant
includes ; The
growth of pollen
tubes (p. 74),
Seed structure
and Germination
(p. 74-75),

Mengkomunikasika
n hasil percobaan.

 Pertumbuhan
dan
Perkembangan

 Pengaruh
faktor
eksternal
terhadap
pertumbuhan.
Faktor luar
(cahaya,
temperatur)

Teknik
penyajian
laporan dan
presentasi hasil
percobaan

Meyusun laporan
tertulis hasil percobaan
pengaruh faktor
eksternal terhadap
pertumbuhan tanaman.

Melakukan seminar
atau presentasi hasil
percobaan kelompok

 Membedakan
pengertian
pertumbuhan
dan
perkembangan

 Menjelaskan
pertumbuhan
primer pada
tanaman.

 Menjelaskan
faktor-faktor
eksternal
(suhu, cahaya)
yang
mempengaruhi
pertumbuhan
primer pada
tanaman

 Mengaitkan
pengaruh
faktor internal
(hormon, gen)
dengan faktor
eksternal hasil
percobaan

Melakukan
seminar/presentasi
hasil percobaan
pengaruh faktor
luar terhadap
pertumbuhan

Jenis tagihan:
Tugas kelompok,
performans,
ulangan.

Bentuk instrumen:
Produk, unjuk
kerja, pengamatan
sikap, pilihan
ganda, uraian

6 X 45’ Sumber:

Sumber:
Campbell,
Biology,
Erlangga
IGCSE of
Cambridge

Alat:
OHP/komput
er
/LCD

Bahan:
LKS, bahan
presentasi,
Tanaman
yang
berbuah

4.2.5.3. Model Kurikulum Integrasi SMA Negeri 3 Madiun

Dari mempelajari kedua model kurikulum, maka SMA

Negeri 3 Madiun membuat kebijakan untuk menyusun syllabus

Integrasi yang mengkombinasikan kedua kurikulum

Model Kurikulum Integrasi SMA Negeri 3 Madiun :

e. Pendahuluan , berisi tentang kebijakan pemerintah menunjuk

beberapa sekolah untuk dikembangkan menjadi Sekolah
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Berstandart Internasional dan criteria kurikulum yang diterapkan

untuk sekolah RSBI.

f. Karakteristik matapelajaran, berisi tentang matapelajaran yang

diadaptasikan, struktur keilmuan, tema permasalahan, pendekatan

pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran yang aktif,

inovatif dan melatih serta mengembangkan kecakapan hidup siswa.

Kecakapan hidup yang dikembangkan meliputi social life skill,

academic life skill, personal life skill, awarness life skill,

vocational life skill dan thinking life skill.

g. Standart Kompetensi matapelajaran, berisi tentang kemampuan

siswa yang sifatnya dapat terukur, harus dikembangkan selama

proses pembelajaran dari kelas X sampai kelas XII, dengan

memperhatikan perkembangan mental anak, karakteristik dan

cakupan ilmu yang harus dimiliki.

h. Pengembangan silabus dan sistem penilaian, berisi tentang :

 Langkah penyususnan silabus dan sistem penilaian,

meliputi

 Identifikasi, berisis identitas sekolah,

matapelajaran,kelas/program.

 Pengurutan standar kompetensi dan kompetensi dasar

yang sudah terintegrasi.
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 Penentuan materi pokok dan uraian materi pokok

yang sudah diadaptasikan dengan kurikulum

internasional.

 Pemilihan pengalaman belajar, pengalaman belajar

yang dipilih adalah pengalaman belajar yang memuat

kecakapan hidup( life skill ) yang harus dimiliki siswa

meliputi social life skill, academic life skill, personal

life skill, awarness life skill, vocational life skill dan

thinking life skill.

 Penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator yang

sudah terintegrasi dengan indikator dari kurikulum

internasional.

 Penjabaran indikator ke dalam Instrumen penilaian,

yang meliputi: ( 1 ) jenis tagihan berupa kuis,

pertanyaan lisan, ulangan harian, ulangan blok, tugas

individu, tugas kelompok, ujian praktek dan laporan

kerja praktek, (2) bentuk instrumen.

 Menentukan alokasi waktu

 Sumber/ alat/ bahan

Penyusunan dan analisis instrumen, meliputi :

 Langkah penyususnan instrumen

 Bentuk instrumen dan penskorannya

 Analisis instrumen
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 Evaluasi dan hasil penilaian

 Pelaporan hasil penilaian dan pemanfaatannya

Model Syllabus Integrasi SMA Negeri 3 Madiun :
SCHOOL : SMA NEGERI 3 MADIUN
SUBJECT : B I O L O G I
CLASS/ SEMESTER : XII / 1
STANDART COMPETENCE : Do experiment about grow and

development of plant and communication the result of the
experiment.

Base Compe
tence

Core
material

Learning
experiences

Indicators
integration

Assessment Time Sources

1.1.
Merencanakan
percobaan
pengaruh faktor
luar terhadap
pertumbuhan
tumbuhan.
IGCSE :
Observation and
Experiment

Merencanaka
n percobaan
pertumbuhan.


Usulan
berisikan latar
belakang
masalah,
permasalahan
, maksud dan
tujuan,
manfaat,
rancangan
eksperimen,
alat/bahan
yang
dibutuhkan,
waktu
eksperimen,
cara
pengolahan
data dst.



Pertumbuhan
dan
perkembanga
n.
Meliputi
perubahan
kuantitatif dan
kualitatif yang
irreversibel
yang dimulai
dengan
pembelahan
sel,
pemanjangan

Make
experiment
planning about
external factor
influence plant
growth
a.
Formulate the
problem and
definite
hipothesis
b.
Definite
variabel
c. Study
literature
d. Definite
parameter
e. Definite
material and
equipment to
do
experiment
f. Make
planning
experiment

1.
Identify external
factors that
influence plant
grow based on
study literature
2. Explain the
problems can be
investigated
scintifically
3. give
argument the
theory of growth
plant
argumentasi
4. Explain
about subjective
and objective
evidence and
observation
5. Formulate the
population ,
secondary
sources and
fieldwork
6. Define about
dependent and
independent
variabel
7 Interpret
observation
result and
probability

Kognitif :

academis skills (

ordinary test,

Kuizs)

Psikomotor:

Performance

test

6 x 45

minutes

Campbell,
Biology,
Erlangga
IGCSE of
Cambridge
Alat:
Computer,
OHP,
Bahan:
Proposal
rencana
percobaan
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dan
diferensiasi.


Faktor-faktor
yang
mempengaru
hi
pertumbuhan.
Faktor-faktor
yang
mempengaru
hi
pertumbuhan,
antara lain
nutrisi, gen,
hormon, dan
lingkungan
(suhu,
cahaya)

1.2. Melaksanakan
percobaan
pengaruh
faktor luar
terhadap
pertumbuhan
tumbuhan

IGCSE:Observatio
n and Experiment
(41), Hipothesis
testing (p.24),
Controlled
experiment (p. 23)
Practical work
:Experiments on
the conditions for
germination ( p. 76
-78))

Melaksanaka
n percobaan
pengaruh
faktor luar
terhadap
pertumbuhan.

 Melaksan
akan
percobaa
n sesuai
dengan
rancanga
n,
mengama
ti dan
mengamb
il data,
mengolah
an data,
dan
menarik
kesimpula
n dengan
cermat.

Melakukan
percobaan
(merakit alat
dan bahan,
memberikan
perlakuan),
mengamati
morfologi,
anatomi daerah
pertumbuhan
ujung batang,
pangkal
akar/batang
tanaman,
menghimpun
data hasil dan
menganalisis
hasil percobaan
melalui kerja
kelompok.

o Melalukan
pengukuran
dan
pengamatan
dengan
benar

o Membuat
data tabel
pengamatan
faktor
lingkungan
selama
pengamatan
percobaan

o Membuat
data tabel
hasil
pengamatan
pertumbuha
n dengan
sistematis

o Melaporkan
data hasil
pengamatan

Jenis Tagihan:
Tugas kelompok,
performans,
ulangan.

Bentuk instrumen:
Produk, unjuk
kerja,
pengamatan
sikap, pilihan
ganda, uraian.

6 X 45’ Sumber:

Sumber:
Campbell,
Biology,
Erlangga
IGCSE of
Cambridge

Alat:
Mikroskop,
silet, kaca
penutup,
kaca objek,
pipet, gelas
kimia,
OHP/komp
uter/
LCD.

Bahan:
LKS, bahan
presentasi,
akar,
batang
tanaman
kacang-
kacangan.

1.3. Mengkomunik
asikan hasil
percobaan
pengaruh
faktor luar
terhadap

Mengkomunik
asikan hasil
percobaan.

 Pertumbu
han dan

Meyusun
laporan tertulis
hasil percobaan
pengaruh faktor
eksternal
terhadap

 Membedakan
pengertian
pertumbuhan
dan
perkembang
an

Kognitif :

academis skills (

ordinary test,

6 x 45

minutes
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pertumbuhan
tumbuhan

IGCSE : Flowering
Plant includes ;
The growth of
pollen tubes (p.
74), Seed structure
and Germination
(p. 74-75),

Perkemba
ngan

 Pengaruh
faktor
eksternal
terhadap
pertumbu
han.
Faktor luar
(cahaya,
temperatur
)

Teknik
penyajian
laporan
dan
presentasi
hasil
percobaan

pertumbuhan
tanaman.

Melakukan
seminar atau
presentasi hasil
percobaan
kelompok

 Menjelaskan
pertumbuhan
primer pada
tanaman.

 Menjelaskan
faktor-faktor
eksternal
(suhu,
cahaya) yang
mempengaru
hi
pertumbuhan
primer pada
tanaman

 Mengaitkan
pengaruh
faktor internal
(hormon,
gen) dengan
faktor
eksternal
hasil
percobaan

Melakukan
seminar/presenta
si hasil
percobaan
pengaruh faktor
luar terhadap
pertumbuhan

Kuizs)

Psikomotor:

Performance

test

4.3. Implementasi kurikulum integrasi SMA Negeri 3 Madiun.

Implementasi merupakan bentuk aktualisasi suatu kebijakan

pendidikan secara konkrit di lapangan atau pengupayaan agar rumusan

kebijakan pendidikan berlaku di dalam praktik. Sesuai dengan pendapat

Imron (2002) yang menyatakan bahwa karakteristik evaluasi kebijakan

dalampendidikan adalah mengukur apakah tujuan sudah dicapai, jika belum

apa saja hambatan dan kendalanya, jika telah tercapai apakah kualitasnya

sesuai yang diharapkan dan seterusnya, maka dari itu peneliti akan
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menganalisa implementasi kurikulum integrasi SMA Negeri 3 Madiun

sebagai berikut:

Dalam implementasi kurikulum integrasi ada beberapa hal perlu

dipersiapkan khususnya pada proses pembelajaran berlangsung.

a. Perencanaan ,perencanaan meliputi persiapan guru dalam

mempelajari kurikulum integrasi, membuat silabus, membuat RPP,

dan menyiapkan handout atau kelengkapan mengajar yang lain.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Sekolah pada

wawancara tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam implementasi

kurikulum integrasi sebagai berikut:

“ Dalam kaitannya dengan hal ini, pertama sekolah telah
melakukan pelatihan guru untuk membuat silabus, RPP dan hand
out sebelum awal tahun pelajaran, kedua melakukan sosialisasi
tentang kurikulum pada rintisan SBI kepada orang tua siswa, siswa
dan guru serta warga sekolah, dan Dinas pendidikan. ketiga,
persiapan ke dalam khususnya guru kami telah mengkursuskan
bahasa inggris dan IT guru matapelajaran yang diintegrasikan dan
melakukan kerjasama dengan dosen perguruan tinggi untuk
melakukan pendampingan kepada guru-guru tersebut. Keempat,
kami telah melakukan persiapan untuk sarana pembelajaran yang
berbasis IT dengan memasang jaringan LAN ke seluruh kelas,
memfasilitasi setiap kelas dengan OHP, VCD, TV, dan Komputer.
Kelima untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran sekolah
memfasilitasi guru untuk melakukan MGMPS tiap minggu sekali.”

Selaras dengan hal di atas, guru matapelajaran integrasi dalam

wawancara mengemukakan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam

implementasi kurikulum integrasi adalah sebagai berikut:

“ Ada banyak hal yang harus kami persiapkan antara lain pertama
syllabus integrasi untuk masing-masing tingkat kelas.Kedua,
membuat Rencana Program Pembelajaran , Handout, Worksheet
yang semua dalam bahasa inggris dan ketiga persiapan berbahasa
inggris kami sendiri untuk pembelajaran. “
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Lain halnya dengan pendapat siswa Rintisan SBI pada

wawancara tentang implementasi kurikulum integrasi sebagai berikut:

“ Yang harus kami persiapkan pertama adalah penguasaan bahasa
inggris, sebab handout, soal dan pengantar proses belajar yang
diberikan guru kebanyakan dalam bahsa inggris, kedua adalah
konsentrasi penuh dan stamina karena kami belajar mulai jam
06.45 sampai dengan jam 16.20 “

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hal-

hal yang perlu dilakukan dan dipersiapkan dalam implementasi

kurikulum integrasi SMA Negeri 3 Madiun adalah sebagai berikut :

1.Guru.

Menerima sosialisasi tentang kurikulum integrasi, mempersiapkan

perangkat pembelajaran seperti syllabus, RPP, Handout, worksheet

serta persiapan berbahasa inggirs untuk pembelajaran.

2.Siswa

Menerima sosialisasi tentang kurikulum integrasi, menyiapkan

kemampuan berbahasa inggris dan konsentrasi.

3. Sekolah

Menyiapkan sarana prasarana untuk kelengkapan proses belajar

sesuai standart criteria SBI , memfasilitasi kebutuhan guru dalam

menyiapkan perangkat pembelajaran.

4. Proses Belajar Mengajar (PBM,

terkait dengan implementasi kurikulum integrasi di SMA Negeri

3 Madiun, proses belajar mengajar merupakan kegiatan inti

dalam
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suatu lembaga pendidikan.

Menurut Usman (2006), proses belajar mengajar merupakan

suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan

siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam

situasi edukatif untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini bukan

berarti guru guru hanya menyampaikan pesan berupa materi

pelajaran, melainkan juga penanaman sikap dan nilai pada diri

siswa yang sedang belajar.

Dalam proses belajar mengajar seorang guru akan memilih metode

pembelajaran yang efektif dan tepat untuk digunakan dalam

pembelajaran.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih

metode mengajar, yaitu (1) tujuan dan fungsi pembelajaran, (2)

tingkat kematangan peserta didik, (3) Situasi dan kondisi

lingkungan, (4) Tersedianya fasilitas, kulitas dan kuantitasnya,

(5) Kompetensi professional dari guru.

SMA Negeri 3 Madiun dalam proses belajar mengajar

secara umum telah menggunakan pendekatan kontekstual yang

menitik beratkan pada pengembangan berpikir kritis, berbasis

pemecahan masalah, diskusi dan presentasi. Dalam proses

pembelajaran tidak semua materi selalu melakukan praktikum,

praktikum dilakukan pada kompetensi-kompetensi dan materi

yang memang menuntut praktikum.
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Hal ini didukung oleh wawancara dengan matapelajaran Fisika

sebagai berikut:

“ Dalam proses belajar mengajar kami menggunakan metode
mengajar bervariasi, seperti diskusi, presentasi, metode
inquiry dan discovery yang semuanya berbasis pada
pemecahan masalah. Jika ada materi yang memang harus
praktikum kami akan melakukannya, sebab tidak semua
materi menuntut adanya praktikum.Untuk membantu siswa
dalam memahami pelajaran selain menggunakan buku
pegangan pokok juga dibantu dengan handout dan
worksheet yang kami susun sendiri.”

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

proses belajar mengajar di SMA Negeri 3 Madiun dengan

menggunakan pendekatan kontekstual, dengan metode yang

bervariasi

seperti metode diskusi, presentasi yang berbasis pada pemecahan

masalah.

Selaras dengan hasil wawancara tentang kesesuaian

pelaksanaan

implementasi kurikulum integrasi dengan Wakil Kepala Urusan

Kurikulum, mengungkapkan sebagai berikut :

“ Untuk mengetahui kesesuaian kurikulum integrasi dengan
standart criteria SBI, melalui supervisi oleh kepala sekolah
pada saat proses belajar mengajar”.

Dalam kaitannya dengan supervisi, dilakukan oleh kepala

sekolah secara bergiliran tiap bulan sekali, untuk matapelajaran

integrasi pada saat proses belajar mengajar berlangsung.
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4.4. Kompetensi siswa kelas Rintisan SBI di SMA Negeri 3 Madiun

setelah mengimplementasikan kurikulum integrasi

Model dari Integrated Curriculum berdasarkan pada prinsip

Inquiri Leraning. Strategi belajar mengajar yang dipilih akan

mencerminkan tahap inquiry yang berbeda. Di bawah ini merupakan

gambaran strategi dalam Inquiry Learning. Semua unit integrasi harus

bervariasi agar dapat mengembangkan domain-domain dalam

Taksonomi Bloom dan Multiplle Intelegence siswa.

Langkah-Langkah Pembelajaran Inquiry

Tahapan Inquiry Strategi yang digunakan Contoh kompetensi yang
diperoleh dengan strategi

tersebut
2. Menemukan /

finding out
Mengamati peristiwa nyata,
membaca buku referensi,
berwawancara, melaku kan
observasi, mencari data di
Internet, koran dan lingkungan,
melakukan simulasi,
melakukan peneli tian.

Menempatkan dan
menyeleksi informasi yang
relevan. Pembuatan catatan,
mendengarkan,
membandingkan dan
membedakan, membaca,
membuat asumsi dan
prediksi, mengemukakan
kembali hasil
mendengarkan. Mengambil
kesimpulan.

Tahapan Inquiry Strategi yang digunakan Contoh kompetensi yang
diperoleh dengan strategi

tersebut

3.Klasifikasi/
Sorting out.

Pengelompokan konsep,
gambar dan kata-kata
berdasarkan kaidah tertentu.
Menyajikan data sattistik,
membuat grafik, pembuatan
model, membuat rangking,
Peta. Penyajian melalui
multimedia.

Membuat pilihan
berdasarkan kriteria
tertentu, menjelaskan,
melaporkan, meyakinkan,
mengecek dan mendesain.

4. Membuat
Kesimpulan/
Making conclution

Membuat pernyataan dari
suatu generalisasi, menyusun
konsep/ kata secara berurutan,
membuat peta konsep,melihat
kembali hasil
kerja,menjelaskan sebab
akibat.

Melakukan sintesis,
menginterpretasi
kan, mengeneralisa kan,
menafsirkan, melakukan
revisi, menyatakan kembali,
menyusunurutan peristiwa,
melakukan penelitian, dan
memberikan umpan balik
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5. Merefleksi dan
mengambil sikap/
Reflecting and
taking action

Penilaian terhadap diri, teman
sebaya dalam menempuh
pembelajaran, memetakka
pembelajar an presentasi lisan,
membuat poster, pameran dan
menulis karya tulis

Bekerja tepat waktu,
mempertimbangkan pilihan,
kerja mandiri, berbiocara
jelas, merespon suatu
pekerjaan.

Sumber: (www. Molecreek .tased. edu. au integrated/curriculum
policy. htm),

Kurikulum integrasi di SMA Negeri 3 Madiun telah

dilaksanakan

sejak tahun pelajaran 2005-2006, jadi sekarang memasuki tahun ke

tiga. Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan

kualifikasi

atau kemampuan seseorang, baik secara kualitatif maupun

kuantitatif.

Standart kompetensi yang harus dimiliki siswa meliputi

kompetensi

kognitif, afektif dan psikomotor.

Untuk mengukur kompetensi siswa, dilakukan ulangan harian

dan ulangan semester dan akhir semester. Menurut Undang-undang

system pendidik nasional, dijelaskan yang dimaksud ulangan adalah

proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi

peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk

memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar.

Terkait dengan pencapaian kompetensi, dalam wawancara

dengan wakil kepala urusan kurikulum dijelaskan sebagai berikut :
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“ Kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa Rintisan SBI
SMANegeri 3 Madiun mencakup 3 aspek yaitu aspek kognitif
(pengetahuan), aspek psikomotor (keterampilan), dan aspek
afektif (sikap) yang mengarah pada kompetensi internasional.
Untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa, dilakukan
penilaian melalui ulangan, tugas dan penilaian proses, dengan
soal-soal yang telah diintegrasikan dengan soal-soal bertaraf
internasional dari Cambridge University. Dalam penilaian ini
digunakan standart penilaian criteria, artinya dinyatakan lulus
jika memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari
criteria yang ditentukan atau biasa disebut criteria ketuntasan
Untuk criteria nilai ketuntasan minimal untuk standart
nasional adalah 75, jika diperoleh nilai kurang dari 75 artinya
belum kompeten maka perlu ada remidi atau perbaikan
,sedang jika memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan
75 artinya sudah kompeten dan tidak perlu melakukan remidi.
Namun untuk matapelajaran yang diintegrasikan, untuk
mencapai nilai ketuntasan 75 adalah berat. Maka
diperbolehkan menurunkan criteria ketuntasan dengan catatan
bahwa tiap tahun nilai ketuntasan akan naik. Untuk nilai
ketuntasan minimal ditawarkan kepada siswa sehingga nilai
minimal ketuntasan bervariasi tergantung tingkat kesulitan
matapelajaran”

Dari dokumen berupa raport siswa kelas XI IPA1 dan XI IPA2

yang merupakan siswa yang telah selama dua tahun mengalami

implementasi kurikulum integrasi, diperoleh data nilai ketuntasan

belajar minimal sebagai berikut :

TABEL 5
Data Pencapaian Kompetensi Siswa Rintisan SBI SMA Negeri 3 Madiun

Kelas X pada semester 2 Tahun pelajaran 2005-2006

MATAPELAJARAN
INTEGRASI

JUMLAH
SISWA

SKM JENIS KOMPETENSI
KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF

TDK
TUN
TAS

TUN
TAS

TDK
TUN
TAS

TUN
TAS

SKM TDK
TUN
TAS

TUN
TAS
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1. Bahasa Inggris 50 65 2 48 2 48 C 0 50
2. Biologi 50 68 0 50 0 50 C 0 50
3. Fisika 50 65 0 50 0 50 C 0 50
4. Kimia 50 65 2 48 2 48 C 0 50
5. Matematika 50 65 2 48 2 48 C 0 50
Sumber data SMA Negeri 3 Madiun

Dari data nilai raport semester 2 di atas ada, 2 siswa yang tidak

kompeten, yaitu pada matapelajaran Bahasa Inggris, Kimia dan

Matematika. Data raport semester 2 tersebut digunakan sebagai

penentu kenaikan kelas dan penjurusan/ penentuan program, sehingga

2 siswa tersebut naik tetapi masuk program IPS, sehingga pada tahun

pelajaran 2006-2007 jumlah siswa program Ilmu Pengetahuan Alam

(IPA) berjumlah 48 siswa.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Wakil Kepala

Urusan Kurikulum sebagai berikut.

“Kenaikan kelas ditentukan oleh nilai raport semester 2. Syarat
naik adalah sebagai berikut,(1) boleh ada nilai kognitif yang
tidak tuntas maksimal pada 3 matapelajaran, (2) boleh ada nilai
afektif yang mendapat C maksimal 3 matapelajaran, (3) untuk
penjurusan tidak boleh ada nilai yang tidak tuntas pada
matapelajaran cirri khas program ( IPA:
matematika,fisika,kimia dan biologi; IPS : ekonomi, geografi,
sosiologi dan sejarah ) “

TABEL 6
Data pencapaian kompetensi siswa Rintisan SBI SMA Negeri 3

Madiun Kelas XI semester 2 Tahun pelajaran 2006-2007

MATAPELAJARAN
INTEGRASI

JUMLAH
SISWA

SKM JENIS KOMPETENSI
KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF
TDK
TUN
TAS

TUN
TAS

TDK
TUN
TAS

TUN
TAS

SKM TDK
TUN
TAS

TUN
TAS

1. Bahasa Inggris 48 70 0 48 0 48 C 0 48
2. Biologi 48 65 0 48 0 48 C 0 48
3. Fisika 48 70 0 48 0 48 C 0 48
4. Kimia 48 65 0 48 0 48 C 0 48
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5. Matematika 48 65 0 48 0 48 C 0 48
Sumber data SMA Negeri 3 Madiun

Dari data diatas dapat disimpulkan semua siswa mencapai

ketuntasan belajar. Hal ini dikarenakan jika ada satu saja

matapelajaran ciri khas program tidak tuntas maka siswa tersebut tidak

naik kelas. Sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih baik lagi.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan siswa Klas XII IPA sebagai

berikut:

“Memang berat materi pelajaran cirri khas di jurusan IPA, tapi
karena sudah merupakan pilihan maka harus berusaha sekuat
tenaga agar setiap ulangan selalu tuntas sehingga pada
raportpun nilainya nilai diatas criteria ketuntasan. Jika tidak ya
tidak naik kelas”.

Lebih lanjut Ketua Program Rintisan SBI dalam

wawancaranya tentang kompetensi yang dicapai siswa rintisan

SBI menjelaskan sebagai berikut :

“Selain dari ulangan harian, tengah semester dan akhir
semester, untuk menghadapi ujian sertifikasi internasional
dilakukan tes uji coba pada siswa dengan menggunakan soal-
soal ujian sertifikasi dari periode-periode sebelumnya. Hal ini
dilakukan untuk memnuhi criteria siswa yang akan mengikuti
ujian sertifikasi harus memperoleh rekomendasi dari guru
matapelajrannya. Standart kelulusan uji coba sesuai dengan
standart criteria ketuntasan minimal matapelajaran. Namun
tidak menutup kemungkinan ada beberapa siswa yang ingin
mencoba ikut meskipun tidak direkomendasi oleh guru. . Pada
tahun pelajaran 2006-2007, siswa Rintisan SBI pada periode
ujian Mei- Juni telah menempuh ujian sertifikasi Internasional
untuk level AS (untuk MIPA) dan IGCSE (untuk Bhs. Inggris)
yang diadakan oleh Cambridge University. Untuk mengikuti
ujian tersebut dilakukan seleksi awal dengan melakukan pra
ujian sertifikasi untuk semua siswa. Untuk siswa yang
memperoleh nilai pra ujian 65 atau lebih direkomendasikan
untuk ikut ujian. Jika pada periode ini siswa tidak lulus
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(memperoreleh grade D atau E atau U), diperbolehkan
mengulang pada periode Oktober- Nopember “

Berikut dipaparkan data hasil tes uji coba sertifikasi

internasional pada siswa Rintisan SBI SMA Negeri 3 Madiun .

TABEL 7
Data Pencapaian Kompetensi Siswa Rintisan SBI SMA Negeri 3

Madiun pada Tes Uji Coba Sertifikasi Internasional dengan Soal Ujian
Internasional

No Nama Siswa Bhs.Inggris Biologi Fisika Kimia Matematika
Tulis Speak

Ing
Tulis Prak

tek
Tulis Prak

tek
Tulis Prak

tek
Tulis

1 AMANDA RESY PRAFITRA 70 72 65 67 68 70 65 67 55 _
2 AMELINA URBANUWATI 65 60 66 67 65 70 63 65 57 _
3 ARDANESWARI DYAH

PITALOKA C.R.
68 58 59 67 65 70 60 64 54 _

4 ARDI WAHYU AS ARI 65 60 55 69 65 68 60 62 50 _
5 AVI NOVIA ASTUTI 65 60 68 70 68 70 67 65 65 _
6 DANY SUHARDIYANTO 66 59 66 70 64 68 62 65 54 _
7 DESI NATALIA SOEPONO 64 68 55 66 64 65 62 64 55 _
8 DHANU ARDHITYA

NUGROHO
64 62 55 68 65 67 67 65 60 _

9 FANDI PRASETYO
NURRAKHMAN

70 70 66 70 65 70 68 67 60 _

10 HAFRILIANTIKA
RAMADHANI

76 70 75 78 70 70 69 70 68 _

11 HAVIV MURIS SAPUTRA 78 72 70 74 75 80 70 72 70 _
12 ILHAM RIDHO SETIANA

AJI
63 65 68 70 70 70 70 70 70 _

13 KHUBAY ALVIA SHONAFI 70 70 73 70 68 70 66 69 66 _
14 LAILI FITRI NI'AMITA 68 70 72 70 72 72 70 70 70 _
15 LAZUARDI BARKAH 72 70 69 70 68 70 68 69 70 _
16 LUTHFI ADITAMA 72 70 67 70 68 70 69 66 70 _
17 MOSES ISRAELSEN

SOEWARTO
75 75 72 70 69 70 70 69 68 _

18 NOOR FITRIA AZZAHRA 62 60 55 65 60 65 70 68 60 _
19 NOVITA SULISTYOWATI 62 63 68 69 67 70 70 68 65 _
20 PATRICIA TIFFANI PUTRI 68 70 63 69 68 70 68 68 62 _
21 PUJIANTO 73 70 78 75 85 85 75 78 80 _
22 RAHMATYAS ADITANTRI 64 62 68 70 66 70 66 65 64 _
23 RISA AYU RESTUNING

GUSTI
70 70 55 60 65 68 60 60 60 _

24 RIZKA WIDYANINGTYAS 63 62 52 60 66 68 60 64 58 _
25 YUDHA HANY PRASETYA 73 71 68 70 70 72 75 75 70 _
26 ZAKI MAHMUDIA MU'TI 64 62 52 67 65 68 63 65 60 _
27 ARDIANING PRATIWI 63 60 58 67 68 65 68 70 60 _
28 ARIF WAHYU WIDODO 70 70 72 72 70 70 73 70 68 _
29 AYU ALMAR 'ATUS 70 70 67 70 70 72 72 70 70 _
30 BELLA CHYNTIARA 72 75 69 70 72 70 69 70 68 __
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No Nama Siswa Bhs.Inggris Biologi Fisika Kimia Matematika
Tulis Speak

Ing
Tulis Prak

tek
Tulis Prak

tek
Tulis Prak

tek
Tulis

31 BIN HARIYATI 70 70 71 74 70 72 67 70 68
32 CHANDRA PRASTYADI 70 68 73 72 70 70 72 70 70 __
33 DEVY HARTONO 65 63 62 68 68 68 55 65 68 _
34 DWI SETYA WIBAWANTI 73 75 76 75 83 85 75 78 78 _
35 FAHMI WAHYU

RAKHMANDA
70 68 70 70 70 72 63 69 67 _

36 FRAHLEVI PRAJASARI 63 63 55 68 65 65 78 75 60 _
37 HABSARI WERDHI SETYO

WIRANTI
62 64 55 65 64 65 68 70 60 _

38 HENRY RIDHO
SYAIFULLOH

62 64 64 66 68 70 67 70 60 _

39 JHENDRA AGENG
SAMODRA

70 73 68 70 70 70 52 60 68 _

40 KATELIA MAHARANI
BEKTI PERTIWI

62 60 60 65 60 65 68 70 58 _

41 MARETA DWI AGUSTIN 61 60 62 65 62 65 62 63 59 _
42 NUR RAHMAWATI

AZIZAH
61 60 60 65 62 65 68 70 58 _

43 PUTUT TRI ANGGANA
PUTRA

70 68 68 70 68 70 73 70 69 _

44 RAHADIAN FAUZI 61 60 66 65 68 68 64 62 62 _
45 VISKA MARETTA 62 63 67 65 68 65 70 70 60 _
46 WENDY ALVEN

PRADANA
70 69 68 70 69 70 63 62 64 _

47 WILDAN SYAMSUDIN
FAHMY

73 70 77 75 70 70 73 71 69 _

48 YANO SURYA PRADANA 69 67 70 70 70 70 75 75 70 _
Sumber data SMA Negeri 3 Madiun

Dari hasil tes uji coba, oleh guru bahasa Inggris

direkomendasikan 22 siswa, tetapi yang ikut hanya 17 siswa. Untuk

matapelajaran Biologi direkomendasi oleh guru 12 siswa, tetapi

yang ikut 7 siswa. Untuk matapelajaran Fisika, direkomendasi guru

13 siswa, tetapi yang ikut 4 siswa. Untuk matapelajaran Kimia,

direkomendasi guru 16 siswa,yang ikut 3 siswa, sedangkan untuk

matematika, direkomendasi guru 11 siswa, yang ikut hanya 4 siswa.

Tentang hal di atas dijelaskan oleh Ketua Program SBI pada

wawancara sebagai berikut :
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“ Dari segi materi pelajaran ujian sertifikasi memang cukup
berat, disamping itu dari segi finasial juga berat.Hal ini
dikarenakan siswa yang ikut sertifikasi diwajibkan untuk
membayar candidate fee (uang pendaftaran) sebesar 11,7
poundsterling dan Syllabus fee (uang mata ujian) sebesar 27,8
pounsterling untuk tiap mata pelajaran. Untuk Commite fee
siswa dibebaskan dan disubsidi dari komite sekolah, sehingga
meskipun mereka kompeten dan berhak ikut karena secara
finansial tidak mampu, maka terpaksa tidak bisa ikut.”

TABEL 8
Data Hasil Sertifikasi Internasional

Siswa Rintisan SBI Periode Mei - Juni 2007

MATAPELAJARAN
INTEGRASI

JUMLAH
SISWA

PEROLEHAN NILAI
( GRADE )

A B C D E U

1. Bahasa Inggris 17 _ 2 4 4 2 0
2. Biologi 7 _ _ 1 3 2 1
3. Fisika 4 _ 1 1 _ 1 1
4. Kimia 3 _ _ _ 1 2 0
5. Matematika 4 _ 1 1 1 _ 1
U = Ungrated ( tidak ada grade )

Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi

internasional yang dicapai siswa Rintisan SBI masih jauh dari

harapan, namun sekolah akan terus berusaha agar kompetensi

internasional siswa dapat meningkat lebih baik lagi.

4.5. Kendala Penyusunan dan Pengimplementasian Kurikulum

Integrasi

Dalam menyusun kurikulum integrasi dari dua kurikulum Nasional

dan Internasional, pemilihan isi yang bermanfaat dan bermakna

merupakan hal pokok yang menjadikan kurikulum tersebut efektif

dengan tetap mengutamakan isi dari kurikulum Nasional.

Penyusunan tersebut melalui beberapa tahap yaitu:
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a. Tahap adaptasi

Pada tahap ini menentukan mata pelajaran yang diadaptasi dari

sekian beban mata pelajaran Nasional. Dalam Pagu SBI untuk

tahap awal sekolah dapat menentukan mata pelajarannya sesuai

dengan kesiapannya. Tahap awal dicanangkan yang diadaptasi

adalah mata pelajaran Bahasa Inggris, Biologi, Fisika, Kimia dan

Matematika. Kemudian menentukan level kurikulum Internasional

yang sesuai dengan tingkatan usia siswa.

Ada beberapa level untuk setingkat SMP dan SMA yaitu O level,

IGCSE level, AS level, dan A level. Level-level tersebut

didasarkan pada usia siswa. Untuk setingkat SMA adalah level

IGCSE, AS level dan A level. IGCSE untuk siswa berusia antara

15 sampai 16 tahun atau kelas X, untuk AS level untuk usia 16

sampai 17 tahun atau kelas XI dan A level untuk usia 17 sampai 19

tahun atau kelas XII. AS level merupakan tahapan untuk menuju

pada A level.

b. Tahap pemetaan ( mapping )

Pada tahap ini menentukan pada semester berapa suatu

kompetensi diberikan, dengan pedoman pada kurikulum Nasional.

c. Tahap pengintegrasian materi

Pengintegrasian materi dilakukan lintas matapelajaran maupun

dalam satu matapelajaran tertentu. Pada tahap ini melakukan

pemilahan dan pengintegrasian kompetensi dasar dan materi.
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Pengintegrasian lintas meta pelajaran dilakukan agar tidak terjadi

overlapping antar matapelajaran.

d. Tahap penyusunan program

Merupakan tahap penyusunan program tahunan dan program semester.

e. Tahap penyususnan syllabus

Dari mapping yang telah disusun guru melakukan penyusunan

syllabus yang merupakan garis besar g proses pembelajaran yang

akan dilakukan.

f. Tahap penyusunan rencana pembelajaran

Pada tahap ini guru membuat perencanaan pembelajaran, menyusun

modul ataupun handout dengan beberapa model pembelajaran dengan

multi player yang memenuhi Taksonomi Bloom dan teori Multiple

Intellegence.

Kurikulum terintegrasi sesungguhnya merupkan cara untuk mengajar

siswa dalam rangka mengusahakan meniadakan batas antara mata

pelajaran dan membuat belajar lebih bermakna bagi siswa. Penyusunan

kurikulum ini adalah untuk mengajarkan tentang organisasi bahwa

siswa dapat mengidentifikasi apa yang ada lingkungan, kehidupan di

sekolah atau lebih tradisionil lagi mempelajari mitos atau legenda.

Walaupun itu dalam penyusunan dan pengimplementasian kurikulum

integrasi tidak sedikit kendala dan tantangan yang dihadapi.
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Sesuai dengan hasi wawancara yang telah dihasilkan dapat peneliti

uraikan bahwa untuk menyusun ada pengarahan dari kepala sekolah,

waka kurikulum dan ketua program SBI tentang : (1) teknik

penyusunannya yaitu (a) dilakukan analisis tujuan pembelajaran antara

kurikulum dari BSNP dan dari CIE ( Cambridge ), (b)

Mengintegrasikan kompetensi-kompetensi yang sama dan

menambahkan kompetensi yang ada di CIE ke Nasional jika belum

ada, (c) Mengatur sistematika materi secara runtut, (d) Menjabarkan

kompetensi kompetensi tersebut ke dalam indikator-indikator, (e)

Merumuskan pengalaman pembelajaran yang mengarah pada cara

berpikir kritis dan analitis. (2) tentang komponen yang harus ada

dalam syllabus yang sesuai dengan ketentuan BSNP yaitu (a) identitas

sekolah, (b) standart kompetensi, (c) kompetensi dasar, (c) materi

pokok, (d) indikator, (e) pengalaman belajar, (penilaian, (f) Alokasi

waktu, (g) Sumber/ Alat belajar. (3) Untuk syllabus dibuat dalam

bentuk matrik. Untuk tujuan pembelajaran dapat dipisahkan dalam

matrik tersendiri atau disatukan dalam satu matrik.

Sedangkan kendala - kendala yang dihadapi dalam menyusun

dan mengimplementasikan kurikum integrasi di SMAN 3 Madiun yang

dapat peneliti uraikan dari beberapa hasil wawancara, antara lain : (a).

Keterbatasan kemampuan pemahaman berbahasa inggris sehingga

penyusunan silabus dibuat bertahap, tahun pertama kelas X, tahun ke

dua kelas XI dan tahun ketiga kelas XII, (b) Waktu yang diperlukan
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cukup lama, (c) Materi di kurikulum nasional terlalu luas dan kurang

mendalam sedang kurikulum internasional luas dan sangat mendalam,

(d) Pengalokasian waktu belajar lebih banyak, ( e) Keterbatasan buku

referensi guru.

Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh salah satu responden,

(Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum) bahwa:

“Ada beberapa kendala antara lain : (a) materi menjadi lebih sarat, (b)
materi yang sulit, pemberian materi dalam bahasa Indonesia, untuk
meminimalkan salah persepsi, (c) dengan materi yang detail guru harus
belajar dari banyak referensi khususnya referensi yang diterbitkan oleh
Cambridge, (d) Kemampuan bahasa inggris siswa yang belum
maksimal, (e) guru harus membuat handout pada setiap materi dalam
bahasa inggris, (f) kurangnya referensi untuk siswa”

Sedangkan syllabus yang disusun hanya matapelajaran bahasa

Inggris, Matematika, Biology, Fisika dan Kimia, lebih lanjut Ketua

Program rintisan SBI mengatakan:

“Untuk tahap rintisan ini yang diadaptasikan adalah Bahasa Inggris
dan hard science dengan alasan bahwa untuk mata pelajaran-mata
pelajaran di atas nantinya akan dilakukan sertifikasi internasional dan
mata pelajaran tersebut sifatnya sangatlah universal atau umum,
sehingga siswa diharapkan tidak begitu mengalami kesulitan
nantinya jika mereka mengikuti sertifikasi internasional”.

Dalam hal ini syllabus disusun oleh guru masing-masing

kelompok mata pelajaran secara bersama-sama. Berkaitan dengan

proses penyusunan kurikulum ini, seperti yang telah didapatkan dari

hasil wawancara dengan guru-guru yang ikut menyusun kurikulum

integrasi dapat disimpulkan bahwa sangat berat untuk menyusun

kurikulum integrasi. Hal ini disebabkan karena: (1) Kemampuan
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pemahaman dalam bahasa Inggris sangat kurang, (2) Waktu yang

diperlukan cukup lama, (3) Materi di kurikulum nasional terlalu luas

dan kurang mendalam sedang kurikulum internasional luas dan sangat

mendalam, (4) Pengalo kasian waktu belajar lebih banyak, (5)

Keterbatasan buku referensi guru.

Selain itu, upaya untuk tingkat mutu pendidikan juga terus

dilakukan dengan makalah penyempurnaan kurikulum yang telah

dilakukan berulang kali. Meskipun pihak sekolah/guru memiliki

kebebasan untuk menyusun program pendidikan sesuai dengan

kebutuhan dan potensi yang ada, namun masih banyak sekolah/guru

yang tidak mampu untuk menyusun kurikulum sendiri walaupun sudah

diberikan acuan berupa standar isi dan standar kompetensi.

Dalam penyusunan dan pengimplementaian kurikulum

integrasi tidak sedikit kedala yang dihadapi oleh SMA Negeri 3

Madiun sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Adapun

kendala tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Kepala

Urusan Kurikulum dan Ketua Program SBI sebagai berikut :

Pertama: tidak adanya dokumen kurikulum yang diadaptasi sebagai
contoh, dari pembuat kebijakan.
Kedua : tidak adanya ketentuan kurikulum internasional yang akan
diadaptasi dan level kurikulum yang akan diadaptasi.
Ketiga : tidak adanya petunjuk yang baku dalam penyusunan
kurikulum dari pembuat kebijakan
Keempat : keterbatasan guru dalam penguasaan bahasa Inggris,
sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami isi
dan materi kurikulum dari Cambridge University
Kelima : dalam standart isi hanya berisi standart kompetensi dan
kompetensi dasar, indicator tiap-tiap kompetensi dasar guru harus
menjabarkan dan mengintegrasikan dengan indicator internasional.
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Keenam : memahami kedalaman materi yang diminta oleh kurikulum
internasional.
Ketujuh : keterbatasan buku referensi internasional baik untuk guru
maupun siswa.
Kedelapan : keterbatasan sekolah dalam menyediakan sarana
pembelajaran yang berbasis ICT sesuai tuntutan kurikulum
internasional.
Kesembilan : keterbatasan waktu guru untuk mempelajari dan
menyiapkan perangkat pembelajaran yang dituntut oleh standart
criteria SBI.

Lebih lanjut Wakil Kepala Urusan Kurikulum menjelaskan bahwa :

“ Dalam implementasi kurikulum integrasi kendala yang dijumpai
adalah keterbatasan kemampuan berbahasa inggris siswa dalam
memahami handout maupun literature “

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

kendala yang dihadapi oleh SMA Negeri 3 Madiun dalam menyusun

dan mengimplementasikan kurikulum integrasi, sebagai wujud

implementasi dari suatu kebijakan adalah tidak adanya kejelasan

petunjuk dan arahan tentang kurikulum adaptasi dan mekanisme

adaptasi dan integrasinya, kurang siapnya pemerintah sebagai pembuat

kebijakan sehingga terkesan terburu-buru dan asal-asalan, tidak adanya

dokumen kurikulum adaptasi yang dapat dipakai sebagai contoh dan

acuan penyusunan kurikulum integrasi, sehingga tidak menutup

kemungkinan tiap sekolah melakukan pengadaptasian dan

pengintegrasian sesuai pemahaman masing-masing. Keterbatasan

sumber daya manusia dalam hal ini guru, yang telah lama terbuai

dengan proses pembelajaran yang cenderung monoton dan tradisionil,

sulit untuk mengubah mind set guru untuk lebih kreatif dan inovatif,

enggan belajar ICT, enggan berlatih berbahasa inggris dan mengubah
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teknik pembelajaran. Siswa masuh perlu penjelasan dalam bahasa

Indonesia pada materi-materi yang merasa sulit, perlu dibimbing untuk

memahami handout, literature maupun worksheet. Sarana

pembelajaran yang kurang mencukupi jumlahnya.

4.6. Solusi dalam Mengatasi Kendala- Kendala yang Dihadapi

Dalam proses menyusun desain kurikulum, pendidik harus

sadar bahwa dalam mendesain dan mengimplementasikan kurikulum

pihak SMAN 3 Madiun tetap berpegang pada elemen penting yaitu

siswa yang meliputi kebutuhan siswa dan relevansi dari kurikulum

yang didesain dengan kebutuhan siswa saat ini, mendasari proses

pengintegrasian kurikulum. Ada beberapa langkah dalam

pengembangan kurikulum sesuai dengan hasil wawanara dengan salah

satu informan (Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum), bahwa:

“Langkah langkah pengembangan kurikulumnya dengan cara
pengembangan dari yang sederhana ke arah yang kompleks: (1)
Membuat perbandingan antara kurikulum nasional dengan
internasional (BSNP ) untuk tujuan pembelajarannya, (2) Menyusun
secara runtut urutan materi dari yang sederhana ke yang komplek, (3)
Menjabarkan kompetensi dasar BSNP dalam indikator-indikator, (4)
Mengidentifikasi indikator- indikator dari kurikulum Cambridge, (5)
Mengintegrasikan kedua indikator sehingga menjadi satu kesatuan, (6)
Menyusun syllabus integrasinya”

Untuk syllabus integrasi dari 5 mata pelajaran tersebut sudah

masuk dalam KTSP sekolah yang secara resmi mulai digunakan tahun

pelajaran 2007-2008, walaupun terkadang banyak kendala yang

dihadapi dalam proses penyusunan dan pengimplemetasian kurikulum.
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Oleh karena itu untuk mengatasi kurangnya referensi untuk

siswa maka guru memuat handout / modul berbahasa inggris dengan

bantuan dosen pendamping dari PTN dan untuk membiasakan

pembelajaran dalam bahasa inggris team teaching ditambah dengan

dosen dari PTN yang memang telah memiliki kualifikasi berbahasa

inggris dengan lancar dan baik.

Prinsip yang paling umum dan paling esensial yang dapat

diambil dari teori konstruktivistik adalah guru merancang

pembelajaran dimana siswa memperoleh banyak pengetahuan di luar

sekolah (kelas). Menurut pandangan konstruktivism, pengetahuan

bukan merupakan kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang

dipelajari, melainkan merupakan bentukan kognitif seseorang terhadap

obyek, pengalaman maupun lingkungannya. Pembentukan

pengetahuan dilakukan secara terus menerus oleh seseorang yang

setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-

pemahaman baru.

Dalam setiap kegiatan tidak lepas dari kndala – kendala,

tetapi harus dicari solusinya. Demikian juga halnya dengan kendala-

kendala yang ditemui SMA Negeri 3 Madiun dalam menyusun dan

mengimplementasikan kurikulum integrasi, harus dicari solusinya agar

sebagai pelaksana kegiatan tetap dapat melaksanakan kebijakan yang

dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional. Solusi – solusi tersebut
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seperti yang dituturkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Madiun dalam

wawancara sebagai berikut :

“ SMA Negeri 3 Madiun telah melakukan beberapa langkah dalam
menghadapi pelaksanaan sebagai Rintisan SBI antara lain : (1) untuk
menyiapkan SDM guru telah dilakukan pelatihan computer dan kursus
bahasa inggris khusus pada guru science dan matematika yang telah
masuk tahun kedua, (2) untuk kelancaran penyusunan kurikulum
integrasi dan membantu pemahaman guru tentang kurikulum
Canbridge serta untuk melatih kelancaran bahasa inggris guru, SMA
Negeri 3 Madiun melakukan kerjasama dengan beberapa dosen dari
Perguruan Tinggi Negeri untuk melakukan pendampingan dan sebagai
konsultan dari guru science dan matematika, (3) Melakukan
penyusunan kurikulum integrasi dengan berpedoman pada teori dan
prinsip pengembangan kurikulum yang sesuai, (4) memberikan
keleluasaan kepada guru untuk merumuskan indicator yang sesuai
dengan tujuan yang hendak dicapai, (5) melengkapi buku-buku
referensi untuk guru dan siswa dari Cambridge University Press, (6)
melengkapi tiap kelas dengan kompputer dan LCD serta jaringan
LAN, (7) memberikan beban mengajar yang tidak terlalu berat pada
guru yang mengajar di kelas Rintisan SBI, (8) Memberikan
penghargaan khusus pada guru bahasa Inggris dan science dan
matematika berupa insentif tertentu, (9) memberlakukan English day
pada seluruh warga sekolah khususnya siswa. ”
Kendala tidak adanya dokumen kurikulum yang diadaptasi sebagai
contoh, dari pembuat kebijakan, solusi yang dilakukan yaitu dengan
melakukan bencmark ke negara-negara tetangga untuk mempelajari
dokumen kurikulumnya untuk menjadi pertimbangan.
Kendala tidak adanya ketentuan kurikulum internasional yang akan
diadaptasi dan level kurikulum yang akan diadaptasi solusi melakukan
kerja sama dengan Cambridge University untuk menjadi ” Centre”
sehingga kita dapat mengadaptasi kurikulumnya sekaligus menjadi
sekolah yang dipercaya untuk melaksanakan ujian sertifikasi
internasional sendiri .
Kendala tidak adanya petunjuk yang baku dalam penyusunan
kurikulum dari pembuat kebijakan.
Solusi melakukan studi literatur tentang kebijakan diversivikasi
kurikulum dan teori serta landasan
pengembangan kurikulum.
Kendala keterbatasan guru dalam penguasaan bahasa Inggris,
sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami isi
dan materi kurikulum dari Cambridge University.
Solusi melakukan kerja sama dengan dosen PTN sesuai dengan
matapelajaran dan memiliki kompetensi berbahasa iinggris yang baik.
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Pendampingan dilakukan selama penyususnan kurikulum maupun
implementasinya dalam pembelajaran.
Kendala dalam standart isi hanya berisi standart kompetensi dan
kompetensi dasar, indikator tiap-tiap kompetensi dasar, guru harus
menjabarkan dan mengintegrasikan dengan indikator internasional.
Solusi untuk kompetensi dasar yang sama dengan materi yang sama
maka indikator menyesuaikan dengan indikator yang terdapat pada
kurikulum Nasional tahun 2004.
Kendala memahami kedalaman materi yang diminta oleh kurikulum
internasional.
Solusi dengan melakukan pendampingan oleh dosen dari PTN
Kendala keterbatasan buku referensi internasional baik untuk guru
maupun siswa.
Solusi pembelian buku referensi untuk guru dan siswa secara bertahap
setiap tahun dianggarkan.
Kendala keterbatasan sekolah dalam menyediakan sarana
pembelajaran yang berbasis ICT sesuai tuntutan kurikulum
internasional.
Solusi melengkapi secra bertahap sarana pembelajaran berbasis ICT
dan dianggarkan setiap tahun. Dalam rencana tahunan tercapai 100%
pada tahun 2008/2009.
Kendala keterbatasan waktu guru untuk mempelajari dan menyiapkan
perangkat pembelajaran yang dituntut oleh standart criteria SBI.
Solusi untuk guru matapelajaran yang diintegrasikan diberikan beban
mengajar maksimal 18 jam pelajaran per minggu, dan diwajibkan
mengikuti MGMP RSBI se Jawa Timur untuk sharing dengan sekolah
lain.
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BAB V
PENUTUP

5.1 . Kesimpulan

1. Secara umum tujuan, isi, strategi dan organisasi kurikulum integrasi telah

sesuai dengan kurikulum internasional yang diadaptasi yaitu kurikulum

dari Cambridge University dan telah sesuai dengan ketentuan standart

criteria SBI, bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional

yang diadaptasikan dengan kurikulum internasional.

2. Model pengembangan kurikulum integrasi menganut prinsi pengembangan

The grass root model dan the demonstration model, sebab kurikulum

integrasi disusun berdasarkan inisiatif dan upaya pengembangan dari

sekolah, sebagai bentuk implementasi suatu kebijakan. Selain itu

kurikulum integrasi yang disusun oleh SMA Negeri 3 Madiun hanya dan

masih berlaku untuk lingkup SMA negeri 3 Madiun.

3. Implementasi kurikulum integrasi mempunyai sasaran adalah siswa,

sebagai obyek yang menerima implementasi kebijakan, guru sebagai

pelaksanan kebijakan, dan lembaga dalam hal ini sekolah, sebagai

fasilitator dalam menyiapkan sarana pembelajaran dan memfasilitasi

semua kebutuhan guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

4. Kompetensi siswa

Untuk mengukur kompetensi siswa digunakan nilai hasil belajar siswa

yang menggunakan standart kriteria yaitu standart ketuntasan minimal.

Dari hasil belajar maupun uji coba sertifikasi, kompetensi yang dicapai

siswa baik kognitif, afektif dan psikomotor belum maksimal, hal ini dapat
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dilihat dari : (a) penentuan SKBM masih ada yang di bawah ketentuan

SKBM nasional, ( b) dari hasil tes uji coba sertifikasi masih banyak siswa

yang kurang kompeten. Sehingga dapat dikatakan masih jauh dari standart

criteria yang ditentukan oleh Rintisan SBI

5. Dalam penyusunan dan pengimplementasian kurikulum integrasi terdapat

kendala-kendala yaitu: (a) kurang siapnya pembuat kebijakan dalam

memfasilitasi kebijakan yang dibuat, (b) kurangnya dukungan pemerintah

daerah tingkat I maupun tingkat II dalam memfasilitasi operasional dari

program tersebut, (c) kurangnya motivasi guru untuk melakukan inovasi

pembelajaran dan pembaharuan pendidikan, (d) kurangnya kompetensi

guru dalam bidang bahasa inggris dan TIK, (e) kurang lengkapnya sarana

pembelajaran sesuai kriteria internasional, (f) kurangnya dukungan

masyarakat terhadap program tersebut.

6. Dibutuhkan solusi agar sebagai pelaksana kegiatan tetap dapat

melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan

Nasional. Solusi – solusi tersebut adalah (1). Dilakukan pelatihan

komputer dan kursus bahasa inggris khusus pada guru science dan

matematika, (2) Kerjasama dengan beberapa dosen dari Perguruan Tinggi

Negeri untuk melakukan pendampingan, (3) Melakukan penyusunan

kurikulum integrasi dengan berpedoman pada teori dan prinsip

pengembangan kurikulum yang sesuai, (4) memberikan keleluasaan

kepada guru untuk merumuskan indicator yang sesuai dengan tujuan yang

hendak dicapai, (5) melengkapi buku-buku referensi dari Cambridge
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University Press, (6) melengkapi tiap kelas dengan kompputer dan LCD

serta jaringan LAN, (7) memberikan beban mengajar yang tidak terlalu

berat pada guru yang mengajar di kelas Rintisan SBI, (8) Memberikan

penghargaan khusus pada guru bahasa Inggris dan science dan matematika

berupa insentif tertentu, (9) memberlakukan English day pada seluruh

warga sekolah khususnya siswa.

5.2. Saran
Dengan memperhatikan hasil penelitian tentang Model Kurikulum

Integrasi Pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMA Negeri 3

Madiun, maka di sarankan agar:

1. Sufisiensi yaitu pengembangan kurikulum integrasi yang memunculkan

terobosan inovatif untuk membuat ketersediaan dan keterbukaan dengan

paradigma pendidikan masa kini, dimana perubahan sosial sebagai suatu

keniscayaan.

2. Efisiensi yaitu pendidikan di SMA Negeri 3 Madiun yang memunculkan

terobosan inovatif untuk membuat program pendidikan yang

berprespektif masa depan.

3. Fasilitas yaitu sarana pendidikan yang memunculkan terobosan inovatif

yang menyangkut secara langsung kepentingan para peserta didik dari

tiga parameter ini maka pihak sekolah diharapkan dapat terhindar dari

penafsiran yang kolot di dalam memaknai pendidikan saat ini.



168

DAFTAR PUSTAKA

Ary, Donald, 2002. Introduction to research in education (six edition).
Wadsworth: Thomas Learning

Bhodgan RC dan Biklen SK. 1983. Qualitative Research For Education and
lntroduclion to Theory ang Melhode. Beston, Allyn and Bacon, Inc.

Conny Setiawan, 1990. Prespeklif Pendidikan Anak Berbakat. Jakarta Gramedia
Widiasarana ;

Curtis, Finch R. John. R. Crungklton. Curriculum Development in Vocational
and Tehnical Education. Boston London Sydny Toronto.

Depdiknas, 2007. Panduan Penyelenggaraan Rintisan SMA Bertaraf
lnternasional.

Dunn William N, 2003. Pengantar Analisis kebijakan Publik. Gadjah Mada
University Press

Faisal Sanapiah. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif, Hakekat Beserta
Karakteristik dan Variasi. Malang : Universitas Negeri Malang

Geogle, 2007. Integrated Curriculum. wwv.n wrel.org/scpd/sirs/8/c.016.html.

Geogle,2007. Integrated Curiculum. www.n Wrel. Grg/ sdrs/ areas/ issu/ students/
earlycld /ea51k7. Htm

Geogle, 2007. Integrated Curriculum pilicy. www,n nole creek. tased, edu, au/
polycy. Htm

Geogle, 2007. Language across the curriculum. Language across the curriculum
at WRL.htm

Hafili L,adjid, 2005. Pengemhangan kurikulum menuju kurikulum berhasis
kompetensi Jakarta. Quantum Teaching;

Hamidi, 2004, Metode penelitian Kualitatif. Malang Universtas Muhammadiyah
Malang

Jerome S. Acaro, 2006. Pendidikan berbasis Mutu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Lexey J Moleong,. 2001 Metodologi Penelilian Kualitatif. Bandung.: Remaja
Rosdakarya.

http://r.john.r.cntngklton.curriculum/
http://wrel.org/scpd/sirs/8/c.016.html
http://berha.si/


169

Nana Sudjana, 2002. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah.
Bandung. Sinar Baru Algensindo offset

Nasution, 2005. Asas-asas kurikulum. Jakarta Bumi Aksara.

Noeng Muhajir, 2004. Metode Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research,
integrasi penelitian, kebijakan dan perencanaan. Yogyakarta
Rakesarasin

Noeng Muhadjir, 1992. Perencanaan dan Kehijakan Pendidikcrn. Jakarta. Dit.
Jen Dikti B3TK Dekdikbud

Oemar Hamalik, 1990. Pengembangan kurikulum (dasr-dasar dan
pengembangannya) Bandung Mandar Maju

Pratt David, 1980. Curriculum Design and Development Theory Practice. Raban
William B. 1960. Moem Elementary School New Chicago. Holt.
Rinehart and Winston

Rawlinsonb, J.J. 1976. Berpikir kreatif dan Brainstorming. Jakarta: Lembaga
pendidikan dan pembinaan magement

Saylor. Y. Galen dan William A. Alexander, 1966. Curriculum Planning for
Modern School. New York Holt Richaet ang Winston

Solichin, A. W. Analisis kebijakan dari formulasi ke Implementasi kebijakan
negara, Jakarta Bumi Aksara

Sonhadji, Ahmad, 1994. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data Dalam peneltian
Kualitatif (Dalam buku Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu
Sosial Keagamaan). Penerbit Kalimasahada Press Malang

Sudarwan Damin,2000. Pengantar studi penelitian kebijakan, pendekatan
kualitatif, kualitatif dan R&D Bandung Alfa Beta

Syafaruddin Anzizhan, 2004. Sistem pengembalian Keputusan. Jakarta: Grafindo

Zamroni, 2006. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: BIGRAF
Publishing.

http://anuli.ca/


170

Lampiran 1: Instrumen wawancara

Responden : Kepala Sekolah

Pedoman wawancara

Daftar Pertanyaan :

1. Adakah kriteria tertentu untuk menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional ?

2. Bagaimana kesiapan SMA Negeri 3 Madiun dalam menyiapkan diri

sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ?

3. Usaha-usaha apa yang telah dilakukan SMA Negeri 3 Madiun dalam

melaksanakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ?

4. Seperti apa gambaran kompetensi target profil siswa SBI dengan

mengimplementasikan kurikulum integrasi yang menyangkut:

kompetensi kognitif, psikomotoris dan kompetensi afektifnya ?

5. Hal-hal apa yang perlu dilakukan dalam implementasi kurikulum ?

6. Hal-hal apa yang harus dipersiapkan dalam implementasi

kurikulum integrasi ?
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7. Kendala-kendala apa yang ditemui selama penyusunan dan

pengimplementasin kurikulum integrasi di SMA Negeri 3

Madiun

8. Solusi–solusi apa digunakan dalam penyusunan dan

pengimplemetasian kurikulum integrasi ?
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Lampiran 2 : Pedoman wawancara

Responden : Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum

Pedoman wawancara

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana tahapan yang dilakukan dalamh menentukan

matapelajaran yang diintegrasikan ?

2. Bagaimnana kurikulum integrasi diuji cobakan pada kelas

rintisan SBI ?

3. Untuk kurikulum Internasional yang diadaptasi, menggunakan kurikulum

yang mana ?

4. Apa dasar atau alasan memilih kurikulum tersebut ?.

5. Apakah istilah kurikulum yang diadaptasikan?.

6. Bagaimanakah prinsip pengembangan kurikulum integrasi yang

diterapkan?

7. Dalam penyusunan kurikulum integrasi tersebut siapa sajakah yang

terlibat?
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8. Bagaimanakah langkah-langkah pengembangan kurikulumnya ?

9. Apakah kurikulum tersebut sudah dimasukkan dalam KTSP yang disusun

tahun ini ?.

10.Bagaimana kesesuaian pelaksanaan implementasi kurikulum

integrasi ?

11.Bagaimana cara mengukur pencapaian kompetensi peserta didik

secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk

memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar ?

12.Bagaimana syarat dan penentuan dalam kenaikan kelas ?

13.Seperti apa kompetensi yang dicapai siswa rintisan SBI ?

14.Seperti apa gambaran kendala dalam penyusunan dan

pengimplementaian kurikulum integrasi ?
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Lampiran 3 : Pedoman wawancara

Responden : Ketua Program Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional

Pedoman wawancara

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana model pengembangan kurikulum integrasi di SMA Negeri 3

Madiun yang menyangkut: orientasi, pendekatan, dan pelaku penyusunan

kurikulum serta prinsip dan prosedur pengembangan kebijakan kurikulum

integrasi SMA Negeri 3 Madiun ?

2. Bagimana prosedur penyusunan kurikulum integrasi dimulai

sejak SMA Negeri 3 Madiun ditunjuk sebagai Rintisan SBI

pada tahun pelajaran 2005-2006 ?

3. Bagaimana gambaran materi pelajaran ujian sertifikasi ?

4. Untuk mengadaptasi kurikulum dari Cambridge University, adakah syarat

syarat tertentu yang harus dipenuhi ?

5. Adakah keuntungan bekerjasama dengan Cambridge University?

6. Bagaimanakah dengan program ujian sertifikasi Internasional yang

merupakan program plus dari Rintisan SBI ?
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7. Adakah syarat khusus bagi siswa yang akan mengikuti

8. Dalam penyusunan kurikulum integrasi tersebut siapa saja yang terlibat?

9. Bagaimanakah langkah-langkah pengembangan kurikulumnya ?

10. Apakah kurikulum tersebut sudah dimasukkan dalam KTSP yang disusun

tahun ini ?

11. Bagaimana standart kriteria yang ditetapkan untuk SBI menyangkut:

tujuan, isi, strategi dan organisasi kurikulum integrasi di SMA Negeri 3

Madiun ?

12. sasaran, apa yang diimplementasikan, cara pengimplementasian dan

sarana prasarana apa yang diperlukan dalam implementasi kurikulum

integrasi di SMA negeri 3 Madiun
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Lampiran 4 : Pedoman wawancara

Responden : Guru matapelajaran Bahasa Inggris

Pedoman wawancara

Daftar Pertanyaan :

1. Untuk mengajar pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional apakah

saudara sebagai guru matapelajaran dituntut menyusun kurikulum

sendiri ?

2. Apakah sebelum saudara menyususn kurikulum tersebut ada

pengarahan atau petunjuk dari Sekolah ?.

3. Bagaimanakah teknik penyusunan kurikulum yang saudara lakukan?

4. Kendala-kendala apakah yang saudara temui dalam proses penyusunan

kurikulum tersebut?

5. Apakah kurikulum yang saudara susun diterapkan di kelas yang

saudara ampu?

6. Adakah kendala-kendala dalam menerapkan kurikulum tersebut dalam

proses pembelajaran ?

7. Adakah kekuatan atau kelebihan dari kurikulum yang saudara susun

tersebut ?
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Lampiran 5 : Pedoman wawancara

Responden: Guru matapelajaran Matematika

Pedoman wawancara

Daftar Pertanyaan :

1. Untuk mengajar pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional apakah

saudara sebagai guru matapelajaran dituntut menyusun kurikulum

sendiri ?

2. Apakah sebelum saudara menyususn kurikulum tersebut ada

pengarahan atau petunjuk dari Sekolah ?.

3. Bagaimanakah teknik penyusunan kurikulum yang saudara lakukan?

4. Kendala-kendala apakah yang saudara temui dalam proses penyusunan

kurikulum tersebut?

5. Apakah kurikulum yang saudara susun diterapkan di kelas yang

saudara ampu?

6. Adakah kendala-kendala dalam menerapkan kurikulum tersebut dalam

proses pembelajaran ?

7. Adakah kekuatan atau kelebihan dari kurikulum yang saudara susun

tersebut ?
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Lampiran 6 : Pedoman wawancara

Responden : Guru matapelajaran Fisika

Pedoman wawancara

Daftar Pertanyaan :

1. Untuk mengajar pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional apakah

saudara sebagai guru matapelajaran dituntut menyusun kurikulum

sendiri ?

2. Apakah sebelum saudara menyususn kurikulum tersebut ada

pengarahan atau petunjuk dari Sekolah ?.

3. Bagaimanakah teknik penyusunan kurikulum yang saudara lakukan?

4. Kendala-kendala apakah yang saudara temui dalam proses penyusunan

kurikulum tersebut?

5. Apakah kurikulum yang saudara susun diterapkan di kelas yang

saudara ampu?

6. Adakah kendala-kendala dalam menerapkan kurikulum tersebut dalam

proses pembelajaran ?
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7. Adakah kekuatan atau kelebihan dari kurikulum yang saudara susun ?

8. Apakah pembelajaran semua materi selalu melakukan
praktikum ?
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Lampiran 7 : Pedoman wawancara

Responden : Guru matapelajaran Kimia

Pedoman wawancara

Daftar Pertanyaan :

1. Untuk mengajar pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional apakah

saudara sebagai guru matapelajaran dituntut menyusun kurikulum

sendiri ?

2. Apakah sebelum saudara menyususn kurikulum tersebut ada

pengarahan atau petunjuk dari Sekolah ?.

3. Bagaimanakah teknik penyusunan kurikulum yang saudara lakukan?

4. Kendala-kendala apakah yang saudara temui dalam proses

penyusunan kurikulum tersebut?

5. Apakah kurikulum yang saudara susun diterapkan di kelas yang

saudara ampu?

6. Adakah kendala-kendala dalam menerapkan kurikulum tersebut

dalam proses pembelajaran ?

7. Adakah kekuatan atau kelebihan dari kurikulum yang saudara susun ?
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Lampiran 8 : Pedoman wawancara

Responden : Guru matapelajaran Biologi

Pedoman wawancara

Daftar Pertanyaan :

1. Untuk mengajar pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional apakah saudara

sebagai guru matapelajaran dituntut menyusun kurikulum sendiri ?

2. Apakah sebelum saudara menyususn kurikulum tersebut ada pengarahan atau

petunjuk dari Sekolah ?.

3. Bagaimanakah teknik penyusunan kurikulum yang saudara lakukan?

4. Kendala-kendala apakah yang saudara temui dalam proses penyusunan

kurikulum tersebut?

5. Apakah kurikulum yang saudara susun diterapkan di kelas yang saudara

ampu?

6. Adakah kendala-kendala dalam menerapkan kurikulum tersebut dalam proses

pembelajaran ?

7. Adakah kekuatan atau kelebihan dari kurikulum yang saudara susun tersebut?.
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Lampiran 9: Angket untuk Siswa

Untuk menganalisa ketercapaian Target profil siswa dengan menerapkan

kurikulum integrasi maka peneliti menyusun angket untuk siswa.

1. Untuk mengungkap profil siswa sebagai : Siswa yang memiliki Integritas

Moral yang tinggi dan sebagai individu yang bertanggung jawab, maka

kami menggunakan angket untuk test kepribadian oleh Peter Lauster

sebagai berikut :

Petunjuk : Bacalah tiga puluh dua kalimat ini dengan teliti : Tunjukkan

dalam skala yang diberikan berapa sering saudara memikirkan setiap

persoalan .

Contoh : Saya tidak begitu respek terhadap program Sekolah

Saya berpikir tak jarang kadang sering sangat sering

Seperti ini pernah kadang
0 1 2 3 4

Jika saudara kadang-kadang berpikir seperti ini maka anda harus
memberi tanda pada nomer 2.

1. Banyak tugas yang saya kerjakan sekaligus

Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

2. Saya harus menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu

Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

3. Saya ingin berprestasi untuk institusi saya

Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

4. Saya kecewa manakala tidak dapat berprestasi untuk diri saya dan institusi
saya
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Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

5. Saya berserah diri pada setiap kegagalan yang saya alami
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

6. Saya selalu berargumentasi pada saat institusi saya mendapatkan sinisme

Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering

Seperti ini 0 1 2 3 4

7. Saya ingin orang lain memberikan penilaian yang obyektif terhadap
kemampuan saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

8. Saya prihatin / empaty pada kegagalan yang menimpa sahabat saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

9. Saya ingin orang memberikan dorongan lebih banyak pada saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

10. Saya kuatir tentang masa depan
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

11. Banyak orang sangat tidak menyukai saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

12. Saya kurang bersemangat dan inisiatif dibanding orang lain

Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

13. Orang lain lebih cakap dari saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

14. Saya ingin kemajuan pada semua bidang
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3
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15. Saya ingin mempunyai kepercayaan pada diri sendiri yang lebih besar
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

16. Saya ingin tahu caranya orang lebih sering menyetujui saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

17. Saya suka dipuji
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

18. Kebanyakan orang tak punya hak untuk menyatakan pendapat
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

19. Saya tak punya seseorang dengan siapa saya dapat membicarkan soal-soal
pribadi saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

20. Orang terlalu mengharapkan diri saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

21. Orang tak cukup memperhatikan diri saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

22. Saya mudah bingung
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

23. Saya rasa kebanyakan orang tak mengerti tentang saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

24. Saya tak merasa aman dalam lingkungan saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

25. Saya sering kuatir yang sebenarnya tak perlu
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4
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26. Saya tak senang jika masuk ruangan sudah ada beberapa orang
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

27. Saya merasa orang membicarakan saya di belakang saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

28.Saya merasa orang lain mendapatkan segalanya lebih mudah dari yang saya
lakukan
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

29.Saya selalu tegar mendapatkan tantangan
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

30.Saya memikirkan bagaimana orang lain mendapatkan hak-haknya.
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

31. Saya memikirkan apa yang diharapkan masyarakat dari saya
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4

32. Kesuksesanku adalah hasil perjuanganku sendiri
Saya berpikir tak pernah jarang kadang2 sering sangat sering
Seperti ini 0 1 2 3 4
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Lampiran 10: Angket untuk Siswa

Untuk menganalisa ketercapaian Target profil siswa dengan menerapkan

kurikulum integrasi maka peneliti menyusun angket untuk siswa.

2. Untuk mengungkap profil siswa sebagai : Siswa yang memiliki

Kemampuan di bidang akademik, Komitmen yang tinggi, Kreativitas yang

tinggi dan Kemampuan berpikir dan daya kreatif yang tinggi, maka kami

menggunakan angket / instrumen seleksi subyek untuk mengidentifikasi

anak supernormal.

Petunjuk : Berilah tanda silang pada kolom jawaban yang sesuai dengan kondisi

yang anda alami .

Selama belajar di SMA Negeri 3 Madiun sebagai siswa Rintisan SBI saya merasa

bahwa :

Butir – butir yang dinilai Sangat
sedikit

Sedikit Sedang Banyak Sangat
Banyak

1. Saya memiliki pengetahuan yang
sangat luas dan mendalam serta
fakta-fakta untuk masing-masing
matapelajaran yang diberikan untuk
mempersiapkan UNAS maupun
sertifikasi Internasional .

2. Saya memiliki keterampilan
psikomotor maupun keterampilan
dasar pada masing-masing
matapelajaran.

3. Saya mampu memusatkan
perhatian

4. Saya tertantang oleh masalah
masalah yang sulit

5. Saya mampu dan mau berkerja
keras, bersaing mengatasi masalah

6. Saya mampu menemukan
alternatif-alternatif untuk
memecahkan masalah

7. Saya sensitif terhadap masalah, dan
siap menyarankan perbaikan-perba
ikan.

8. Saya mudah terbangkitkan minat
saya, tanggap terhadap saran saran
dan pertanyaan yang diajukan guru

9. Saya sangat berminat memahami
sesuatu atau memuaskan dorongan
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ingin tahu saya untuk diri saya
maupun orang lain

10. Saya cermat dan jeli terhadap hal
hal yang sebenarnya di luar
jangkauan umur dan materi
pelajaran

11. Saya memahami materi materi
pelajaran yang membutuhkan
penalaran tinggi

12. Saya menjadi mempunyai banyak
perbendaharaan kata- kata asing

13. Saya menjadi lancar berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa asing

14. Saya dapat secara bebas
menanggapi stimulus dengan
kekuatan khayal, dapat “bermain”
dengan gagasan-gagasan atau
mengerti secara abstrak

15. Saya sering rasional/ logik dalam
menerapkan pema haman dalam
situasi baru, mengembangkan
pengertian ke hubungan yang lebih
luas atau melihat bagian dalam
hubungan dengan keseluruhan

16. Dalam merencanakan penelitian
saya dapat me nentukan batasan
masalah, merumuskan hipotesa,
menentukan variabel, mentest ide
dan membuat kesimpulan yang
valid

17. Dalam pemecahan masalah saya
cenderung bebas dalam berpikir
mengikuti pola berpikir sendiri

18. Saya mampu merencanakan dan
mengorganisir aktivitas-aktivitas,
mengarahkan tindak an dan menilai
hasilnya

19. Saya biasa bekerja bebas dengan
sedikit bimbingan dan arahan dari
guru, memiliki keterampilan
meneliti untuk memudahkan
bekerja bebas

20. Saya bekerja rapi, mampu
mengembangkan sesuatu hal
sampai ke bagian-bagian yang kecil
dan rumit, seringkali menyangkut
berbagai implikasi dan akibat

21. Saya sering cepat mengemukakan
gagasan dan menghasilkan suatu
karya ilmiah
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22. Saya sering menggunakan cara-cara
yang orisinil / asli dalam
memecahkan masalah, mampu
memadukan ide dan fakta sehingga
menghasilkan suatu karya yang
bermanfaat

23. Saya menyenangi dan tanggap
terhadap keindahan karya seni dan
keindahan alam

24. Saya selalu berani mengemukakan
pendapat pada kelompok lain dan
tidak takut adanya perbedaan
pendapat

25. Saya mampu melihat kesalahan
kesalahan yang telah saya perbuat,
akibat yang mungkin terjadi dan
mampu menentukan perbaikan
yang harus dilakukan



189

Lampiran 11 : Lembar observasi

Lembar observasi untuk observasi implementasi Kurikulum Integrasi di
kelas XII Ilmu – ilmu Alam selama 2 jam pelajaran .

Yang diobservasi selalu Tidak
selalu

sering jarang Tidak
pernah

1. Guru mengucap salam
pembuka

2. Guru memberikan motivasi
kepada siswa sebelum masuk
pada bahasan materi

3. Guru memberikan prasarat
pengetahuan sebelum masuk
pada bahasan materi

4. Guru memberikan pre test
5. Guru memberikan penjelasan

pada materi yang diberikan
6. Guru memberikan

permasalahan kepada siswa
7. Metode yang digunakan

bervariasi
8. Metode yang digunakan

memotivasi kreativitas siswa
9. Siswa diberi kesempatan

untuk mengemukakan
pendapat

10. Siswa berani berargumentasi
11. Siswa mampu mengekspresi

kan potensinya
12. Siswa diberi kesempatan

membuat kailmiah
13. Siswa mampu melakukan

apresiasi seni dan olah raga
14. Siswa diberikan handout

berbahasa Inggris
15. Dalam mengajar guru

menggunakan bahasa inggris
sebagai bahasa pengantar
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TRY OUT
CAMBRIDGE EXAMINATION

SUBJECT: BIOLOGY
LEVEL : AS LEVEL
TIMES : 120 MINUTES

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
You may use a soft pencil for any diagrams, graphs or rough working.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.
DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Answer all questions.

At the end of the examination, fasten all your work together.

The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.

I. Choose the correct answer.

1. What is the order of size of cell components?

Largest smallest

centrioles

mitochondria

nucleoli

nucleoli

mitochondria

nucleoli

mitochondria

centrioles

lysosomes

lysosomes

centrioles

mitochondria

nucleoli

centrioles

lysosomes

lysosomes

2. When mucus is secreted from goblet cell in the trachea, these events take place.

1 addition of carbohydrate to protein

2 fusion of the vessicle the palsa membrande

3 secretion of glycoprotein

4. secretion of a glycoprotein

What is the sequence in which these events take place?

A. 1 4 2  3

B. 1 4 3  2

C. 4 1 2  3

D. 4 1 3  2
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3. Samples of a food were tested using Benedict’s reagent, biuret solution and ethanol.

After testing, the solutions were blue with Benedict’s reagent, purple with biuret

and cloudy with ethanol.

Which molecules do the samples contain?

A. W, X and Z

B. W, Y and Z

C. W, X and Y

D. X, Y and Z

4. How is the shape of a polypeptide chain maintained when it is coiled into an αhelix?

A. disulphide bonds

B. hydrogen bonds

C. hydrophobic interactions

D. ionic bonds
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5. The diagram shows an α1:4 glycosidic bond.

Which molecules contain this bond?

A. amylase and cellulose

B. amylase but not cellulose

C. cellulose but not amylase

D. neither amylase nor cellulose

6. Which combination describes a triglyceride?

hydrophilic soluble in alcohol

A

B

C

D



X



X



X

X



7. What will break an ionic bond between amino acids?

A. condensation

B. hydrolysis

C. low temperature

D. pH change

8. When hydrolysed, which molecules have products containing a carboxyl group?

1 phospholipids

2 polysaccharides

3 proteins

A. 1 and 2 B. 1 and 3 C. 2 and 3 D. 3 only

9. The curve X shows the activity of an enzyme at 200C. Curves A, B, C and D show the

effect of different conditions on the activity of the enzyme.
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Which curve shows the effect of increasing the temperature by 100C and adding

extra substrate?

10. Following a heart attack, the enzyme lactate dehydrogenase leaks into the blood

plasma from damaged heart muscle.

Which steps are required to obtain the best estimate of lactate dehydrogenase

activity in a sample of blood plasma?

Sterilize blood
plasma by heating

Incubate with
substrate for

lactate
dehydrogenase

Incubate with lactate
dehydrgenase

inhibitor

A
B
C
D

X

X



X



X




11. Membranes in cells include the following components.

1 cholesterol

2 glycoproteins

3 phospholipids

4 proteins

Which component is the most important for these functions of membranes?

function Recognizing self/
non self

separating
dissolved ions

stabilizing the
hydrophobic layer

transporting ions
through

membranes
A
B
C
D

1
2
3
3

2
3
1
4

3
1
4
1

4
4
2
2

Key
= step required
X = step not required
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12. Strips of plant tissue were immersed in a range of sucrose solutions of different

concentrations. Their lengths were measured before immersion and after 30

minutes in the different solutions.

The graph shows the ratio of initial length to final length.

Which concentration of sucrose solution, in mol dm-3, has the same water potential

as the cell sap before immersion?

A 0.1 B 0.25 C 0.45 D 0.8

13. The diagram shows three routes through substances can pass a cell membrane.

Which correctly the routes for vitamin D, which is fat soluble, and vitamin C, which is

water soluble?
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Vitamin D Vitamin C

A

B

C

D

Y

X

X

Z

X

Z

Y

Y

14. Which are features of nuclear division by mitosis?

1 forms cells of equal size to the parent cell

2 forms genetically identical cells

3 semi-conservative replication of DNA

A 1 and 2 only B 2 and 3 only C 2 only D 1, 2 and 3

15. The diagram shows a cell of an organism formed by reduction division

What is the diploid number of this organism?

A 10 B 20 C 40 D 46

16. The graph shows three measurements obtained following metaphase of mitosis.
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What measurements do the curves represent?

distance between

centromeres and

poles of spindle

distance between centromeres of

sister chromatids

distance between poles

of spindle

A

B

C

D

1

1

3

3

2

3

1

2

3

2

2

1

17. The diagram shows two cardiac of a student, with the sequence of events set

against a time scale.

How many times per minute is the student’s heart beating?

A 72

B 75

time / minutes
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C 80

D 90

18. The following graph shows the pressure changes in the left atrium, left ventricle and

aorta during a cardiac cycle.

With reference to the semilunar and bicuspid valves, what is happening at points 1,

2, 3 and 4?

semi-lunar valve bicuspid valve

opens closes opens closes

A

B

C

D

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

1

4

4

3

4

1

19. Which features of xerophytes reduce water loss by transpiration?

rolled leaves swollen leaves sunken stomata thick waxy cuticle

A

B

C

D



X





X











X







X



20. Between 1954 and 1958 many doctors read a report that linked smoking cigarettes

to deaths form lung cancer.
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The graph shows deaths from lung cancer among male doctors and all other men in

England and Wales between 1954 and 1962.

Which statement best explain the changes in deaths from lung cancer between 1954

and 1962?

1 ‘All other men’ are more at risk of dying from lung cancer than male doctors.

2 Male doctors are more at risk of dying from lung cancer than ‘all other men’

3 Proportionally more ‘all other men’ gave up smoking than male doctors.

4 Proportionally more male doctors gave up smoking cigarettes than ‘all other men’

A 1 and 3 B 2 and 3 C 2 and 4 D 1 and 4

21. Which component of tobacco smoke affects blood pressure?

A carbon dioxide

B carbon monoxide

C nicotine

D tar
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22. Which tissues are present in a bronchus?

cartilage ciliated epithelium smooth muscle

A

B

C

D







X





X





X





23. How would health improve if a person suffering from mild emphysema stopped

smoking cigarettes?

A goblet cells secrete more mucus, allowing a greater number of pathogens to be

trapped

B increased numbers of phagocytic macrophages arrive in the lungs

C less atheroma build-up on the inner lining of arteries, increasing lumen diameter

D less carboxyhaemoglobin produced, increasing oxygen transport by

haemoglobin

24. Which disease is treated with drugs that have a similar molecular structure to DNA

nucleotides?

A cholera

B HIV/AIDS

C malaria

D tuberculosis (TB)

25. The following statements describe some of the stages in phagocytosis.

1 Bacteria become surrounded in a phagocytic vacuole.

2 Bacteria release chemicals that attract neutrophils.

3 Lysosomes fuse with the phagocytic vacuole.

4 Receptor proteins on the neutrophil bind to the bacteria.
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II. Answer all the questions

1. Fig. 1.1 shows the heart and associated blood vessels.

On Fig. 1.1 draw label lines and use the letters P, Q and R to indicate the

following structures:

P a blood vessel that carries deoxygenated blood.

Q a structure that prevents backflow into a ventricle.

R a blood vessel that carries blood at high pressure [3]

(a) The changes in blood pressure in the right atrium are the same as those in the

left atrium. The changes in blood pressure in the right ventricle are different

from those in the left ventricle.

Explain why this is so.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………[4]

(b) Some components of tobacco smoke are absorbed into the blood stream and

affect the cardiovascular system.



201

Describe the affects of nicotine and carbon monoxide on the cardiovascular

system.

nicotine …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

carbon monoxide ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….[4]

[Total: 11]

2. Fig 2.1 is an electron micrograph of part of an animal cell. A centriole is labeled.
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(a) Name the structures labeled A to C

A ………………………………………………………………………………

B ………………………………………………………………………………

C ……………………………………………………………………………[3]

(b) Describe the roles of centrioles in animal cells.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….[3]

(c) Explain why it is possible to see the internal membranes of a cell in electron

micrographs, such as Fig. 2.1, but it is not possible to see them when using the

light microscope.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….[3]

(d) A student investigated the effect of temperature on beetroot tissue. Beetroot

cells contain a dark red pigment known as betalain, which is stored their

vacuoles.

The student

 cut the beetroot tissue into cubes of the same size

 washed the cubes thoroughly in distilled water

 placed the same number of cubes into distilled water at seven different

temperatures.

After 30 minutes, samples of the water were removed and placed in a colorimeter to

measure the transmission of light. The lower the percentage transmission the more

betalain is present in the water.
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The results are shown in Fig. 2.2

percentage

transmission

Fig. 2.2

Using the information in Fig. 2.2,

(i) describe the student’s results;

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….[3]

(ii) explain the effect of increasing temperature on the beetroot tissue.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………….[3]

[Total 15]

3. Fig. 3.1 shows seven biological molecules, labeled D to K

Fig. 3.1
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(a) Table 3.1 contains statement about the biological molecules in Fig. 3.1.

Complete the table by selecting the biological molecule from Fig. 3.1 that

matches each of the statements. Write the appropriate letter from Fig. 3.1 in

the table. The first one has been done for you.

You may use each letter once, more than once or not at all.

Table 3.1

statement letter

an amino acid that is a major constituent of collagen J

a component of RNA

a molecule that is polymerized to form glycogen

a molecule with a peptide bond

an important store of energy, insoluble in water

a molecule with hydrophilic and hydrophobic regions

an amino acid that forms disulfide (disulphide) bonds in proteins

(b) Describe two ways in which the structure of DNA differs from the structure of

collagen.

1 ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………[2]

[Total: 8]

4. An estimated 300 to 500 million cases of malaria occur worldwide each year

resulting in 1 to 3 million deaths. 80% of these cases are in children under the age of

five.

There are four species of malarial parasite, of which Plasmodium falciparum is

responsible for most the deaths from the disease.

(a) Describe how the malarial parasite is transmitted.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….[3]

(b) Several potential vaccines against malaria have been developed. Some of these

make use of proteins form the surface membrane of Plasmodium falciparum.

(i) Explain how using such a vaccine may give long-term immunity to malaria.

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….[4]

(ii) Researchers have trying to develop a successful vaccine against malaria for

about 20 years. Explain why it has proved so difficult to develop such a

vaccine.

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….[2]

(c) Proteins on the surface of the parasite are responsible for binding to surface

receptors on the red blood cells. These are removed when the parasites enter

the red blood cells.

An enzyme has recently been discovered in Plasmodium falciparum that is

responsible for the removal of these proteins. If the enzyme does not function

then the parasites cannot enter red blood cells.
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It has been suggested that a drug could be developed to inhibit his enzyme.

Describe one possible way in which such a drug might act on the enzyme to

prevent it from functioning.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….[3]

[Total: 12]


