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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya mutu pendidikan pada tingkat
SMA di provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat ditinjau dari hasil Ujian Nasional, akhlak dan
tingkah laku keseharian peserta didik, ketidak puasan masyarakat, dunia kerja maupun dari
kalangan perguruan tinggl. Penelitian ini bertujuan untuk l) mengungkapkan peta kompetensi
siswa SMA di provinsi Sumatera Barat untuk mata pelajaran sasaran Ujian Nasional, 2)
mengungkapkan fahor penyebab peserta didik yang tidak menguasai pokok bahasan tertentu
pada tiap mata pelajararq dan 3) menemukan alternatif dan model pemecahan masalah yang dapat
di implementasikan pada kegiatan pengabdian masyarakat. Penelitian ini termasuk kedalarn
Penelitian dan Pengembangan (R&D) menggunakan metode-metode deskriptif, analisis,
observasi, wawancar4 dan perancangan model pemecahan masalah. Dalam memetakan
kompetensi siswa, digunakan data dukumentasi hasil Ujian Nasional tahun 2008-2010 dengan
mengacu kepada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar rnenurut Permendiknas No. 22
tahun 2006. Urrtuk mengidentifikasi faktor penyebab tidak dikuasainya kompetensi peserta didik,
melalui teknik observasi, angket, wawancara serta untuk merumuskan alternatif dan model
pemecahan masalah digunakan Focus Group Discussion FGD) dengan pihak terkait pada dinas
pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, perwakilan siswa, orang tua./ masyarakat, dan dari
perguruan tinggi.

Kegiatan Agregasi penelitian dapat menyimpulkan antara lain : l) Untuk tahun 2008-
2010 persentase rata-rata jumlah indikator yang belum dikuasai siswa (KKM < 60 ) yang
terbanyak adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan yang paling sedikit adalah Kota
Bukittinggi. Sedangkan indikator KD terbanyak yang tidak dikuasai adalah untuk pelajaran
Sosiologi (37 indikator) dan yang paling sedikit untuk pelajaran Matematika (13 indikator), 2)
Faktor penyebab siswa tidak menguasai pokok bahasan tertentu untuk mata pelajaran yang di-
UN-kan menyangkut : pertama, silabus yang digunakan guru sebagian isinya masih disalin dari
silabus yanga,7a, kedua, tugas tersturktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur belum dipolakan
dengan baik oleh guru dalam silabus yang ada, ketiga RPP yang disusun guru, belum sepenuhnya
mengacu pada Permendiknas Nomor 4l Tahun 2007, keempa, rumusan indikator masih terbatas
pada aspek kognitif tingkat rendah (Cl-C3), kelima metode yang digunakan pada umumnya
masih dalam bentuk ceramah dan tanya jawab, keenam pembelajaran tidak selalu didukung
dengan penggunaan medi4' ketujuh supervisiyang dilakukan oleh kepala sekolah hanya satu kali
setiap semester, terbatas pada penyaratan administrasi, kedelapan belum semua guru
memfasilitasi siswa mencari informasi dari berbagai sumber informasi, kesembilan sebagian guru
juga belum mengoptimalkan pembelajaran karakter, l<esepuluh, pada umumnya guru yang belum
mengembagkan bahan ajar sendiri baik, ke sebelas tidak tersedia ruang laboratorium yang

representatif untuk mata pelajaran kimia, biologi dan fisik4 ke duabelas jumlah buku paket juga

tidak seimbang dengan jumlah siswa, dan ketigabelas pada umumnya penilaian yang digunakan
guru belum bersifat otentik. Alternatif model pemecahan yang diajukan adalah berupa kegiatan
pendampingan teknis oleh dosen Perguruan Tinggi terhadap guru guru mata pelajaran UN SMA
dalam mengimplementasikan pembelajaran PAKEM berbasis Kompetensi dalam bentuk 4 sub

kegiatan yaitu : a) Penyusunan perangkat pembelajaran, b) Pelaksanaan pembelajaran PAKEM
berbasis Lesson Study, c) Mengembangkan Materi Ajar, d) Mengembangkan Media dan

Kegiatan Laboratorium

Kata kunci : Kompetensi Dasar, belajar, pembelajaran, MGMP, MBS, Ujian Nasional,
mutu pendidikan


