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E-CBS: Collaboration of E-learning and Curriculum
Based on Society
Bonus demografi bagi suatu negara dapat menjadi potensi maupun beban,
akan menjadi potensi apabila jumlah penduduk yang banyak seimbang dengan
sumber daya lain serta mempunyai kualitas hidup yang baik. Sebaliknya, akan
menjadi beban apabila jumlah penduduk melebihi kapasitas wilayah negaranya
serta tidak memiliki kualitas hidup yang baik. Disisi lain, pertumbuhan penduduk
memengaruhi kualitas hidup. Kepadatan penduduk yang tinggi akan menimbulkan
berbagai masalah kependudukan misalnya kemiskinan, pemukiman kumuh,
pengangguran, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah
237.641.326 jiwa dengan jumlah penduduk miskin periode 2015 sebanyak 28,51
juta jiwa. Kemiskinan merupakan masalah yang kian tahun kian bertambah pelik,
hal tersebut bukan karena kurangnya perhatian pemerintah. Telah banyak
program-program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi tingkat
kemiskinan. Tetapi semua itu tidak akan berjalan jika masyarakatnya hanya
mengandalkan uluran tangan pemerintah tanpa mau berpikir dan menyelamatkan
diri dari kemiskian.
Pada masa ini dapat dilihat banyak sekali orang kurang mampu yang
pekerjaannya meminta-minta dijalan, dan terkadang keadaan fisiknya sangat
sehat. Mental pengemis atau “minta-minta” inilah yang harus dimusnahkan. Maka
dari itu hal pertama yang harus dibenahi adalah pendidikan. Pendidikan adalah
satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sebab manusia yang
berkualitas merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Negara-negara maju
seperti Amerika, Inggris, Jerman, Jepang, serta Korea Selatan telah menempatkan
pendidikan sebagai faktor strategis dalam memajukan bangsanya.
Namun sayangnya, dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi
berbagai permasalahan. Menurut Direktur Jendral Pendidikan Dasar (dikdas)
Kemendikbud Hamid Muhammad saat ini masih banyak sekolah dasar di

Indonesia kekurangan tenaga guru, mencapai 112 ribu guru. Berdasarkan laporan
tahunan UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2012, kualitas
pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia.
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Development Index, EDI), berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara pada
2011 (www.prestasi-iief). Disisi lain kasus putus sekolah anak-anak usia sekolah
juga masih tinggi, berdasarkan data kemendikbud 2010, terdapat 1,8 juta anak
setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan. Saat membuka rapat terbagas,
jokowi menyebutkan dari 1,8 juta ruang kelas, hanya 466.000 dalam kondisi baik,
dan dari 212.000 sekolah, 100.000 sekolah belum memiliki anggaran perawatan
pendidikan (kompas.com).
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permasalahan pendidikan di Indonesia bukan hanya sekadar masalah kuantitas
tetapi juga kualitas. Pendidikan yang masih berorientasi nilai bukan pada
pemahaman membuat SDM Indonesia kurang mampu bersaing di era globalisasi.
Dibutuhkan inovasi pendidikan untuk memecahkan permasalahan tersebut.
Inovasi dapat berupa ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal
baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang digunakan untuk mencapai
tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan (Ibrahim,
1988).
Era modern, telah membawa manusia ke zaman serba canggih melalui
teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan proses pembelajaran
yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kompetensi, kemampuan,
keterampilan dan daya saing peserta didik dalam suatu program pendidikan pada
jenjang, jenis maupun jalur tertentu (Bambang, 2008). Selain itu, dalam rangka
memperbaiki kualitas pendidikan maka diperlukan adanya penyempurnaan
kurikulum. pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, monolitik,
uniformistik perlu diubah menjadi lebih demokratis dan disesuaikan dengan
dinamika masyarakat yang selalu berkembang. E-CBS diharapkan mampu
menjadi solusi permasalahan pendidikan di Indonesia.
E-CBS adalah collaboration of e-learning and curriculum based on
society, yaitu perpaduan antara pemanfaatan sistem pembelajaran e-learning dan

kurilukulum berbasis masyarakat sebagai gagasan solusi permasalan pendidikan
Indonesia. Kurikulum berbasis masyarakat adalah kurikulum yang bahan dan
objek kajiannya, kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah disesuaikan
dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya dan disesuaikan dengan
kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh para siswa di daerah
tersebut. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan
perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran.
Kurikulum ini juga memiliki tujuan memberikan kemungkinan kepada siswa
untuk akrab dengan lingkungan dimana mereka tinggal, mandiri dan memiliki
bekal keterampilan.
Kelebihan dari kurikulum berbasis masyarakat antara lain: kurikulum
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat; kurikulum
sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan finansial,
profesional maupun manajerial; disusun oleh guru-guru sendiri dengan demikian
sangat memudahkan dalam pelaksanaannya; ada motivasi kepada sekolah khusus
kepala sekolah dan guru kelas untuk mengembangkan diri, mencari dan
menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya, dengan demikian akan terjadi
semacam kompetisi dalam pengembangan kurikulum. Perkembangan dan
perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal-hal yang harus segera
ditanggapi dalam penyelenggarakan pendidikan. Sehingga, kurikulum berbasis
masyarakat adalah pilihan tepat untuk menjawab tantangan perkembangan dan
perubahan global dalam berbagai aspek kehidupan.
Hamalik (2005) merinci karakteristik pembelajaran kurikulum berbasis
pada masyarakat meliputi: pembelajaran berorientasi pada masyarakat, di
masyarakat dengan kegiatan belajar bersumber pada buku teks; disiplin kelas
berdasarkan tanggungjawab bersama; metode mengajar terutama dititikberatkan
pada pemecahan masalah; bentuk hubungan sekolah dan masyarakat adalah
mempelajari, menggunakan, dan memperbaiki sumber-sumber masyarakat; dan
strategi pembelajaran meliputi karyawisata, manusia (narasumber), survei
masyarakat, berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, kuliah kerja
nyata, proyek perbaikan masyarakat dan sekolah pusat masyarakat. Sehingga

pembelajaran di Indonesia yang selama ini masih berorientasi pada teori, bisa
digeser ke arah yang lebih nyata melalui pembelajaran langsung di masyarakat.
Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya jumlah
sekolah, sulitnya jangkauan sekolah di daerah-daerah bisa diatasi dengan sistem
pembelajaran e-learning. Hal ini juga mampu menekan pengeluaran negara untuk
pembangunan infrastruktur sekolah dan bisa digunakan untuk pembangunan
sistem pembelajaran berbasis IT. Pembangunan IT ini secara bertahap dilakukan
pembangunan ke daerah-daerah agar pembelajaran yang ada bisa terus mengikuti
perkembangan zaman di era globalisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan
lokal melalui kurikulum berbasis masyarakat.
Dengan pengaplikasian E-CBS berarti pembelajaran dilakukan secara
mandiri oleh para siswa melalui sistem e-learning dan pengamatan langsung pada
masyarakat. Sehingga image sekolah Indonesia yang selama ini hanya ditekankan
pada teori dan minim praktek bisa segera diubah menjadi sekolah yang mandiri
dan berorientasi pada praktek. Selain itu, dengan penerapan E-CBS tidak akan ada
lagi alasan para siswa bosan mengikuti kegiatan belajar di sekolah karena harus
duduk selama berjam-jam di kelas untuk mendengarkan guru menjelaskan.
Permasalahan pendidikan di Indonesia baik secara kuantitas maupun
kualitas adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan. Telah banyak solusi yang
ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah E-CBS.
Namun diperlukan sinergitas dan kesungguhan dari berbagai pihak terkait untuk
mampu segera merealisasikan solusi yang ada.
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