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PENGUMUMAN

Pelanggan yang terhormat,

Tanggal Waktu Keterangan

Sabtu,          9 
April 2016

09.00 s.d 
11.00 kelapa

Desa Dalil, Bakam, Ds. Kelapa, Ds. Tebing, Ds. Sp 
Bulin, Ds. Air bulin, Ds. Dendang, Ds. Kacung, Ds. 
Pangkal Beras, Ds. Terentang, Ds. Ibul, Berang, Sp. 
Teritip, Sp. Gong dan sekitarnya

Pemeliharan  Jaringan

ttd,

Manajer

Jadual tersebut dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan kepada para pelanggan PLN yang terhormat, mohon maaf atas
ketidaknyamanan pelanggan akibat pemadaman ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Daerah Pemadaman

Sehubungan dengan adanya Pekerjaan Jaringan PLN yang membutuhkan pemadaman terencana aliran listrik, maka akan dilakukan
pemadaman sesuai dengan informasi yang diumumkan pada Tanggal 9 April 2016. Adapun rencana pemadaman hari ini sebagai berikut :

PT PLN (PERSERO)
WILAYAH BANGKA BELITUNG
AREA BANGKA

Informasi PLN CALL CENTER : 123

KOMPETENSI BERBASIS NILAI

Oleh: 
Kartika Kartika Sari. M.Pd.I                                                                                                                                      
Kepala SMA Muhammadiyah 

Pangkalpinang
     
     

DEWASA ini pendidi-
kan, sedang mengalami 

permasalahan terutama 
terkait dengan peningka-
tan kemampuan berpikir 

kreatif dan kritis terma-
suk penerapan nilai-nilai 

kebenaran dalam kehidu-
pan sehari-hari. Pengua-

saan materi pendidikan 
secara kognitif dan psiko-

motorik tidak diragukan 
lagi, hampir 80 % bahkan 

ada yang mencapai 90% 
siswa dapat menguasai 
materi yang diberikan 

oleh guru di tingkat 
satuan pendidikan, akan 

tetapi dalam tatanan 
implementasi dalam 

kehidupan sehari-hari 
masih jauh. Salah satu pe-
nyebab utamanya adalah 

selama ini pedidikan 
dalam prakteknya cende-
rung hanya menekankan 
pada hafalan, ta’lim, dan 

aspek kognitif semata, 
dan mengabaikan ra-

nah afektif yang mem-
butuhkan perenungan 

dan penghayatan secara 
mendalam.

 PENDIDIKAN selama ini 
hanya sebatas transfer of 
knowledge pada siswa, tidak 
sampai pada pendalaman 
transfer of values. Padahal 

kunci keberhasilan pendidi-
kan sesungguhnya terletak 
sejauh mana kedalaman 
transfer nilai tersebut 
bisa dilaksanakan 
setiap hari. Hal ini 
termaktub dalam 
undang-undang 
s i s d i k n a s 
no.20 tahun 
2003 pasal 
3  B a b  I I , 
bahwa anak 
tidak hanya 
berkembang 
m e n j a d i  a n a k 
cerdas, melainkan 
mampu berakhlak mu-
lia, baik dalam ber-
pikir, berbicara, mau-
pun bertingkah laku. 
     Akhlak mulia yang dimak-
sud di dalamnya adalah pem-
bentukan karakter atau pen-
didikan karakter yang saat ini 
selalu menjadi perbincangan 
hangat di semua kalangan. 
Banyak kita temui peserta 
didik yang pintar atau cerdas 
tetapi karakter atau budi pe-
kerti tidak sepadan dengan 
kecerdasan intelektual yang 
dimilikinya. Akhirnya mem-
bawa dampak yang kurang 
baik dalam pembentukan 
perilaku peserta didik terse-
but. Salah satu dampak yang 
kelihatan mengenai proses 
Pendidikan, dimana peserta 
didik hanya mampu men-
guasai materi saja namun 
tidak mampu mengaplika-
sikan nilai-nilai yang terkan-
dung dalam mata pelajaran 
tersebut ke dalam kehidupan 
sehari-hari, sehingga men-
imbulkan apa yang kita lihat 
sekaran banyaknya kasus 
narkoba, minum-minuman 
keras, sex bebas dan terlibat 
dalam berbagai tindak ke-
kerasan. 
     Oleh karena itu menurut 
Masykur perlu adanya upaya 
re-orientasi, yaitu peruba-
han proses yang diawali den-
gan merubah metodologi, 
dari hafalan menjadi pen-
ciptaan kompetensi berbasis 
nilai. Lebih lanjut dijelaskan 
dengan berbasis kompetensi 
semacam ini, pendidikan di-
orientasikan untuk mencip-
takan perilaku peserta didik 
menjadi cerdas sesuai den-
gan amanah undang-undang 
sistem pendidikan nasional 

no.20 
t a h u n 
2003, yai-

tu mengem-
bangkan potensi 

peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kre-
atif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokra-
tis serta bertanggung jawab. 
Tentunya pencapaian ini 
harus diimbangi dengan 
sebuah strategi yaitu pem-
biasaan (habituasi).

Pembiasaan (Habituasi)
     Menurut Muchlas Samami, 
habituasi adalah proses pen-
ciptaan situasi dan kondisi 
yang memungkinkan para 
siswa di mana saja membia-
sakan diri untuk berperilaku 
sesuai dengan nilai dan telah 
menjadi karakter dirinya, 
karena telah diinternalisasi 
dan dipersonifikasi melalui 
proses intervensi. Sedangkan 
pendidikan Karakter (build-
ing carakter) adalah salah 
satu cara untuk menanam-
kan nilai-nilai religiusitas ke 
dalam diri individu. Namun 
hal tersebut tidaklah semu-
dah seperti penanaman ke-
mampuan intelektual siswa 
dan psikomotorik siswa. 
Karena penanaman karakter 
harus dilakukan melalui ha-
bituasi atau pembiasaan. Hal 
ini menjadi penting karena 
seorang individu akan mela-
hirkan perilaku yang terus 
berkesinambungan. 
     Muncul pertanyaan dibenak 
kita mungkinkah pemberian 
materi mampu untuk me-
nyentuh afektif atau sikap 

peser-
ta didik, menginggat 
keberhasilannya san-
gat sulit untuk diukur? 
Tentunya hal ini menyangkut 
bagaimana seorang guru 
sebagai tenaga profesional 
merubah metodologi pem-
belajarannya. Selama ini 
mutu guru kita masih sangat 
rendah, karena kebanyakan 
guru belum mampu untuk 
menerapkan proses pembe-
lajaran yang aktif, kreatif dan 
menyenangkan. Walaupun 
guru bukan satu-satunya 
faktor penentu keberhasilan 
pendidikan, namun proses 
pembelajaran merupakan 
titik sentral pendidikan seb-
agai cermin kualitas. Materi-
materi yang diajarkan seha-
rusnya mampu diaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-
hari peserta didik. Dengan 
demikian pembiasaan dalam 
proses pembelajaran saat 
pemberian materi oleh tena-
ga pendidik nampaknya 
menjadi salah satu faktor 
dalam penanaman karakter 
bagi peserta didik.
     Lebih lanjut penilaian out-
entik (penilaian nyata) yang 
menjadi acuan dalam proses 
pembelajaran yang disugu-
kan dalam kurtilas atau yang 
kita kenal dengan kuriku-
lum 2013 telah mengkover 
pencapaian semua ranah  
termasuk ranah afektif itu 
sendiri. Semula untuk ranah 
afektif diKurikulum Tingat 
Satuan Pendidikan (KTSP) 
juga tertera namun keban-
yakan guru masih binggung 
bagaimana cara pencapaian 
ranah tersebut, karena dis-
erahkan sepenuhnya kepada 
guru dan tidak dijelaskan se-

cara sistematis di dalam 
kurikulum. Dengan 

demikian tinggal 
b a g a i m a n a 

p e n e r a -
pan guru 
d a l a m 
p r o s e s 
pembela-
jarannya 

dan lem-
b a r  k e r j a 

yang disiapkan 
oleh guru. Pembiasaan 

karakter ini bisa di-
lakukan mulai dari 

m e n g a -
wali proses 
pembela-

jaran dengan 
berdoa bersama atau 

tadarusan bersama untuk 
seluruh mata pelajaran. Pe-
nyampaian materi dengan 
berdiskusi kelompok juga 
menjadi alternatif untuk 
membiasakan siswa agar 
tumbuh sifat saling meng-
hargai, bekerjasama, dan 
lain sebagainya. Kemudian 
metode dan model-model 
pembelajaranpun harus 
terus dikembangkan oleh 
guru sehingga materi yang 
disampaikan akan mengenai 
diri peserta didik. Usaha lain 
juga dapat dilakukan dalam 
membangun religius culture 
peserta didik pada tingkat 
satuan pendidikan, dengan 
menetapkan program yang 
berkesinambungan seperti 
mewajibkan budaya salam, 
dhuha bersama,  sholat 
zuhur bersama, dan keg-
iatan-kegiatan lainnya yang 
bertujuan untuk menambah 
wawasan keberagamaan 
para peserta didik di setiap 
satuan pendidikan. 
     Penulis rasa saat ini kita 
membutuhkan guru-guru 
yang mampu untuk berino-
vasi, berkreasi, dan mampu 
mengembangkan kompe-
tensinya untuk mencapai 
tujuan pendidikan-mutu 
pendidikan kita. Tentun-
ya pembinaan yang terus 
berkesinambungan harus 
dilakukan dan difasilitasi 
oleh penentu kebijakan. 
Serta memberikan otonomi 
penuh kepada guru dalam 
pengelolaan kelas  dan 
peserta didiknya menuju 
generasi emas 2045.***

 MENTERI Pendidikan dan Ke-
budayaan (Mendikbud) Anies 
Baswedan mengklaim 
pelaksanaan ujian 
nasional berbasis 
komputer (UNBK) 
tahun ini sukses. 
Jumlah pesertan-
ya pun mening-
kat drastis. Anies 
mengakui, ada 
beberapa kendala 
dalam pelaksanaan 
UNBK. Misalnya, 
padamnya listrik 
dan server yang down. 
Namun, dia memastikan 
bahwa jumlah kejadian itu sangat 
kecil. Hanya 0,003 persen. 
Itu pun, sudah ada langkah 
untuk penyelesaian. Salah 
satunya ujian susulan. 
 Secara nasional, angka 
permasalahan itu memang 
sangat kecil. Beda jika per-
masalahan itu dipotret dari 
daerah. Ada begitu banyak 
masalah yang sebenarnya 
sangat mengganggu pelak-
sanaan UNBK. Yang paling 
utama tentu saja ketersedi-
aan sarana dan prasarana 
(sarpras). Yang masih terasa 
mengganjal adalah tidak 
diaturnya secara baku cara 
sekolah penyelenggara UNBK 
dalam menyediakan sarpras. 
Apakah harus membeli atau-
kah boleh meminjam. 
 Bagi daerah (kabupaten/

kota) yang berambisi melak-
sanakan UNBK secara total, 

ketidakjelasan aturan 
itu bisa menjadi 

biang kisruh. Ambil 
contoh Surabaya. 
Karena dinas pen-
didikan setempat 
sudah menggaris-
kan UNBK secara 
total, ketersediaan 

sarpras adalah hal 
mutlak. Mayoritas 

sekolah pelaksana 
UNBK pun dibuat 

pontang-panting men-
cari pinjaman komputer. 

Sekali lagi, mencari pinjaman, 

bukan membeli.
 Diakui atau tidak, ada efek 
psikologis bagi siswa yang 
melaksanakan UNBK nebeng 
ke sekolah lain. Bagaimana-
pun, mengikuti ujian di seko-
lah sendiri pasti lebih tenang.  
Kabar terakhir malah menyebut 
dugaan pungutan liar kepada 
sekolah-sekolah swasta, khu-
susnya SMK dan SMA. Dua hari 
lalu beberapa kepala sekolah di 
Surabaya membeber dengan ter-
perinci pungutan per siswa yang 
harus dibayarkan ke subrayon. 
 Namun, kemarin kabar pun-
gutan itu ”diralat” setelah para 
kepala sekolah dipanggil dinas 

pendidikan.  Jika dikonfirmasi 
soal pungutan itu, semuanya 
langsung membantah. 
 UNBK memang sebuah kema-
juan dalam evaluasi hasil be-
lajar. Namun, kurang tegasnya 
regulasi membuat pelaksanaan-
nya masih compang-camping. 
Seandainya Kemendikbud 
memberi garis tegas bahwa 
pelaksana UNBK adalah mereka 
yang benar-benar memiliki sarana 
dan prasarana lengkap, tentu 
daerah juga punya sikap tegas. 
Tidak perlu pontang-panting cari 
pinjaman komputer, tidak perlu 
kucing-kucingan menarik pung-
utan kepada siswa.(*)

Capeknya 
Membaca 
Cerita Ini

 BOS berbicara dengan sekretarisnya: 
"Seminggu kita pergi untuk perjalanan 
dinas, tolong kamu siap-siap yah."
 Sekretaris telepon suaminya: "Mas, 
saya mau berangkat untuk perjalanan 
dinas, hati-hati di rumah ya."
 Suami telepon kekasih gelapnya: "Is-
triku mau berangkat seminggu, kau ada 
waktu?"
 Kekasih gelap bilang terhadap anak 
didik yang ikut kursus : "Nak, ibu punya 
banyak kerjaan selama seminggu, kursus 
ditiadakan selama seminggu."
 Anak kursus bilang terhadap kakeknya: 
"Kek, seminggu tidak ada kursus, gurunya 
sibuk. Ayo kita jalan-jalan. "
 Kakek (Bos) telepon sekretarisnya: 
"Minggu ini saya mau jalan-jalan sama 
cucu saya, meeting dibatalkan."
 Sekretaris telepon suaminya: "Bosnya 
ada kerjaan rumah yang mendadak, dan 
perjalanan dinasnya dibatalkan Mas."
 Suami bilang kekasih gelapnya: "Kau 
jangan datang, istriku tak jadi pergi."
 Kekasih gelap telepon anak didik yang 
ikut kursus : "Nak, kursus minggu ini 
berjalan seperti biasa."
 Anak kursus bilang sama kakeknya: 
"Kek, guruku bilang kursus berjalan nor-
mal. Kakek jalan sendiri aja."
 Kakek bilang sama sekretarisnya: "Min-
ggu ini kita atur perjalanan dinas lagi. 
Kamu siap-siap, yah!"***

Di Gambar Saja
 ADA seorang guru sekolah dasar yang 
sedang memberikan arahan kepada 
murid-muridnya melakukan pengisian 
formulir untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan berikutnya yaitu SLTP.  "Anak-
anak formulir ini harap di isi semua yah.. 
jangan sampai ada yang bolong!" perin-
tah dari Bu Guru.
 Namun pada saat pengisian formulir 
tersebut ada salah satu murid yang ban-
yak bertanya pada saat pengisian formulir 
tersebut. Murid tersebut bernama Topan.
 "Bu..nama saya ditulis disini yah?", 
tanya Topan.
 "Iyaalaah Topan", jawab Bu guru
 Kemudian tak lama lagi Topan men-
gajukan pertanyaan kepada Bu Guru.
 "Bu,tempat dan tanggal lahir ditulis 
juga gak bu?" tanya Topan.
 "Iyaa Topaaaaan...di TULIS biar tahu 
usia kamu sekarang itu berapa!!!", jawab 
Bu Guru dengan sedikit emosi saat men-
jawabnya.
 Baru saja dijawab oleh Bu Guru beber-
apa menit kemudian Topan mengajukan 
pertanyaan lagi.
 "Bu....!!!", kata Topan.
 "Apa lagi sih Topaan?", tanya Bu Guru.
 "Kalo jenis kelamin orang tua ditulis 
juga kan?" tanya Topan.
 "NGGAK... DIGAMBAR SAJA", jawab Bu 
Guru dengan kesal.
 Topan hanya cengar-cengir menden-
garnya.***

Bedah Pasien 
Yang Paling 

Enak
 DI salah satu rumah sakit terkenal di 
Jakarta, ada 4 orang dokter bedah yang 
sedang berdiskusi di ruangan khusus 
tentang siapa-siapa saja yang paling 
enak dibedah.
 Dokter 1 bilang : Kalau menurut saya 
sih, yang paling enak dibedah tuh orang 
elektro, karena begitu dibuka perutnya, 
ususnya sudah dibedain ama warna.
 Dokter 2 ikut menimpali: Wah, yang 
paling asyik sih bedah orang akuntansi 
dan keuangan, waktu perutnya dibedah, 
udah diberi nomor urut.
 Dokter 3 tidak mau kalah, dengan 
berkata: Kalau saya, yang paling enak 
adalah bedah orang perpustakaan, begitu 
perutnya dibuka, eh sudah tersusun
secara alfabet.
 Dokter 4, melihat ketiga temannya 
berkomentar juga ikut berkata: AAhhh..
yang paling asyiiikkk, uennnnaaaak 
adalah bedah politikus, waktu perutnya 
dibuka, eh gak ada hatinya, gak bernyali, 
dan yang paling penting..... kepala den-
gan pantat bisa ditukar! ***

UNBK Perlu Regulasi yang Lebih Jelas
budayaan (Mendikbud) Anies 
Baswedan mengklaim 

dalam pelaksanaan 

dan server yang down. 

ketidakjelasan aturan 
itu bisa menjadi 

biang kisruh. Ambil 

sekolah pelaksana 
UNBK pun dibuat 

pontang-panting men-

TAJUK

ingel-ingel


