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Jurnal Kewarganegaraan setiap ditertibkan mengacu kepada tiga  
katagori, yaitu Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, 
Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Dalam setiap terbit 
Jurnal Kewarganegaraan memuat  tema sesuai dengan kategori yang telah 
ditentukan. Dengan diterbitkannya Jurnal Kewarganegaraan Volume 21 
Nomor 02 Nopember 2013 menandakan bahwa "Jurnal Kewarganegaraan" 
Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed telah terbit sebanyak 21 kali, 
dan selalu rutin menerbitkan jurnal setiap tahun dua kali yaitu pada bulan 
Juni dan Nopember.  

Pada terbitan kali ini menampilkan delapan tulisan dan karya ilmiah 
yang menitikberatkan pada persoalan Penelitian Pendidikan dan 
Pembelajaran, Hukum, Demokrasi dan Politik. 

Rubrik “Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran” yang 
membahas tentang Hubungan Pergeseran Paradigma Pembangunan 
Dengan Pendidikan yang diangkat oleh Ramsul Nababan dan Hapni Laila 
Siregar, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Abad XXI yang 
ditandai dengan kemajuan teknologi baik dalam bidang informasi, 
komunikasi, dan transportasi telah mempengaruhi berbagai bidang bukan 
hanya cara-cara manusia berpikir dan beraktivitas tetapi juga terhadap 
paradigma pembangunan negara. Di abad XXI paradigma pembangunan 
ekonomi berubah dari yang dulunya berbasis sumber daya kini menjadi 
berbasis peradaban dimana pembangunan hanya dapat digerakkan oleh 
warga negara yang berkualitas dan beradab. Warga negara yang 
berkualitas dan beradab hanya dapat dihasilkan dari sistem pendidikan 
yang berkualitas. Sehingga inovasi dalam dunia pendidikan dalam 
pergeseran paradigma pembangunan merupakan suatu keharusan. 
Sedangkan Retno Astuti dan Risma Sitohang  membahas tentang Penerapan 
Numbered Heads Together Meningkatkan Minat Belajar IPS di Kelas V SD 
Negeri 101896 Tanjung Morawa T.A. 2012/2013, secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa, obyek penelitian sebanyak 38 orang yang terdiri dari 
27 orang siswa perempuan dan 11 orang siswa laki-laki. Penelitian 
dilaksanakan dengan desain PTK dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 
tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Alat 
pengumpul datanya adalah lembar observasi dan untuk menganalisisnya 
dengan cara analisis persentase. Berdasarkan hasil penelitian pada kondisi 
awal (pratindakan) sebanyak 9 orang (24%) yang cukup berminat, 29 
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orang (76%) yang tidak berminat, dan tidak ada yang berminat. Pada siklus 
I pertemuan 1 sebanyak 11 orang (29%) yang tidak berminat, 27 orang 
(71%) yang cukup berminat, dan belum ada yang berminat. Pada siklus I 
pertemuan 2 sebanyak 3 orang (8%) yang tidak berminat, 28 orang (74%) 
yang cukup berminat, dan 7 orang (18%) yang berminat belajar. 
Sedangkan pada siklus II pertemuan 1 terdapat 14 orang (37%) yang 
cukup berminat, 24 orang (63%) yang berminat, dan sudah tidak ada yang 
tidak berminat. Pada siklus II pertemuan 2 tidak ada siswa yang tidak 
berminat, 7 orang (18%) cukup berminat, dan 31 orang (82%) berminat 
dalam belajar IPS. Dengan demikian, penerapan teknik Numbered Heads 
Together dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS 
di kelas V SDN 101896 Tanjung Morawa T.A. 2012/2013. Selanjutnya, 
Jasper Simanjuntak  membahas tentang Pengaruh Strategi Pembelajaran 
dan Motivasi Berprestasi Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Anak Dalam 
Keluarga Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), secara 
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh strategi pembelajaran dan motivasi berprestasi melalui : (1) 
perbedaan hasil belajar Pendidikan Anak Dalam Keluarga mahasiswa yang 
diajar dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dan hasil belajar 
Pendidikan Anak Dalam Keluarga mahasiswa yang diajar dengan strategi 
pembelajaran ekspositsori; (2) perbedaan hasil belajar Pendidikan Anak 
Dalam Keluarga yang mempunyai Motivasi Berprestasi tinggi dengan 
mahasiswa yang mempunyai Motivasi Berprestasi rendah; dan (3) 
interaksi antara strategi pembelajaran dengan Motivasi Berprestasi 
terhadap hasil belajar Pendidikan Anak Dalam Keluarga mahasiswa. 
Selanjutnya Syahril Siregar, mengangkat issue tentang Pengembangan 
Model Sistem Penilaian Berbasis Kelas Dalam Pembelajaran Bahasa 
Indonesia di Sekolah Dasar, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 
untuk menghasilkan model sistem penilaian berbasis kelas yang 
berorientasi pada pencapaian standard kompetensi berbahasa Indonesia. 
Dimana metode yang digunakan adalah dengan metode penelitian dan 
pengembangan (Research and Development). Hasil yang diperoleh dalam 
penelitian ini pada bagian pertama adalah (1) profil lapangan yang 
menggambarkan bahwa umumnya guru masih belum memahami dengan 
baik tentang sistem penilaian berbasis kelas. (2) Kerangka awal model 
sistem penilaian berbasis kelas yang bersifat komunikatif, yang meliputi 
tiga tahap, yaitu (a) tahap perencanaan (b) tahap  pengumpulan data dan 
(c) tahap penilaian. (3) Kerangka awal pedoman pengembangan model 
sistem penilaian berbasis kelas yang meliputi empat bagian, yaitu bagian 
pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sasaran.  
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Untuk rubrik “Analisis Hukum” dibahas oleh Parlaungan G. Siahaan 
yang mengangkat Issue berkaitan dengan Otonomi dan Fenomena 
Kemiskinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, secara 
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Dalam UU No. 33 tahun 2004 
dijelaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan 
transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. 
Sebagai daerah otonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
daerah tersebut dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, 
dan akuntabilitas. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering 
dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk juga negara Indonesia 
yang memiliki banyak daerah otonomi. 

Sedangkan rubrik “Wacana Demokrasi dan Politik” yang di tulis oleh 
Prayetno dan Budi Ali Mukmin Sarumpaet, mengangkat Issu tentang 
Refleksi Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam 
Mensosialisasikan Pemilu Legislatif, secara keseluruhan dapat disimpulkan 
bahwa, peran komisi pemilihan umum daerah (KPUD) dalam 
mensosialisasikan pemilihan umum legislatif tahun 2009 kepada 
masyarakat. Tulisan ini menunjukkan bahwa responden yang merupakan 
anggota KPUD dalam melaksanakan peran tersebut melibatkan instansi-
instansi pemerintahan baik negeri maupun swasta dan juga melibatkan 
instansi Kepolisian, instansi pengelola Radio/Televisi swasta. Kesuksesan 
mensosialisasikan Pemilihan Umum legislatif tahun 2009 juga karena 
adanya peraturan presiden tentang pembentukan Tim Koordinasi 
Dukungan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009. Sedangkan, Buha Simamora, 
membahas tentang Manfaat Ketahanan dan Pertahanan Nasional Dalam 
Rangka Pelaksanaan Pembangunan, secara keseluruhan dapat disimpulkan 
bahwa, Sebagai pola dasar pembangunan nasional, ketahanan dan 
pertahanan nasional Indonesia yang tangguh akan lebih mendorong laju 
pembangunan nasional, dan berhasilnya pembangunan nasional akan lebih 
meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional. Ini berarti terdapat 
kaitan timbal balik antara pembangunan dengan ketahanan dan 
pertahanan nasional. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian 
pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar 
oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam 
rangka pembinaan bangsa (national-building). Proses pembangunan 
terdiri atas tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 
Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, 
dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek 
politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan, dengan 
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senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta 
memperkokoh Ketahanan Nasional. Sedangkan Ridho Harta, membahas 
tentang, Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Melalui Konsep 
Menajemen Multi Budaya, Learning Organization dan Benchmarking, 
secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Pembaharuan administrasi 
publik bukan hanya melanda Bangsa Indonesia, tetapi di seluruh dunia, 
termasuk negara-negara maju sekalipun terus melakukan upaya-upaya 
perbaikan dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin kompleks. 
Pembaharuan atau perkembangan yang dialami administrasi publik 
dengan sendirinya akan merubah makna atau rumusan tentang 
administrasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dicermati lebih 
lanjut berbagai konsep manajemen pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang utuh, agar konsep-konsep tersebut dapat dipilih secara 
selektif, disesuaikan dengan nilai-nilai budaya organisasi dan pada 
akhirnya dapat dimanfaatkan bagi pencapaian tujuan organisasi Beberapa 
konsep manajemen pemberdayaan diantaranya konsep manajemen multi 
budaya, organisasi pembelajaran dan benchmarking.  

Penyunting senantiasa mengharapkan kepada para akademisi, guru 
dan peminat kajian kewarganegaraan untuk berpartisipasi mengirimkan 
naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang 
pendidikan kewarganegaraan dengan kategori Tajuk rencana Penelitian 
Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan 
politik. 

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan 
ilmiah bagi para penulis dan pembaca pada umumnya, untuk menambah 
wawasan tentang kewarganegaraan. Kami menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan kepada para penulis dan tim penyunting yang telah bekerja 
keras, sehingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan. 

 
 

Redaksi  
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HUBUNGAN PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN  
DENGAN PENDIDIKAN  

Oleh : Ramsul Nababan∗ dan Hapni Laila Siregar∗∗  

Abstract 
The 21th century that recognized by the development of technology 

in information, communication and transportation has influenced many 
aspects not only the way people think and do activities but also the 
paradigm of national development. The paradigm of development in 
economy which in the past based on resources in this 21th century is 
based on civilization. It means that the development is only able to be 
moved on by the qualified and civilized citizen. Qualified and civilized 
citizen is only able to be produced by qualified educational system. There 
for  innovation in education world is a must in the change of development 
paradigm. Educational world must be adjusted with the change of 
development paradigm in this 21th century so that the quality of the 
citizen will be comparable with the progress in economy and welfare of a 
nation.  

Keywords: Development Paradigm, Education 

PENDAHULUAN 

Secara filsofis tujuan manusia membentuk negara atau hidup bernegara 

adalah kesejahteraan. Sehingga Kesejahteraan merupakan tujuan dasar dari 

pembentukan sebuah negara. Oleh karena itu isu kesejahteraan merupakan isu 

yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah 

mencatat bahwa suatu imperium bisa saja bubar ketika negara tersebut gagal 

menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya,  karena dalam teori negara, negara 

ibarat sebuah individu yang dapat tumbuh, berkembang dan mati (bubar).   

Masalah yang dihadapi manusia pada abad 21 semakin kompleks, saling 

mengkait, cepat berubah dan penuh paradoks. Umumnya kaum futuris 

mengkaitkan pertumbuhan penduduk dunia yang bergerak secara cepat sebagai 

pemicu. Masalah tersebut menjadi kompleks bila dihubungkan dengan kondisi 

nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena 

                                                 
∗ Ramsul Nababan, SH adalah Dosen Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 
∗∗Hapni Laila Siregar, S.Ag., MA adalah Dosen Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan 
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menyangkut sistem dan nilai yang berlaku antara bangsa, suku bangsa, dan 

individu. Tuntutan tersebut berimplikasi pada daya dukung alam yang lama 

kelamaan tak akan mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak 

bertambah, sedangkan sumberdaya hayati dan nabati dapat diberdayakan namun 

tetap akan ‘mengganggu’ keseimbangan ekosistem. (BNSP. Versi 1.0-tahun 

2010 : 21).  

Masalah lingkungan hidup dalam peradaban abad 21 telah dijadikan isu 

untuk mengubah paradigma lama yang terlalu menekankan pada ilmu 

pengetahuan demi ilmu pengetahuan, seni demi seni, kearah paradigma baru 

yang lebih mengedepankan makna dan nilai pengembangan yang bersifat 

berkelanjutan.. 

Setiap negara harus mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya 

agar negara tersebut tetap bertahan. Kesejahteraan hanya dapat terwujud apabila 

kemajuan tercapai di berbagai bidang. Paradigma dahulu, kesejahteraan akan 

mudah dicapai apabila negara memiliki sumber daya alam yang cukup dengan 

penduduk yang sedikit tetapi di abad 21 kekayaan alam saja tidak cukup 

menjadi modal bagi pencapaian kesejahteraan di suatu negara.  

Abad 21 menjadi suatu masa dimana dunia memasuki kemajuan 

teknologi di berbagai bidang baik bidang informasi, komunikasi, dan 

transportasi. Kemajuan tersebut terutama di bidang informasi telah 

mempengaruhi cara-cara manusia berpikir dan beraktivitas tanpa melihat latar 

belakang ras, gender, usia, status dan keyakinan”, (Kalidjernih, 2011:67). Abad 

21 dikenal dengan berbagai sebutan diantaranya abad informasi, era informasi, 

era globalisasi dan berbagai gelar lainnya. Hakikatnya tetap bahwa kemajuan 

teknologi saat ini berdampak bagi kehidupan manusia yaitu manusia dituntut 

untuk aktif dan mampu berkontribusi di abad 21.  

Abad 21 juga mempengaruhi bagaimana negara mengusahakan 

kesejahteraan terhadap warga negaranya (program pembangunan negara). Isu 
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kesejahteraan tidak lepas bagaimana negara mendidik warga negarannya sesuai 

dengan kebutuhan bagi pembangunan negara di era informasi saat ini.  

PERMASALAHAN  

1. Bagaimana paradigma pembangunan di abad 21 saat ini dibandingkan 

dengan paradigma pembangunan sebelum abad 21 ? 

2. Mengapa perlu dilakukan inovasi pendidikan ketika terjadi pergeseran 

paradigma pembangunan ?  

PEMBAHASAN  

A. PERBANDINGAN PARADIGMA PEMBANGUNAN (ABAD 21 DAN 
SEBELUM ABAD 21) 

Abad 21 disadari atau tidak memberikan pengaruh terhadap paradigma 

pembangunan negara.  Ada beberapa ciri yang membedakan pembangunan di 

abad 21 dibandingkan era sebelumnya : 

1. Sebelum abad 21 pembangunan ekonomi berbasis sumber daya 

sedangkan di abad 21 pembangunan kesejahteraan ekonomi berbasis 

peradaban.  

2. Sebelum abad 21 sumber daya alam merupakan modal pembangunan 

sedangkan di abad 21 peradaban menjadi modal pembangunan. 

3. Sebelum abad 21 sumber daya manusia dipandang sebagai beban dalam 

pembangunan sedangkan di abad 21 sumber daya manusia yang 

beradab dipandang sebagai modal pembangunan. 

4. Sebelum abad 21 penduduk (warga negara) dipandang sebagai pasar 

dan pengguna (konsumen) sedang di abad 21 warga negara merupakan 

pelaku dan produsen. 

5. Sebelum abad 21 pembangunan berbasis kekayaan alam sedangkan di 

abad 21 pembangunan berbasis peradaban (bahan uji publik kurikulum 

2013 kemendikbud). 

Dari kelima poin diatas jelas terlihat bagaimana peradaban kini menjadi 

modal utama bagi pembangunan di suatu negara. Di Abad 21 negara harus 
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membangun peradaban negara. Suatu peradaban sangat dipengaruhi oleh 

kondisi warga Negara atau dengan kata lain peradaban sangat ditopang oleh 

kualitas warga negara. Sehingga pembangunan berbasis peradaban tidak 

memandang warga negara sebagai beban dari pembangunan justru warga negara 

sebagai sebuah potensi bagi pembangunan ekonomi. Ada beberapa karakteristik 

yang harus dimiliki warga negara di abad 21 yaitu : 

1. the ability to look at and approach problems as a member of a global 

society. 

2. the ability to work with others in a cooperative way and to take 

responsibility for one’s roles/duties within society. 

3. the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural 

differences. 

4. the capacity to think in a critical and systemic way. 

5. the willingness to resolve conflict and in a non-violent manner. 

6. the willingness to change one’s lifestyle and consumption habits to 

protect the environment. 

7. the ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg, 

rights of women, ethnic minorities, etc), and. 

8. the willingness and ability to participate in politics at local, national 

and international levels (Cogan and Derricott, 1998:115). 

Pertama, Di abad 21 warga negara harus memiliki kemampuan untuk 

melihat dan melakukan pendekatan terhadap suatu permasalahan sebagai 

anggota dari masyarakat global. Kedua, warga negara harus memiliki 

kemampuan untuk bekerja secara kooperatif serta bertanggung jawab terhadap 

tugas/perannya di masyarakat. Ketiga, warga negara juga harus mampu 

memahami, menyetujui dan mengapresiasi dan toleransi terhadap perbedaan 

kultural. Keempat, warga negara juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis 

dan sistematis, Kelima, memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik dan 

tidak dengan cara kekerasaan. Keenam, memilik kemauan untuk merubah gaya 
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hidup dan pola konsumtif untuk menjaga lingkungan. Kedelapan, mau dan 

mampu untuk berpartisipasi dalam politik lokal, nasional dan internasional. 

Untuk dapat menciptakan warga negara yang mampu berkontribusi dalam 

program pembangunan ekonomi berbasis peradaban maka negara harus 

membentuk warga negara kreatif yaitu : 

 “Pemberdayaan warga negara kreatif amat penting untuk 

meningkatkan produktifitas. Produktifitas sebagai kemampuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan.  

 Jika warga masyarakat sejahtera dalam arti dapat memenuhi 

kebutuhan, pendidikan dan kesehatan maka negara akan stabil dan 

kuat.  

 Negara yang kuat dapat melindungi, menjamin setiap warga 

negaranya serta tidak terlalu tergantung pada konstalasi negara lain.  

 Peningkatan kemampuan menghasilkan produktifitas warga yang 

kreatif, amat ditentukan oleh pendidikan yang tepat.” (Danial 

2006:473-474). 

Dewasa ini ekonomi kreatif menjadi salah satu isu yang sangat menarik 

yang memunculkan pertanyaan besar, yaitu :  

 Bagaimanakah cara membentuk warga negara yang kreatif. 

 Pembentukan warga negara kreatif akan masuk dalam kurikulum 

dalam sistem pendidikan Indonesia sebagai salah satu usaha 

memajukan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar kebangkitan 

ekonomi negara saat ini.  

 Ekonomi kreatif selain didukung oleh warga negara yang kreatif 

harus didukung oleh kultur trust (kepercayaan). Negara high trust 

akan menumbuh suburkan ekonomi kreatif tetapi apabila negara low 

trust  maka ekonomi akan terkubur sebelum berkembang.  Oleh 

Karena itu Ekonomi Kreatif harus terakomodasi dalam kurikulum 

2013 terutama sebagai usaha mewujudkan warga negara kreatif dan 
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produktif untuk menguatkan dan memajukan serta mensejahterakan 

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.  

Salah satu perubahan penting dalam sistem perekonomian dunia adalah 

adanya konsep pasar yang tidak lagi memberikan proteksi-proteksi tertentu 

terhadap produk-produk yang berasal dari negara berkembang ketika 

berhadapan dengan negara-negara maju “highly industrialized society”. Hal 

inilah yang menuntut setiap negara untuk mampu mempersiapkan warga 

negara-nya yang memiliki kemampuan menghasilkan produk-produk yang 

memiliki “comparative and competitive advantage”. (Wahab, 2011:9).  

Tema enterpreneur merupakan isu yang menarik di Indonesia saat ini.  

Karena negara yang kuat minimal 2 persen dari seluruh warga negaranya adalah 

pengusaha. Dalam hal ini program pendidikan diharapkan dapat membentuk 

warga negara menjadi seorang pengusaha yang memiliki “deep sense of 

Nasinalism”, yang tetap mencintai lingkungan sekitar dan  berkontribusi dalam 

pembangunan negara. Oleh karena itu eunterpruner menjadi sebuah hal yang 

menarik untuk dimasukan dalam sistem pendidikan dan kurikulum sekolah serta 

pendidikan masyarakat (Pendidikan Luar Sekolah) dalam bingkai pendidikan 

kewarganegaraan dalam arti luas.  

Di abad 21 paradigma pembangunan ekonomi berbasis peradaban. 

Warga negara merupakan mesin penggerak dari program pembangunan 

ekonomi berbasis peradaban. Sehingga proses pendidikan bagi warga negara 

menjadi sebuah dasar utama untuk mempersiapkan warga negara agar mampu 

berkontribusi di abad 21. Kualitas warga negara akan berbanding lurus dengan 

kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara yang berkualitas akan 

menjadikan negara tersebut survive maju dan sejahtera.  
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B. INOVASI PENDIDIKAN DALAM PERGESERAN PARADIGMA 
PEMBANGUNAN 
 

Abad 21 baru berjalan satu dekade, namun dalam dunia pendidikan sudah 

dirasakan adanya pergeseran, dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar 

pada tataran filsafat, arah serta tujuannya. Tidaklah berlebihan bila dikatakan 

kemajuan ilmu tersebut dipicu oleh lahirnya sains dan teknologi komputer. 

Dengan piranti mana kemajuan sains dan teknologi terutama dalam bidang 

cognitive science, bio-molecular, information technology dan nano-science 

kemudian menjadi kelompok ilmu pengetahuan yang mencirikan abad 21. Salah 

satu ciri yang paling menonjol pada abad 21 adalah semakin bertautnya dunia 

ilmu pengetahuan, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Dalam 

konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, 

telah terbukti semakin menyempitnya dan meleburnya faktor “ruang dan waktu” 

yang selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan 

ilmu pengetahuan oleh umat manusia. (BNSP, versi 1.0 tahun 2010 : 20). 

Ilmu pengetahuan dan teknologi saling terkait mengembangkan ekologi 

kependidikan dan kesadaran berkomunikasi, bernegara dan berbangsa. 

Walaupun perbatasan alami negara tradisional masih berlaku tetapi dengan tak 

sepenuhnya disadari muncul sekat baru berwujud tepian-tepian teknologi dan 

sains. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyekatan itu menumbuhkan citarasa 

kebangunan dan kebanggaan, karena identitas yang melekat sebagai hamba 

berpengetahuan. Kehormatan itu tentu saja tidak datang sendiri namun digapai 

dengan usaha berat dan konsisten melalui penguasaan ilmu pengetahuan, 

inovasi teknologi dan penciptaan keagungan budaya pendidikan. Tanpa 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan dalam bidang 

ekonomi maka kebanggaan menjadi redup.  

Dalam paradigma pembangunan ekonomi abad 21 yang berbasis 

peradaban mesin penggeraknya adalah warga negara. Kualitas warga negara 

akan berbanding lurus dengan kemajuan perekonomian/ kesejahteraan suatu 
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negara. Kualitas negara sangat ditentukan oleh proses pendidikan (sistem 

pendidikan) di negara tersebut. Oleh karena itu dunia pendidikan juga harus 

menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di abad 21 agar pendidikan yang 

dilaksanakan berkualitas.  

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan betapa pendidikan 

formal secara tradisional telah disiapkan melalui salah satu tugasnya yaitu 

mempersiapkan warga negara yang sesuai dengan cita-cita nasional melalui 

disiplin ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum. (Wahab 2001:37). Oleh karena itu,  

negara menyiapkan program pendidikan bagi warga negara dengan tujuan agar 

setiap warga negara menjadi warga negara sebagaimana yang diharapkan oleh 

negara” (Wahab 2011:2). 

Inovasi merupakan pembaharuan atau perubahan dengan ditandai oleh 

adanya hal yang baru, atau inovasi pada dasarnya merupakan pemikiran 

cemerlang yang bercirikan hal baru ataupun berupa praktik-praktik tertentu 

ataupun berupa produk dari suatu hasil olah-pikir dan olah teknologi yang 

diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini dan dimaksud untuk 

memecahkan persoalan yang timbul dan memperbaiki suatu keadaan tertentu 

ataupun proses tertentu yang terjadinya di masyarakat (Hermawan, et.al 

2007:71). 

Bersamaan dengan pembaharuan hidup berkebangsaan dengan ekonomi 

dan sosial sadar-pengetahuan kita membangun manusia berdaya cipta, mandiri 

dan kritis tanpa meninggalkan wawasan tanggungjawab membela sesama untuk 

diajak maju menikmati peluang abad ini. Dalam hubungan ini kita ditantang 

untuk mencipta tata-pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia 

berupa pemikir yang mampu membangun tatanan sosial dan ekonomi sadar-

pengetahuan seperti laiknya warga abad 21. Mereka harus terlatih 

mempergunakan kekuatan argumen dan daya pikir, alih-alih kekuatan fisik 

konvensional. Tentu saja dalam memandang ke depan dan merancang langkah 

kita tidak boleh sama sekali berpaling dari kenyatan yang mengikat kita dengan 
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realita kehidupan. Indonesia masih menyimpan banyak kantong-kantong 

kemiskinan, pelayanan kesehatan umum yang tidak memadai dan kesehatan 

kependudukan yang rendah serta mutu umum pendidikan yang belum dapat 

dibanggakan. Ini memerlukan perhatian dan upaya yang serius dan taat asas. 

(BNSP versi 1-0 Tahun 2010 : 22).  

The attempts of leading Indonesia to self-reliance and competitivenes is 

inseparable to its association with the national education program. This is 

because the main motor of national development is the product of education.  

Education programs which are aimed to produce developed human resources 

should be scheduled on the appropriate track and should be a priority in the 

national development program (Ali 2009:1). Usaha dari pemimpin Indonesia 

untuk dapat percaya diri dan kompetitif tidak dapat dipisahkan dengan program 

pendidikan nasional. Karena motor utama dari pembangunan nasional 

merupakan hasil dari (produk) Pendidikan. Program Pendidikan bertujuan 

menghasilkan pembangunan sumber daya manusia yang terencana serta 

memprioritaskan program pembangunan nasional.   

Mengapa diperlukan inovasi pendidikan ketika terjadi pergeseran 

paradigma pembangunan, karena hakikatnya pendidikan nasional merupakan 

suatu program membentuk warga negara agar memiliki kemampuan 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Sehingga ketika terjadi perubahan 

dalam paradigma pembangunan maka program pendidikan harus segera 

merespon dengan cepat terhadap perubahan tersebut.  

Saat ini abad 21 ditandai dengan kemajuan yang sangat pesat di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi maka pendidikan harus mampu merespon 

dengan cepat perubahan kondisi masyarakat di era informasi saat ini. Oleh 

karena itu, perubahan kurikulum menjadi sebuah keniscayaan karena kurikulum 

merupakan integrator sistem nilai, pengetahuan dan ketrampilan dari warga 

negara. Untuk mendukung program pembangunan ekonomi berbasis peradaban 

maka negara harus membentuk warga negara yang beradab, karena motor 
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penggerak utama program pembangunan adalah warga negara yang dihasilkan 

dari sistem pendidikan nasional.  

KESIMPULAN  

Abad 21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi baik dalam bidang 

informasi, komunikasi, dan transportasi telah mempengaruhi berbagai bidang 

bukan hanya cara-cara manusia berpikir dan beraktivitas tetapi juga terhadap 

paradigma pembangunan negara. Di abad 21 paradigma pembangunan ekonomi 

berubah dari yang dulunya berbasis sumber daya kini menjadi berbasis 

peradaban dimana pembangunan hanya dapat digerakkan oleh warga negara 

yang berkualitas dan beradab. Warga negara yang berkualitas dan beradab 

hanya dapat dihasilkan dari sistem pendidikan yang berkualitas. Sehingga 

inovasi dalam dunia pendidikan dalam pergeseran paradigma pembangunan 

merupakan suatu keharusan.  

Kurikulum yang merupakan integrator dari sistem nilai, pengetahuan 

dan ketrampilan warga negara harus disesuaikan dengan pergeseran paradigma 

pembangunan yang terjadi di abad 21 ini. Sehingga pendidikan yang 

dilaksanakan dapat membentuk warga negara yang sesuai dengan kebutuhan 

negara dalam program pembangunan yaitu warga negara yang kualitasnya 

berbanding lurus dengan kemajuan perekonomian/kesejahteraan suatu negara. 
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