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Abstrak — Salah satu program jangka yang dikembangkan
oleh Kemenristek dalam buku putihnya, 2010-2025,
adalah energi terbarukan. Konsep energi yang
dimunculkan dalam K13 lebih mengarah pada apa itu
energi, bagaimana perubahan energi dan sumber energi.
Konsep tentnag energi terbarukan masih bukan menjadi
materi yang penting. Pada paparan ini mengupas tentang
peluang energi terbarukan diajarkan apada siswa SMP.
Sumber-sumber energi terbarukan yang sederhana juga
akan menjadi bahasan penting yang perlu diajarkan sejak
dini. Tidak ada yang spesifik mata pelajaran
mendiskusikan energi terbarukan. Oleh karena itu, salah
satu kajian penting adalah bagaimana memasukkan
materi energi terbarukan pada kurikulum SMP. Secara
spesifik bagaimana materi tersebut bisa dimasukkan
dalam mata pelajaran ketrampilan. Hal ini diharapkan
tidak hanya teori namun juga pada praktik-praktik
sederhana tentang energi terbarukan.
Kata Kunci — Energi terbarukan, kurikulum.
I.

PENDAHULUAN

Hal ini Saat ini sudah banyak Negara-negara yang sudah
menyadari kondisi bahwa cadangan sumber energi berasal
dari fosil semakin menipis. Energi tidak terbarukan selain
terbatas barangnya juga berdampak merusak bumi ketika di
eksplorasi (Kemdagri). Kondisi ini menyadarkan banyak
negara tentang pentingnya menciptakan dan memanfaatkan
energi yang bisa diperbarui. Secara umum di alam ini banyak
sekali sumber-sumber energi terbarukan dan masih belum
tereksplorasi secara baik.
Indonesia merupakan Negara yang terlewati garis
katulistiwa dan terkenal dengan sumber daya alam yang
melimpah. Namun sumber daya ini belum dikelola dan
dimanfaatkan secara baik. Oleh karena itu salah satu fokus
bidang garap Kementrian Riset dan Teknologi sampai tahun
2025 adalah penciptaan dan pemanfaatan sumber energi
baru dan terbarukan (Kemenristek). Seperti diungkap oleh
Republika 12 Agustus 2014 bahwa paling tidak sepuluh
sumber daya di Indonesia yang bisa dimanfaatkan menjadi
sumber energi terbarukan yaitu matahari, laut, angin, panas
bumi, hydropower, hydrogen, bioethanol, batu bara,
biomasa.
Kurang termanfaatkan secara baik sumber daya di atas
disebabkan sumber daya manusianya belum siap secara
umum. Oleh karena itu Kementrian Riset dan Teknologi
membuat program jangka panjang sampai dengan tahun
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2025 berkenaan dengan penciptaan dan pemanfatan energi
yang terbarukan. Hal penting untuk mendukung program
ini adalah memberikan pemahaman kepada dan pengetahuna
kepada generasi muda terkait dengan kondisi alam
Indonesia serta pentingnya energi alternatif sebagai
pengganti energi yang ada selama ini.
Sekolah merupakan tempat strategis dan formal untuk
menanamkan pemahaman pentingnnya energi terbarukan.
Melelaui pembelajaran yang ada perilaku-perilaku dan
pengetahuan tentang energi terbarukan bisa ditanamkan.
Melalui cara ini kesadaran dan kepedulian serta pemahaman
pentingnya energi terbarukan dilakukan sejak dini. Sesuai
dengan tingkat perkembangan kognitif siswa hal ini bisa
disamapaikan pada level Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Materi tentang energi di SMP termuat di mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Materi lebih
mengarah pada konsep apa itu enregi dan macam energi.
Pembahasan juga masih focus pada pemahaman siswa yang
mengarah pada kemampuan kognitif dan akan digunakan
pada ujian nantinya. Salah satu hal yang membuat seperti ini
dikarenakan guru mengejar pada pencapaian kompetensi
yang telah dituangkan dalam kurikulum yang telah
dicanangkan oleh pemerintah. Keberanian seorang guru
untuk mengkreasi tanpa mengesampingkan apa yang telah
ditetapkan
perlu
mendapatkan
perhatian
juga
pendampingan.
Pemuatan energi terbarukan dalam kurikulum di SMP
masih belum terlihat secara eksplisit. Melifat tantangan ke
depan, pemikiran pemuatan materi tersebut perlu
dipikirkan. Tulisan singkat ini mencoba menstimulasi dunia
pendidikan untuk mulai memandang bahwa masalah energi
terbarukan sudah seharusnya masuk dalam kurikulum dari
berbagai bidang ilmu.
II.

METODE PENELITIAN

Penelitian pengembangan kurikulum ini dimaksudkan
bahawa siswa sejak dini mempunyai pengetahuan dan
pemahamana sehingga tumbuh rasa kepedulian terhadap
kelangkaan energi dan memiliki kemampuan berpikir kreatif
dan inovatif dalam pemanfaatan sumber-sumber energi
terbarukan. Penelitian pengembangan pada dasarnya
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan
menguji keefektifan produk tersebut (Borg & Gall, 2003:
269; Sukmadinata, 2010: 164; Sugiyono, 2008: 297; Ditnaga,
2007; Dirjend PMPTK Depdiknas, 2008). Pada umumnya
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penelitian pengembangan bersifat longitudinal (bertahap)
mulai dari analisis kebutuhan hingga menghasilkan produk
yang dibutuhkan kemudian di uji efektifitasnya. Terkait
dengan hal tersebut maka produk penelitian ini adalah
Kurikulum SMP bermuatan energi terbarukan.
Data atau informasi yang dibutuhkan dapat
dikelompokkan berdasarkan sumbernya menjadi sumber
dari literatur, sumber data primer, dan sekunder. Literatur
sebagai sumber data dapat memberikan banyak informasi
baik secara teoritis maupun empiris. Studi literatur
dilakukan tidak hanya untuk mengumpulkan dan mengetahui
teori-teori pendukung, tetapi juga memberikan informasi
berkaitan dengan pengembangan kurikulum/pembelajaran
terintegrasi.
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama
Sekolah merupakan tempat yang strategis untuk
pembelajaran sehingga siswa memiliki prilaku seperti yang
diinginkan termasuk memberikan pengetahuan dan
pemahaman untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian
mereka terhadap pemanfaatan sumber-sumber energi
terbarukan. Pembelajaran ini harus diterapkan sesuai
dengan tingkat kognitif siswa yaitu sejak Sekolah Menengah
Pertama (SMP). Seperti diungkapkan oleh Sanjaya (2005)
bahwa awalnya kurikulum dipandang sebagai kumpulan dari
mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Pendapat
ini lambat laun juga bergeser dan sudah mulai memuat
pengalaman belajar siswa (Sukmadinata, 2008). Untuk
mencapai tujuan tersebut maka kurikulum SMP harus
didesain dan diorganisasikan dengan pengayaan muatan
energi terbarukan.
Materi tentang energi di Kurikulum 2013 disinggung
di pelajaran IPA tetapi tidak rinci apalagi tentang energi
terbarukan karena pelajaran IPA juga harus membahas
tentang biologi dan kimia (Permendikbud Nomor 68 Tahun
2013). Pengembangan KD akan berdampak juga pada
pengembangan materi ajar. Untuk itu memerlukan
pengorganisasian kurikulum SMP agar tidak terjadi overload
dan overlap materi ajar. Dua masalah ini harus diwaspadai,
karena Darling (2005: 392) mengingatkan bahwa masalah
utama pengembangan kurikulum adalah masalah content dan
coherence terutama masalah scope dan sequence.
Pengorganisasian kurikulum dengan konsep dasar belajar
bermakna akan membantu dan mempermudah guru dan
siswa untuk mencapai tujuan kurikulum.
A. Sumber-sumber Energi terbarukan di Indonesia
Sebenarnya energi terbarukan (renewable energy)
sudah dimanfaatkan sejak ribuan tahun yang lalu.
Pemanfaatan kayu bakar merupakan salah satu bentuk
biomasa (benda organik dan bisa untuk sumber energi)
telah dimanfaatkan orang untuk memasak makanan juga
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kereta mesin uap. Hal ini merupakan sumber energi
terbarukan karena pohon selalu bisa ditanam lagi.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan energi
semakin hari semakin meningkat. Sedangkan cadangan
sumber nergi dari alam semakin berkurang. Terjadinya
sumber energi dari alam membutuhkan waktu yang sangat
lama sekali sehingga diprediksi suatu saat energi dari alam
akan habis. Secara umum ada banyak sekali sumber energi
dalam kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber energi
tersebut bisa diklasifikasikan menjadi energi yang bersifat
sekali pakai dan energi yang bisa diperbaruhi. Bahan bakar
minyak (BBM) merupakan contoh sederhana energi yang
tidak bisa diperharui. Energi semacam ini kecenderungannya
diambil dari alam dengan jumlah yang terbatas.
Terbentuknya energi semacam itupun memerlukan waktu
jutaan tahun dari kondisi yang alami. Karena kondisi
cadangan sumber energi semacam itu sangat terbatas maka
saat ini perlu dicari sumber-sumber energi yang bisa
diperbaruhi.
Saat ini dikatakan bahwa sumber energi terbarukan
meruapakan sumber energi yang baling bersih yang tersedia
di alam ini. dijelaskan dalam buku panduan dari PNPM
Mandiri bahwa energi terbarukan merupakan sumbersumber energi yang bisa habis secara alami namun dibentuk
dari elemen-elemen alam yang tersedia di bumi dalam
jumlah yang sangat besar. Beberapa energi tersebut adalah
matahari, angin, gelombang, tumbuhan dan lain sebagainya.
Secara umum banyak sekali sumber energi yang
terbarukan di Indonesia yang sampai saat ini belum tergarap
dengan baik. Hal ini bisa jadi disebabkan karena
pengetahuan masyarakat Indonesia akan energi terbarukan
yang masih rendah atau pemahaman akan energi terbarukan
belum tertanan secara baik. Oleh karena itu perlu
pemahaman apa itu energi terbarukan dan bagaimana
menciptakan energi terbarukan kepada masyarakat,
khususnya di dunia pendidikan yang ditegaskan dalam
kurikulum nasional.
Ada banyak potensi alam di Indonesia yang sampai
saat ini belum termanfaatkan dengan baik menjadi suatu
energi. Potensi-potensi tersebuat diantaranya adalah energi
tenaga matahari, energi tenaga angin, energi tenaga air, gas
alam, panas bumi ataupun biomasa, semuanya belum
tergarap secara baik. Setiap daerah memiliki potensi yang
berbeda-beda sehingga perlu dibuat pemetaan potensi
daerah. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk pemilihan yang
tepat akan pemilihan sumber energi terbarukan di setiap
daerah.

B. Pemuatan Energi terbarukan dalam Kurikulum SMP
Secara konseptual, kurikulum adalah suatu respon
pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa
dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara
pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang
memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan
potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang
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menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk
memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya.
Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang
didasarkan kepada dasar folosofis bangsa dan keputusan
yuridis di bidang pendidikan.
Energi terbarukan sudah harus dikenalkan kepada
anak-anak sejak awal. Hal ini supaya menimbulkan
kesadaran akan pentingnya energi. Selain itu kreatifitas
mengubah maupun menciptakan sumber-sumber energi juga
harus ditumbuhkan pada jiwa anak-anak. Agar memiliki
kekuatan hukum perlu memasukkan materi tersebut ke
dalam kurikulum yang berlaku, saat ini kurikulum 2013.
Memasukkan kompetensi tentang energi terbarukan
ke dalam mata pelajaran yang masuk kategori A, materi
utama, memerlukan kebijakan pemerintah yang lebih kuat
karena harus merubah kompetensi yang sudah disusun oleh
para ahli sebelumnya. Namun demikian masih ada peluang
dan lebih mudah diimplementasikan ketika kompetensi
tentang energi terbarukan dimasukkan ke dalam mata
pelajaran prakarya. Sampai saat ini buku untuk mata
pelajaran prakarya yang disiapkan pemerintah baru untuk
kelas VII saja sedangkan kelas VIII dan IX masih belum ada.
Melalui mata pelajaran ini bisa memadukan berbagai
kompetensi yang dimiliki siswa baik kompetensi kognitif,
afektif maupun psikomotor.
Standar Isi (ISI) merupakan salah satu bagian yang
sangat penting dalam pelaksanaan kurikulum, karena SI
merupakan ukuran minimal yang harus dicapai oleh perserta
didik, baik mengenai kompetensi maupun mengenai
materinya. SI disusun oleh pusat dalam hal ini adalah BSNP
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan
Nasional dalam bentuk peraturan Menteri Pendidikan
Nasional yang disingkat Permen Diknas. SI disusun dalam
bentuk Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KD),
penyusanan tersebut merupakan kerangka minimal yang
merupakan masih konsep dasar yang menjadi acuan dalam
pengembangannya. Sehingga diharapkan tenaga pendidik
maupun tenaga kependidikan harus mempunyai kompetensi
pengembangan
standar
isi
secara
professional.
Pengembangan SI secara professional oleh tenaga pendidik
dan kependidikan sangat dibutuhkan oleh masing-masing
tingkat satuan pendidikan, karena dengan cara ini lah satuan
pendidikan dapat membuat dan mencapai visi, misi dan
tujuan satuan pendidikan masing-masing.
Pengembangan standar isi adalah merupakan
pengembangan dari Kompetensi Inti kepada beberapa unsur
yang terkait dan setiap unsur itu dibahas secara detail untuk
mencapai sesuatu kompetensi sesuai harapan kompetensi
itu sendiri. Hal ini dilakukan secara baik dan benar, agar
dapat dijadikan bahan dalam penyusunan silabus dan RPP.
Pengembangan standar isi ditempuh melalui
berbagai unsur yaitu: a) pengembangan melalui turunan
materi, b) pengembangan melalui indikator pencapaian, c)
pengembangan melalui kemampuan siswa, d) pengembangan
melalui metode pembelajaran, e) pengembangan melalui
media pembelajaran, f) pengembangan melalui waktu, g)
pengembangan melalui penilaian.
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