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ABSTRAK 

 

Pendidikan merupakan keniscayaan untuk bekal hidup di masyarakat yang dalam praksisya 

bertumpu pada kurikulum. Praksis pembelajaran berbasis kurikulum tersembunyi menunjuk 

pada aktivitas pendidikan yang berupa penanaman nilai-nilai, dan norma yang berlaku di 

masyarakat (soft skills) yang dilaksanakan menyatu dalam  kegiatan belajar-mengajar. Secara 

garis besar soft skill digolongkan ke dalam dua kategori: intrapersonal dan dan interpersonal 

skill. 

Praksis pembelajaran soft skills karena sifatnya tersembunyi, tujuan pembelajarannya  

tidak dirumuskan sebagaimana materi pelajaran (hard skills). Sehingga soft skillsdalam 

pembelajaranmerupakan sesuatu yang ada tapi bisa tidak ada karena tidak dirumuskan dan 

tidak terukur. Dengan kata lain praksis pembelajaran lebih berorientasi pada pembelajaran 

dengan tujuan penguasaan ilmu (hard skills) bukan pada pendidikan nilai (soft skills).  

Praksis pembelajaran berorientasi hard skills pada kenyataannya tidak didukung oleh 

temuan hasil penelitian bahwa faktor yang berperanan penting dalam menentukan 

keberhasilan hidup seseorang adalah soft skills: 85% (Depdiknas RI, 1999); 80% (Havard 

Uinversity).Temuan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia sekarang ini dalam 

kondisi lack of soft skills.Karena secara jelas praksis pembelajaran berorientasi hard skills 

hanya sedikit kontribusinya pada keberhasilan hidup seseorang maka sekarang saatnya 

praksis pembelajaran diubah menjadi berorientasi pada soft skills, dengan mengaktualkan 

aktivitas yang tersembunyi ke aktivitas nyata yang dirumuskan dalam setiap kompetensi 

pembelajaran. 

 

Kata Kunci: Dekonstruksi, Pembelajaran, Kurikulum Tersembunyi 
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ABSTRACT 

 

Education is anecessity for life provision in society who sepraxis rests on the curriculum. The 

praxis of hidden-curriculum learning refers to educational activities in the form of 

personalized social values and norms(softskills) performed simultineously in the teaching-

learning activities. Broadly speaking, soft skills are classified into two categories: intra 

personal and interpersonal skills. 

The praxis of soft skills learning,as it is somewhat hidden, the learning objectives are 

not formulated explicitly as those of course materials (hardskills) are. The praxis of soft skills 

learning, as in a sense it is implicit, its learning objectives cannot be formulated as those of 

learning courses (hard skills) can.  So soft skillslearningdoes happen but its learning 

objectives could not be defined, hence they cannot be measured. In other words, the praxis 

learning is more focused on learning subject matters (hard-skills) rather than on values (soft-

skills)). 

Learning praxis focused on hard skills is in fact contrary to the research finding, i.e. 

that the critical factor on determining one‘s success in life is soft skills, contributing 85% 

(Ministry of National Education of Indonesia, 1999), 80% (Havard Uinversity).  Obviously, 

as the learning praxis focusing on hard skills gives only little contribution to one‘s success in 

life, then it is the time for us to change the present learning focus into learning praxis 

focusing on soft skills by bringing what is so far done somewhat hidden into more explicit 

activities which are defined as competences. 

 

Key words: Deconstruction, learning, hidden curriculum 
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A. Pendahuluan  

Pendidikan diselenggarakan secara sadar memiliki maksud dan tujuan agar peserta didik 

dapat memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya di masyarakat  adalah sebuah 

keniscayaan. Kebergunaan hasil pendidikan tersebut sesuai dengan  beberapa rumusan tujuan 

pendidikan yang selama ini ada dan berlaku di Indonesia. Tersirat dalam tujuan pendidikan 

tersebut  muatan  gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah 

untuk kehidupan (Nur, 2010). 

Tujuan pendidikan bersifat normatif, yaitu mengandung unsur-unsur norma bersifat 

memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik serta dapat 

diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik(Nur, 2010).Nilai adalah sesuatu yang 

berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat.Sesuatu 

dikatakan mempunyai nilai,apabila mempunyai/kegunaan,kebenaran,kebaikan,keindahan dan 

religiositas. Sedangkan norma merupakan ketentuan yang berisi perintah-perintah atau 

larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai.Nilai 

dan norma merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sangat penting bagi terwujudnya 

suatu keteraturan masyarakat.Nilai dalam hal ini adalah ukuran,patokan,anggapan dan 

keyakinan yang dianut orang banyak dalam suatu masyarakat.Keteraturan ini bisa terwujud 

apabila anggota masyarakat bersikap dan berperilaku sesuai dan selaras dengan nilai-nilai dan 

norma-norma yang berlaku (Umma, 2011).Tujuan pendidikan adalah kualifikasi yang 

diharapkan dimiliki murid setelah dia menerima atau menyelesaikan program pendidikan 

pada lembaga pendidikan tertentu.Karena itu tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi yaitu 

memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin 

dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan (Nur, 2010). 

Tujuan pendidikan jika berhasil dicapai maka dalam kehidupan bermasyarakat akan 

terwujud  masyarakat yang  anggotanya memiliki  jiwa demokratis susila dan cakap serta 

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Undang-undang Nomor 

12 Tahun 1954 pasal 3); Manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti 

yang dikehendaki Pembukaan dan Isi Undang-Undang dasar 1945 (Tap MPRS 

No.XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 3);   Meningkatnya anggota masyarakat yang meningkat 

ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, dan keterampilan, mempertinggi 

budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan memepertebal semangat kebangsaan, sehigga 

tumbuh menjadi manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta 

bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa (Tap MPR No. IV/MPR/1978); 



26 

 

Manusia Indonesia yang meningkat  kualitasnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian , berdisiplin, bekerja 

keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan 

rohani (Tap MPR No. II/MPR/1988); Kehidupan yang cerdas dan sebagai manusia Indonesia 

yang berkembang  seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan  (Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Bab II pasal  4);  Peserta didik yang berkembang potensinya sehingga 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat , berilmu, cakap, kreatif, mandiri , dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab (Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II  pasal 3). 

Berdasarkan fakta empiris, diketemukan adanya banyak anggota masyarakat yang 

malasuai  ditilik dari berbagai rumusan tujuan pendidikan disebut di atas. Kondisi tersebut 

menengarai hasil penyelenggaraan pendidikan yang kontraproduktif. Dengan kata lain, 

adanya penyimpangan tingkahlaku anggota masyarakat dimaksud adalah juga merupakan 

produk pendidikan, dan karena itu pendidikan harus ikut bertanggung jawab.Realisasi dari 

tanggung jawab pendidikan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, dan bahkan 

pengubahan terhadap praktik penyelenggaraan pendidikan yang berangsung selama ini.Hal 

ini sesuai dengan fungsi tujuan pendidikan sebagai arah kegiatan dan sesuatu yang ingin 

dicapai dari kegiatan pendidikan (Sejathi, 2011). 

 

B. Pembahasan 

 

1. Refleksi Praktik dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan 

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat ditemukan bahwa  kesuksesan 

seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) 

saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini 

mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% 

oleh soft skill (Al Rasyid, 2010; Kuswandoro, 2010; Furhan, 2011; Rachman, 2012).  Kajian 

Depdiknas RI pada tahun 2009 (dalam Al Rasyid, 2010)  menyatakan bahwa kesuksesan 

seseorang dalam pendidikan, 85% ditentukan oleh soft skill. 



27 

 

Hasil-hasil penelitian di atas menegaskan bahwa hasil belajar yang berupa soft skill 

memilliki kontribusi yang lebih besar daripada  hard skill terhadap kesuksesan hidup 

seseorang di masyarakat. Dalam Bab I Buku Panduan PengembanganSoft Skill Mahasiswa 

UNY, memuat dua penjelasan terkait dengan soft skill dimaksud. Pertama,  Sailah (2008) 

mengutip pendapatBerthalyangmenyatakansoft skills adalah ‖Personal and interpersonal 

behaviors that develop and maximize human performance (e.g. coaching, team building, 

initiative, decision making etc.). Soft skills does not include technical skills such as financial, 

computing and assembly skills ―.  Kedua, Peggy (2007) yang menyatakan bahwa ―soft skills 

encompass personal, social, communication, and self management behaviours, they cover a 

wide spectrum: selfawareness, trustworthiness, conscientiousness, adaptability, critical 

thinking, organizational awareness, attitude, innitiative, emphathy, confidence, integrity, self-

control, leadership, problem solving, risk taking and time management‖. 

Dalam praksis pembelajaran dijumpai kondisi yang sebaliknya, sebagaimana 

dinyatakan Al Rasyid (2010) dan Rachman (2012) bahwasanya pendidikan di Indonesia 

ternyata masih berkutat pada pendidikan gaya hard skill saja, yaitupenguasaan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang keilmuan 

yang dipelajari (Furhan, 2011), atau  menjadikan aspek kognitif sebagai tujuan dari proses 

belajar-mengajar (Zulkhairi, 2012). Proses pembelajaran berorientasi pada hard skill 

menekankan peran guru atau dosen sebagai pemilik kelas (teacher center) dengan tugas 

mengajar (teaching), yaitu mentransfer pengetahuan. Bahkan secara ekstrim dinyatakan, 

kondisi yang ada dalam proses pembelajaran adalah hard skill, tidak ada pembelajaran soft 

skill (www.unhas.ac.id). Guru sebagai ahli dalam bidang ilmu dan juga contoh atau model 

nyata dari pribadi yang ideal. Sedangkan siswa merupakan penerima pengajaran yang baik, 

yang sesungguhnya sebagai penerima informasi yang pasif (Sulistyo, 2009). Sailah (2008) 

menyatakan bahwa dalam praktek sistem pendidikan kita saat ini khususnya di perguruan 

tinggi, porsi pengembangan soft skills hanya diberikan rata-rata 10% saja dalam 

kurikulumnya, sementara itu 90% nya berisi hard skills.  

Kondisi praksis pembelajaran seperti diungkapkan di atas menengarai adanya 

ketidaksesuaian antara rumusan tujuan pendidikan dan upaya yang seharusnya dilakukan 

pencapaiannya melalui kegiatan belajar-mengajar.Seperti diketahui penyelenggaraan 

pendidikan secara informal, non-formal, dan formal (Tri Pusat Pendidikan). Pada pendidikan 

formal pendidikan diselenggarakan secara berjenjang yaitu pendidikan tingkat SD/MI – 

SMP/MTs – SMA/MA/SMK – PT. Pada setiap jenjang pendidikan diselenggarakan 

kegiatannya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan.Ada empat macam tujuan 

http://www.unhas.ac.id/
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pendidikan, yaitu (1) Tujuan pendidikan nasional.(2) Tujuan institusional.(3) Tujuan 

kurikuler.(4) Tujuan pembelajaran/instruksional, mencakupi tujuan pembelajaran 

umum dan tujuan pembelajaran khusus(unsam.ac.id/uploads/Proses_Pendidikan.docx). 

a.  Tujuan Pendidikan Nasional 

Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang hendak dicapai dalam sistem pendidikan 

nasional.  

1) Sejak tahun 1966 berlaku tujuan pendidikan nasional yang menyatakan bahwa: 

"Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Pancasilais sejati 

berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945 "(TAP MPRS No. 

Y–XVEVMPRS/ 1966). 

2) Sejak tahun 1973 berlaku tujuan pendidikan nasional sebagai berikut: Tujuan Umum 

Pendidikan Nasional adalah membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila 

dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung 

jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat 

mengembangkan kecerdasan yang tinggi, dan disertai budi pekerti yang luhur, 

mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang 

termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 (TAP MPR No. IV/MPR/1973). 

3) Sejak tahun 1978 berlaku tujuan pendidikan nasional sebagai berikut :Pendidikan 

Nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi 

pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat 

menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya 

sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. (TAP MPR 

No. IX/MPR/1978). 

4) Sejak tahun 1989, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Tujuan Pendidikan Nasional dirumuskan kembali sebagai 

berikut Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhaap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki penge-

tahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Bab II, Ps. 4). 

5) Dalam GBHN (1993) sebagai berikut: 
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Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 

luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, 

beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan 

rohani ... menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, mening-

katkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran para 

sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa 

depan .... (TAP MPR No. II/MPR/1993). 

6) UU Nomor Tahun 2003, dirumuskan kembali bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Perumusan tujuan pendidikan nasional tersebut dapat memberikan arah yang jelas 

bagi setiap usaha pendidikan di Indonesia.Oleh karena itu, setiap usaha pendidikan di 

Indonesia tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, bahkan harus 

menopang atau menunjang tercapainya tujuan tersebut (Kurnia, 2011). 

 

 

b. Tujuan Institusional 

Tujuan institusional adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu lembaga pendidikan 

atau satuan pendidikan tertentu. Tujuan institusional terdiri dari tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum menunjuk pada pengembangan warga negara yang baik. 

Tujuan khusus meliputi pengembangan aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan nilai.  

c.  Tujuan Kurikulum 

Tujuan kurikulum adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program studi, 

bidang studi dan suatu mata ajaran, yang disusun berdasarkan tujuan institusional. 

Perumusan tujuan kurikulum berpedoman pada kategorisasi tujuan pendidikan/taksonomi 

tujuan, yang dikaitkan dengan bidang-bidang studi bersangkutan. 

d.   Tujuan Pembelajaran/Instruksional 

Tujuan Instruksional merupakan tujuan yang hendak dicapai setelah selesai proses belajar 

mengajar/program pengajaran. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan 

kurikuler, yang merupakan perubahan sikap atau tingkah laku secara jelas.Tujuan 
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Instruksional dapat dibagi menjadi dua, yaitu Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan 

Tujuan Instruksional Khusus (TIK).Tujuan intruksional adalah tujuan pokok bahasan atau 

tujuan sub pokok bahasan yang diajarkan oleh guru. Tujuan intruksional dibedakan 

menjadi dua macam yaitu tujuan intruksional umum (TIU) dan tujuan intruksional khusus 

(TIK). 

1) Tujuan intruksional umum berada pada tiap-tiap pokok bahasan yang telah 

dirumuskan didalam kurikulum sekolah, khususnya didalam Garis-Garis Besar 

Program Pengajaran (GBPP). 

2) Tujuan intruksional khusus adalah tujuan pengajaran yang diharapkan dapat dicapai 

oleh siswa pada akhir tiap jam pelajaran, biasanya dibuat oleh guru yang dimuatkan 

didalam satuan pelajaran (satpel) atau rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Dengan diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi (KBK), tujuan pembelajaran 

dirumuskan dalam bentuk kompetensi-kompetensi. Sementara itu pada pendidikan dasar dan 

menengah dengan ditetapkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tuntutan 

kompetensi tertuang dalam rumusan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar 

(KD).Penjabaran SK dan KD sebagai bagian dari pengembangan KTSP dilakukan melalui 

pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari SK dan KD menjadi indikator, kegiatan pembelajaran, materi 

pembelajaran dan penilaian. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu KD yang 

ditetapkan dalam SI dan telah dijabarkan dalam silabus.  

Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku 

yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator 

dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, 

potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat 

diobservasi. Dengan demikian pengembangan indikator dipandang sebagai langkah strategis 

dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas dan pencapaian kompetensi peserta didik 

(Depdiknas, 2008). 
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Tabel 1. Kata Kerja Ranah Afektif 

 

Menerima Menanggapi Menilai Mengelola Menghayati 

Memilih 

Mempertanyakan 

Mengikuti 

Memberi 

Menganut 

Mematuhi 

Meminati 

 

Menjawab 

Membantu 

Mengajukan 

Mengompromikan 

Menyenangi 

Menyambut 

Mendukung 

Menyetujui 

Menampilkan 

Melaporkan 

Memilih 

Mengatakan 

Memilah 

Menolak 

Mengasumsikan 

Meyakini 

Melengkapi 

Meyakinkan 

Memperjelas 

Memprakarsai 

Mengimani 

Mengundang 

Menggabungkan 

Mengusulkan 

Menekankan 

Menyumbang 

Menganut 

Mengubah 

Menata 

Mengklasifikasika 

Mengombinasikan 

Mempertahankan 

Membangun 

Membentuk 

pendapat 

Memadukan 

Mengelola 

Menegosiasi 

Merembuk 

Mengubah 

perilaku 

Berakhlak mulia 

Mempengaruhi 

Mendengarkan 

Mengkualifikasi 

Melayani 

Menunjukkan 

Membuktikan 

Memecahkan 

 

Pada tabel domain afektif sebagaimana diuraikan di atas, aspek-aspek afektif dalam 

bentuk soft skills seperti kemampuanmengembangkan kreativitas, produktivitas, berpikir 

kritis, bertanggungjawab, memiliki kemandirian, berjiwa kepemimpinan serta kemampuan 

berkolaborasi, penghargaan terhadap keragaman, memiliki kesadaran akan nilai-nilai 

kesatuan dalam kemajemukan yang didasarkan pada nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan 

religi yang perlu dimiliki oleh para siswa/mahasiswa (Budiningsih, 2009),belum 

dinampakkan (hidden). Pada hal di masyarakat orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil 

dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Dari ke-13 

faktor penunjang keberhasilan, 10 di antaranya adalah kualitas karakter seseorang dan hanya 

3 yang berkaitan dengan faktor kecerdasan (IQ).Ke-13 faktor soft skill tersebut mencakupi 

sikap jujur dan mandiri, bisa dipercaya dan tepat waktu, bisa menyesuaikan diri dengan orang 

lain, bisa bekerja sama dengan atasan, bisa menerima dan menjalankan kewajiban, 

mempunyai motivasi kuat untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, berpikir bahwa 

dirinya berharga, bisa berkomunikasi dan mendengarkan secara efektif, bisa bekerja mandiri 

dengan kontrol terbatas, dapat menyelesaikan masalah pribadi dan profesinya. Dikatakan 

bahwa hanya tiga yang terakhir yang berkaitan dengan IQ, yaitu: mempunyai kemampuan 
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dasar (kecerdasan), bisa membaca dengan pemahaman memadai, mengerti dasar-dasar 

matematika (berhitung) (Zulkhairi, 2012). 

 

2. Soft Skill dan Pengembangannya 

Soft skillmerupakan istilah sosiologis yang berkaitan dengan ―EQ‖ (Emotional Intelligence 

Quotient)seseorang, kumpulan karakter kepribadian, rahmat sosial, komunikasi, bahasa, 

kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang menjadi ciri hubungan dengan orang 

lain.Soft melengkapi hard skill (bagian dari seseorang IQ), yang merupakan persyaratan 

teknis pekerjaan dan banyak kegiatan lainnya(Wikipedia, 2012; Pratiwi, 2012).Konsep 

kecerdasan emosional menurut Goleman(1995, 1998, 2000) dalam Musnandar   (2012) 

diwujudnyatakan dalam bentuk kompetensi emosional yang merupakan "engine" bagi 

pengembangan program-program pelatihan yang bersifat soft skills. Kepiawaian seseorang 

dalam berinteraksi dengan orang lain di tempat kerja diejawantahkan dalam bentuk kerjasama 

yang efektif dan produktif. 

Soft Skill atau keterampilan lunak, menurut Berthall merupakan tingkah laku personal 

dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia (melalui 

pelatihan, pengembangan kerja sama tim, inisiatif, pengambilan keputusan lainnya). 

Keterampilan lunak ini merupakan modal dasar peserta didik untuk berkembang secara 

maksimal sesuai pribadi masing-masing(Diknas, 2008).Soft skills adalah keterampilan 

seseorang dalam berhubungan dengan orang laindan dengan dirinya sendiri. Dengan 

demikian atribut soft skills, meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter 

dan sikap. Atribut soft skills dimiliki oleh setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda, 

dipengaruhi oleh kebiasaan berfikir, berkata, bertindak dan bersikap. Dikatakan oleh Pratiwi 

(2012) bahwasanya atribut ini dapat berubah jika yang bersangkutan mau merubahnya 

dengan cara berlatih membiasakan diri dengan hal-hal yang baru.Soft skills sangat dibutuhkan 

lulusan perguruan tinggi untuk dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan, meniti karir 

dalam pekerjaannya dan untuk berwirausaha sendiri.Dengan kata lain,hard skills atau 

technical skills lulusan tidak bermakna besar bila miskin soft skills.  

Pada perspektif EmotionalIntelligence interaksi individu dengan individu lainnya 

merupakan tataran terakhir dari empat atribut yang dikembangkan Goleman yaitu: Self-

Awareness; Self-Management; Social-Awareness; dan Management Relationship. Ketiga 

atribut pertama saling berkaitan.Self-Awareness atau kesadaran-diri merupakan basis yang 

diperlukan dalam tumbuh-kembang soft skills seperti kepercayaan diri individu.Pengenalan 

atas kesadaran-diri ini berguna untuk melakukan pengelolaan diri atau self-management serta 
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kesadaran sosial atau social awareness yang baik. Pengelolaan diri dan kesadaran sosial (self-

management dan social-awareness) merupakan faktor penting terciptanya kecakapan 

menampilkan diri dalam berinteraksi dengan orang lain (management relationship). 

Hubungan dengan orang lainatau human relations merupakan dasar dan pijakan awal dalam 

meningkatkan soft skills seseorang yang pada ujung-ujungnya dapat mendongkrak prestasi 

unjuk kerja di tempat kerja atau di berbagai sektor kehidupan lainnya (Musnandar, 2012). 

Berdasarkan uraian dan pendapat-pendapat di atas tentang soft skill dan pentingnya 

dalam kehidupan seseorang maka soft skill dimaksud perlu diupayakan 

pengembangannya.Namun demikian mengingat banyaknya atribut soft skill, tentunya perlu 

dipilih dan diprioritaskan dalam pengembangannya. Untuk dapat menentukan soft skill yang 

terlebih dahulu dikembangkan dibanding dengan yang lain, maka diperlukan dasar 

pertimbangan yang akuntabel. Salah satu pendapat yang dapat dijadikan alternatif soft skill 

terpilih adalah pendapat Thomas Friedman(2006)lewat karyanya The World is Flat. Dalam 

karya tersebut dinyatakan bahwa ada 10 faktor yang menjadikan dunia ini rata: 1) The New 

Age of Creativity. 2) The New Age of Connectivity. 3) Work Flow Software.  4). 

UPLOADING, Harnessing the Power of Communities. 5) OUTSOURCING. 6) 

OFFSHORING. 7) SUPPLY-CHAINING 8). INSOURCING. 9) IN-FORMING. 10) THE 

STEROIDS. 

Secara sederhana kesepuluh faktor yang menjadikan dunia menjadi rata dan perlu 

dipertimbangkan sebagai dasar menentukan ragam soft skill yang akan dikembangkan adalah 

bahwasanya pada kehidupan abad ke-21 diperlukan adanya kreativitas, konektivitas, 

kolaborasi, kreator, industri pengetahuan, design kreatif, membuat mata rantai secara sangat 

efisien, memberdayakan kemampuan pihak lain, komunikasi, pemanfaatan teknologi. 

Berdasarkan atribut soft skill terpilih, pengembangannya dapat dilakukan lewat 

kegiatan belajar-mengajar.Secara tertulis soft skill yang bisa dikembangkan lewat mata 

pelajaran tertentu dirumuskan secara nyata, tidak tersembunyi (hidden) diikuti dengan 

perumusan atribut hard skill, dan secara simultan keduanya dipraktikkan dalam kegiatan 

belajar-mengajar. Guna mengetahui keterlaksanaan pengembangan soft skill dalam kegiatan 

belajar-mengajar pada tingkat perguruan tinggi dapat memberdayakan tim penjamin mutu 

untuk program studi, dan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dapat memberdayakan 

kepala sekolah ataupun pengawas sekolah untuk memonitor pelaksanaan kegiatan belajar-

mengajar dari persiapan tertulis sampai dengan pelaksanaannya dalam praktik. Dengan 

demikian tugas guru/dosen secara administratif terpenuhi dan secara nyata kegiatan yang 

direncanakan secara tertulis dapat dilaksanakan. 
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D. Penutup  

 

1. Simpulan  

a. Ada ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan nasional (das sollen) dan tujuan 

pembelajaran (das sein) dalam praktik. 

b. Ada ―pengaburan‖ tujuan pendidikan menjadi tujuan pembelajaran. 

c. Soft skill dirumuskan dalam bentuk tersembunyi (hidden). 

d.  Rumusan soft skill yang tersembunyi cederung ―dilupakan‖ dalam praksis 

pembelajaran. 

e. Soft skill yang dihasilkan tidak terarah dan tidak memenuhi kebutuhan dalam hidup 

bermasyarakat. 

f. Belum ada SDM yang secara operasional menjalankan tugas mengontrol pelaksanaan 

KBM. 

 

2. Saran/Rekomendasi.  

a. Kegiatan belajar-mengajar berbasis pendidikan. 

b. Perlu dilakukan revitalisasi nilai-nilai pendidikan dalam proses belajar-mengajar. 

c. Bentuk soft skill ranah afektif dirumuskan secara bersinergi dengan rumusan aspek 

kognitif dan psikomotor. 

d. Soft skill yang dirumuskan dan akan dikembangkan dalam proses belajar-mengajar 

disesuaikan dengan tuntutan masyarakat abad ke-21. 

e. Perlu pemberdayaan SDM dalam KBM (Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 

untuk pendidikan dasar dan menengah); Tim Penjamin Mutu (Pada Pendidikan 

Tinggi). 
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