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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Geografis Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara 

Kondisi geografis suatu daerah sebagai kondisi alamiah menjadi acuan 

dalam memetakan dan merencanakan pembangunan baik pada masa sekarang 

maupun masa yang akan datang. Karena itu, memahami kondisi geografis 

suatu daerah mempunyai nilai yang sangat penting dalam ketepatan program 

pembangunan baik fisik maupun non-fisik bagi masyarakat dalam rangka 

menunjang pembangunan nasional. 

Letak geografis Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten 

Jepara terletak 6 km dari ibu kota Kecamatan Kedung ke arah selatan dengan 

luas wilayah 463,291 Ha. Desa Kedungmalang dibatasi oleh wilayah desa-

desa tetangga diantaranya di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalianyar, 

sebelah timur Desa Karangaji, sebelah barat Laut Jawa, dan sebelah selatan 

Desa Kedungmutih Kabupaten Demak. 

Potensi kewilayahan Desa Kedungmalang terbagi menjadi tiga area, 

yaitu area tanah peisir pantai, tanah basah (rawa), dan tanah kering. Desa 

Kedungmalang berada pada ketinggian antara 0-2 meter di atas permukaan 

laut (mdpl). Curah hujan mencapai rata-rata 2.464 mm dan suhu udara rata-

rata 27,31 derajat celcius1.  

                                                           
1 Dokumen profil Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2016. 
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2. Kondisi Demografis Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara 

Jumlah penduduk Desa Kedungmalang per-2017 adalah 4.683 jiwa, 

yang terdiri dari 2.431 jiwa laki-laki dan 2.252 jiwa perempuan2. Artinya 

jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk 

perempuan. 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase % 

1. Laki-laki 2.431 51,93 % 

2. Perempuan 2.252 48,07% 

Total 4.683 100% 
 

Sedangkan jumlah penduduk Desa Kedungmalang berdasarkan usia 

dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu; (1) usia 0-16 tahun sebanyak 1.451 

jiwa; (2) usia 17-40 tahun sebanyak 1.825 jiwa; (3) usia 41-60 tahun 

sebanyak 1.076 jiwa; dan (4) usia lebih dari 60 tahun sebanyak 329 jiwa3. 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No. Usia Jumlah Presentase % 

1. 0 – 16 1.451 30,96 % 

2. 17 – 40 1.827 39,01% 

3. 41 – 60 1.076 22,98% 

4. 60 - ≥ 329 7,05% 

Total 4.683 100% 

                                                           
2 Ibid. 
3 Ibid, 56. 
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Dari sisi mata pencaharian, masyarakat Desa Kedungmalang mayoritas 

bekerja sebagai nelayan dengan jumlah 1.617 orang. Diikuti profesi petambak 

garam dengan jumlah 553 orang, buruh pabrik sebanyak 280 orang, 

wiraswasta sebanyak 129 orang, profesi lainnya 265 orang, dan belum 

bekerja atau tidak bekerja sebanyak 1.839 orang4. 

Sebagian besar wilayah Desa Kedungmalang menurut topologinya 

merupakan daerah pesisir. Sehingga mayoritas mata pencaharian 

penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan petambak garam. Hal ini karena 

didukung oleh kondisi geografis dan bekal keterampilan yang diajarkan 

secara turun-temurun. 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Jumlah Presentase % 

1. Nelayan 1.617 34,56 % 

2. Petambak Garam 553 11,80% 

3. Buruh Pabrik 280 5,97% 

4. Wiraswasta 129 2,76% 

5. Lainnya 265 5,65% 

6. Belum/Tidak Bekerja 1.839 39,26% 

Total 4.683 100% 

 

 

 

                                                           
4 Ibid., 60. 
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3. Gambaran Masyarakat Maritim Desa Kedungmalang Kecamatan 

Kedung Kabupaten Jepara 

Masyarakat maritim di wilayah pesisir pantai Jepara tepatnya di Desa 

Kedungmalang mayoritas merupakan masyarakat nelayan dan kelompok-

kelompok orang yang mengandalkan sumber kebutuhan hidupnya dari hasil 

laut. Diantaranya tengkulak ikan, pengolah ikan kering, pemilik kapal, 

distributor, petambak garam, dan sebagainya. 

Para nelayan di Desa Kedungmalang memiliki kelompok kerja yang 

bertujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah kebutuhan nelayan 

terutama mengenai bantuan modal atau bantuan alat tangkap ikan. Seperti 

halnya yang disampaikan oleh Khafidho (39) nelayan; 

“Setiap nelayan memiliki kelompok yang disebut KUB (Kelompok 

Usaha Bersama). Satu kelompok terdiri antara 20 sampai 30-an orang. 

Keberadaan kelompok bagi nelayan itu sangat penting, karena nelayan tidak 

bisa mengajukan atau memperoleh bantuan baik berupa modal dana ataupun 

peralatan tangkap apabila tidak memiliki kelompok”.5  

Sistem kerja nelayan di Desa Kedungmalang mayoritas adalah nelayan 

mandiri. Artinya setiap nelayan memiliki kapal sendiri dan melakukan 

pengelolaan penangkapan ikan sendiri, mulai dari persiapan modal melaut, 

persiapan alat tangkap, aktivitas penangkapan, hingga menjual atau 

mendistribusikan hasil laut. Hal ini dijelaskan oleh A. Farochi (51) salah satu 

ketua kelompok nelayan. 

                                                           
5 Wawancara tanggal 19 April 2018. 
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"Nelayan di Desa Kedungmalang hampir semua memiliki kapal sendiri. 

Karena kapal itu alat utama untuk bekerja, jadi harus punya. Dengan 

memiliki kapal sendiri, para nelayan dapat bekerja secara mandiri tanpa 

bergantung kepada orang lain, selain itu keuntungan yang didapat cenderung 

lebih banyak. Nelayan bisa mengatur pengeluaran sehemat mungkin, 

mengatur penjualan secara mandiri, dan juga menentukan kapan waktu yang 

tepat untuk melaut secara mandiri. Sehingga aktivitas nelayan dalam melaut 

lebih efisien”.6 

Aktivitas melaut nelayan di Desa Kedungmalang pada umumnya dapat 

dipetakan berdasarkan zona waktu yaitu pagi dan malam hari. Pada zona 

waktu pagi hari, nelayan berangkat sekitar pukul 5 (lima) pagi dan pulang 

pada pukul 2 (dua) siang. Sedangkan pada zona watu sore hari, nelayan 

berangkat pada pukul 3 (tiga) sore dan pulang pada pukul 4 (empat) pagi. 

Keputusan untuk berangkat pada zona waktu pagi atau malam hari, umumnya 

ditentukan oleh rasi bintang dan usia bulan. Pernyataan ini disampaikan oleh 

Arwani (50) nelayan. 

“Umumnya nelayan berangkat melaut itu kalau tidak pagi ya malam 

hari. Tergantung rasi bintang, usia bulan dan pasang surut air laut. Kalau 

bulan purnama mayoritas nelayan lebih memilih berangkat di pagi hari, 

karena kalau malam hari lampu kapal kalah terang dengan cahaya bulan. 

Selain itu saat-saat bulan purnama cenderung tidak ada ikan”.7 

                                                           
6 Wawancara tanggal 20 April 2018. 
7 Wawancara tanggal 27 April 2018. 
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Kemampuan atau keterampilan nelayan dalam melakukan aktivitas 

menangkap ikan mayoritas bersumber dari kebiasaan, dalam bahasa jawa 

disebut ilmu titen yang diwariskan secara turun-temurun. Keterampilan 

tersebut diantaranya berenang, memetakan arah angin, memprediksi arus laut, 

menentukan area penangkapan ikan, membuat dan memperbaiki alat tangkap 

ikan, serta memperbaiki mesin kapal. Penjelasan ini dikemukakan oleh Zainal 

Abidin (33) nelayan. 

“Keterampilan melaut yang dimiliki oleh nelayan, mayoritas 

didapatkan karena kebiasaan sejak masih kecil, saat dulu ikut melaut orang 

tua. Jadi dengan meperhatikan dan ikut membantu orang tua melaut, lama-

kelamaan menjadi mengerti. Jadi pada umumnya setiap keputusan yang 

diambil, misalkan berlayar kearah utara atau selatan untuk menentukan 

tempat penangkapan ikan, memetakan arus laut, dll lebih didasarkan pada 

kemampuan rasa atau insting”.8 

Dalam hal meningkatkan keterampilan melaut selain diperoleh secara 

turun-temurun, para nelayan juga memperoleh pelatihan dari pemerintah 

melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara. Konten pelatihan 

yang pernah didapat oleh para nelayan diantaranya perbengkelan (teknik 

mesin kapal), penggunaan fishing ground satellite (alat untuk menentukan 

area penangkapan ikan), pengolahan hasil tangkap, pengelolaan dan 

pelestarian hutan bakau, perakitan alat tangkap ikan, dan produktivitas 

pengolahan garam. Namun pelatihan yang diberikan tidak berlangsung secara 

                                                           
8 Wawancara tanggal 19 April 2018. 
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berkelanjutan, sehingga outcome pelatihan tidak memberikan dampak 

maksimal sebagai upaya peningkatan keterampilan nelayan. Seperti halnya 

yang disampaikan oleh Nor Musyafak (48) penggiat LSM. 

“Para nelayan sebetulnya sudah banyak memperoleh pelatihan atau 

pendampingan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas hasil laut. Pelatihan yang diberikan mulai dari perakitan alat 

tangkap, penggunaan teknologi fishing ground untuk mentukan area 

penangkapan ikan, pengolahan hasil laut, hingga pelatihan pengolahan 

garam. Namun harus diakui program pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan belum berdampak secara optimal. Hal ini karena 

program pelatihan tidak berlangsung secara berkelanjutan dan 

pendampingan yang kurang intensif”.9 

Selain keterbatasan keterampilan dan kurang optimalnya penggunaan 

teknologi dalam kegiatan melaut. Faktor musim yang tidak menentu dan 

perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi juga memberikan pengaruh 

negatif terhadap hasil tangkap nelayan. Hal ini tentu berdampak pada tingkat 

perekonomian masyarakat nelayan. Meski demikian, sebagian besar nelayan 

tetap memiliki optimisme terhadap perubahan status atau kondisi nelayan ke 

arah yang lebih baik. Mayoritas nelayan berkeyakinan melalui pendidikan 

yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maritim terutama 

dalam bidang pengembangan potensi kelautan akan memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan hasil laut. Hal ini dibuktikan dengan semakin 

                                                           
9 Wawancara tanggal 17 April 2018. 
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meningkatnya kesadaran para nelayan akan pentingnya pendidikan bagi anak-

anak. Dengan meningkatnya hasil laut tentu akan memberikan peningkatan 

yang positif terhadap perekonomian masyarakat nelayan. Harapan ini 

dikemukakan oleh H. Wadak (58) seorang tokoh masyarakat. 

“Tingkat optimisme masyarakat nelayan terhadap perubahan status 

atau perubahan kondisi nelayan kearah yang lebih baik cukup tinggi. 

Masyarakat nelayan menyadari sebagai upaya menuju kesejahteraan 

diantaranya adalah peningkatan keterampilan kerja dan menyiapkan anak-

anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan terutama 

dalam mengembangkan potensi kelautan. Para nelayan menyadari kurang 

optimalnya hasil laut diantaranya dipengaruhi oleh tingkat keterampilan dan 

kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Maka kehadiran pendidikan 

atau pelatihan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat nelayan 

menjadi hal yang sangat tepat”.10 

Masyarakat nelayan mulai menyadari bahwa melalui peningkatan 

pengetahuan dan penguasaan keterampilan dibidang perikanan dan kelautan 

menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan hasil laut. Artinya 

masyarakat nelayan membutuhkan adanya fasilitas dan layanan pendidikan 

ataupun pelatihan bagi anak-anak nelayan yang sesuai dengan kebutuhan 

kecakapan hidup di wilayah pesisir pantai. 

 

                                                           
10 Wawancara tanggal 4 Mei 2018. 
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4. Pendidikan Masyarakat Maritim Desa Kedungmalang Kecamatan 

Kedung Kabupaten Jepara 

Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemikiran dan pola 

perilaku seseorang. Pendidikan berperan penting sebagai bagian dari proses 

pendewasaan dan pembudayaan masyarakat. Maka keberadaan fasilitas dan 

layanan pedidikan yang berkualitas dan merata merupakan suatu kebutuhan 

bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas antar generasi. 

Termasuk keberadaan fasilitas dan layanan pedidikan yang berkualitas dan 

mampu menjawab kebutuhan penunjang keterampilan atau kecakapan hidup 

bagi masyarakat maritim. 

Pada tingkat pendidikan masyarakat maritim di wilayah Desa 

Kedungmalang Pesisir Pantai Jepara, mayoritas hanya menyelesaikan 

pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.593 orang. Lulusan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1.283 orang. Tidak sekolah atau 

belum sekolah sebanyak 843 orang. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

sebanyak 796 orang, sedang sekolah PAUD sebanyak 187 orang, dan lulusan 

Strata 1 (S-1) sebanyak 46 orang.11 Sebagaimana yang sampaikan oleh Vera 

Widiawati (30) Sekretaris Desa Kedungmalang. 

“Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin baik. 

Hal ini terbukti terjadi peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam 

mengakses layanan pendidikan maupun meningkatnya jenjang pendidikan. 

Sekarang anak-anak yang minimal lulusan SMA sudah semakin banyak. 

                                                           
11 Dokumen Profil Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2016. 
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Untuk itu perlu adanya fasilitas dan layanan pedidikan yang mampu 

menjawab kebutuhan dalam upaya mengembangkan pengetahuan dan 

penguasaan keterampilan terutama dalam menunjang atau sebagai modal 

kecakapan hidup masyarakat martim di wilayah pesisir pantai”.12 

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase % 

1. Tidak/belum sekolah 843 18,2 % 

2. TK/PAUD 187 3,7% 

3. SD 1.593 34,0% 

4. SMP 1.218 26,2% 

5. SMA 796 17,1% 

6. S-1 46 0,8% 

Total 4.683 100% 

 

Keberadaan fasilitas dan layanan pendidikan di Desa Kedungmalang 

dapat dikatakan cukup baik. Terdapat 2 sekolah swasta pada tingkat 

TK/PAUD, pada tingkat SD terdapat 3 sekolah negeri, pada tingkat SMP 

terdapat 1 sekolah swasta, dan terdapat 2 sekolah agama, serta terdapat 1 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Akan tetapi di wilayah Desa 

Kedungmalang belum ada fasilitas pendidikan pada tingkat SMA. Sehingga 

masyarakat Kedungmalang dalam mengakses fasilitas pedidikan pada tingkat 

SMA harus ke wilayah pusat kecamatan atau bahkan di luar kecamatan. 

                                                           
12 Wawancara tanggal 17 April 2018. 
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Tabel 7. Jumlah Fasilitas Pendidikan Desa Kedungmalang 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. TK/PAUD 2 

3. SD 3 

4. SMP 1 

5. SMA - 

6. Madrasah Diniyyah 2 

7. PKBM 2 

 

Fasilitas dan layanan pendidikan di Desa Kedungmalang mengacu pada 

ketentuan dan kebijakan pemerintah. Mulai dari kompetensi lulusan, model 

pengelolaan, metode evaluasi, hingga penerapan kurikulum. Sehingga 

sekolah tidak banyak untuk melakukan inovasi atau alternatif pilihan dalam 

memberikan pengalaman belajar kepada siswa sesuai dengan kebutuhan 

pengetahuan dan keterampilan dalam menunjang kecakapan hidup di wilayah 

pesisir pantai. Hal ini disampaikan oleh Abdul Kholil (55) salah satu pendidik 

di Desa Kedungmalang. 

“Sekolah yang ada di wilayah Desa Kedungmalang semuanya mengacu 

pada kebijakan pemerintah. Terutama mengenai standar isi yang mencakup 

kurikulum, metode evaluasi, konten atau materi pelajaran. Sehingga sekolah 

tidak banyak memberikan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat”.13 

                                                           
13 Wawancara tanggal 4 Mei 2018. 



67 
 

5. Indikator Desain Kurikulum Bidang Kemaritiman 

Kurikulum pendidikan diharapkan mampu mengembangkan dan 

membentuk karakter serta peradaban masyarakat yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kehadiran desain kurikulum 

bidang kemaritiman harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, tantangan 

perkembangan zaman dan kondisi sosio-kultur masyarakat maritim. Melalui 

proses pendidikan inilah, berbagai pengetahuan, keterampilan dan nilai 

(value) diajarkan, dikaji, dan dikembangkan menjadi suatu kompetensi 

individu serta kompetensi masyarakat yang diarahkan menjadi kompetensi 

bangsa yang sesuai dengan kepentingan peserta didik tumbuh dan 

mengembangkan diri. 

Berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segi 

kehidupan manusia, dikemas sebagai konten pendidikan yang termuat dalam 

desain kurikulum bidang kemaritiman. Muatan desain kurikulum bidang 

kemaritiman berupa cakupan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (value) 

yang harus berkesinambungan dan relevan dengan kepentingan kehidupan 

masyarakat dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, dan 

menempatkan proses pedidikan yang tidak lepas dari lingkungan sosial, 

budaya, dan alam. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap (value) sebagai 

muatan desain kurikulum bidang kemaritiman diarahkan untuk menjawab 

tantangan serta kebutuhan masyarakat baik pada masa kini maupun masa 

yang akan datang. 
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Di sisi lain, karakter peserta didik yang mandiri, tangguh, kreatif, ulet, 

dan jujur sangat diperlukan untuk memantapkan pertumbuhan dan 

pembangunan seluruh sektor kehidupan. Peserta didik seperti ini selayaknya 

tidak muncul karena seleksi alam, melainkan karena hasil gemblengan dan 

didikan pada tiap jenjang pendidikan dengan keberadaan kurikulum sebagai 

pengarahnya. Desain kurikulum bidang kemaritiman diarahkan sebagai media 

menanamkan sikap kemandirian, tangguh, kreatif, dan memfasilitasi peserta 

didik yang berdaya pikir pemecah masalah (problem solve). 

Desain kurikulum bidang kemaritiman menuju pada arah 

kesinambungan, kesesuaian dan erat dengan realitas kehidupan masyarakat. 

Membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan 

sosial dan menumbuhkan kemampuan untuk merumuskan pemecahan 

masalah secara kreatif terhadap isu-isu sosial kehidupan masyarakat maritim 

di wilayah pesisir. 

Dalam merumuskan desain kurikulum bidang kemaritiman peneliti 

melibatkan masyarakat nelayan, tokoh masyarakat, praktisi pendidikan 

(tenaga pendidik), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di 

bidang pendidikan, dan pemerintah. Berdasarkan hasil eksplorasi, terdapat 

lima prinsip yang harus terpenuhi dalam kurikulum bidang kemaritiman, 

yaitu; a) bertujuan mengembangkan potensi kelautan; b) konten kurikulum 

berdasarkan pada realitas kehidupan masyarakat; c) menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah; d) mengembangkan keterampilan dan kecakapan hidup 

peserta didik; dan e) mendorong partisipasi masyarakat (publik). 
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Lima prinsip tersebut merupakan hasil analisis peneliti terhadap data 

yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Dari setiap 

prinsip dikembangkan dalam bentuk indikator dan setiap indikator 

dikembangkan menjadi rumusan desain kurikulum bidang kemaritiman. 

Berikut ini dijabarkan hasil analisis indikator desain kurikulum bidang 

kemaritiman; 

a) Bertujuan mengembangkan potensi kelautan. 

Potensi kekayaan alam berupa laut dan isinya merupakan salah satu 

modal dalam menunjang kebutuhan hidup masyarakat terutama bagi 

masyarakat maritim di wilayah pesisir pantai. Maka selayaknya desain 

kurikulum bidang kemaritiman diarahkan untuk mengembangkan potensi 

kelautan melalui pelestarian, pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, dan 

pembangunan secara berkelanjutan. Karena itu harus dipersiapkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang memahami, menguasai, dan mencintai 

terhadap potensi kelautan. 

Tujuan desain kurikulum bidang kemaritiman yang mengarah pada 

upaya mengembangkan potensi kelautan, harus memuat suatu indikator 

yang dapat terukur. Selain itu indikator harus bersifat berkesinambungan 

antar indikator yang lain, sehingga upaya pengembangan potensi kelautan 

dapat berjalan secara komprehensif. Tujuan desain kurikulum bidang 

kemaritiman yang mengarah pada upaya pengembangan potensi kelautan, 

dikembangkan dalam enam indikator. Indikator tersebut tersaji dalam tabel 

di bawah ini. 
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Tabel 8. Indikator Mengembangkan Potensi Kelautan. 

No. Indikator 

1. Desain kurikulum memuat program pengolahan hasil tangkap. 

2. Desain kurikulum memuat program pengelolaan tambak garam 

dan upaya peningkatan produktivitas tambak garam. 

3. Desain kurikulum memuat program perbaikan mesin kapal. 

4. Desain kurikulum memuat program peningkatan keterampilan 

teknik melaut berbasis teknologi. 

5. Desain kurikulum memuat program perakitan alat tangkap. 

6. Desain kurikulum memuat program promosi hasil laut dan 

budaya kelautan. 

 

b) Konten kurikulum berdasarkan pada realitas kehidupan masyarakat. 

Kurikulum harus relevan dengan realitas kehidupan, tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat. Proses pendidikan tidak boleh memisahkan peserta 

didik dari lingkungannya. Maka kurikulum harus memberikan kesempatan 

dan ruang kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan di 

lingkungan masyarakatnya sebagai konten kurikulum dan kesempatan 

untuk memecahkan masalah sekaligus mengaplikasikannya dalam 

kehidupan masyarakat. 

Konten kurikulum yang berdasar pada realitas kehidupan 

masyarakat, dikembangkan dalam empat indikator. Indikator tersebut 

tersaji dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 9. Indikator Berdasarkan Realitas Kehidupan Masyarakat. 

No. Indikator 

1. Mengakomodasi kepentingan masyarakat dan memahami  

potensi lingkungan. 

2. Menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan. 

3. Memberikan fasilitasi belajar secara terbuka dengan siapapun 

dan dimanapun. 

4. Menjadikan lingkungan alam dan kehidupan masyarakat sebagai 

salah satu pusat sumber belajar dan laboratorium belajar bagi 

peserta didik. 

 

c) Menggunakan pendekatan pemecahan masalah. 

Kurikulum bidang kemaritiman lebih memusatkan perhatian pada 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Maka melalui interaksi dan 

kolaborasi, peserta didik didorong untuk berupaya memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Pendekatan pemecahan masalah 

ditandai dengan pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, 

keterampilan berfikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam 

berbagai mata pelajaran. 

Pendekatan pemecahan masalah dalam kurikulum bidang 

kemaritiman, dikembangkan dalam lima indikator. Indikator tersebut 

tersaji dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 10. Indikator Pendekatan Pemecahan Masalah. 

No. Indikator 

1. Mendorong kemampuan peserta didik dalam menunjukkan 

pemahaman masalah. 

2. Memuat organisasi data dan menyajikan informasi yang relevan 

dalam pemecahan masalah. 

3. Menyajikan masalah secara sistematis. 

4. Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

5. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah secara komprehensif. 

 

d) Mengembangkan keterampilan dan kecakapan hidup peserta didik. 

Desain kurikulum bidang kemaritiman berpusat pada potensi, 

kebutuhan, perkembangan, dan kepentingan peserta didik serta 

lingkungannya. Desain kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip 

bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar 

sekaligus sebagai totalitas pengalaman belajar peserta didik untuk 

menguasai konten atau pengalaman belajar secara keseluruhan dan mampu 

mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. 

Muatan pengembangan keterampilan dan kecakapan hidup pada 

desain kurikulum bidang kemaritiman dikembangkan dalam enam 

indikator. Indikator tersebut tersaji dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 11. Indikator Mengembangkan Kecakapan Hidup. 

No. Indikator 

1. Memuat keterampilan melaut berbasis teknologi. 

2. Memuat ketermapilan pengolahan hasil tangkap. 

3. Memnuat keterampilan pengawetan hasil tangkap. 

4. Memuat keterampilan pengelolaan tembak garam dan upaya 

meningkatkan produktivitas. 

5. Memuat keterampilan teknik mesin kapal. 

6. Memuat keterampilan inovasi alat tangkap. 

 

e) Mendorong partisipasi masyarakat (publik). 

Pada tataran implementasi desain kurikulum bidang kemaritiman 

memerlukan partisipasi masyarakat. Hal ini karena keberadaan praktik 

pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Maka desain 

kurikulum bidang kemaritiman memberi ruang kerjasama, kolaborasi, dan 

partisipasi berbagai pihak mulai dari orang tua, masyarakat, pemerintah, 

lembaga swasta, hingga pegiat dan pemerhati pendidikan maritim untuk 

terlibat mengembangkan potensi kelautan dan menjawab tantangan dan 

kebutuhan masyarakat maritim. 

Dalam prinsip mendorong partisipasi masyarakat (publik), desain 

kurikulum bidang kemaritiman dikembangkan dalam empat indikator. 

Indikator tersebut tersaji dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 12. Indikator Partisipasi Masyarakat (Publik). 

No. Indikator 

1. Memberikan ruang keterlibatan orang tua peserta didik baik 

dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. 

2. Memfasilitasi peran masyarakat (publik) sebagai salah satu 

sumber belajar. 

3. Berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta untuk terlibat 

dalam pengembangan muatan atau konten kurikulum. 

4. Mendayagunakan outcome peserta didik bagi kepentingan 

masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta. 

 

6. Rumusan Desain Kurikulum Bidang Kemaritiman 

Hasil eksplorasi terhadap indikator desain kurikulum bidang 

kemaritiman selanjutnya ditelaah oleh ahli. Masukan dan pendapat dari ahli 

tersebut kemudian dianalisis oleh peneliti, yang hasilnya diuraikan 

sebagaimana berikut; 

a) Tujuan dan sasaran desain kurikulum bidang kemaritiman. 

Tujuan desain kurikulum bidang kemaritiman didasari berbagai 

aspek sudut pandang, baik dari aspek peserta didik sebagai individu yang 

menjalaninya maupun dari aspek pendidikan sebagai bagian dari 

kehidupan peserta didik. Maka pengembangan desain kurikulum ini, 

menekankan peran peserta didik sebagai subjek belajar. 
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Desain kurikulum bidang kemaritiman hakikatnya bertujuan 

mengembalikan esensi pendidikan, yaitu mengutamakan kepentingan 

peserta didik dengan berpusat pada potensi, minat, dan kebutuhan peserta 

didik yang sesuai dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Sehingga 

peserta didik tidak terasing dengan lingkungannya, melainkan erat dengan 

realitas kehidupan, memahami persoalan, dan mampu mengaplikasikan 

keterampilan atau pengalaman belajarnya dalam memecahkan persoalan 

kehidupan masyarakat. 

Upaya ini dilakukan dengan berkolaborasi dan kerjasama antara 

sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Kemampuan yang 

dikembangkan tidak hanya sebatas pada buku-buku teks sekolah formal 

pada umumnya, melainkan memberikan keterampilan yang relevan dengan 

lingkungan pesisir pantai. Pengetahuan dan keterampilan yang diberikan 

diantaranya teknik melaut berbasis teknologi, pengolahan hasil tangkap, 

teknik pengawetan hasil tangkap, pengelolaan dan produktivitas tambak 

garam, teknik mesin kapal, dan inovasi alat tangkap. 

Dalam membelajarkan pengetahuan dan keterampilan tersebut, 

kurikulum bidang kemaritiman mengintegrasikan dengan nilai-nilai 

kehidupan riil yang peserta didik temui dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai bagian dari stimulus. Dengan demikian peserta didik dapat 

mengalami sendiri proses pembelajaran dan upaya memposisikan peserta 

didik sebagai subjek belajar dapat terwujud. 
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Sedangkan sasaran desain kurikulum bidang kemaritiman ini 

diarahkan untuk menghasilkan profil kompetensi peserta didik yang 

memiliki keunggulan sebagai berikut; 

1) Memiliki watak yang selaras dengan peran dan tanggung jawab 

dalam kehidupan sehari-hari (beriman, mandiri, mampu mengatur 

waktu, peka sosial/peduli, kerjasama dan toleran). 

2) Memiliki kemampuan bergaul, bersosialisasi dan bernegosiasi dalam 

pertukaran pengetahuan dan pengalaman bersama masyarakat. 

3) Memiliki keahlian yang bernilai guna dalam pemecahan masalah-

masalah kehidupan masyarakat maritim. 

4) Mampu mengimplementasikan keahlian dan keterampilan yang 

dikuasai dalam upaya pemecahan masalah-masalah pada kehidupan 

masyarakat maritim. 

b) Pengalaman belajar pada desain kurikulum bidang kemaritiman. 

Desain kurikulum bidang kemaritiman memuat pengalaman belajar 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat maritim, yaitu; keterampilan 

melaut berbasis teknologi, keterampilan pengolahan dan pengawetan hasil 

tangkap, pengelolaan tambak garam, keterampilan teknik mesin kapal, dan 

inovasi alat tangkap. Selain itu desain kurikulum bidang kemaritiman tetap 

memberikan pengalaman belajar yang merujuk pada kurikulum nasional. 

Namun, rujukan kurikulum nasional cukup pada pencapaian standar 

kompetensi dan dikembangkan berdasarkan peristiwa belajar peserta didik 

dan potensi lingkungan tempat peserta didik hidup dan berkembang. 
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Desain kurikulum bidang kemaritiman juga memberikan cakupan 

pengalaman belajar berupa ruang komunikasi antar orang tua peserta didik 

berupa forum paguyuban orang tua. Melalui forum ini, orang tua dapat 

saling berkoordinasi baik dengan sesama orang tua maupun dengan 

pendidik terkait proses pembelajaran yang dilalui peserta didik. Sehingga 

pengalaman belajar semakin kaya, dan peran serta orang tua dalam 

pendidikan menjadi optimal yang mengarah pada pengaruh positif 

terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selain itu desain kurikulum 

bidang kemaritiman juga memberikan ruang keterlibatan atau kolaborasi 

dengan masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta. Dalam proses 

pendidikan, masyarakat dan pemerintah serta pihak swasta merupakan 

komponen penting yang tidak bisa dipisahkan. 

Desain kurikulum bidang kemaritiman juga memberikan kegiatan 

penunjang untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal yaitu 

berupa kegiatan gelar karya. Gelar karya adalah wahana belajar peserta 

didik untuk menyelenggarakan kegiatan yang memberi nilai tambah bagi 

lingkungan masyarakat terutama di wilayah pesisir pantai. Pelaku utama 

dalam kegiatan ini adalah peserta didik. Kegiatan gelar karya ini bertujuan 

untuk membangun kolaborasi dan kerjasama, menanamkan rasa 

tanggungjawab, dan memupuk rasa saling menghargai. Selain itu, kegiatan 

gelar karya ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mempromosikan hasil 

laut dan kebudayaan masyarakat pesisir secara lebih luas. 
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c) Konten kurikulum pada desain kurikulum bidang kemaritiman. 

Konten kurikulum bidang kemaritiman memuat turunan pengalaman 

belajar pada tataran praktis yang menekankan pada pendekatan pemecahan 

masalah. Peserta didik diberikan stimulus berupa pertanyaan, fakta, atau 

fenomena yang terjadi di masyarakat. Sehingga peserta didik memiliki 

inisiatif dan dorongan untuk mencari tahu, mengumpulkan dan mengolah 

informasi dari berbagai sumber belajar yang relevan. Sumber belajar pada 

desain kurikulum bidang kemaritiman tidak membatasi hanya pada 

pendidik, buku teks, internet, atau film, tetapi juga diarahkan untuk belajar 

dengan lingkungannya, masyarakat maritim, para nelayan, tengkulak ikan, 

dan sebagainya secara langsung. Sehingga peserta didik diharapkan 

memiliki kemampuan untuk memahami masalah, memilih informasi yang 

relevan dalam pemecahan masalah, menyajikan masalah secara sistematis, 

mengembangkan strategi pemecahan masalah, dan kemampuan 

menyelesaikan masalah secara komprehensif. 

Pada pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan dalam desain 

kurikulum ini pada prinsipnya adalah berbasis lingkungan. Penggunaan 

media tidak terpaku pada suatu jenis media tertentu, melainkan bersifat 

fleskibel dapat menggunakan media apa saja yang ada di sekitar 

lingkungan peserta didik. Pendidik dan peserta didik memiliki otonomi 

untuk menentukan media apa yang sesuai, tepat dan dapat dimanfaatkan 

untuk menunjang proses pembelajaran. 
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Pendidik dapat memberikan stimulus kepada peserta didik dengan 

memanfaatkan media, berdasarkan pada realita yang ada di lingkungan 

sekitarnya. Pemberian stimulus dengan lingkungan secara alamiah 

diharapkan mampu memunculkan inisiatif dan daya tarik bagi peserta 

didik untuk mengikuti proses pembelajaran yang hendak dilaksanakan. 

Meskipun demikian, desain kurikulum bidang kemaritiman tetap 

mengakomodasi media yang umum digunakan, misalnya; buku teks, 

multimedia pembelajaran interaktif, jaringan internet, proyektor, media 

permainan edukatif, dan sejenisnya. 

d) Organisasi pengalaman belajar desain kurikulum bidang kemaritiman. 

Organisasi pengalaman belajar terdiri atas sejumlah nama pelajaran, 

kajian atau ruang lingkup pelajaran, bobot belajar, strategi penyampaian 

konten dan muatan pengalaman belajar. Tahap pengorganisasian 

pengalaman belajar merupakan bagian integrasi konten kurikulum dan 

pengalaman belajar dengan proses pembelajaran. Pada desain kurikulum 

bidang kemaritiman ini, organisasi pengalaman belajar menerapkan mata 

pelajaran wajib, artinya harus diikuti peserta didik dan kuasai pada jenjang 

pendidikan menengah. Selain itu, desain kurikulum bidang kemaritiman 

ini, juga tetap mengakomodir muatan kurikulum nasional. 

Muatan konten dan pengalaman belajar memberikan orientasi secara 

menyeluruh meliputi, penguasaan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Berikut diuraikan pengorganisasian konten dan pengalaman belajar pada 

jenjang pendidikan menengah; 
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Tabel 13. Nama Pelajaran dan Deskripsi 

No. Nama Pelajaran dan Deskripsi 

1. Teknik Melaut Berbasis Teknologi 

Deskripsi: Memuat kajian tentang pemanfaatan teknologi dalam 

kegiatan melaut, diantaranya; penguasaan pemanfaatan fishing 

ground satellite, global positioning system, satellite oceanografi, 

echo sounder, dan net recorder. 

2. Pengolahan Hasil Tangkap 

Deskripsi: Memuat kajian tentang keterampilan pengolahan hasil 

laut, diantaranya; pengolahan gelatin ikan, pengolahan udang 

beku, pengolahan surimi ikan, dan pengalengan ikan tambak. 

3. Teknik Pengawetan Hasil Tangkap 

Deskripsi: Memuat kajian tentang keterampilan pengawetan hasil 

tangkap, diantaranya; pengawetan dengan metode pemanasan dan 

pembekuan, pengawetan dengan metode penggaraman, 

pengawetan dengan teknik pengasapan, dan pengawetan dengan 

metode fermentasi dan pemindangan. 

4. Pengelolaan dan Produktivitas Tambak Garam 

Deskripsi: Memuat kajian tentang keterampilan pengelolaan dan 

produksi garam, diantaranya; penyiapan lahan tambak garam, 

pengendalian air laut, kristalisasi, pungutan garam, iodisasi, dan 

pemasaran produk. 
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5. Teknik Mesin Kapal 

Deskripsi: Memuat kajian tentang penguasaan teknik mesin 

kapal, diantaranya; perbaikan mesin kapal, perawatan mesin 

kapal, dan rekayasa sederhana mesin kapal. 

6. Inovasi Alat Tangkap 

Deskripsi: Memuat kajian mengenai inovasi dan rekayasa alat 

tangkap, diantaranya; perakitan dan perawatan alat tangkap, 

rekayasa alat tangkap ramah lingkungan. 

7. Mata Pelajaran Kurikulum Nasional 

Deskripsi: Memuat mata pelajaran pokok berdasarkan kurikulum 

nasional, diantaranya; ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 

sosial, bahasa, matematika, agama, dan kewarganegaraan. 

 

Strategi penyampaian konten atau pengalaman belajar disusun 

berdasarkan prinsip bahwa belajar adalah suatu proses. Belajar merupakan 

rangkaian menganalisis, mengolah data, mengungkapkan, menarik 

kesimpulan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran, kurikulum bidang kemaritiman menyajikan 

pilihan model-model pembelajaran yang diterapkan dalam proses 

memfasilitasi peserta didik untuk mampu menguasai konten dengan 

optimal. Berikut adalah model-model pembelajaran yang digunakan dalam 

kurikulum bidang kemaritiman; 
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1) Action Learning. 

Model pembelajaran ini didasarkan pada pemahaman bahwa cara 

belajar yang terbaik yaitu jika peserta didik terlibat langsung dengan 

masalah kehidupan nyata atau dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

Action learning adalah belajar sambil berbuat untuk menemukan atau 

mengkontruksi pengetahuan baru sesuai dengan kematangan dan 

perkembangan koginitif, fisik, dan psikologis peserta didik yang 

disajikan secara menarik, kreatif, dan aman. 

Berikut disajikan contoh atau ilustrasi penerapan model 

pembelajaran action learning pada kegiatan belajar teknik melaut 

berbasis teknologi; 

Tabel 14. Ilustrasi Penerapan Model Pembelajaran Action Learning 

Tahapan Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan 1 Pendidik memberikan pengantar mengenai topik 

pemanfaatan teknologi Fishing Ground Satelite (FGS) 

yaitu alat untuk menentukan atau pemetaan area 

penangkapan ikan. Isi pengantar berupa alasan perlunya 

menggunakan alat FGS dan keuntungannya. 

Media yang digunakan bisa dalam bentuk video, 

gambar, dan sejenisnya. 

Kegiatan 2 Pendidik membentuk kelompok dengan cara yang 

menyenangkan, misalnya berdasarkan bulan lahir, hobi, 

ataupun blok tempat tinggal. 
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Kelompok yang terbentuk disiapkan sebagai tim diskusi, 

kerja lapangan, dan presentasi. 

Kegiatan 3 Peserta didik diberikan tugas untuk mengidentifikasi 

masalah, meliputi; penyebab terjadinya masalah, 

mencari alternatif penyelesaian masalah, menentukan 

strategi penyelesaian masalah, dan merumuskan 

hipotesis hasil penyelesaian masalah. 

Topik permasalahan, diantaranya; rendahnya hasil 

tangkap nelayan, kendala nelayan dalam menggunakan 

alat FGS, dan penerapan pemanfaatan alat FGS dalam 

kegiatan melaut. 

Kegiatan 4 Peserta didik berdiskusi mengenai menentukan langkah 

dalam menyelesaikan topik permasalahan yang telah 

diberikan pada kegiatan 3 tersebut. 

Dalam mencari bahan diskusi baik berupa data, fakta, 

ataupun yang lainnya, peserta didik diperkenankan 

untuk terjun ke lapangan. 

Kegiatan 5 Peserta didik secara berkelompok terjun ke lapangan 

melakukan riset sederhana (mengamati, mengumpulkan 

informasi, mengolah informasi, dan menarik 

kesimpulan) sesuai dengan tujuan penyelesaian topik 

permasalahan yang diperoleh. 
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Kegiatan 6 Setelah melaksanakan riset sederhana, setiap kelompok 

mendiskusikan kembali terkait temuan-temuan riil dari 

lapangan untuk disusun dalam sebuah laporan. 

Laporan ini menjawab pertanyaan yang telah ditentukan 

dalam kegiatan 3, yaitu menjawab identifikasi masalah 

berupa; penyebab terjadinya masalah, mencari alternatif 

penyelesaian masalah, menentukan strategi penyelesaian 

masalah, dan merumuskan hipotesis hasil penyelesaian 

masalah. 

Kegiatan 7 Setiapa kelompok diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan hasil temuan dan simpulan atas suatu 

topik permasalahan yang telah dipecahkan. 

 

2) Progressive Inquiry Learning. 

Model pembelajaran inkuiri adalah kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk 

mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. 

Tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dalam proses 

diskusi atau wawancara mendalam. Peserta didik dan pendidik atau 

fasilitator akan berbagi keahlian dan pengetahuan baru secara bersama-

sama dengan dukungan sumber informasi dan teknologi. 
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Berikut disajikan contoh atau ilustrasi penerapan model 

pembelajaran progressive inquiry learning pada kegiatan belajar 

pengelolaan dan produktivitas tambak garam; 

Tabel 15. Ilustrasi Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Learning 

Tahapan Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan 1 Pada tahap awal, peserta didik memahami masalah yang 

telah disusun oleh pendidik. Peserta didik belajar untuk 

membuat perencanaan (menentukan data, fakta dan 

informan) sebagai instrumen dalam memahami dan 

mendeskripsikan suatu masalah. 

Topik permasalahan diantaranya; proses kristalisasi 

garam, pengendalian suhu air laut, pengaturan distribusi 

air laut, dan penjaminan kualitas garam. 

Kegiatan 2 Peserta didik menyiapkan poin-poin pertanyaan guna 

mendalami suatu masalah. Pertanyaan-pertanyaan 

disusun untuk menggali lebih dalam terhadap sebuah 

fenomena yang telah ditentukan pada kegiatan 1. 

Kegiatan 3 Peserta didik harus mengeksplorasi berbagai sumber 

informasi untuk menemukan jawaban yang sesuai 

perencanaan atas pertanyaan yang telah disusun.  

Kegiatan 4 Setelah memperoleh jawaban atas pertanyanan-

pertanyaan yang diajukan, peserta didik secara 

berkelompok mengembangkan pemahaman konseptual 
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dengan cara merumuskan hipotesis dan memaknai suatu 

masalah. Hasil pemaknaan ini merupakan interpretasi 

atas penguasaan peserta didik dalam memahami 

masalah, mengorganisasi data, dan menyajikan masalah 

secara sistematis. 

Kegiatan 5 Dari hasil jawaban yang diperoleh peserta didik akan 

membuka peluang munculnya penjelasan-penjelasan 

baru yang bisa dipahami oleh peserta didik. 

Pada tahap akhir ini, peserta didik menarik suatu 

rumusan dan simpulan dalam bentuk deskripsi masalah. 

 

3) Problem Solving Leaning. 

Model pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran 

yang berpusat pada keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti 

dengan penguatan kreativitas. Problem solving merupakan representasi 

dari proses yang alami, bukan suatu usaha yang dipaksakan. Ada 

banyak kegiatan yang melibatkan kreativitas dalam pemecahan 

masalah, seperti riset dokumen, pengamatan, dan penulisan kreatif. 

Berikut disajikan contoh atau ilustrasi penerapan model 

pembelajaran problem solving learning pada kegiatan belajar inovasi 

alat tangkap; 
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Tabel 16. Ilustrasi Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving 

Tahapan Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan 1 Pendidik memberikan penjelasan kepada peserta didik 

tentang masalah yang diajukan, agar peserta didik dapat 

memahami tentang penyelesaian yang diharapakan. 

Topik permasalahan diantaranya; efektivitas alat 

tangkap, rekayasa alat tangkap berbasis lingkungan, 

perawatan alat tangkap, dan sebagainya. 

Kegiatan 2 Setelah mengetahui topik yang dipelajari, peserta didik 

diberikan ruang untuk mengungkapkan gagasan tentang 

topik yang diperoleh pada kegiatan 1. 

Gagasan tersebut bersumber dari data, fakta, dan hasil 

pengamatan di lapangan. 

Kegiatan 3 Setiap peserta didik atau kelompok mendiskusikan 

pendapat atau gagasan baru terkait inovasi alat tangkap. 

Inovasi alat tangkap dibagi dalam sub-topik, yaitu; 

efektivitas alat tangkap, perakitan alat tangkap baru, dan  

perawatan alat tangkap. 

Kegiatan 4 Peserta didik diberikan ruang untuk mencoba atau 

mendemonstrasikan rumusan gagasan pada kegiatan 3 

dalam rangka menghasilkan inovasi alat tangkap. 
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e) Evaluasi pada desain kurikulum bidang kemaritiman. 

Evaluasi yang digunakan pada desain kurikulum bidang kemaritiman 

ini adalah evaluasi model formatif yang berorientasi pada proses 

pembelajaran. Pendidik melakukan evaluasi kepada peserta didik saat 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Jadi evaluasi yang dilakukan tidak 

hanya terpaku pada akhir semester, melainkan bisa dilakukan setiap hari 

dengan memberikan review pencapaian atau peningkatan kemampuan 

peserta didik baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan.  

Evaluasi pada kurikulum ini tidak hanya menghargai hasil, 

melainkan juga mengutamakan proses. Setiap akhir pembelajaran pendidik 

mencatat atau mendokumentasikan proses pembelajaran yang telah 

berlangsung terutama pada perkembangan kemampuan peserta didik. 

Pendidik mengamati bagaimana perkembangan peserta didik dalam 

lingkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta bagaimana proses dan 

inisiatif peserta didik selama proses pembelajaran. 

Metode evaluasi berikutnya adalah dalam bentuk review, yaitu 

meninjau kembali apa saja yang telah diperoleh peserta didik selama 

proses pembelajaran dalam satu semester. Bentuk review tidak terbatas 

pada satu pilihan metode evaluasi, pendidik dan peserta didik dapat 

mengadakan review dalam bentuk essay, pameran produk, presentasi, 

praktikum, dan lain sebagaianya dengan kesepakatan bersama antara 

pendidik dan peserta didik.. 
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Semua hasil evaluasi pembelajaran dan perkembangan peserta didik 

selama satu semester disampaikan kepada orang tua dalam bentuk laporan 

hasil belajar yang memuat penjabaran deskriptif. Susunan laporan hasil 

belajar terdiri dari catatan sikap, peningkatan pengetahuan, tahapan riset 

sederhana, pameran produk dan praktik langsung dimasyarakat. Pada 

kurikulum ini, tidak mengenal adanya Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), karena menyadari bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan 

bakat yang berbeda-beda. Hal yang terpenting adalah inisiatif dan usaha 

peserta didik dalam proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan baru. Berikut diuraikan rancangan 

instrumen evaluasi. 

Tabel 17. Rancangan Instrumen Evaluasi 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Metode Evaluasi Skala Penilaian 

Essay Porto Prese Prakt 6 7 8 9 10 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

dst           
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Tabel 18. Deskripsi Hasil Evaluasi 

No Nama Peserta 

Didik 

Metode 

Evaluasi 

Deskripsi 

1.    

2.    

3.    

4.    

dst    

 

 

B. Pembahasan 

1. Potret Pendidikan Masyarakat Maritim di Pesisir Pantai Jepara 

Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan potret pendidikan 

masyarakat maritim di pesisir pantai Jepara terutama di wilayah Desa 

Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat diuraikan bahwa mayoritas tingkat pendidikan masyarakat 

maritim di wilayah Desa Kedungmalang hanya menyelesaikan tingkat 

pendidikan dasar. Namun realitas ini, terjadi pada rentangan usia rata-rata 30 

tahun ke atas. Sedangkan pada rentang usia 17 sampai 30 tahun, rata-rata 

menyelesaikan dan sedang menempuh pendidikan menengah. Hal ini 

menunjukkan suatu fakta atau fenomena bahwa kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya memperoleh layanan pendidikan kian meningkat. 
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Fasilitas dan layanan pendidikan di wilayah Desa Kedungmalang dapat 

dikatakan cukup baik. Terdapat sekolah negeri dan swasta pada jenjang 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau sederajat, Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Namun, di Desa Kedungmalang 

belum ada layanan atau fasilitas pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah 

Atas (SMA) atau sederajat. 

Layanan praktik pendidikan di Desa Kedungmalang mengacu pada 

ketentuan dan kebijakan pemerintah. Mulai dari kompetensi lulusan, model 

pengelolaan pendidikan, metode evaluasi, hingga penerapan kurikulum 

pendidikan. Sehingga sekolah tidak banyak untuk melakukan inovasi atau 

alternatif pilihan dalam memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik 

sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan dalam menunjang 

kecakapan hidup bagi masyarakat maritim di wilayah pesisir pantai. 

Di sisi lain, pandangan masyarakat terhadap pendidikan juga sangat 

positif. Mayoritas masyarakat menyadari bahwa pendidikan adalah salah satu 

sarana meningkatkan kelas sosial. Melalui pendidikan, anak-anak akan 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sebagai bekal 

menjalani kehiduan di masa yang akan datang. Para orang tua berusaha keras 

demi memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anaknya setinggi mungkin. 

Masyarakat Kedungmalang mulai memegang prinsip bahwa “yen ninggali 

donyo bakal entek, yen ninggali ilmu bakal awet selawase” (jika mewarisi 

harta maka akan habis, jika mewarisi ilmu maka akan awet selamanya). 
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Namun ada fakta bahwa sebagian besar masyarakat pada kategori anak-

anak muda di wilayah Desa Kedungmalang yang mampu menyelesaikan 

pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi justru tidak memiliki 

kemauan atau minat untuk bekerja dan mengabdi di wilayah maritim dalam 

rangka mengembangkan dan memanfaatkan potensi kelautan. Sebagian besar 

anak-anak muda lebih memilih merantau atau mencari pekerjaan di luar kota. 

Hal ini terjadi karena pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh 

selama menempuh pendidikan cenderung tidak berkesinambungan atau belum 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat maritim di lingkungan tempat mereka 

hidup dan berkembang. 

Padahal sebetulnya masyarakat di wilayah Desa Kedungmalang 

menginginkan adanya program pendidikan yang mampu memberikan 

pengetahuan dan keterampilan atau bekal kecakapan hidup bagi masyarakat 

di wilayah pesisir pantai. Keterampilan atau bekal kecakapan hidup yang 

diharapkan diantaranya keterampilan melaut berbasis teknologi, keterampilan 

dan pengolahan hasil tangkap, pengelolaan tambak garam, keterampilan 

teknik mesin kapal, dan inovasi alat tankap. Sehingga pengetahuan dan 

keterampilan yang dipelajari peserta didik dapat bernilai guna bagi 

pengembangan potensi kelautan. Hal ini karena program pelatihan ataupun 

penyuluhan mengenai keterampilan kelautan yang diberikan pemerintah 

kepada masyarakat nelayan selama ini kurang maksimal karena tidak 

berksinambungan dan nihil pendampingan. 
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Berdasarkan fenomena mengenai potret pendidikan masyarakat maritim 

di kawasan pesisir pantai Jepara, maka pengembangan kurikulum bidang 

kemaritiman harus mendasarkan pada nilai-nilai kehidupan di wilayah pesisir 

pantai. Praktik pembelajaran harus memfasilitasi dan mendorong pemahaman 

nilai-nilai kehidupan sesuai dengan lingkungan peserta didik. Langkah 

strategis yang dilakukan adalah belajar dari pengalaman dan kehidupan itu 

sendiri melalui keterlibatan yang tidak hanya datang dari pihak sekolah 

namun juga dari orang tua, masyarakat, pihak swasta, pegiat pendidikan 

maritim dan sebagainya. Hal ini bertujuan mengajak seluruh elemen 

masyarakat untuk terlibat bersama-sama dalam upaya mengembangkan 

potensi pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik. 

2. Desain Kurikulum Bidang Kemaritiman 

Indikator-indikator dalam desain kurikulum bidang kemaritiman yang 

ditemukan dalam penelitian ini telah dilakukan analisis dalam bentuk rational 

judgement. Tabel di bawah menunjukkan bahwa 20 (dua puluh) indikator 

yang diajukan dalam penelitian ini tidak ada yang gugur dan memenuhi 

relevansi kebutuhan masyarakat maritim berdasarkan wawancara yang 

melibatkan masyarakat nelayan, tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, tokoh 

LSM, dan pemerintah. Desain kurikulum bidang kemaritiman memiliki 

indikator yang terkait dengan tujuan pengembangan potensi kelautan, 

berdasarkan pada realitas kehidupan masyarakat, menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah, mengembangkan keterampilan dan kecakapan hidup, 

serta mendorong partisipasi masyarakat. 
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Hal tersebut sejalan dengan karakteristik sosio-kultur masyarakat 

maritim, yaitu; memiliki etos kerja yang tinggi dalam upaya memenuhi 

kebutuhan hidup, kompetitif dan mengandalkan kemampuan diri untuk 

mencapai keberhasilan, memberi apresiasi tinggi dan menghargai keahlian, 

solidaritas sosial yang kuat, dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. 

Dengan demikian, indikator yang dirumuskan menunjukkan suatu relevansi 

yang siginifikan terhadap kebutuhan masyarakat maritim sebagai desain 

kurikulum bidang kemaritiman yang kontekstual dengan sosio-kultur 

masyarakat maritim. 

Tabel 19. Hasil Analisis Rational Judgement Indikator 

No. Indikator 

1. Desain kurikulum memuat program keterampilan teknik melaut 

berbasis teknologi. 

2. Desain kurikulum memuat program pengolahan hasil tangkap. 

3. Desain kurikulum memuat program pengelolaan tambak garam. 

4. Desain kurikulum memuat program perbaikan mesin kapal. 

5. Desain kurikulum memuat program perakitan alat tangkap. 

6. Menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan. 

7. Menjadikan lingkungan alam dan kehidupan masyarakat sebagai 

salah satu pusat sumber belajar dan laboratorium belajar. 

8. Mendorong kemampuan peserta didik dalam menunjukkan 

pemahaman masalah. 
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9. Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

10. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah secara komprehensif. 

11.  Memuat keterampilan melaut berbasis teknologi. 

12. Memuat keterampilan pengolahan hasil tangkap. 

13. Memuat keterampilan pengawetan hasil tangkap. 

14. Memuat keterampilan pengelolaan tambak garam dan meningkatkan 

produktivitas. 

15. Memuat keterampilan teknik mesin kapal. 

16. Memuat keterampilan inovasi alat tangkap. 

17. Memberikan ruang keterlibatan orang tua peserta didik baik dalam 

kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. 

18. Memfasilitasi peran masyarakat sebagai salah satu sumber belajar. 

19. Berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta untuk terlibat 

dalam pengembangan muatan atau konten kurikulum. 

20. Mendayagunakan outcome peserta didik bagi kepentingan 

masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta. 

 

Indikator yang ditemukan dalam penelitian ini, setelah dilakukan 

analisis rational judgement terbukti meyakinkan dapat digunakan sebagai 

indikator desain kurikulum bidang kemaritiman. Sebuah desain kurikulum 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosio-kultur masyarakat 

maritim, yang berbeda pada kondisi masyarakat lainnya.  
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian penelitian ini masih memiliki keterbatasan, diantaranya; 

1. Penelitian ini baru mencakup desain atau rancangan kurikulum, sehingga 

masih perlu pengembangan lebih lanjut. 

2. Hasil penelitian ini baru mengalami tahap uji rational judgement, sehingga 

untuk meningkatkan validitas hasil penelitian lebih lanjut perlu dilakukan 

uji expert judgement. 

3. Penelitian ini masih bersifat spesifik pada masyarakat maritim di wilayah 

pesisir pantai Jepara, sehingga hasil penelitian ini belum bisa digunakan 

untuk menggeneralisasi pengembangan kurikulum bidang kemaritiman di 

wilayah lain. 

4. Kurangnya pemahaman responden terhadap pertanyaan-pertanyaan 

wawancara dalam menjawab atau memberikan pandangan terkait 

pengembangan kurikulum bidang kemaritiman. 

 

 

 

 

 

 

 

 


