Pendidikan Nasional Tahun 2013

Jakarta, 20 Desember 2013, Tahun 2013 adalah awal pembaharuan pola dan sistem
Pendidikan Nasional. Pembaharuan ini menyangkut hal yang berhubungan dengan perubahan
Pola Ujian Nasional, pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Pola SNMPTN. Setidaknya 3 perubahan
ini akan berdampak langsung pada pelaksanaa pendidikan di sekolah yang menyebabkan
pelajar-pelajar harus mempunyai persiapan yang baik dan mampu menghadapi perubahan
tersebut dengan cermat agar tidak menghasilkan efek negatif pada prestasi belajar.

Tiga perubahan yang akan terwujud ditahun 2013 antara lain pola Ujian Nasional yang
mengharuskan murid mengerjakan soal secara mandiri ( karena di tiap ruang Ujian masing –
masing murid mendapat berkas soal yang berbeda dengan temannya) dengan komposisi 20%
soal sukar , 70% soal sedang dan 10% soal mudah . Kemudian pelaksanaan kurikulum 2013
yang menuntut siswa untuk belajar secara kreatif berbasis ilmu pengetahuan terkini dan pola
seleksi masuk SNMPTN yang menseleksi siswa berdasarkan Nilai Ujian Nasional dan Nilai
Raport secara komprehensif

Konsekwensi perubahan tersebut juga berdampak langsung pada partisipasi orang tua dalam
memdampingi putra – putrinya. Selain itu guru sekolah harus terus menerus menyiapkan waktu
untuk mendidik siswa secara konsisten dan terus belajar meningkatkan kompetensi untuk
mendapatkan ilmu pengetahuan terbaru.

Pimpinan TEKNO Genius Pusat Drs. GT. Bagia Mulyadi menyatakan bahwa semakin besar
tantangan yang dihadapi siswa dan orang tua maka peranan Bimbingan Belajar semakin
meningkat. Dikatakannya bahwa Bimbel yang akan mampu menjawab tuntutan 3 perubahan
dalam sistem pendidikan nasional adalah Bimbel yang berbasis Kampus PTN dan
mengembangan Metoda Bimbel yang terbaik. Dalam hal ini bimbingan belajar TEKNOS Genius
yang didukung penuh oleh Forum Pendidikan GAMMA ITB dan dengan Metoda Belajar Genius
Solution Billingual Multimedia berbasisi Internet telah siap mengantisipasi perubahan tersebut
dan akan menghantar siswa – siswinya ke Prestasi tertinggi dalam Rangking Pendidikan
Nasional. Dengan demikian TEKNOS Genius telah memposisikan Bimbel TEKNOS Genius
sebagai Bimbel dengan kualitas terbaik di Indonesia . Semoga sukses ( TGN )
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