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Kuis 
ujuan pendidikan nasional tak 
main-main: meneerdaskan kehi-
dupan bangsa. Nyatanya. eita-eita itu masih jauh dari 

raihan. Praktik pendidikan sering diprihatinkan khalayak 
umum. Salah satu dart sederet masalah pendidikan yang ke
rap disorot orang adalah besarnya porsi hafalan dalam pela
jaran sekolah. 

Hafalan tentunya merupakan bagian yang wajar dalam 
proses belajar-mengajar. asal dalam takaran yang pantas (pro
porsional). Proses pendidikan lebih banyak yang tak perlu dan 
tidak dapat dihafal. lnilah yang membedakan anak didik dart 
tabung-kosong, pita kaset rekaman. atau burung beo. 

Be1ajar tentang Paneasila perlu hafalan rumusan kelima 
sila. juga urutannya. Bila perlu. juga tanggal kelahiran dan 
nama tokoh perumusnya. Tapi pendidikan moral Paneasila 
tentu meminta jauh lebih banyak pengkajian data. diskusi. 
debat, tafsiran. perenungan, dan pengolahan batiniah, ketim
bang hafalan fakta. 

Pelajaran sejarah bukan saja membosankan. malah me
nyesatkan, bila hanya atau terutama berisi hafalan tentang 
nama tokoh, nama tempat. angka-angka tahun. dan sejumlah 
peristiwa. Sejarah merupakan upaya manusia memaknai du
nia. Dengan menggumuli sejarah, kita ikut berproses aktif 
membentuknya. 

Pelajaran bahasa dan sastra diharapkan meningkatkan 
kemampuan dan kegembiraan anak-anak didik mengolah 
kata, kreativitas pribadi. dan makna kehidupan sosial. Yang 
lebih banyak terjadi justru setumpuk hafalan definisi angker 
dari ilmu linguistik (apa itu kata benda, kata sifat. kalimat 
majemuk, atau diksi) dan sebuah daftar panjang judul-judul 
karya flksi. nama pengarang, penggolongan pengarang, atau 
periodisasi sejarah. 

Tak jelas bagaimana mata pelajaran semaeam itu dapat 
meneerdaskan kehidupan bangsa, Untunglah tidak semua 
pelajaran di sekolah seburuk gambaran itu. Untungnya juga, 
proses pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah atau 
lembaga lain yang diurus oleh negara lewat Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 

Pendidikan berlangsung di mana saja, kapan saja, Di 
rumah. di jalan raya, pasar, penjara, rumah ibadah, pentas 
teater, sampai televisi. semuanya berlangsung dengan atau 
tanpa ada program wajib belajar. Dengan atau tanpa ada jad
wal yang tegas dan guru yang dielu-elukan dengan lagu 
pahlawan tanpa tanda jasa. 

Tak ada jaminan. pendidikan yang berlangsung di luar 
lembaga resmi sekolah pasH Iebih mencerdaskan bangsa ke
timbang yang berlangsung di kelas. Hafalan, misalnya, juga bi
sa menjadi menu utama pendidikan non-formal yang berlang
sung dengan nama kuis pada siaran televisi. Menurut sebuah 

sumber, bangsa Indonesia setiap ming
gunya mengikuti sekitar 46 acara kuis, 

masing-masing setengah jam, di enam saluran televisi. 
Sengaja saya tak mau mempersoalkan apa persisnya 

jawaban yang dianggap benar untuk pertanyaan maeam apa 
dalam kuis yang mana. lni bisa berbeda-beda dart segi kuali
tas maupun validitasnya. Dart waktu ke waktu telah muneul 
prates pemirsa untuk sejumlah kasus, baik menyangkut kete
patan faktual maupun pertimbangan moral"Ada, yang lebih se
rius dart kuis yang tidak diprotes pernirSa dan' yang berlaku 
universal untuk semua aeara kuis itu. 

Apa pun nama acara. bintang tamu. hadiah dan spon
somya. semua aeara kuis di televisi seragam dalam satu hal: 
semuanya hanya bisa berlangsung dengan mengandalkan 
kesepakatan bahwa hanya ada satu kebenaran untuk sebuah 
masalah. hanya ada satu jawaban yang benar untuk setiap 
pertanyaan ten tang jagad raya dan seluk-beluk kehidupan 
manusia. Inilah yang membedakan acara kuis dengan talk
slwws. wawancara. atau forum diskusi. 

Acara kuis mendidik anak-anak dan remaja menjadi 
mesin-mesin penghafaI tentang dunia. Anak cerdas didefini
sikan sebagai anak yang paling ban yak menelan hafalan. 
bagaikan disket komputer. Anak semacam ini di-keplok-i di 
ruang studio. disalami pengasuh acara. dan masih diberi hadi
ah menggiurkan. Wajahnya disorot Iampu dan kamera dosf
up. disiarkan di seantero negeri. Orang tua mana yang tak ter
ham bangga jika punya anak jagoan begitu? Dalam sejumlah 
acara kuis yang lain. malahan para orang tua yang ditam
pilkan sebagai mahluk-mahluk istimewa. 

Ada aeara kuis yang dicampuri dengan unsur untung
untungan. berbau judi. Jelas ini tidak'mendidik, Semua orang 
tabu dan waspada. Maka kuis semacam itu tidak seberbahaya 
kuis yang tampaknya seakan-akan edukatif dengan menguji 
dan menggalakkan kepintaran orang. Padahal, yang dipacu 
adalah kerajinan orang menelan kebenaran yang terlanjur 
dibakukan, bukannya kemampuan mempertanyakan kebe
naran-kebenaran umum semaeam itu, 

Kuis bisa lebih berbahaya ketimbang hafalan di sekolah, 
Sebab, ia tampil seakan-akan hanya sebagai hiburan santai. 
Ia lebih memikat dartpada kurikulum resmi sekolah yang disa
jikan guru dengan gaji pas-pasan. Ia membius jutaan pernirsa 
dengan kerlap-kerlip lampu. musik. dan penampilan orang
orang cakep. Seperti ha
falan, kuis tak perlu dimu
suhi jika proporsional. 
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