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Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan
dalam suatu rencana atau program yang dirancang sekolah. Kurikulum tidaklah
bermakna apabila tidak diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran.
Kurikulum bersifat dinamis serta harus dilakukan perubahan dan pengembangan
agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Kurikulum yang
berubah-ubah menyebabkan para guru kesulitan dalam melaksanakan evaluasi
yang terlalu rumit dan kurangnya fasilitas di MI sebagai sarana penunjang proses
pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran
kurikulum KTSP ke K13 di MI Al-Jariyah Bungkuk Parang Magetan, (2)
Mendeskripsikan persepsi guru terhadap perubahan perangkat, pembelajaran dan
evaluasi pembelajaran kurikulum KTSP ke K13 di MI Al-Jariyah Bungkuk Parang
Magetan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis
penelitian studi kasus. Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata dan
tindakan. Untuk menemukan data peneliti menggunakan wawancara kepada
kepala sekolah, waka kurikulum, salah satu guru, selebihnya data observasi dan
dokumentasi dari MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan. Teknik analisis data
adalah analisa interaktif Miles dan Huberman tahapan terdiri dari reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Dari penelitian ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan pembelajaran
kurikulum KTSP ke K13 di kelas 1,2 dan 5, pelaksanaannya tetap sama dilakukan
selama 35 menit/jam. Sebagian guru sudah bisa melakukan pembelajaran K13
sebagaimana mestinya akan tetapi masih ada guru yang cara pembelajarannya masih
seperti pembelajaran KTSP. (2) Persepsi guru terhadap perubahan kurikulum KTSP
kepada K13, persepsi mereka terhadap perangkat pembelajaran masih mengalami
kesulitan, untuk pelaksanaannya dapat mempermudah pencapaian tujuan
pembelajaran namun sarana prasarana masih belum memadai dan pada tahap evaluasi
guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan model evaluasi otentik.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan memegang peranan penting yang menyangkut kemajuan
suatu bangsa, tanpa pendidikan yang baik mustahil suatu bangsa akan maju.
Pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu
hidup dengan baik dalam masyarakatnya, mampu mengembangkan dan
meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, serta berkontribusi secara bermakna
dalam mengembangkan dan meningkatkan

kualitas masyarakat

dan

bangsanya.1 Pendidikan merupakan investasi jangka pajang yang memerlukan
usaha dan dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu
bangsa demi kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan
Indonesia menaruh harapan besar terhadap pendidikan dalam kehidupan.
Salah satu komponen yang penting dalam pendidikan adalah
kurikulum. Dalam pandangan tradisional, kurikulum adalah sejumlah mata
pelajaran (bidang studi) yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan.
Maka kegiatan belajar, selain yang mempelajari mata-mata pelajaran itu tidak
termasuk kurikulum. Padahal kegiatan belajar di sekolah tidak hanya berupa
kegiatan mempelajari mata pelajaran. Mata pelajaran hanyalah salah satu
kegiatan belajar.
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Dalam pandangan modern, kurikulum lebih dari sekedar rencana
pembelajaran. Kurikulum dalam pandangan modern meliputi segala sesuatu
yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan yang merupakan
pengalaman belajar, maka apa yang disebut kurikulum itu tidak terbatas pada
mata pelajaran.2
Kurikulum memegang peranan penting dalam pendidikan, sebab
berkaiatan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan yang pada
akhirnya menentukan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Jadi
pengertiam dari kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai misi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.3 Kurikulum
merupakan komponen pendidikan yang menjadi acuan oleh setiap satuan
pendidikan, baik pengelola maupun penyelenggara khususnya guru.
Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan, kurikulum merupakan
bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan.
Kurikulum sangat menentukan proses dan hasil suatu sistem pendidikan.
Kurikulum juga bisa berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan
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sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis
dan semua tingkat pendidikan.4
Dewasa ini, pentingnya peran dan fungsi kurikulum memang sudah
sangat sering disadari dalam sistem pendidikan nasional. Ini karena kurikulum
merupakan alat yang krusial dalam merealisasikan program pendidiakan, baik
formal maupun non formal, sehingga gambaran sistem kurikulum adalah
sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh
ijazah.5
Komponen pendidikan yang tak kalah penting adalah peran para guru
dalam melaksanakan perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurikulum K13.
Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan yang terlibat
langsung dalam mengembangkan, memantau, dan melaksanakan kurikulum
sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang
diharapkan.
Menurut Murray, peran guru dalam kurikulum adalah sebagai berikut:
pertama, sebagai implementers, guru berperan untuk mengaplikasikan
kurikulum yang sudah ada. Dalam pelaksanaan perannya, guru hanya
menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Dalam pengembangan
kurikulum guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung
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jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya
kurikulum bersifat seragam antar daerah yang satu dengan yang lain. Oleh
karena itu guru hanya sekedar pelaksana kurikulum, maka tingkat kreatifitas
dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah.
Kedua, peran guru sebagai adapters, lebih dari hanya sebagai
pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan
karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru diberi
kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan
karakteristik sekolah dan kebutuhan daerah. Hal ini sangat tepat dengan
kebijakan KTSP dimana para perancang kurikulum hanya menentukan
standart isi sebagai standar minimal yang harus dicapai, bagaimana
implementasinya, kapan waktu pelaksanaannya, dan hal-hal teknis lainnya
seluruhnya ditentukan oleh guru. Dengan demikian, peran guru sebagai
adapters lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementers.
Ketiga, peran sebagai pengembangan kurikulum, guru memiliki
kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat
menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, akan tetapi juga dapat
menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana
mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembangan kurikulum sepenuhnya
guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi
sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutukan siswa.

Keempat, adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum (curriculum
research). Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas professional guru
yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru.
Dalam melaksanakan perannya sebagai peneliti, guru memiliki tanggung
jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji
bahan-bahan kurikulum, menguji efektifitas program, menguji strategi dan
model pembelajaran lainnya.6
Dalam perwujudannya pemerintah mengembangkan kurikulum baru
sebagai jawaban dari tujuan pendidikan nasional yang dikenal dengan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Namun seiring perubahan
zaman, KTSP dinilai kurang mampu menghadapi perubahan sosial, yang
terjadi ditingkat lokal, nasional, atau global. Banyak kalangan yang
berpersepsi bahwa KTSP terlalu memberatkan pesrta didik, karena terlalu
banyak materi pelajaran yang harus dipelajari, sehingga mereka menjadi
terbebani dengan segudang materi yang harus dituntaskan dan dikuasai.7
Dalam bidang pendidikan akan selalu mengotak-atik kurikulum.
Tujuannya untuk melakukan perbaikan, namun pelaksanaannya sering
mengalami kesulitan, sehingga tidak mudah untuk sampai pada tujuan.
Kurikulum harus disusun untuk dapat mengembangkan manusia yang utuh
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dan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup
sekitarnya. Oleh karena itu kurikulum harus dapat mengembangkan berbagai
kecakapan hidup (life skill). Kecakapan hidup meliputi kecakapan personal
(personal skill), kecakapan berpikir rasional (thinking skill), kecakapan social
(social skill), kecakapan akademik (academic skill), kecakapan vokasional
(vocational skill). Kecakapan-kecakapan tersebut tidak dapat dipisahkan
ketika seseorang melakukan tindakan. Tindakan seseorang merupakan satu
perpaduan yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional, dan intelektual.
Perbedaan orang yang memiliki kecakapan hidup dan yang tidak memiliki
kecakapan hidup terletak pada kualitas tindakan yang dilakukan.8
Dengan adanya permasalahan di atas, pemerintah perlu melakukan
penyempurnaan kurikulum KTSP dengan mengembangkan kurikulum 2013.
Pengembangkan kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan rasa ingin
tahu dengan karakteristik pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga
menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran.9
Perubahan kurikulum sebetulnya dimanapun tempatnya pasti akan
menimbulkan banyak pro-kontra. Perubahan kurikulum KTSP ke K13
memunculkan banyak persepsi yang muncul dari kalangan guru di MI AlJariyah Bungkuk Parang Magetan. Ada sebagian guru yang mengatakan
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belum siap dalam perubahan tersebut karena perubahan itu terlalu terbububuru. Terburu-burunya perubahan kurikulum berdampak pada kurang
maksimalnya pelaksanaan kurikulum tersebut. Sebab ada sebagian guru yang
belum sepenuhnya menguasai kurikulum 2013.
Kurikulum di Indonesia tahun 2006 dikenal dengan KTSP, dan K13
muncul karena kurikulum ini dimunculkan pada tahun 2013. Di Indonesia
kurikulumnya selalu berubah-ubah seolah tidak mempunyai pedoman yang
jelas. Banyak sekali pengaruh-pengaruh yang muncul dari perubahanperubahan kurikulum ini baik untuk KTSP maupun K13 dari segi penerapan
maupun kebijakan pemerintah. Hal ini menambah problem di dunia
pendidikan. Di sini peneliti ingin meneliti masalah tersebut.
Karena seringnya terjadi perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia
maka hal ini membuat para guru mengeluh karena belum sempurnanya
penerapan KTSP sudah diganti dengan kurikulum yang baru. Hal ini
berdampak pada berbagai aspek terutama bagi para siswa yang dijadikan
kelinci percobaan dari tahun ketahun. Maka dari itu peneliti tertarik untuk
meneliti di MI tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru kelas 2 di MI ALJariyah Bungkuk Parang Magetan, Bahwa implementasi kurikulum K13
memiliki banyak permasalahan, diantaranya (1) Distribusi buku yang
terlambat. (2) Kurangnya fasilitas di MI sebagai sarana penunjang proses
pembelajaran. (3) Materi dalam buku siswa terlalu dangkal, sehingga perlunya

buku pendamping atau sumber belajar lain untuk menunjang pelajaran. (4)
Pelaksanaan evaluasi yang terlalu rumit10
Kurikulum 2013 diresmikan pada 15 Juli 2013. Guru dan sekolah
diberikan otonomi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi
sekolah, permasalahan sekolah, dan kebutuhan sekolah. Kurikulum 2013
merupakan turunan dari kurikulum KTSP (2006) yang disempurnakan lagi
yang salah satu strategi pembelajarannya meliputi student centered (berpusat
pada siswa). Setelah diresmikan semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar
sampai perguruan tinggi menggunakan kurikulum 2013, akan tetapi dari
berbagai pihak masih ada yang merasa kesulitan ataupun ketidakpahaman
mengenai pelaksanaan kurikulum 2013. Dilaksanakanlah revisi-revisi
mengenai kurikulum 2013 tersebut. Dari masing-masing satuan pendidikan
yang masih merasa kesulitan kembalilah mereka menggunakan kurikulum
KTSP, akan tetapi ada beberapa satuan pendidikan yang masih menggunakan
kurikulum 2013 sebagai sekolah rintisan kurikulum 2013.
Madrasah Ibtidaiyah AL-Jariyah Bungkuk merupakan salah satu
sekolah dasar yang sudah menerapkan kurikulum 2013 sejak tahun 2014
untuk kelas 1 dan 4, dengan adanya kebijakan di pending dan kembali pada
kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 digunakan lagi pada tahun 2015/2016
dengan produk lama sampai sekarang yang menggunakan kurikulum2013
yakni kelas 1, 2, 4, dan 5.
10
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Peneliti memilih MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan karena
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan MI AL-Jariyah Bungkuk
Parang Magetan adalah MI swasta di bawah naungan yayasan Pondok ALIchsan yang menggunakan dua kurikulum KTSP untuk kelas 3 dan 6.
Kurikulum yang diterapkan, diharapkan dapat menghasilkan keterpaduan
hasil pembelajaran output yang diinginkan. Dari pelaksanaan 2 kurikulum
tersebut, ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Persepsi Guru terhadap Perubahan
Kurikulum KTSP ke K13 di MI Al-Jariyah Bungkuk Parang Magetan
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan dari latar belakang masalah

diatas, maka fokus

penelitiansebagai berikut:
1. Pelaksanaan kurikulum KTSP ke K13 di MI Al-Jariyah Bungkuk Parang
Magetan.
2. Persepsi guru di MI Al-Jariyah Bungkuk Parang Magetan terhadap
perubahan kurikulum KTSP ke K13.
C. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang serta fokus penelitian diatas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran kurikulum KTSP ke
K13 di MI Al-Jariyah Bungkuk Parang Magetan?
2. Bagaimana persepsi guru terhadap perubahan perangkat, pembelajaran dan
evaluasi pembelajaran kurikulum KTSP ke K13 di MI Al-Jariyah Bungkuk
Parang Magetan?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan

masalah

diatas, maka

maksud

dan

tujuan

dari

penelitian ini adalah:
1. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum KTSP ke K13 di MI Al-Jariyah
Bungkuk Parang Magetan.
2. Persepsi guru terhadap perubahan perangkat, pembelajaran dan evaluasi
pembelajaran kurikulum KTSP ke K13 di MI Al-Jariyah Bungkuk Parang
Magetan.
E. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan
pemikiran tentang perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum K-13. Adapun
secara detail manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan yang
ada hubungannya dengan persepsi guru terhadap perubahan kurikulum
KTSP ke K13.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Untuk melatih diri dalam penelitian yang bersifat ilmiah untuk
menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti tentang
persepsi guru terhadap perubahan kurikulum KTSP ke K13.
b. Bagi lembaga atau sekolah yang bersangkutan
Bagi sekolah atau lembaga, penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan salah satu referensi, refleksi, dan sebagai pertimbangan dalam
rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan penerapan kurikulum baik
KTSP maupun K13 di MI Al-Jariyah, Desa Bungkuk, Kecamatan Parang,
Kabupaten Magetan khususnya dan lembaga lain pada umumnya.
c. Bagi peneliti selanjutnya
Sebagai

wahana pengetahuan dan bahan

acuan penelitian

pendahuluan atau referensi tentang kurikulum KTSP maupun K13.

F. Sistematika Pembahasan
Sitematika yang dimaksud di sini adalah merupakan keseluruhan dari
isi penelitian secara singkat yang terdiri dari 6 bab. Dari bab per bab tersebut,
terdapat sub-sub bab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan dalam
penelitian. Maka

sistematika pembahasannya dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tujuan secara global
tentang permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, serta
dikemukakan pembahasan seperti: latar belakang masalah, fokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
pembahasan.
Bab kedua, telaah dan hasil penelitian terdahulu dari kajian teori. Bab
ini berfungsi untuk mengetengahkan acuan teori yang digunakan sebagai
landasan melakukan penelitian yang terdiri penelitian persepsi guru terhadap
perubahan kurikulum dari KTSP ke K13.
Bab ketiga, berisi mengenai metodologi penelitian. Meliputi Bab ini
adalah metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian,
kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur
pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan
tahapan-tahapan penelitian
Bab keempat, Deskripsi data. Bab ini meliputi hal-hal yang didapat
dari observasi penelitian. deskripsi data secara umum tentang MI Al-Jariyah
dan deskripsi khusus pembahasan yaitu pembahasan tentang perssepsi guru
terhadap perubahan kurikulum KTSP ke K13 di MI Al-Jariyah Bungkuk
Parang Magetan.
Bab kelima, berisi tentang pembahasan yang meliputi: analisis data.
Menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian.

Bab keenam, Penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil
dari rumusan masalah, serta berfungsi mempermudah para pembaca dalam
mengambil inti dari isi dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI
G. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh: Sunardi (2014) dengan judul
penelitian Persepsi Guru Terhadap Perubahan Kurikulum KBK-KTSP di
Mi Ma’arif Setono Ponorogo.
Hasil Penelitian ini adalah: 1) Persepsi guru di MI Ma’arif Setono
Ponorogo terhadap perubahan KBK-KTSP,KBK pendekatannya berbasis
kompetensi terdiri dari SK, KD dan MP serta indikator pencapaian serta
berorientasi pada hasil, KTSP pendekatannya sama yaitu kompetensi
siswa yang terdiri dari SK,KD serta komponen lain dikembangkan oleh
guru itu sendiri, sekolah diberi wewenang dan tanggung jawab luas untuk
mandiri, maju dan berkembang berdasarkan kebijaksanaan pemerintah, 2)
pelaksanaan kurikulum KBK-KTSP di MI Ma’arif Setono Ponorogo yaitu
menerapkan kurikulum sesuai ketentuan disamping itu selalu diadakan
koordinasi dan sosialisasi untuk kearah yang lebih baik dan mampu
mengembangkan sesuai tuntutan zaman, 3) problem bagi guru di MI
Ma’arif Setono Ponorogo terkait kurikulum KBK-KTSP adalah kurangnya
ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari

pelaksanaan mengatasinya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana
yang sudah ada.11
Penelitian yang dilakukan oleh Praptiningsih (2012) dengan judul
“Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum di MI Ma’arif Patihan
Wetan Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012”.
Hasil penelitian ini adalah: (1) Guru di MI Ma’arif melaksanakan
pengembangan

kurikulum

dengan

langkah:

mengikuti

workshop,

merumuskan bentuk kegiatan belajar mengajar dan evaluasi guna melihat
berhasil tidaknya program pembelajaran yang dijalankan. (2) Di MI
Ma’arif hanya sebagian guru yang melakukan evaluasi kurikulum untuk
memperbaiki kualitas pembelajaran dikelasnya, sedangkan dalam Evaluasi
Diri Sekolah (EDS) semua guru ikut berperan, dalam hal mempersiapkan
kebutuhan evaluasi dan memberi masukan guna mengambil keputusan
dalam evaluasi tersebut.12
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah
penelitian pertama berbicara tentang Persepsi guru terhadap perubahan
kurikulum KBK-KTSP di MI Ma’arif Setono Ponorogo. Penelitian kedua
berbicara tentang peran guru dalam menggembangkan kurikulum di MI
Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2011/2012.

11 Sunardi, Persepsi Guru Terhadap Perubahan Kurikulum KBK-KTSP di Mi Ma’arif
Setono Ponorogo, (Skripsi STAIN Ponorogo 2014).
12 Praptiningsih, Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum di Mi Ma’arif Patihan Wetan
Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012, (Skripsi STAIN Ponorogo 2012)

Sedangkan penelitian ini lebih menjelaskan tentang persepsi guru terhadap
perubahan kurikulum KTSP-K13 di MI Al-Jariyah Bungkuk Parang
Magetan.
H. Kajian Teori
1. Persepsi guru terhadap perubahan kurikulum KTSP ke K13
a. Konsep persepsi
1) Pengertian Persepsi
Kata” persepsi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu serapan yang perlu
diteliti atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui
pancainderanya.13
Persepsi adalah pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu
informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses pengindraan
terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antara gejala yang
selanjutnya diproses oleh otak. Proses kognisi dimulai dari persepsi.14
2) Proses persepsi
Persepsi bersifat kompleks. Tidak ada yang mempengaruhi pesan
yang memasuki otak kita. Proses persepsi dibagi dalam tiga tahapan.
Ketiga tahapan ini bersifat continue (menerus), bercampur baur dan
bertumpang tindih satu sama lain. Ketiga tahapan persepsi itu meliputi:
13
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a) Terjadinya stimulasi alat indera (sensory stimulation).
Pada tahap pertama alat-alat indera distimulasi (dirangsang).
Walaupun kita mempunyai kemampuan penginderaan untuk merasakan
stimulus (rangsangan), kita tidak

selalu menggunakannya. Kita akan

menangkap bagi kita dan tidak menangkap

yang kelihatannya tidak

bermakna.
b) Stimulasi terhadap alat indera yang diatur.
Pada tahap kedua rangsangan terhadap alat indera diatur menurut
berbagai prinsip. Salah satu prinsip yang sering digunakan adalah prinsip
proksimitas atau kemiripan.
c) Stimulasi alat indra ditafsirkan-dievaluasi.
Langkah ketiga ini merupakan langkah subjektif yang melibatkan
evaluasi di pihak penerima.15
3) Proses terjadinya persepi
Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan objek menimbulkan
stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu
dikemukakan bahwa objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya
bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan.
Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa
tekanan tersebut.
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Proses stimulus adalah proses kealaman atau proses fisik.
Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke
otak. Proses ini yang disebut proses fisiologis. Kemudian terjadilah
proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa
yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang
terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai
proses psikologi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf
terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya
apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu
stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses
terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon
sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai
macam bentuk.16
b. Konsep Guru
1) Pengertian Guru
Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab
dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang
disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang
program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar
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peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat
kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.17
2) Kompetensi, Tugas Guru dan peran Waka Kurikulum
a)

Kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan
yang harus dimiliki oleh seorang guru,terdiri dari 3 (tiga), yaitu18:

1. Kompetensi Pribadi
Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan
sebagai makhluk Tuhan. Ia wajib menguasai pengetahuan yang akan
diajarkannya kepada peserta didik secara benar dan bertanggung
jawab.19
Beberapa kompetensi pribadi yang semestinya ada pada
seorang guru, yaitu memiliki pengetahuan yang dalam tentang materi
pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, mempunyai
pengetahuan tentang perkembangan peserta didik serta kemampuan
untuk memperlakukan mereka secara individual.20
2. Kompetensi Sosial
Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan
makhluk etis. Ia harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara
wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri
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Hamzah B Uno,Profesi. 18.
19
Ibid.,19.
20
Hamzah B Uno,Profesi. 19.
18

masing-masing peserta didik. Ia harus memahami dan menerapkan
prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan
belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik
tersebut. Kompetensi yang dimiliki seorang guru adalah menyangkut
kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan
mereka (seperti orang tua, tetangga, dan sesama teman).21
3.

Kompetensi professional mengajar
Berdasarkan

peran

guru

sebagai

pengelola

proses

pembelajaran, harus memiliki kemampuan: merencanakan sistem
pembelajaran, melaksanakan sistem pembelajaran, mengevaluasi
sistem pembelajaran, mengembangkan sistem pembelajaran.22
b) Seperangkat Tugas Guru
Menurut user terdapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas
dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam
bidang kemasyarakatan.
Tugas guru sebagai suatu profesi meliputi mendidik
dalam arti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup.
Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan iptek,
sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan pada
peserta didik. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi
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bahwa guru disekolah harus dapat menjadi orang tua kedua,
dapat memahami peserta didik dengan tugas perkembangannya
mulai dari sebagai makhluk bermain (homoludens), sebagai
makhluk remaja/berkarya (homopither), dan sebagai makhluk
berpikir/dewasa (homosapiens). Membantu peserta didik dalam
mentransformasikan dirinya sebagai upaya pembentukan sikap
dan membantu peserta dalam mengidentifikasi diri peserta itu
sendiri.23
Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih
terhormat di lingkungannya karena ilmu pengetahuan. Ini berarti
guru berkewajiban mencerdaskan bangsa Indonesia seutuhnya
berdasarkan pancasila. Sedangkan secara khusus tugas guru
dalam proses pembelajaran tatap muka sebagai berikut.
1) Tugas pengajar sebagai pengelola pembelajaran
a) Tugas manajerial
Menyangkut fungsi administrasi (memimpin kelas), baik
internal maupun eksternal.
a. Berhubungan dengan peserta didik.
b. Alat perlengkapan kelas (material).
c. Tindakan-tindakan professional.
b) Tugas edukasional
23
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Menyangkut fungsi mendidik, bersifat:
a. Motivasional
b. Pendisiplinan
c. Sanksi sosial (tindakan hukuman)
c) Tugas instruksional
Menyangkut fungsi mengajar, bersifat:
a. Penyampaian materi
b. Pemberian tugas-tugas pada peserta didik
c. Mengawasi dan memeriksa tugas
2) Tugas pengajar sebagai pelaksana (Executive Teacher)
Secara

umum

tugas

guru

sebagai

pengelola

pembelajaran adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas
kelas yang kondusif bagi bermacam-macam kegiatan belajar
mengajar agar mencapai hasil yang baik.24
Sedangkan

secara

khusus,

tugas

guru

sebagai

pengelola proses pembelajaran sebagai berikut.
a. Menilai kemajuan program pembelajaran.
b. Mampu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta
didik belajar sambil bekerja (learning by doing).
c. Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam
menggunakan alat-alat belajar.
24
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d. Mengkoordinasi,

mengarahkan,

dan

memaksimalkan

kegiatan kelas.
e. Mengkomunikasikan

semua

informasi

dari

dan/atau

kepeserta didik.
f. Membuat keputusan instruksional dalam situasi tertentu.
g. Bertindak sebagai manusia sumber.
h. Membimbing pengalaman peserta didik sehari-hari.
i. Mengarahkan peserta didik agar mandiri (memberikan
kesempatan pada peserta didik untuk sedikit demi sedikit
mengurangi ketergantungannya pada guru).
j. Mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan
efisien untuk mencapai hasil yang optimal.25
c) Peran waka kurikulum dalam pelaksanaan kurikulum di
Madrasah
Peran secara umum menunjuk pada keseluruhan peran itu dan
menentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya,
serta apa yang dapat diharapkan dari masyarakat itu.26
Peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut: pertama,
meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan
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rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan masyarakat, kedua peran merupakan suatu konsep
tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat
sebagai organisasi, ketiga peran juga dapat dikatakan sebagai
perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 27
Dengan ini dapat dikatakan bahwa ketika seseorang telah
melaksanakan hak dan kewajiban dalam pekerjaannya, maka
seseorang tersebut sudah dapat dikatakan berperan dalam
pekerjaannya. Begitu pula dengan waka kurikulum ketika waka
kurikulum telah menjalankan tugas dan kewajibannya maka waka
kurikulum dapat dikatakan telah berperan di sekolahnya atau di
lembaga tempatnya bekerja.
Wakil kepala bidang kurikulum sebagai penanggung jawab
bidang kurikulum di sekolah, sepatutnya mengetahui tahap-tahap
dalam pelaksanaan kurikulum. Hal ini berangkat dari posisi
kurikulum yang begitu strategis dalam usaha mencapai hasil
pendidikan secara maksimal. Adapun pada tahapan pelaksanaan
kurikulum menurut panduan manajemen sekolah meliputi tahap
perencanaan, pengorganisasian, dan koordinasi, pelaksanaan, serta
pengendalian.28
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Seorang wakil kepala bidang kurikulum sudah dianggap
berperan apabila beliau telah melaksanakan tahapan-tahapan
pelaksanaan kurikulum. Karena dalam tahapan-tahapan tersebut
mengandung tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada
seorang wakil kepala bidang kurikulum dapat dirinci sebagai
berikut:
1) Sebagai perencana
2) Sebagai pengorganisasian dan koordinasi
3) Sebagai pelaksana
4) Sebagai pengendali atau pengontrol.29
c. Konsep Kurikulum
1) Pengertian kurikulum
Istilah kurikulum muncul dalam kamus Webster. Kurikulum
berasal dari bahasa Latin, yakni kata currerre. Currerre adalah kata kerja
yang berarti: berlari cepat, tergesa-gesa, menjalani. Dari kata kerja
currerre dijadikan kata benda menjadi curriculum yang berarti: tempat
berlari atau tempat perlombaan atau tempat balapan atau lapangan
perlombaan (a place for running), jarak yang harus ditempuh dalam
perlombaan atau balapan (a race course). Dari pengertian tersebut di atas
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jelas bahwa pada awalnya istilah kurikulum dipakai bukanlah istilah
bidang pendidikan tetapi istilah dibidang olahraga atau atletik.30
Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan
oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu
sampai dengan dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu
dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari
pakar bersangkutan.31
Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan
dalam bidang olahraga yaitu curere yang berarti jarak yang harus
ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Pengertian
ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab
istilah “kurikulum” diartikan dengan manhaj yang berarti jalan yang
terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang
kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum yang tertuang
dalam Undang-Undang sisdiknas Nomor 20/2003 adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.32
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Dalam pandangan tradisional, kurikulum adalah sejumlah mata
pelajaran (bidang studi) yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan.
Maka kegiatan belajar, selain yang mempelajari mata-mata pelajaran itu
tidak termasuk kurikulum. Padahal kegiatan belajar di sekolah tidak
hanya berupa kegiatan mempelajari mata pelajaran. Mata pelajaran
hanyalah salah satu kegiatan belajar.
Dalam pandangan modern, kurikulum lebih dari sekedar rencana
pembelajaran. Kurikulum dalam pandangan modern meliputi

segala

sesuatu yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan yang
merupakan pengalaman belajar, maka apa yang disebut kurikulum itu
tidak terbatas pada mata pelajaran.33
Dalam konteks pendidikan Nasional, kurikulum diartikan sebagai
rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan
standart Nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar
yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi
yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pecapaian kemampuan
peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan
pengalaman belajar belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi
dirinya pada satuan pendidikan tertentu. Sedangkan dalam sistem
pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum alaha seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang
33
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digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
Pemahaman tersebut menjadi lebih jelas dan lengkap, karena suatu
kurikulum harus disusun dengan memperhatikan berbagai faktor penting.
Dalam undang-undang telah dinyatakan, bahwa kurikulum disusun untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap
perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan,
kebutuhan pengembangan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masisng-masing
satuan.34
2) Peranan kurikulum
Sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara
sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi
pendidikan siswa. Apabila dianalisis sifat dari masyarakat dan
kebudayaan, dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan
operasinya, maka dapat ditentukan paling tidak tiga peranan kurikulum
yang sangat penting, yakni (peranan konservatif, peranan kritis atau
evaluative, dan peranan kreatif). Ketiga peranan ini sama penting dan
perlu dilaksanakan secara seimbang.35
1. Peranan konservatif
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Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan
dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Dengan demikian,
sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat memengaruhi dan
membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang
ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai
suatu proses sosial. Ini seiring dengan hakikat pendidikan itu sendiri,
yang berfungsi sebagai jembatan antara para siswa selaku anak didik
dengan orang dewasa, dalam suatu proses pembudayaan yang semakin
berkembang menjadi lebih kompleks. Oleh karenanya, dalam kerangka
ini fungsi kurikulum menjadi teramat penting, karena ikut membantu
proses tersebut.36
2. Peranan kritis atau evaluative
Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak
hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan
memilih berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal
ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan
memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang
tidak sesuai lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, serta
diadakan modifikasi dan perbaikan. Dengan demikian, kurikulum
harus merupakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu.
3. Peranan kreatif
36
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Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan
kreatif dan konstruktif, dalam artian menciptakan dan menyusun suatu
hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimasa sekarang dan
masa

mendatang.

Untuk

membantu

setiap

individu

dalam

mengembangkan semua potensi yang ada padanya, maka kurikulum
menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan
ketrampilan yang baru, yang memeberikan manfaat bagi masyarakat.37
3) Fungsi kurikulum
Di samping memiliki peranan, kurikulum juga mengemban
berbagai fungsi tertentu. Fungsi kurikulum adalah;
a. Fungsi penyesuaian (the adjustive of adaptive function)
Setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap
lingkungannya secara

menyeluruh. Karena

lingkungan sendiri

senantiasa berubah dan bersifat dinamis, maka masing-masing
individupun harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri secara
dinamis pula. Di balik itu, lingkungan pun harus disesuaikan dengan
kondisi perorangan. Di sinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat
pendidikan, sehingga individu bersifat well-adjusted.
b. Fungsi integrasi (the integratiting function)
Kurikulum

berfungsi

mendidik

pribadi-pribadi

yang

terintegrasi. Oleh karena individu sendiri merupakan bagian dari
37
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masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan
sumbangan dalam pembentukan atau pengintegrasian masyarakat.
c. Fungsi diferensiasi (the differentiating fuction)
Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan
diantara setiap orang dalam masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi
akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, sehingga akan
mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat.
d. Fungsi persiapan (the propaedeutic fuction)
Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu
melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh,
misal melanjutkan studi ke sekolah yang lebih tinggi atau persiapan
belajar di dalam masyarakat.
e. Fungsi pemilihan (the selective function)
Perbedaan (diferensiasi) dan pemilihan (seleksi) adalah dua hal
yang saling berkaitan. Pengakuan atas perbedaan berarti memberikan
kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan
menarik mintanya. Kedua hal tersebut merupakan kebutuhan bagi
masyarakat yang menganut sistem demokratis. Untuk mengembangkan
berbagai kemampuan tersebut, maka kurikulum perlu disusun secara
luas dan bersifat fleksibel.
f. Fungsi diagnostic (the diagnostic function)

Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan
menerima dirinya, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi
yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan jika siswa menyadari semua
kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya melalui proses eksplorasi.
Selanjutnya siswa sendiri yang memperbaiki kelemahan tersebut dan
mengembangkan sendiri kekuatan yang ada. Fungsi ini merupakan
fungsi diagnostic kurikulum dan akan membimbing siswa untuk dapat
berkembang secara optimal.38
Selain fungsi di atas terdapat beberapa fungsi kurikulum
dalam dunia pendidikan diantaranya:
a) Fungsi bagi sekolah yang bersangkutan
Fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan memiliki
fungsi; sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
Kurikulum suatu sekolah atau madrasah pada dasarnya merupakan
suatu alat atau upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang
diinginkan oleh sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Tujuan
institusional SMA/MA berbeda dengan tujuan institusional
SMK/MAK, walaupun keduanya sama-sama SLTA. SMA/MA
tidak bisa menggunakan kurikulum SMK/MAK atau sebaliknya.
Walaupun dalam hal tersebut mungkin ada materi pembelajaran
SMK/MAK berbeda, sedangkan kurikulum merupakan instrumental
38
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input (masukan alat) untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai
pedoman dalam mengatur segala kegiatan pendidikan setiap hari.
Kurikulum suatu sekolah atau madrasah berisi uraian
tentang jenis-jenis program apa yang diselenggarakan di sekolah
atau di madrasah tersebut, bagaimana menyelenggarakannya dan
perlengkapan apa yang dibutuhkan.
Atas dasar itu sekolah atau madrasah akan dapat
merencanakan secara lebih tepat tentang apa yang diperlukan untuk
mencapai tujuan sekolah itu.
b) Fungsi kurikulum bagi guru
Kurikulum sebagai alat pedoman bagi guru dalam
melaksanakan program pembelajaran dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan atau tujuan sekolah atau madrasah dimana guru
itu mengajar.
Sejalan dengan penerapan manajemen pendidikan berbasis
sekolah/madrasah, guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana
kurikulum tetapi juga sebagai perancang dan penilai kurikulum itu
sendiri. Dengan demikian, guru selalu dituntut untuk meningkatkan
kemampuannya

sesuai

dengan

perkembangan

kurikulum,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan
masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan kurikulum bagi guru
merupakan suatu hal yang mutlak dan menjadi kewajiban.

c) Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah
Kepala sekolah dan madrasah selaku penanggung jawab
seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan madrasah
memegang peranan strategis dalam mengembangkan kurikulum di
sekolah dan madrasah. Salah satu dimensi tugas kepala sekolah dan
madrasah

melaksanakan

supervisi.

Kepala

sekolah

sebagai

supervisor dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan dan
pengendalian

terhadap

pelaksanaan

kurikulum

dan

proses

pembelajaran. Kepala sekolah sebagai supervisor bertugas mengatur
seluruh aspek kurikulum yang berlaku di sekolah agar dapat
memberikan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan.
d) Fungsi kurikulum bagi pengawas
Bagi pengawas, fungsi kurikulum dijadikan sebagai
pedoman, patokan atau ukuran dalam menetapkan bagian mana
yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dalam usaha
pelaksanaan fungsinya apabila ia memahami kurikulum, bagaimana
ia dapat memberikan bimbingan ke araha yang tepat dalam
pelaksanaan di lapangan.
Bagi para pengawas, kurikulum akan berfungsi sebagai
panduan dalam melaksanakan supervisi. Dengan demikian, dalam
proses pengawasan para pengawas akan dapat menentukan apakah
program sekolah dan madrasah termasuk pelaksanaan proses

pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan
tuntutan kurikulum atau belum, sehingga berdasarkan kurikulum itu
juga pengawas dapat memberikan saran perbaikan.
e) Fungsi bagi sekolah/madrasah di atasnya
Kurikulum sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah berfungsi
bagi penyusunan kurikulum SMP/MTs, kurikulum SMP/MTs
berfungsi bagi penyusunan kurikulum SMA/MA dan seterusnya.
Dengan mengetahui kurikulum yang digunakana oleh sekolah dan
madrasah tertentu, sekolah dan madrasah tingkat di atasnya dapat
mengadakan penyesuaian di dalam kurikulum.
f) Fungsi bagi masyarakat dan pengguna lulusan
Kurikulum suatu satuan pendidikan berfungsi bagi
masyarakat dan pihak pengguna satuan pendidikan tersebut.
Dengan

mengetahui

kurikulum

tingkat

satuan

pendidikan,

masyarakat dan pengguna lulusan dapat ikut memberi bantuan guna
memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan
kerja sama dengan pihak orang tua. Masyarakat dan pengguna
lulusan dapat pula memberikan kritik atau saran yang membangun
dalam rangka penyempurnaan program pendidikan di tingkat satuan
pendidikan agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat. Selain

itu suatu sekolah dan madrasah sebagai satuan pendidikan berfungsi
menyiapkan calon tenaga kerja dalam bidang tertentu.39
4) Pelaksanaan Kurikulum di Sekolah
Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian kurikulum ini dapat
dijabarkan menjadi seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran, pengaturan cara yang diguanakan, pedoman kegiatan
pembelajaran.40
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP,
meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.41 Proses pembelajaran
terdiri atas lima pengalaman belajar pokok, yaitu: mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi.42
Kurikulum suatu sekolah atau madrasah berisi uraian tentang
jenis-jenis program apa yang diselenggarakan di sekolah atau di madrasah
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tersebut, bagaimana menyelenggarakannya dan perlengkapan apa yang
dibutuhkan.
Atas dasar itu sekolah atau madrasah akan dapat merencanakan
secara lebih tepat tentang apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan
sekolah itu.43
d. Konsep KTSP
1) Pengertian KTSP
Dalam Standar Satuan Tingkat pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15)
dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah
kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masingmasing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan
pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar standar
kompetensi dasar yang dikembangkan

oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP).44
KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk
mewujudkan sekolah efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan
paradigma baru pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi
luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam
rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi
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diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan
dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan
mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap
terhadap kebutuhan setempat.45
2) Karakteristik KTSP
KTSP

merupakan

bentuk

operasional

pengembangan

kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah.
Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan
satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran,
pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta
sistem penilaian. Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukaan beberapa
karakteristik KTSP sebagai berikut:
1. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan
2. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi
3. Kepemimpinan yang demokratis dan professional
4. Tim kerja yang kompak dan transparan.46
3) Tujuan KTSP
Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk
memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian
kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong
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sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif
dalam pengembangan kurikulum.
Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk:
1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif
sekolah

dalam

mengembangkan

kurikulum,

mengelola

dan

memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam
pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan
tentang kualitas pendidikan yang dicapai.47
e. Konsep K13
1) Pengertian K13
Dalam

rangka

pengembangan

mempersiapkan

lulusan

pendidikan memasuki era globalisasi yang penuh tantangan dan
ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan
kebutuhan nyata dilapangan. Untuk itu pemerintah melakukan
penataan kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang pernah diuji coba pada
tahun 2004.48
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Pada hakikatnya kompetensi merupakan perpaduan dari
pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam
kebiasaan berfikir dan bertindak. Menurut Burke dalam hal ini,
kompetensi

diartikan

sebagai

pengetahuan,

ketrampilan

dan

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian
dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif,
afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Pengertian tersebut
mengandung arti bahwa kompetensi merupakan penguasaan terhadap
suatu tugas, ketrampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk
menunjang keberhasilan.49
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai
diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014. Kurikulum 2013 adalah
sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan
menyeimbangkan kemampuan soft skills dan hard skills.50
2) Tujuan dan fungsi kurikulum 2013
Mengenai tujuan dan fungsi kurikulum 2013 secara spesifik
mengacu Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan Nasional. Dalam undang-undang sisdiknas ini disebutkan
bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
49
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mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tujuannya, yaitu untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar 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.51 Mengenai tujuan
kurikulum 2013, secara khusus dapat penulis uraikan sebagai berikut:
a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard
skills dan soft skills melalui kemampuan sikap, ketrampilan, dan
pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang
terus berkembang.
b. Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang
produktif, kreatif, dan inovatif sebagai modal pembangunan
bangsa dan Negara Indonesia.
c. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan
menyiapkan administrasi mengajar, sebab pemerintah telah
menyiapkan semua komponen kurikulum beserta buku teks yang
digunakan dalam pembelajaran.
d. Meningkatkan peran pemerintah pusat dan daerah serta warga
masyarakat

secara

seimbang

dalam

menentukan

dan

mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat
satuan pendidikan.
51
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e. Meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan
tentang kualitas yang akan dicapai. Sebab sekolah diberikan
keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum 2013 sesuai dengan
kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik dan potensi
daerah.52
3) Landasan pengembangan kurikulum 2013
Pengembangan kurikulum 2013 dilandasi secara filosofis,
yuridis, dan konseptual sebagai berikut.
A. Landasan filosofis
1. Filosofis pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam
pembangunan pendidikan.
2. Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai
akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat.
B. Landasan yuridis
1. RJPMM 2010-2014 sektor pendidikan, tentang perubahan
metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum.
2. PP N0. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. INPRES Nomer 1 tahun 2010, tentang percepatan pelaksanaan
prioritas pembangunan Nasional, penyempurnaan kurikulum dan
metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa
untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.
52
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C. Landasan konseptual
1. Relevansi pendidikan (link and match)
2. Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter
3. Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning)
4. Pembelajaran aktif (student active learning)
5. Penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh.53
f. Perubahan Kurikulum
Perubahan dan pertumbuhan pendidikan akan tergantung pada
apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh guru ini sesederhana dan
serumit itu. Akan sangat mudah jika kita bisa mengatur perubahan
dalam pemikiran.54
Perubahan dan pengembangan kurikulum mulai dari sekolah
dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah
atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dilakukan untuk
menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik
maupun global. Perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 dapat
dikaji perbedaannya dengan KTSP 2006, dalam tabel-tabel berikut
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ini (dimodifikasi dan dikembangkan dari materi sosialisasi kurikulum
2013).55
Tabel 2.1
Perbedaan Esensial Kurikulum SD
KTSP 2006

Kurikulum 2013

Mata pelajaran tertentu

Tiap mata pelajaran mendukung semua

mendukung potensi tertentu

kompetensi (sikap, ketrampilan,
pengetahuan)

Mata pelajaran dirancang berdiri

Mata pelajaran dirancang terkait satu

sendiri dan memiliki kompetensi

dengan lain dan memiliki kompetensi

dasar

dasar yang diikat oleh kompetensi inti
tiap kelas

Bahasa Indonesia sejajar dengan

Bahasa Indonesia sebagai penghela

mapel lain

mapel lain (sikap dan ketrampilan
berbahasa)

Tiap mata pelajaran diajarkan

Semua mata pelajaran diajarkan dengan

dengan pendekatan berbeda

pendekatan yang sama (saintifik)
melalui mengamati, menanya, mencoba,
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menalar,…
Tiap jenis konten pembelajaran

Bermacam jenis konten pembelajaran

diajarkan terpisah (separated

diajarkan terkait dan terpadu satu sama

curriculum)

lain (cross curriculum atau integred
curriculum)
Konten ilmu pengetahuan
diintegrasikan dan dijadikan penggerak
konten pembelajaran lainnya

Tematik untuk kelas III (belum

Tematik integratif untuk kelas I-VI

integratif)

Perubahan dan penyempurnaan kurikulum menjadi hal biasa
dilakukan di Negara manapun di dunia, sebagai wujud dari
responsifnya sebuah kurikulum dengan adanya perubahan dan
perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Perubahan tersebut menjadi alasan utama yang kemudian
digunakan oleh perancang kurikulum untuk melakukan perubahan
kurikulum tersebut.56 Sama halnya dengan pemerintah Indonesia
yang secara berkala melakukan perubahan kurikulum, yaitu mulai
56

Sam M Chan, Tuti t. Sam, Analisis SWOT:Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 99.

dari perubahan kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004
(KBK), kurikulum 2006 (KTSP), dan hingga yang sekarang adalah
melakukan perubahan dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013
(K13).
Sebuah pepatah mengatakan bahwa suatu yang paling abadi di
dunia adalah perubahan.57 Tiada suatu yang bertahan statis di dunia
ini, segalanya mengalami perubahan, demikian pula halnya dengan
kondisi masyarakat juga mengalami perubahan. Itulah sebabnya
setiap organisasi/lembaga termasuk sekolah/madrasah juga akan
mengalami perubahan, baik perubahan dalam struktur organisasinya,
paradigma pendidikannya, kurikulum yang digunakan atau bahkan
dalam tatanan sistem organisasi.
Kebutuhan akan adanya perubahan dalam pendidikan di
latarbelakangi banyak faktor, diantaranya: (1) Lingkungan yang
berubah, (2) Gambaran dunia baru, (3) Pertumbuhan dunia kerja, (4)
Institusi pencarian makna baru.58 Dari beberapa faktor pemicu
perubahan tersebut, maka kebutuhan pemahaman manajemen
perubahan merupakan hal yang mesti dilakukan.
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g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kurikulum
Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya
perubahan kurikulum pada berbagai Negri. Faktor penyebab
perubahan kurikulum tersebut antara lain:
1) Faktor

filosofi,

yaitu

kebijakan

pemerintah

dibidang

pendidikan nasional yang digariskan oleh GBHN yang
menurut implementasi sesuai dengan formulasi dan evaluasi,
kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dalam Tap MPR
No. IV/MPR/1973 tentang pendidikan dan pembinaan generasi
muda.
2) Faktor sosiologi, yaitu adanya inovasi dan gagasan-gagasan
baru yang memasuki dunia pendidikan mempengaruhi sistem
pendidikan nasional sebagai dampak dari pembinaan dan
pembaharuan

pendidikan,

hasil

analisis

dan

penelitian

pendidikan nasional telah mendorong Departemen Pendidikan
Nasional untuk melakukan perubahan kurikulum dan keluhankeluhan

masyarakat

tentang

mutu

lulusan

pendidikan

mendorong lembaga pendidikan untuk melakukan perubahan
dan pengembangan kurikulum yang diimplementasikan dalam
proses pembelajaran. Dengan demikian praktek pelaksanaan

pendidikan termasuk kurikulum perlu ditinjau kembali atau
dilakukan perbaikan secara terus-menerus.
3) Faktor psikologis, yaitu inovasi yang dilaksanakan dalam
proses pembelajaran yang efisien dan efektif telah langsung
berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Inovasi tersebut
menggambarkan antara lain hasil proyek penulisan dan
pembelajaran, hasil proyek perubahan kurikulum dan metode
belajar (peningkatan kualitas lulusan) berlakunya sistem
pendidikan

yang

dapat

meningkatan

kualitas

output

pendidikan, dan motivasi metode belajar mengajar terutama
prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI).59
h. Persepsi guru tentang perubahan kurikulum
Persepsi merupakan proses kombinasi dari sensasi yang
diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olah otak).60
Guru sekolah dasar sebagai pemangku kegiatan belajar mengajar
di sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang
merasakan dampak paling besar terhadap aneka macam perubahan
kurikulum. Hal ini dapat dimengerti dari background pendidikan
yang paling rendah dibandingkan guru pada satuan pendidikan
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lain. Kebanyakan guru SD bukanlah konseptor yang mampu
menerjemahkan keinginan kurikulum kedalam muatan pengajaran
praktis.
Fenomena ini tentu menggagu kestabilan pembelajaran di
sekolah

tergantung

pada

peranan

guru

dalam

mengelola

kurikulum. Peranan penting guru dalam sistem pendidikan
ditunjukkan

oleh

perannya

sebagai

pihak

yang

harus

mengorganisasi atau mengelola elemen-elemen kurikulum, sistem
penyajian bahan pembelajaran, sistem administrasi, dan sistem
evaluasi. Dari berbagai peranan itu, nyata sekali bahwa gurulah
pihak yang paling bertanggug jawab bagi keefektifan KBM di
kelas.
Peranan

penting

guru

merupakan

faktor

determinan

penyebab rendahnya mutu pendidikan di suatu sekolah. Dan
adanya pengaruh signifikan antara tingkat penguasaan guru
terhadap bahan yang diajarkan dengan pencapaian prestasi para
siswanya.61
Dalam hal perubahan kurikulum KTSP ke K13 guru
memiliki persepsi bahwa sebaiknya kurikulum itu dibuat oleh
pemerintah bertujuan untuk kemajuan semua peserta didik, artinya
61
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perubahan kurikulum dari KTSP ke K13 itu menyesuaikan dengan
adanya perkembangan zaman, supaya anak-anak bisa lebih maju dalam
kegiatan belajar sesuai dengan zaman ketika mereka belajar. Untuk
kurikulum K13 sebenarnya sudah baik hanya saja pemerintah belum
mampu menerapkan pada daerah-daerah desa, karena mereka hanya
melihat situasi yang ada di kota, selain itu pada kurikulum K13 banyak
menggunakan media seperti internet dan media sosial yang lain
sedangkan sekolahan yang ada di daerah-daerah masih sangat minim
terkait fasilitas kurikulum K13.

BAB III
METODE PENELITIAN
I. Metode penelitian
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pendekatan
kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan
dengan metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan
untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam hal ini, peneliti sebagai
instrumen kunci.62
Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian studi
kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari
secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok,
lembaga, dan masyarakat.63 Studi kasus merupakan eksplorasi dari sebuah kasus
dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data mendalam yang melibatkan
sumber-sumber informasi.64
B. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti merupakan intrumen kunci terlaksananya penelitian.
Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu
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bertanya, menganalisis, memotret, dan mengonstruksi situasi sosial yang diteliti
menjadi lebih jelas dan bermakna.65
Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif
dalam upaya mengumpulkan data yang ada di lokasi penelitian, yaitu di MI ALJariyah Bungkuk Parang Magetan. Instrumen pengumpulan data yang lain berupa
alat tulis, alat perekam, dan dokumen yang dapat membantu menunjang
keabsahan hasil penelitian. Kehadiran peneliti secara langsung dan aktif dapat
dijadikan tolak ukur keberhasilan penelitian yang akan dilaksanakan.
C. Lokasi Penelitian
Peneliti melakukan penelitian ini berlokasi di MI Al- Jariyah, Parang
Magetan pada tahun pelajaran 2017/2018. MI AL- Jariyah, Parang Magetan
terletak di jalan raya Parang-Sampung. Alasan peneliti melakukan penelitian di
MI AL-Jariyah, Parang Magetan karena sekolah tersebut memiliki masalah yang
sesuai dengan topik penelitian yaitu mengenai Persepsi guru terhadap perubahan
kurikulum dari KTSP ke-K13.

D. Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan.
Selebihnya adalah data tambahaan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan
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dengan hal itu, pada bagian ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan,
sumber data tertulis, foto, dan statistik.66
Kata-kata

dan

tindakan

diperoleh

dari

orang-orang

yang

akan

diwawancarai, yaitu kepala sekolah, waka kurikulum, dan para guru. Sumber data
utama akan dicatat melalui catatan tertulis, rekaman video, dan pengambilan foto.
Sumber data diperoleh dari observasi penelitian awal di MI AL-Jariyah Bungkuk
Parang, Magetan. Wawancara bersama kepala sekolah, waka kurikulum, dan
bapak

ibu

guru

serta

dokumen-dokumen

pendukung

dilakukan

untuk

membuktikan keabsahan penelitian yang akan dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti
maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui
wawancara mendalam dan diobservasi pada latar. Saat fenomena tersebut
berlangsung. Di samping itu, untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi
(tentang bahan-bahan yang ditulis peneliti). Adapun pengumpulan data yang
dapat dilakukan sebagai berikut.
a. Teknik observasi
Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dengan observasi di
lapangan, peneliti akan lebih memahami konteks situasi sosial dan
66
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memperoleh pengalaman langsung serta peneliti dapat menemukan hal-hal
baru diluar persepsi peneliti.67
Observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan penelitian awal di
MI AL-Jariyah Bungkuk Parang, Magetan. Observasi dilakukan dengan
mengamati suasana lingkungan sekitar sekolah. Hasil penelitian awal dapat
dijadikan pedoman peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan.
b. Teknik wawancara
Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data
dalam penelitian kualitatif secara lisan dalam suatu pertemuan.68 Wawancara
merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada
responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden.
Wawancara dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.69
Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah
wawancara terbuka. Artinya, dalam penelitian ini para subjeknya mengetahui
bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud
wawancara itu. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang
Persepsi guru terhadap perubahan kurikulum ktsp ke- k13. Adapun yang akan
peneliti wawancarai di antaranya kepala sekolah, yaitu Ibu Ani Kadarwati,
S.Pd, waka kurikulum Ibu Nanin Bindari Laras, S.Pd, dan guru. Teknik ini
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digunakan untuk memperoleh data mengenai Persepsi guru terhadap
perubahan kurikulum dari KTSP ke- K13 di MI AL-Jariyah Bungkuk Parang
Magetan.

c. Teknik dokumentasi
Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar atau dokumen yang berbentuk tulisan misalnya
biografi.70 Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data
berupa berdirinya sekolah, profil sekolah serta data tambahan yang
dibutuhkan melengkapi hasil penelitian. Dokumentasi dapat berupa data-data
penting maupun foto kegiatan.

F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil

wawancara,

catatan

lapangan,

dan

dokumentasi.

Dengan

cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis
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berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, data dikembangkan menjadi
hipotesis.71 Teknik analisis data ini di antaranya sebagai berikut.
a. Analisis data sebelum di lapangan
Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti
memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan
atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.
Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.
b. Analisis data selama di lapangan model Miles and Huberman
Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas. Aktivitas analisis data di antaranya sebagai berikut.

Pengumpulan data

Reduksi data

1) Reduksi data (Data reduction)
71
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Penyajian data

Kesimpulan-kesimpulan
penarikan/verivikasi

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan begitu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data
selanjutnya.72
Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data hasil
wawancara dan dokumentasi, setelah seluruh data terkumpul, data-data
yang masih umum dipilih dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah
tentang Persepsi guru terhadap perubahan kurikulum dari KTSP ke K13 di
MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan.
2) Penyajian data (Data display)
Langkah selanjutnya setelah mereduksi data, yaitu penyajian data
atau data display. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart, dan sejenisnya.
Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan
menggunakan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau lainnya.
Dengan mendisplay data, peneliti akan mudah memahami apa yang
terjadi.73
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Proses ini adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke
dalam satu bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan dipahami
maknanya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan fokus
penelitian, yaitu Persepsi guru terhadap perubahan kurikulum dari KTSP
ke K13 di MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan.
3) Simpulan (Conclusion drawing)
Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan
bukti-bukti yang kuat.74
Simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab
masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Pada
penarikan kesimpulan, sudah dapat disimpulkan persepsi guru terhadap
perubahan kurikulum KTSP ke-k13 di MI AL-Jariyah Bungkuk Parang
Magetan.
G. Pengecekan Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian
adalah valid, reliabel, dan objektif. Data yang valid adalah data yang tidak
berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya
terjadi pada objek penelitian. Suatu data dikatakan reliabel apabila dua atau lebih
peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti sama
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dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama. Data yang objektif
akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid.75
Teknik pemeriksaan keabsahan data ada tujuh cara, yaitu: perpanjang
keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamat, triangulasi pengecekan sejawat
melalui diskusi, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan
anggota.

Triangulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu dengan yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekaan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi
yang paling banyak dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 76
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber.
Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan penelitian
kualitatif. Dengan mengumpulkan data dari observasi, wawancara, serta
dokumentasi yang diperoleh, akan menghasilkan bukti yang berbeda dan akan
melahirkan keluasan penegetahuan untuk memperoleh kebenaran. Penelitian ini
dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada
kepala sekolah, waka kurikulum dan guru-guru, serta melihat kondisi langsung di
lapangan berupa observasi terhadap pelaksanaan kurikulum di MI AL-Jariyah.
Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi tentang Persepsi
guru terhadap perubahan kurikulum dari KTSP ke K13.
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H. Tahapan-tahapan Penelitian
Dalam penelitian ini ada empat tahapan, yaitu sebagai berikut.
1. Tahap pra lapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih
lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi, dan menilai keadaan
lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan
penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan persiapan
diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
3. Tahap analisis data, meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.
4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.

BAB IV
DESKRIPSI DATA
A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah Berdirinya
Sebelum tahun 1976 di desa Bungkuk berdirilah sebuah pendidikan
islam non formal madrasah diniyah yang pelaksanaan pembelajaran pada
malam hari yaitu bada maghrib sampai sholat isya, dan setiap tahun santri
yang ikut belajar semakin bertambah, bahkan juga diikuti dari warga
tetangga desa Bungkuk.
Pada saat itu memang desa Bungkuk sangat minus untuk pendidikan
islam, maka dari itu ada seorang pemuda yang bernama Ismun Asrori
berkeinginan pendidikan diniyah (non formal) akan dijadikan pendidikan
formal. Dengan niat yang kuat dan didukukung oleh para tokoh-tokoh
masyarakat dan warga desa Bungkuk maka pada tahun 1976 pada bulan
Januari berdirilah pendidikan islam dengan diberi nama Madrasah
Ibtidaiyah “AL-Jariyah” Desa Bungkuk.
Tahun demi tahun MI AL-Jariyah berkembang dan para lulusan MI
AL-jariyah sudah banyak yang bekerja dilembaga pemerintahan maupun
swasta yang sukses. Sampai dengan tahun 2018 ini MI AL-Jariyah sudah
berusia 42 tahun dengan meluluskan kurang lebih 1200 siswa dan
menempati gedung lantai 2, dan diasuh para lulusan sarjana yang sesuai
dengan bidangnya masing-masing.

Atas izin Alloh SWT pada tahun 2016 MI AL-Jariyah telah di
akreditasi oleh BAN dengan nilai akreditasi B MI AL-Jariyah juga sudah
banyak meraih prestasi dibidang agama maupun umum.77
2. Letak Geografis MI AL-Jariyah Bungkuk
Madrasah Ibtidaiyah AL-Jariyah berlokasi di jalan raya ParangSampung KM.02 Desa Bungkuk Kelurahan Bungkuk Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan. Adapun batas lingkungan sekolah MI AL-Jariyah
Bungkuk adalah sebagai berikut:
1) Sebelah barat berbatasan dengan rumah warga.
2) Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya.
3) Sebelah timur berbatasan dengan MTs Roudlotul Ulum Parang.
4) Sebelah selatan berbatasan dengan sawah.
3. Visi dan Misi MI AL-Jariyah Bungkuk
1) VISI
“Terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri,
dan berwawasan global”.
2) MISI
a. Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran
agama.
b. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan.
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c. Mengembangkan

bidang

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik.
d. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan,
kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan
berkesinambungan.
e. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, dan
lembaga lain yang terkait.78
4. Tujuan MI AL-Jariyah Bungkuk
Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan umum pendidikan
dasar, tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai
berikut:
a. Mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan
keagamaan.
b. Semua kelas melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif pada semua
mata pelajaran.
c. Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas
berbasis pendidikan karakter bangsa.
d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari
pendidikan karakter bangsa.
e. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam merealisasikan
program sekolah.
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f. Memanfaatkan

dan

memelihara

fasilitas

mendukung

proses

pembelajaran berbasis TIK.

5.

Sarana dan prasarana MI AL-Jariyah Bungkuk
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan sesuatu yang harus ada, karena

sangat erat hubungannya dengan tercapainya tujuan pendidikan. Untuk menunjang
keberhasilan proses belajar mengajar, Madrasah Ibtidaiyah AL-Jariyah Bungkuk
berusaha untuk melengkapi sarana prasarana pendidikannya berupa gedung, papan
tulis, dan beberapa peralatan penunjang lainnya. Adapun letak Madrasah Ibtidaiyah
Nurul Huda berada di Desa Bungkuk, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Dan
tidak sulit untuk ditempuh dengan kendaraan umum, karena letaknya persis berada di
samping jalan raya parang-sampung, beberapa ruang yang dimiliki oleh MI ALJariyah Bungkuk meliputi:
a. Ruang Belajar

: 6 lokal

b. Ruang Kantor

: 2 lokal

c. Ruang Perpustakaan

: 1 lokal

d. Ruang Komputer

: 1 lokal

e. Ruang Laboratorium IPA : 1 lokal
f. Ruang WC/KM

: 1 lokal

g. Tempat parkir

: 1 tempat

h. Gudang

: 1 lokal

Sedangkan perlengkapan yang dimiliki oleh Madrasah Ibtidaiyah AL-Jariyah
Bungkuk sebagai inventaris, seperti dalam daftar table berikut:
Tabel 4.1
Daftar perlengkapan MI AL-Jariyah Bungkuk79
No

Jenis Barang

Jumlah

1

Mesin ketik

1 unit

2

Peta Indonesia

4 unit

3

Globe

3 unit

4

Kit Matematika

2 set

5

Kit IPA

2 set

6

Almari

4 unit

7

Bola Voli

6 buah

8

Net Voli

2 set

9

Jam dinding

7 unit

10

Papan Tulis

2 papan

11

White Board

8 papan

12

Sofa

1 set

13

Tape Rocorder

1 unit

14

Bangku

80 pasang

15

Meja guru

19 buah

16

Ayunan

1 set

17

Tenda

2 unit
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18

Televisi

2 unit

19

Computer

2 set

20

Laptop

1 unit

21

Proyektor

1 unit

22

LCD

1 buah

6. Data Guru dan siswa MI AL-Jariyah Bungkuk
1. Keadaan Guru dan siswa MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan
a. Keadaan Guru
Tenaga guru yang ada pada tahun 2017-2018 berjumlah yaitu satu
guru

tetap

dan

guru

tidak

tetap.

Kepala

sekolah

berusaha

mengoptimalkan kerja karyawan agar pekerjaan-pekerjaan penting dapat
dilaksanakan pada waktunya. Analisis guru dalam proses belajar
mengajar dan golongan ruang ini akan memberi gambaran tentang
kualitas guru MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan.
Tabel 4.2
Keadaan Guru MI AL-Jariyah Bungkuk
NO

Status Guru

L

P

Jumlah

1

Guru PNS

-

1

1

2

Guru Non PNS

4

7

11

Jumlah

4

8

12

Sumber: Data Dokumentasi MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan

Tabel 4.3
Daftar Nama Guru MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan
No

Nama

Jabatan

1

H. Bahrudin, M.Pd.I

Ketua Yayasan

2

Ani Kadarwati, S.Pd.I

Kepala Sekolah

3

Sudiro, A.Ma

Wakil Kepala Sekolah

4

Heri Setyawan, S.Pd.I

Sekretaris

5

Shofa Apriliana Bdriah, S.Pd.I

Bendahara

6

Taufiq Yugianto, S.Pd.I

Waka Kesiswaan/BP

7

Nanin Bindari Laras, S.Pd.I

Waka Kurikulum

8

Faridha Fahmawati, S.Pd

Guru

9

Ita Hikayati, S.Pd

Guru

10

Eni Eka Astuti, S.Pd.I

Guru

11

Zuli Fitriyah, S.Pd

Guru

12

Ali Rahman, S.Pd

Guru

13

Lilik, S.Pd

Guru

Sumber : Data Dokumentasi yang diperoleh dari Arsip MI AL-Jariyah
Bungkuk Parang Magetan
b. Keadaan siswa

Keadaan

siswa

pada

tahun

pelajaran

2017/2018

jumlah

keseluruhan siswa di MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan adalah
berjumlah 68 siswa.80

B. Data Khusus
1. Pelaksanaan kurikulum KTSP dan K13 di MI Al-Jariyah Bungkuk
Parang Magetan
Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa
dipisahkan, suatu rencana atau program yang dirancang sekolah.
Kurikulum tidaklah bermakna apabila tidak diimplementasikan kedalam
proses pembelajaran. Kurikulum memegang peranan yang sangat penting.
Kurikulum bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan
pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman.
Kurikulum

bersifat

dinamis

yaitu

selalu

berubah-ubah

menyesuaikan perubahan atau kemajuan zaman pula. Sebenarnya
perubahan itu adalah hal yang wajar untuk mempersiapkan peserta didik di
kehidupannya yang lebih baik lagi. Namun dalam pelaksanaan kurikulum
sendiri, meskipun sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun berbeda-beda
dalam pelaksanaannya tergantung di sekolah masing-masing, karena
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masing-masing sekolah memiliki kemampuan pelaksanaan kurikulum yang
berbeda-beda. Seperti halnya sekolah di desa masih terganjal oleh
kurangnya fasilitas yang belum cukup memadai ketika akan melaksanakan
kurikulum yang baru secara keseluruhan. Seperti pelaksanaan yang ada di
MI AL-Jariyah Bungkuk. Sesuai yang dituturkan oleh Ibu guru kelas 5:
Untuk pelaksanaan kurikulum di MI Al-Jariyah ini memadukan dua
kurikulum untuk KTSP berlaku kelas 3 dan 6 kemudian untuk K13 ini
untuk kelas 1,2,4 dan 5 untuk tahun depan akan menggunakan kurikulum
K13 semuanya.81

Berdasarkan wawancara di atas menggunakan kedua kurikulum ini
sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, karena memadukan kurikulum
KTSP dan K13 adalah menggunakan fungsi integrasi atau fungsi
memadukan. Dan tujuan dari perpaduan kedua kurikulum ini adalah untuk
menyesuaikan apa yang diharapkan guru dan Negara sesuai dengan
kenyataan yang ada, artinya mencapai impian anak sesuai dengan
perkembangan zaman.
Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti:
Pada hari kamis tanggal 20 februari peneliti datang ke MI AL-Jariyah untuk
melakukan observasi kegiatan belajar mengajar. Dan pada saat itu memang
proses kegiatan belajar mengajar sedang dilaksanakan. Kegiatan belajar
mengajar yang saya observasi adalah untuk kelas 1 dan kelas 3. saya
memilih kelas tersebut karena saya mengobservasi untuk kurikulum K13 di
kelas 1 dan untuk observasi KTSP pada pembelajaran kelas 3. Hal ini
Nampak terlihat perbedaannya guru kelas satu cenderung lebih pasif atau
yang aktif para murid, dan untuk pembelajaran kelas 3 guru yang lebih aktif
atau guru masih menggunakan metode ceramah. Hal tersebut membuat
peneliti yakin bahwa untuk proses pembelajaran di MI AL-Jariyah ini
memang menggunakan dua kurikulum yaitu K13 untuk kelas 1,2,4, dan 5.
81

Lihat transkip wawancara kode 02/W/13-IV/2018

Dan menggunakan KTSP untuk kelas 3 dan 5. Dan para guru di MI ALJariyah Bungkukpun peneliti rasa siap melaksanakan perubahan
kurikulum.82

Dan seperti pula yang telah dituturkan oleh Ibu guru wali kelas satu
Untuk kurikulum di MI ini menggunakan dua kurikulum KTSP dan K13
dan saya kebetulan guru kelas untuk kelas 1 jadi kurikulum yang saya
gunakan adalah kurikulum K13.83

Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh sekolah MI AL-Jariyah
untuk mempersiapkan para guru siap untuk melaksanakan kurikulum yang
baru, karena memulai sesuatu yang baru itu memang tidaklah mudah,
diantaranya adalah diadakannya sosisialisasi disetiap adanya perubahan
kurikulum seperti halnya yang disamapaikan oleh Ibu kepala sekolah di MI
AL-Jariyah:
Untuk setiap perubahan kurikulum kami memang mempersiapkan terlebih
dahulu baik kepala sekolah maupun gurunya, tapi kembali lagi ketika guru
sudah diberi sosialisasi untuk persiapan perubahan kurikulum tetapi tidak
diikuti dengan sumber atau alat belajar yang ada artinya guru akan
menerapkan apa yang sudah didiklatkan atau di workshopkan itu tidak
bisa.84

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti
Dan kali ini peneliti akan meneliti tentang kinerja guru terhadap kurikulum
K13. Kurikulum yang digunakan di MI AL-Jariyah ini memadukan antara
kurikulum KTSP dan K13. Para guru agak terkendala dalam pelaksanaan
kurikulum. Karena terhambat oleh kurangnya sarana prasarana yang belum
memadai. Di MI AL-Jariyah Bungkuk.85
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Pelaksanaan kurikulum tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya
peran dari kepala sekolah itu sendiri, karena kepala sekolah merupakan
manager atau ujung tombak dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah.
Sesuai yang diutarakan oleh Ibu guru kelas 1:
Iya ada sosialisasi dari kepala sekolah sendiri untuk para guru di sini, dan
juga ketika ada sosialisasi dari kemenag itu kepala sekolah selalu diikutkan
guru di sini.kalau dulu kelas 1 dan 4 kemudian untuk kelas 2 dan kelas 5 itu
menyusul setelah pelatihan untuk kelas 1 dan 4 itu.86

Selain adanya sosialisasi untuk para guru agar siap untuk
melaksanakan kurikulum yang baru, di MI AL-Jariyah juga dilakukan
upaya-upaya untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam menghadapi
perubahan kurikulum. Seperti halnya apa yang telah dituturkan oleh Ibu
kepala sekolah MI AL-Jariyah:
Kami mengikutkan guru untuk diklat dan workshop disemua aspek
khususnya guru agama dan guru mapel karena kalau kurikulum K13 itukan
hanya terpisah dua mata pelajaran yaitu agama sama tematik itu biasanya ada
wrokshopnya untuk masing-masing guru kami ikutkan. Dan mulai tahun ini
kami menggunakan K13 mulai kelas satu samapai kelas enam.87

Selain upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk
mempersiapkan para guru dalam menghadapi adanya perubahan kurikulum
yang baru. Kepala sekolah juga memiliki upaya tersendiri untuk
mempersiapkan para siswa agar siswa tetap dapat
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meningkatkan

keberhasilan belajar siswa. Sesuai apa yang telah dituturkan oleh Ibu
kepala sekolah MI AL-Jariyah:
Kalau di sekolah swasta khususnya madrasah swasta kami mempunyai
organisasi yang namanya FORKAMIS ( forum komunikasi madrasah swasta
sekabupaten), di situ kami memberikan istilahnya ada semacam modul yang
berisikan kegitan-kegiatan peningkatan baik itu untuk guru maupun siswanya
karena kalau untuk K13 itu kalau download sendiri materinya itu terlalu
banyak akhirnya kami dari forkamis memiliki modul yang diserentakkan dan
disamakan sekabupaten untuk madrasah swasta jadi selama ini forkamis
memang sangat berperan bagi madrasah swasta khususnya di kabupaten
Magetan.88

Namun sebaik apapun upaya-upaya yang telah dilakukan pihak
sekolah untuk menghadapi adanya perubahan kurikulum tetap saja ada
faktor-faktor yang menghambat keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum
yang baru. Beberapa faktor yang disebut sebagai penghambat pelaksanaan
kurikulum adalah seperti yang dituturkan oleh Ibu guru kelas 5 di MI ALJariyah:
Ya, pastinya ada hambatan pertama dari siswanya mungkin untuk yang
kelas satu itu udah dari awal memakai K13 tapi untuk yang kelas atas kan
dulunya pakai ktsp masuk ke K13 otomatis pola pikirnya tetap fokus
kesalah satu mata pelajaran jadi terkadang anak sendiripun belum siap
kalau memperoleh pelajaran tematik. Yang kedua dari pihak guru sendiri
juga banyak yang belum siap dan masih merasa kesulitan menerapkan
K13 seperti saat membuat perangkat pembelajaran, mengisi raport nya itu
yang susah, apalagi guru yang sudah mohon maaf sepuh, kan dulu waktu
kuliahnya kami juga belum mendapat pelajaran yang menggunakan
K13.89
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Selain itu para guru juga merasa adanya faktor penghambat selain
yang disebutkan di atas adalah dari buku pegangan gurunya seperti yang
telah dituturkan oleh Ibu guru kelas 1:
Untuk kesulitan terutama pada bukunya kalau yang buku untuk KTSP
bukunya sudah seragam se Magetan, jadi pas waktu ulangan yang
disampaikan sama soalnya itu singkron kalau yang agama kebetulan saya
kan guru mata pelajaran fiqih jadi saya mengerjakan soal untuk mata
pelajaran fiqih, kalau dulu pakai KTSPkan SK-KDnya sudah ditetapkan
jadinya kalau buat soal sama materi yang diberikan itu sama, tapi kalau
yang ini itu beda jadi tergantung bukunya, contohnya yang agama ada yang
pakai buku fajar,ada ada yang pakai buku azza materi yang ada
didalamnya itu beda, dan saya kebetulan pakai azza jadi waktu membuat
soal ya ngambilnya dari buku azza dan ngambil dari buku fajarnya mungkin
sedikit. Dan kebetulan untuk sekolahan yang lain pakainya fajar ketika
mengerjakan soal ulangan itu gurunya protes karena tidak sesuai dengan
materi yang guru tersebut sampaikan ketika di dalam kelas, jadi
kesimpulannya isi buku yang kurang sama.90

2. Persepsi guru di MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan terhadap
perubahan kurikulum KTSP ke K13
Peran guru sangat vital dalam proses pendidikan seorang anak.
Kedudukan guru sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan
tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang berilmu dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlaq baik. Guru merupakan titik sentral, yaitu sebagai unjung
tombak di lapangan dalam pengembangan kurikulum.
Dalam suatu lembaga pendidikan, salah satu tokoh yang memiliki
peranan penting dalam pengembangan kurikulum adalah seorang guru. Guru
90
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merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan yang terlibat langsung
dalam mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum sehingga pembelajaran
dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang
diharapkan.
Dari penjelasan diatas dapat dipahami seberapa besar peran guru
dalam pelaksanaan kurikulum, dan seberapa penting persepsi guru tentang
perubahan kurikulum kita perhatikan. Seperti halnya persepsi ibu kepala
sekolah MI AL-Jariyah:
Sebenarnya tujuan pemerintah untuk merubah kurikulum adalah untuk
kemajuan semua peserta didik, artinya perubahan kurikulum itu dari KTSP
ke K13 itu kan menyesuaikan dengan adanya perkembangan zaman, artinya
supaya anak-anak bisa lebih maju lagi dalam kegiatan belajar sesuai dengan
zaman mereka ketika mereka belajar. Untuk kurikulum K13 menurut
Persepsi kami sebenarnya sudah baik cuma pemerintah kelihatannya belum
bisa menerapkan ke daerah-daerah desa seperti khususnya di desa Bungkuk
Parang, karena mereka hanya melihat situasi yang ada di kota-kota untuk
kurikulum K13 itukan banyak menggunakan media seperti internet dan
media sosial yang lain sedangkan untuk madrasah kami fasilitas masih sangat
belum terjangkau.91

Berbeda pula antara persepsi ibu kepala sekolah dengan Ibu guru kelas
1 yaitu beliau berpersepsi:
Ya, sebenarnya kurang begitu setuju karena saya merasa kesulitan dalam
pelaksanaan kurikulum yang baru, mulai dari penyiapan RPP danlain-lainnya
yang begitu rumit hingga evaluasi yang juga tidak ama seperti waktu KBK
maupun KTSP. Dan juga saya pribadi merasa kesulitan dalam pelaksanaan
K13 karena kurangnya sarana prasarana di sekolah kami ini.92
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Perubahan kurikulum memang sangat berpengaruh besar terhadap
pelaksanaan pembelajaran didalam kelas. Jadi jika kurikulum berubah maka
akan berubah pula proses pembelajaran yang ada di dalam kelas seperti apa
yang telah dikatakan oleh Ibu waka kurikulum di MI AL-Jariyah Bungkuk:
Ya, pastinya, karena kadang maindseatnya guru dan anak itu masih terpetak
ke KTSP karena dulu kan ktsp dipilah-pilah, misalnya mata pelajaran IPA
sendiri, IPS sendiri satu mata pelajaran sendiri-sendiri. Dan untuk yang K13
kan dalam satu tema yang di situ mengandung IPA,IPS, matematika. Untuk
kelas satu matematikanya jadi satu sama tematik sama sbdp, tapi untuk kelas
4 dan 5 matematika itu terpecah sendiri.93

Berbeda Persepsi dengan Ibu wali kelas 1 di MI AL-Jariyah:
Kalau itu tergantung gurunya, kalau gurunya sudah mengikuti pelatihan terus
sudah diterapkan di kelas itu ya Inshaalloh mempengaruhi kalau gurunya
biasa-biasa saja ya udah seperti tidak ada bedanya antara KTSP dan K13, ya
mungkin faktor usia yang tidak siap untuk menerapkan K13 ini.94

Dalam menghadapi perubahan kurikulum maka yang bertanggung
jawab mengupayakan segala macam bentuk agar kurikulum itu sesuai dan
dapat dipergunakan oleh seluruh lapisan warga sekolah adalah seorang waka
kurikulum. Maka sesuai yang dituturkan oleh Ibu wakakurikulum beberapa
upaya yang dilakukan adalah:
Kami sering mengikuti pelatihan-pelatihan baik untuk KTSP maupun K13
contohnya pelatihan K13 untuk kelas 1 maka dari sekolahan mengikutkan
guru kelas 1 begitu seterusnya. Yang terakhir kali ini baru kemarin saya
mengikuti pelatihan K13 di Magetan.95
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Selaian upaya yang dilakukan oleh wakakurikulum kepala sekolahpun
mempengaruhi dalam proses pelaksanaan perubahan kurikulum tersebut
sesuai dengan apa yang telah dituturkan oleh Ibu guru kelas 1:
Iya ada sosialisasi dari kepala sekolah sendiri untuk para guru disini, terus
juga ketika ada sosialisasi dari kemenag itu kepala sekolah selalu diikutkan
guru disini terutama kalau dulu kelas 1 dan 4 dulu terus kelas 2 dan kelas 5
itu menyusul setelah pelatihan untuk kelas 1 dan 4 itu.96
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BAB V
ANALISIS DATA
A. Pelaksanaan Kurikulum KTSP dan K13 di MI Al-Jariyah Bungkuk
Parang Magetan
Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan. Pengertian kurikulum ini dapat dijabarkan
menjadi seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran, pengaturan cara yang digunakan, pedoman kegiatan pembelajaran.97
Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa
dipisahkan, suatu rencana atau program yang dirancang sekolah. Kurikulum
tidaklah bermakna apabila tidak diimplementasikan kedalam proses
pembelajaran. Kurikulum memegang
Kurikulum bersifat

peranan yang sangat penting.

dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan

pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman.
Kurikulum suatu sekolah atau madrasah berisi uraian tentang jenisjenis program apa yang diselenggarakan di sekolah atau di madrasah tersebut,
bagaimana menyelenggarakannya dan perlengkapan apa yang dibutuhkan.
97
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Atas dasar itu sekolah atau madrasah akan dapat merencanakan secara
lebih tepat tentang apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan sekolah itu.98
Walaupun kurikulum sudah ditetapkan oleh pemerintah namun
kenyataannya dalam hal pelaksanaan kurikulum, setiap sekolah memiliki cara
yang beragam dalam menjalankan kurikulum.
Dengan diadakannya kebijakan baru yaitu mengenai perubahan
kurikulum dari KTSP ke K13 maka MI AL-Jariyah Bungkuk menerapkan atau
memadukan antara kedua kurikulum tersebut, untuk kelas 3 dan 6
menggunakan KTSP dan untuk kelas 1,2,4, dan 5 menggunakan K13.
Memadukan kedua kurikulum ini sudah sesuai dengan fungsi
kurikulum dan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, karena salah satu
tujuan kurikulum adalah untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa
yang diharapkan.
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP,
meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.99 Proses pembelajaran terdiri
atas

lima

pengalaman

belajar

pokok,

yaitu:

mengamati,

menanya,

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi.100
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Sejalan

dengan

penerapan

manajemen

pendidikan

berbasis

sekolah/madrasah, guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum
tetapi juga sebagai perancang dan penilai kurikulum itu sendiri. Dengan
demikian, guru selalu dituntut untuk meningkatkan kemampuannya sesuai
dengan perkembangan kurikulum, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan
kurikulum bagi guru merupakan suatu hal yang mutlak dan menjadi
kewajiban.101
Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh sekolah MI AL-Jariyah
untuk mempersiapkan para guru siap untuk melaksanakan kurikulum yang
baru, karena memulai sesuatu yang baru itu memang tidaklah mudah,
diantaranya adalah diadakannya sosisialisasi disetiap adanya perubahan
kurikulum.
Kepala sekolah dan madrasah selaku penanggung jawab seluruh
penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan madrasah memegang peranan
strategis dalam mengembangkan kurikulum di sekolah dan madrasah. Salah
satu dimensi tugas kepala sekolah dan madrasah melaksanakan supervisi.
Kepala sekolah sebagai supervisor dimaksudkan untuk meningkatkan
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pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kurikulum dan proses
pembelajaran.102
Pelaksanaan kurikulum tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya
peran dari kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan seorang
manager, dan supervisor, karena kepala sekolah merupakan ujung tombak
dalam setiap kegiatan.
Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan
menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Dengan demikian, sekolah
sebagai suatu lembaga sosial dapat memengaruhi dan membina tingkah laku
siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan
dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Ini seiring dengan
hakikat pendidikan itu sendiri, yang berfungsi sebagai jembatan antara para
siswa selaku anak didik dengan orang dewasa, dalam suatu proses
pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih kompleks. Oleh
karenanya, dalam kerangka ini fungsi kurikulum menjadi teramat penting,
karena ikut membantu proses tersebut.103
Selain upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk
mempersiapkan para guru dalam menghadapi adanya perubahan kurikulum
yang baru. Kepala sekolah juga memiliki upaya tersendiri untuk
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mempersiapkan para siswa agar siswa tetap dapat meningkatkan keberhasilan
belajar siswa.
Segala sesuatu memanglah tiada yang sempurna seperti halnya
dengan kurikulum yang ada di Indonesia yang dari tahun ke tahun terus
diperbaharui akan tetapi tetap adanya problem-problem yang ditemui disetiap
pelaksanaannya kurikulum. Seperti halnya di MI AL-Jariyah Bungkuk ada
beberapa permasalahan yang harus dipecahkan, dan beberapa hambatan
tersebut adalah untuk K13 pelaksanaannya kurang maksimal karena dari pihak
sekolah terganjal dengan sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai,
selain itu konsep K13 sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan
guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Solusinya sebagai guru harus
aktif dan pandai-pandai dalam menggunakan sarana atau alat peraga seadanya
dengan efisien dan benar.
Memang setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki
kelebihan masing-masing, tergantung pada situasi dan kondisi saat kurikulum
diberlakukan, seperti halnya di MI AL-Jariyah Bungkuk yang saran dan
prasarana pembelajarannya serba minim atau kurang adanya sarana
pendukung jika menggunakan K13 contohnya computer dan LCD yang tidak
memadai jika digunakan diseluruh ruangan kelas. Dan dengan serba
keterbatasaannya sarana pendukung proses belajar tersebut maka cara

mengantisipasinya yaitu dengan memanfaatkan sarana yang ada dengan
sebaik dan semaksimal mungkin.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kurikulum
di MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan adalah menerapkan perpaduan
antara dua kurikulum yaitu KTSP dan K13 di MI AL-Jariyah Bungkuk juga
selalu mengadakan sosialisasi baik dari kepala sekolah MI AL-Jariyah
maupun dari pemerintah kota Magetan, dan MI AL-Jariyah aktif mengikuti
sosialisasi tersebut. Untuk memajukan dan menambah wawasan para
guru,kepala sekolah, dan sekolah kearah yang lebih baik dan maju serta siap
dan mampu mengembangkan kurikulum sesuai tuntutan zaman, walaupun
sekolah ini berada di desa, namun sekolah ini ingin mencetak lulusan yang
berkualitas berakhlaq dan bermartabat.

B. Persepsi Guru di MI AL-Jariyah Bungkuk Parang Magetan terhadap
Perubahan Kurikulum KTSP ke K13 yang selama ini terjadi
Persepsi merupakan proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh
organ dan hasil interpretasinya (hasil olah otak).104 Guru sekolah dasar
sebagai pemangku kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah salah satu
komponen pendidikan yang merasakan dampak paling besar terhadap aneka
macam perubahan kurikulum. Hal ini dapat dimengerti dari background
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pendidikan yang paling rendah dibandingkan guru pada satuan pendidikan
lain. Kebanyakan guru SD bukanlah konseptor yang mampu menerjemahkan
keinginan kurikulum kedalam muatan pengajaran praktis.
Peranan penting guru merupakan faktor determinan penyebab rendahnya
mutu pendidikan di suatu sekolah. Dan adanya pengaruh signifikan antara
tingkat penguasaan guru terhadap bahan yang diajarkan dengan pencapaian
prestasi para siswanya.105
Peran guru dalam dunia pendidikan memang sangatlah penting karena
yang bertatapan langsung dengan para peserta didik dan yang berperan dalam
hal

melaksanakan

perencanaan

pembelajaran

maupun

mengevaluasi

pendidikan. Maka dari itu Persepsi para guru terhadap perubahan kurikulum
sangatlah penting untuk dibahas.
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan,
yaitu suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau
disebut juga alat sensoris. Persepsi seseorang dalam memandang sesuatu
tidaklah selalu sama. Hal ini tergantung pula oleh stimulus yang diberikan
kepada orang tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada guru MI AL-Jariyah
Bungkuk, ada guru yang merasa kurang setuju dengan perubahan kurikulum
Perubahan kurikulum merupakan hal yang biasa terjadi di dunia
pendidikan bukan hanya di Negara Indonesia,
105

karena kurikulum bersifat

Mohamad syaefudin, dan Heri Triluqman Budisantoso, “Sikap Guru Sekolah Dasar Di
Kota Semarang Terhadap Perubahan Kurikulum,” Lembaran Ilmu Kependidikan Jilid 36, 2
(Desember, 2007), 112.

dinamis dan fleksibel sehingga kurikulum selalu melakukan perubahan ada
pula faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum tersebut yaitu:
Faktor filosofi, yaitu kebijakan pemerintah dibidang pendidikan
nasional yang digariskan oleh GBHN yang menurut implementasi sesuai
dengan formulasi dan evaluasi, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan
dalam Tap MPR No. IV/MPR/1973 tentang pendidikan dan pembinaan
generasi muda.106
Faktor kedua yang menyebabkan adanya perubahan kurikulum
adalah faktor sosiologi, yaitu adanya inovasi dan gagasan-gagasan baru yang
memasuki dunia pendidikan mempengaruhi sistem pendidikan nasional
sebagai dampak dari pembinaan dan pembaharuan pendidikan, hasil analisis
dan penelitian pendidikan nasional telah mendorong Departemen Pendidikan
Nasional untuk melakukan perubahan kurikulum dan keluhan-keluhan
masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan mendorong lembaga pendidikan
untuk

melakukan

perubahan

dan

pengembangan

kurikulum

yang

diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian praktek
pelaksanaan pendidikan termasuk kurikulum perlu ditinjau kembali atau
dilakukan perbaikan secara terus-menerus.107
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Kurikulum K13 ini muncul untuk memperbaiki kurikulum terdahulu.
Kurikulum K13 ada karena menjawab dari kemajuan teknologi yang semakin
canggih dan berkembang pesat, para guru setuju untuk pergantian kurikulum
dari KTSP ke K13 karena memang ini ketentuan dari pemerintah dan tujuan
pemerintah juga untuk mencerdaskan anak bangsa.
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor sosiologi
sangat berpengaruh terhadap adanya perubahan kurikulum, karena untuk
menjawab segala tantangan zaman yang sekarang sangatlah berkembang
pesat.
Faktor psikologis, yaitu inovasi yang dilaksanakan dalam proses
pembelajaran yang efisien dan efektif telah langsung berpengaruh terhadap
praktek pendidikan. Inovasi tersebut menggambarkan antara lain hasil proyek
penulisan dan pembelajaran, hasil proyek perubahan kurikulum dan metode
belajar (peningkatan kualitas lulusan) berlakunya sistem pendidikan yang
dapat meningkatan kualitas output pendidikan, dan motivasi metode belajar
mengajar terutama prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI).108
Perubahan kurikulum memang sangat berpengaruh besar terhadap
pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Jadi jika kurikulum berubah maka
akan berubah pula proses pembelajaran yang ada di dalam kelas.
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Dari

penjelasan

diatas

diketahui

bahwa

faktor

psikologis

mempengaruhi adanya perubahan kurikulum. Terutama faktor psikologis dari
seorang guru, karena guru berpotensi memunculkan keefektiifan dan
keberhasilan dalam proses belajar dan mengajar.
Wakil kepala bidang kurikulum sebagai penanggung jawab bidang
kurikulum di sekolah, sepatutnya mengetahui tahap-tahap dalam pelaksanaan
kurikulum. Hal ini berangkat dari posisi kurikulum yang begitu strategis
dalam usaha mencapai hasil pendidikan secara maksimal. Adapun pada
tahapan pelaksanaan kurikulum menurut panduan manajemen sekolah
meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, dan koordinasi, pelaksanaan,
serta pengendalian.109
Seorang wakil kepala bidang kurikulum sudah dianggap berperan
apabila beliau telah melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan kurikulum.
Karena dalam tahapan-tahapan tersebut mengandung tugas dan tanggung
jawab yang dibebankan kepada seorang wakil kepala bidang kurikulum dapat
dirinci sebagai berikut:
5) Sebagai perencana
6) Sebagai pengorganisasian dan koordinasi
7) Sebagai pelaksana
8) Sebagai pengendali atau pengontrol.110
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Pelaksanaan kurikulum di sekolah sangat erat hubungannya dengan
waka kurikulum.
Dengan ini dapat dikatakan bahwa ketika seseorang telah
melaksanakan hak dan kewajiban dalam pekerjaannya, maka seseorang
tersebut sudah dapat dikatakan berperan dalam pekerjaannya. Begitu pula
dengan waka kurikulum ketika waka kurikulum telah menjalankan tugas dan
kewajibannya maka waka kurikulum dapat dikatakan telah berperan di
sekolahnya atau di lembaga tempatnya bekerja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap guru memiliki
persepsi yang beragam mengenai perubahan kurikulum dari KTSP ke K13.
Tergantung dari pemahaman guru masing-masing. Dan

kurikulum yang

diberlakukan di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing
tergantung pada situasi dan kondisi pada saat kurikulum itu diberlakukan,
seperti halnya di MI AL-Jariyah Bungkuk kurangnya ketersediaan sarana
prasarana dalam pelaksanaan kurikulum.

BAB VI
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penilitian tentang Persepsi guru terhadap perubahan
kurikulum KTSP ke K13 di MI AL-Jariyah Bungkuk Parang maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan:
1. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum KTSP ke K13 di kelas 1,2 dan 5,
pelaksanaannya tetap sama di lakukan selama 35 menit/jam. Sebagian
guru sudah bisa melakukan pembelajaran k13 sebagaimana mestinya akan
tetapi masih ada guru yang cara pembelajarannya masih seperti
pembelajaran KTSP.
2. Persepsi guru terhadap perubahan perangkat, pelaksanaan dan evaluasi
pembelajaran kurikulum KTSP ke K13 sangatlah beragam. Sebagian besar
para guru berpersepsi bahwa adanya perubahan kurikulum tersebut lebih
mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran.

B. Saran
Setelah mengadakan penelitian dan menemukan kesimpulan terkait
dengan perubahan kurikulum KTSP ke K13 di MI AL-Jariyah Bungkuk Parang
Magetan. Maka penyusun memberikan beberapa saran yang dapat meningkatkan
pelaksanaan kurikulum di MI AL-Jariyah.

1. Bagi guru, hendaknya seorang guru sebagi koreksi lebih baik lagi dalam
menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Mengajar bukan hanya masuk
kelas kemudian peserta didik diberikan tugas lalu mengoreksinya, akan tetapi
pendidik harus mengikuti aturan ysng telah ditetapkan oleh masing-masing
kurikulum agar terlaksana tujuan dari kurikulum tersebut..
2. Bagi lembaga pendidikan, hendaknya lembaga pendidikan dapat dijadikan
sebagai wadah untuk melaksanakan kurikulum yang lebih baik. Dalam hal ini
khususnya pengembangan atas perubahan kurikulum yang terjadi di lembaga
pendidikan.
3. Bagi peneliti lain, hendaknya seorang peneliti mempertimbangkan hasil
penelitian saya apabila akan meneliti topik yang sejenis. Hal ini dimaksudkan
agar tidak terjadi kesenjangan apabila tema yang diangkat untuk penelitian itu
sama.
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