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Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran 

pada jenjang pendidikan. Kurikulum yang kini diterapkan oleh 

pemerintah yaitu Kurikulum 2013 yang dalam penerapannya tidak 

terlepas dari permasalahan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk 

melahirkan generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, 

dan berkarakter. 



 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 

implementasi kurikulum 2013 di SDN 2 Glonggong Dolopo Madiun, 

(2) Untuk mengetahui problematika dalam penerapan Kurikulum 2013 

di SDN 2 Glonggong Madiun, (3) Untuk mengetahui usaha  mengatasi 

problematika  dalam implementasi Kurikulum 2013 di SDN 2 

Glonggong Madiun. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian 

lapangan). Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa (1) Implementasi 

kurikulum 2013 di SDN 02 Glonggong Dolopo Madiun belum berjalan 

maksimal, karena sebagian guru belum memahami penyusunan RPP, 

Silabus, Prota, Promes, dan dalam pembelajaran guru belum aktif 

menggunkan metode, strategi dan pendekatan pembelajaran secara 

optimal. (2) Problematika yang dialami guru di SDN 02 Glonggong 



 

 

Dolopo Madiun dalam penerapan kurikulum adalah minimnya 

komunikasi yang terbangun secara intensif sesama guru mata pelajaran 

dan kepala sekolah. Selain itu, fasilitas pembelajaran seperti media 

pembelajaran, buku guru dan siswa, internet, LCD. Untuk itu 

diharapkan kreativitas guru mampu menyediakan media pembelajaran 

dan tidak hanya memanfaatkan satu media saja. (3) Upaya yang 

dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi problematika dalam 

implementasi kurikulum 2013 di SDN 02 Glonggong Dolopo Madiun 

adalah menyediakan fasilitas pembelajaran serta guru tetap masih 

membutuhkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kurikilum 2013 untuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Kurikulum merupakan hal penting dalam system pendidikan 

Indonesia. kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai 

tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam 

pelaksanakan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang 

pendidikan. Kurikulum harus sesuai falsafah dan dasar Negara, 

yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang menggambarkan pandangan 

hidup dan suatu bangsa. Tujuan dan pola kehidupan suatu Negara 

banyak ditentukan oleh system kurikulum yang digunakannya, 

mulai dari kurikulum taman kanak-kanak sampai dengan 

kurikulum perguruan tinggi. Jika terjadi perubahan sistem 

ketatanegaraan, maka berakibat pada perubahan sistem pemerintah 

dan sistem pendidikan, bahkan system kurikulum yang berlaku.
1
 

                                                           
1
 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum (Bandung: 

PT, Remaja Rosdakarya,2014), 1. 



 

 

Kurikulum merupakan inti dari pendidikan, selain berisi 

rumusan tentang tujuan yang menentukan ke mana peserta didik 

akan dibawa dan diarahkan, juga berisi rumusan tentang isi dan 

kegiatan belajar, yang akan membekali peserta didik dengan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta nilai-nilai yang 

mereka perlukan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas 

pekerjaan dimasa yang akan datang. Kurikulum memberikan 

dasar-dasar bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan 

professional, yang akan menentukan kualitas insan dan sumber 

daya manusia suatu bangsa.
2
 

Kurikulum 2013 ini juga tidak lepas dari pro dan kontra dari 

seluruh masyarakat Indonesia karena menimbulkan beberapa 

masalah. Terbitnya Kurikulum 2013 untuk semua pendidikan 

satuan dasar menengah, merupakansalah satu langkah sentral dan 

strategis dalam rangka penguatan karakter menuju bangsa 

Indonesia yang madani. Kurikulum 2013 dikembangkan secara 

komperhensif, integrative, dinamis, akomodatif, dan antisipatif 

                                                           
2
 Herry Widyastono, Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah 

dari Kurikulum 20004,2005, ke Kurikulum 2013 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 9. 



 

 

terhadap berbagai tantangan pada masa yang akan datang. 

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan KBK dan KTSP 

yang bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan 

akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. 

Dalam implementasi Kurikulum 2013, pendidikan karakter dapat 

diintergrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang 

studi yang terdapat pada kurikulum.
3
 

Pemerintah menganggap kurikulum ini lebih berat darpada 

kurikulum sebelum-sebelumya. Guru sebagai ujung tombak 

Implementasi Kurikulum 2013 sedangkan guru yang tidak 

professional hanya dilatih beberapa bulan saja untuk mengubah 

pembelajaran sesuai dengankurikulum 2013.
4
 Selain penguatan 

dan pendampingan terhadap guru, siswa jugamembutuhkan 

penguatan dan pendampingan dalam mengembangkan sikap dan 

karakter siswa yang ditekankan dalam kurikulum 2013. 

                                                           
3
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: 

PT, Remaja Rosdakarya, 2013), 37. 
4
 Ibid, 39. 



 

 

Pola pembelajaran baru di sekolah menggunakan Kurikulum 

2013 merupakan pola pikir dari terpusat kepada guru menjadi 

kepada siswa. Jadi guru pada awalnya sebagai sumber informasi, 

sekarang siswa yang aktif untuk mencari informasi terlebih 

dahulu. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, siswa 

dapat memperoleh sumber belajar dengan sangat mudah, akses 

internet, dan kecanggihan teknologi menominasi perkembangan 

siswa untuk aktif mencari. Pada dasarnya teknologi dan informasi 

menjadi sarana wajib dalam pembelajaran kurikulum 2013 yang 

diterapkan pada saat proses pembelajaran.  

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi antara lain mencakup 

seleksi kompetensi yang sesuai spesifikasi indikator-indikator 

evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi, 

dan pegembangan sistem pembelajaran. Disamping itu, kurikulum 

berbasis kompetensi memiliki sejumlah kompetensi yang harus 

dikuasai oleh peserta didik, pembelajaran lebih menekankan pada 

kegiatan individu personal untuk menguasai kompetensi yang 

dipersyaratkan, peserta didik dapat dinilai kompetensinya kapan 



 

 

saja bila mereka siap, dan dalam pembelajaran peserta didik dapat 

maju sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing.
5
 

Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut, kurikulum harus 

mampu membekali peserta didik dengan berbagai kompetensi. 

Kompetensi yang diperlukan dimasa depan sesuai dengan 

perkembangan global antara lain: 

Kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih, dan 

kritis, kemampuan mempertimbangkan segi mental dan suatu 

permasalahan, kemampuan menjadi warga Negara yang 

bertanggungjawab, kemampuan mencoba mengerti dan toleran 

terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan dalam hidup 

masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dalam 

kehidupan. Memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan 

dengan bakat atau minatnya, dan memiliki rasa tanggungjawab 

terhadap lingkungan. 

Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus 

bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan karakter. Dengan 

                                                           
5
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: 

PT, Remaja Rosdakarya, 2013), 45. 



 

 

kreativitas, anak-anak, bangsa mampu berinovasi secara produktif 

untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin rumit dan 

kompleks. Meskipun demikian, keberhasilan kurikulum 2013 

dalam menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif, 

serta dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional untuk 

membentuk watak dan peradaban bangsa dan martabat sangat 

ditentukan oleh berbagai faktor (kunci sukses). Kunci sukses 

terebut antara lain berkaitan dengan kepemimpinan kepala 

sekolah, kreatif guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas, 

dan sumberbelajar, lingkungan yang kondusif, akademik, dan 

partisipasi orangtua. 

Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, guru memiliki peran 

yang penting, terutama guru yang bertugas didalam kelas. Setiap 

guru mengemban tanggungjawab secara aktif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengadministrasian. Sebaik apapun konsep dan 

tujuan dari penilaian kurikulum 2013, jika perencanaan dan 

pelaksana(guru) tidak melaksanakan dengan baik, maka tujuan 



 

 

dari penilaian kurikulum 2013 tidak akan bisa tercapai secara 

maksimal.
6
 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di 

SDN 2 Glonggong Madiun, salah satu alasan mengapa kurang 

maksimalnya implementasi kurikulum 2013 adalah dibagian 

sistematika penilaian. Dimana antara alokasi waktu yang diberikan 

dengan semua aspek penilaian tidak seimbang atau alokasi waktu 

yang diberikan cenderung kurang.
7
 

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru di SDN 

2 Glonggong Madiun, guru memberikan keterangan bahwa guru 

merasa penilaian kurikulum 2013 butuh pengetahuan atau 

pembekalan yang lebih sering, sebab banyak aspek yang harus 

dinilai. Dalam melakukan penilaian kurikulum 2013 guru cukup 

kesulitan dalam mengolah nilai menjadi laporan akhir(raport).
8
 

                                                           
6
 Aprilia Wisudaningrum, “Problematika dalam Penerapan Penilaian 

Kurikulum 2013 bagi Guru di SD Muhammadiyah 24 Surakarta, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah, Vol 1 Nomor 1, 2-3. 
7
 Observasi pada saat melakukan pengamatan di SDN 2 Glonggong Madiun 

pada tanggal 10-15 Oktober 2018. 
8
 Observasi pada saat melakukan wawancara di SDN 2 Glonggong Madiun 

pada tanggal 10-15 Oktober 2018. 



 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada judul penelitian 

ini adalah,: ”Problematika Implementasi Kurikulum 2013 di 

SDN 02 Glonggong Madiun”. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini 

difokuskan pada problematika terhadap implementasi kurikulum 

2013 di SDN 02 Glonggong Madiun. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berangkat dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, 

maka rumusan pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Implementasi Kurikulum 2013 di SDN 2 

Glonggong Dolopo Madiun? 

2. Bagaimana Problem Implementasi Kurikulum 2013 di SDN 2 

Glonggong Dolopo Madiun? 



 

 

3. Bagaimana Usaha untuk mengatasi Problematika terhadap 

Implementasi Kurikulum 2013 di SDN 2 Glonggong Dolopo 

Madiun? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Kurikulum 2013 di SDN 

2 Glonggong Madiun. 

2. Untuk mengetahui problem Implementasi Kurikulum 2013 

di SDN 2 Glonggong Madiun. 

3. Untuk mengetahui usaha mengatasi Problematika 

Implementasi Kurikulum 2013 di SDN 2 Glonggong 

Madiun. 

 

 

 

 



 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu: 

1. SecaraTeoiritis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu 

mengembangkan teori tentang problematika Implementasi 

Kurikulum 2013 di SDN 2 Glonggong Madiun. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan masukkan dalam 

melakukan pembenahan sehingga tercipta suasana baru 

yang lebih kondusif. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat mengetahui usaha-usaha yang 

perlu atau dapat dilakukan dalam penerapan konsep 

kurikulum 2013.  

c. Bagi peneliti 

Dapat mengetahui bagaimana problematika 

Implementasi Kurikulum 2013. 



 

 

 

F. SITEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian agar dapat 

dicerna secara runtut maka diperlukan sebuah sistematika 

pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan 

dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang 

saling berkaitan satu sama lain. Sistematika pembahasan laporan 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Bab I  : Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi laporan hasil 

penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini dibahas 

mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneliti, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II  :  Dalam bab kedua ini, merupakan telaah hasil 

penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan 

mengemukakan beberapa pandangan para ahli yang 

mendasari pemikiran dan penelitian, dalam kerangka 



 

 

teoritik ini pembahasannya meliputi teori-teori yang 

mendukung penjelas tentang pengertian problematika 

implementasi Kurikulum 2013 di SDN 2 Glonggong 

Dolopo Madiun dan juga berisi tentang telaah hasil 

penelitian terdahulu. 

Bab III  :  Dalam bab ini, merupakan temuan penelitian. Bab 

inimendeskripsikan tentang gambaran umum SDN 2 

Glonggong Dolopo Madiun dan mendeskripsikan 

tentang problematika Implementasi Kurikulum 2013 

di SDN 2 Glonggong Dolopo Madiun. 

Bab IV  :  Dalam bab keempat ini, merupakan analisis dari 

problematika implementasi Kurikulum 2013 di SDN 

2 Glonggong Dolopo Madiun. Bab ini berfungsi 

menafsirkan dan menjelaskan data hasil temuan di 

lapangan. 

Bab V  :  Dalam bab kelima atau penutup yang merupakan bab 

terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I 

sampai bab V. bab ini dimaksudkan untuk 



 

 

mempermudah pembaca dalam memahami intisari 

dari penelitian. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan 

saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN 

TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori relevan bahasan 

ini, penulis juga melakukan penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan peneliti 

terdahulu ini antara lain: 

1. Zen Futiqa tahun 2015 dengan judul: Implementasi 

Kurikulum 2013 dan Hambatan yang dialami Oleh Guru 

Matematika di SMKN Tulungagung Tahun 2014. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Penelitian tersebut adalah 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 di 

SMKN Tulungagung menggunakan pendekatan ilmiah/ 

saintifik sesuai dengan karakteristik dari kurikulum 2013, 

akan tetapi memang belum bisa diterapkan secara penuh. 

Seperti halnya penerapakan kurikulum 2013 pada 



 

 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran matematika masih 

dirombak dengan metode pada kurikulum sebelumnya. Hal 

ini tentunya dikarenakan adanya hambatan dalam 

implementasi kurikulum 2013 tersebut, beberapa 

hambatannya ialah (a) siswa yang masih sulit dirubah 

kebiasaannya dari model dan metode pembelajaran pada 

kurikulum sebelumnya (b) buku siswa yang dari pemerintah 

dirasa sulit dipahami (c) penggunaan media pembelajaran 

yang masih sangat minim karena memang tidak semua siswa 

memilki media itu seperti laptop, dll. Upaya guru dalam 

mengatasi beberapa hambatan tersebut ialah (a) guru terus 

memberikan motivasi dan rangsangan kepada siswa agar 

siswa terbiasa menggunakan metode pada kurikulum 2013 

(b) guru membuatkan rangkuman materi atau buku panduan 

lain yang mudah dipahami (c) sarana dan prasana sekolah 

yang diperbaiki sehingga dapat membantu siswa. Persamaan 

pembahasan dalam skripsi terdahulu dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama membahas tentang Implementasi 



 

 

kurikulum 2013, sedangkan perbedaannya adalah jenjang 

pendidikan yaitu dalam skripsi terdahulu jenjang pendidikan 

yang diteliti adalah SMK/MA sedangkan penulis meneliti 

jenjang pendidikan SD.
9
 

2. Eka Vebri Kurniawati tahun 2014 dengan judul: 

Implementasi Kurikulum 2013 di Kelas IV B Sekolah Dasar 

Negeri 4 Wates Kabupaten Kulon Progo. Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

langkah guru dalam menyusun RPP yaitu memilih tema, 

mengkaji buku guru, mengkaji silabus, kemudian menyususn 

RPP. RPP yang disusun guru sudah sesuai konsep Kurikulum 

2013. Dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 guru 

sudah melaksanakan pembelajaran secara tematik integratif, 

menggunakan pendekatan pembelajaran scientific, dan model 

pembelajaran yang sesuai dengan konsep kurikulum 2013. 

Dalam penilaian autentik untuk kompetensi sikap, 

                                                           
9
 Zen Futiqa, Implementasi Kurikulum 2013 dan Hambatan yang dialami 

Oleh Guru Matematika di SMKN Tulungagung Tahun 2014.( skripsi: IAIN 

Tulungagung 2015) 19. 



 

 

pengetahuan, dan keterampilan siswa. Penilaian autentik yang 

digunakan guru antara lain pengamatan, penilaian, diskusi, 

proyek, kinerja, portofolio, dan tertulis. Persamaan 

pembahasan dalam skripsi terdahulu dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama membahas tentang Implementasi 

kurikulum 2013 dan jenjang yang diteliti adalah SD, 

sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi terdahulu hanya 

membahas Implementasi kurikulum 2013 saja sedangkan 

penulis meneliti Problematika implementasi kurikulum 

2013.
10

 

3. Elma Ulafatun Nizaruroh tahun 2018 dengan judul: Analisis 

Kesulitan guru dalam Menerapkan Kurikulum 2013 SD Islam 

Miftahul Huda Plosokandang Tulungagung. Kesimpulan 

yang dapat ditarik dari Penelitian tersebut Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada beberapa kesulitan yang dialami 

oleh guru dalam menerapkan kurikulum 2013, yaitu: (1) 

                                                           
10

 Eka Vebri Kurniawati, Implementasi Kurikulum 2013 di Kelas IV B 

Sekolah Dasar Negeri 4 Wates Kabupaten Kulon Progo.( skripsi: UIN Yogyakarta 

2014) 16. 



 

 

Kesulitan guru dalam menerapkan Kurikulum 2013: a) 

Kesulitan dalam dalam memahami materi, b) Penilaian yang 

ada 4 macam membuat guru mengalami kesulitan dalam 

membagi waktu mengerjakan penilaian yang sangat detail 

berbentuk deskriptif, c) Dalam 1 hari kalau kelas bawah 

otomatis masih menggunakan media sehingga mereka bisa 

memahami, guru mengalami kesulitan ketika harus membuat 

media setiap hari, d) Terhambatnya proses pembelajaran 

dikelas. (2) Upaya guru dalam mengatasi kesulitan 

menerapkan 2013: a) Guru mengulang kembali materi yang 

belum dipahami, b) Mengatur jadwal disela-sela guru tidak 

mengajar, guru mengerjakan penilaian peserta didik, c) 

Membuat media dalam satu pembelajaran meskipun tidak 

semua materi, d) Mendonwoald buku jika terjadi 

keterlambatan buku. (3) Faktor-faktor penyebab kesulitan 

guru dalam menerapkan Kurikulum 2013: a) Banyak kegiatan 

tambahan yang mengganggu proses pembelajaran, hal ini 

ketika seharusnya seorang guru melakukan 1 pembelajaran 



 

 

menjadi 2 pembelajaran dikarenakan waktu yang singkat 

terpotong kegiatan try out dan lain sebagainya, b) Pelatihan 

yang singkat dari diknas, c) Kreativitas dalam pembuatan 

media yang kurang dimaksimalkan, d) Keterlambatan buku.. 

Persamaan pembahasan dalam skripsi terdahulu dengan 

penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang 

problematika kurikulum 2013, sedangkan perbedaannya yaitu  

dalam skripsi terdahulu memfokuskan pada menganalisis 

kesulitan implementasi kurikulum 2013 sedangkan penulis 

memfokuskan pada Problematika implementasi kurikulum 

2013.
11

 

 

B. Kajian Teori 

1. Kurikulum 2013 

a. Tinjauan Tentang Kurikulum 2013 

                                                           
11

Elma Ulafatun Nizaruroh, Analisis Kesulitan guru dalam Menerapkan 

Kurikulum 2013 SD Islam Miftahul Huda Plosokandang Tulungagung.( skripsi: 

IAIN Tulungagung 2018) 17. 



 

 

Istilah kurikulum memiliki berbagai macam 

pengertian. Salah satu pengertian kurikulum dijelaskan 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 

tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 

ayat 13 yang menyatakan 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 tertentu” (2009:3). Selanjutnya, 

pengertian lain mengenai kurikulum menurut Hilda Taba 

yang mengemukakan bahwa hakikatnya tiap kurikulum 

merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar 

berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam 

masyarakatnya. Tiap kurikulum, bagaimanapun polanya, 

selalu mempunyai komponen-komponen tertentu, yakni 

pernyataan tentang tujuan dan sasaran, seleksi dan organisasi 

bahan dan isi pelajaran, bentuk dan kegiatan belajar dan 



 

 

mengajar, dan akhirnya evaluasi hasil belajar. (S Nasution, 

2011:7) 

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum 

adalah seperangkat rencana dari produk pengembang 

kurikulum yang berisi program-program mengenai 

tujuan,isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa mencapai tujuan 

pendidikan. Kurikulum memiliki beragam fungsi, salah 

satunya seperti yang disebutkan oleh Dakir (2004:21) 

berikut ini. 13 fungsi kurikulum bagi guru sebagai pedoman 

untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Fungsi 

kurikulum bagi kepala sekolah sebagai pedoman untuk 

melaksanakan supervisi kurikulum terhadap para guru 

pemegang mata pelajaran. Fungsi kurikulum bagi 

masyarakat mendorong sekolah agar dapat menghasilkan 

berbagai tenaga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendapat 



 

 

lain mengenai fungsi kurikulum disampaikan juga oleh 

Achasius Kaber (1998:9) yang menyampaikan bahwa pada 

dasarnya kurikulum mempunyai beberapa fungsi seperti 

memberi arah kepada kegiatan belajar mengajar, untuk 

menyediakan sejumlah bahan pengajaran yang 

mencerminkan kualitas pendidikan untuk perkembangan 

kepribadian anak, memberikan garis-garis besar strategi 

belajar mengajar, merupakan dokumen resmi yang tertulis, 

kurikulum merupakan “blue print” atau kerangka dasar 

pelaksanaan pendidikan, kurikulum berisi sejumlah 

keinginan baik dari masyarakat, dari pemerintah maupun 

dari ahli atau pembina kurikulum, dan terakhir kurikulum 

merupakan sistem yang terdiri dari berbagai unsur, 

komponen yang saling berkaitan meliputi tujuan, bahan, 

kegiatan, dan produk.  

Sebagai sesuatu yang penting dan memiliki beragam 

fungsi, kurikulum harus senantiasa diubah, dikembangkan, 

dan dievaluasi mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum 



 

 

di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dari masa 

ke masa mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum 

terakhir yang dikembangkan dan sedang dijalankan di 

beberapa sekolah adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

merupakan kurikulum baru yang dikembangkan sebagai 

kurikulum yang dapat membekali siswa dengan berbagai 

sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
12

 

“Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan 

karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi 

fondasi bagi tingkat berikutnya”. Pernyataan tersebut 

sekaligus menggambarkan bahwa esensi dari Kurikulum 

2013 adalah pembentukan sikap atau karakter pada diri 

setiap siswa terutama untuk Kurikulum 2013 yang 
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diterapkan di tingkat dasar atau ditingkat satuan pendidikan 

sekolah dasar (SD).
13

 

b. Konsep Dasar Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dikembangkan dan diadakan oleh 

pemerintah berdasarkan beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut seperti adanya beberapa tantangan masa depan yang 

menuntut generasi masa depan untuk memiliki berbagai 

kompetensi masa depan seperti kemampuan berkomunikasi, 

kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan 

mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, 

kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab, 

kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap 

pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam 

masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dalam 

kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki 

kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan memiliki rasa 

                                                           
13

 E Mulyasa. (2013). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. 

(Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2013), 6-7. 



 

 

tanggungjawab terhadap lingkungan. Selain itu dari segi 

tantangan eksternal, masalah yang dihadapi saat ini 

berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia usia produktif 

(15-64 tahun) saat ini lebih banyak dari usia tidak produktif 

(anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 

tahun ke atas). Maka dari itu tantangan saat ini 15 adalah 

bagaimana membuat sumberdaya manusia usia produktif 

yang melimpah tersebut dapat diubah menjadi sumberdaya 

manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan 

melalui pendidikan agar tidak menjadi beban bagi diri 

mereka dan negara. Pendidikan tersebut berkaitan erat 

dengan suatu pedoman atau perangkat yang disebut 

Kurikulum. 

Berkaitan dengan pola pikir pembelajaran, 

Kurikulum 2013 memiliki karakteristik pola pikir 

pembelajaran yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. 

Kurikulum 2013 memiliki pola pikir pembelajaran antara 

lain berpusat pada siswa, pembelajaran yang 



 

 

diselenggarakan bersifat interaktif, pembelajaran dilakukan 

secara jejaring (siswa dapat menimba ilmu dari siapa saja 

dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh 

melalui internet), pola pembelajaran pembelajaran 

menjadikan siswa aktif mencari, pembelajaran berbasis tim 

(kelompok), pembelajaran berbasis alat multimedia, pola 

pembelajaran memperkuat pengembangan potensi khusus 

yang dimiliki setiap siswa, pola pembelajaran yang diajarkan 

mengandung ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines), 

pola pembelajaran pembelajaran kritis, pola proses 

pembelajaran Kurikulum 2013 dan menekankan kemampuan 

berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan 

dan berfikir logis, sistematis, dan kreatif. Selain dilihat dari 

pola pikir pembelajaran, konsep Kurikulum 2013 lainnya 

dapat dilihat dari segi pola pikir perumusan kurikulum. Pola 

pikir perumusan Kurikulum 2013 antara lain dari segi 

Standar Kompetensi Lulusan. Standar Komptensi Lulusan 

pada Kurikulum 2013 diturunkan dari 16 kebutuhan. Lalu 



 

 

Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan 

melalui Kompetensi Inti yang bebas mata pelajaran. Selain 

itu dalam Kurikulum 2013 Semua mata pelajaran harus 

berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan. Dalam Kurikulum 2013 Mata pelajaran 

diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai dan semua 

mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas). 

Konsep yang tampak berbeda dari Kurikulum 

sebelumnya 2013 khusunya di sekolah dasar dapat 

dijelaskan sebagai berikut: a. Pembelajaran tematik 

integratif di seluruh kelas. Pada kurikulum sebelumnya, 

pembelajaran tematik integratif hanya dilaksanakan pada 

kelas rendah saja, (kelas I, II, dan II). Dalam implementasi 

Kurikulum 2013, murid sekolah dasar tidak lagi mempelajari 

masing-masing mata pelajaran secara terpisah akan tetapi, 

proses belajar mereka akan berbasis pada Pembelajaran 

tematik integratif yang menyuguhkan proses belajar 

berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan dengan 



 

 

mata pelajaran lainnya dan akan diterapkan di seluruh kelas. 

b. Pada implementasi Kurikulum 2013, sepuluh mata 

pelajaran yang diterapkan oleh kurikulum sebelumnya 

dipadatkan menjadi 8(delapan) mata pelajaran. Pelajaran-

pelajaran tersebut yaitu Agama, PPKn, Matematika, Bahasa 

Indonesia, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Seni Budaya, 

IPA dan IPS. 17 c. Pramuka sebagai ekstra kurikuler wajib, 

dan Bahasa Inggris hanya ekstrakurikuler. d. Belajar di 

sekolah lebih lama, dalam Kurikulum 2013, siswa 

diharuskan untuk ikut aktif dalam pembelajaran dan 

mengobservasi setiap tema menjadi bahasan. Sehingga, 

walaupun ada pemadatan mata pelajaran dalam Kurikulum 

2013, jam belajar di sekolah tidak berkurang akan tetapi 

bertambah. Untuk kelas IV-VI yang semula belajar selama 

32 jam per minggu di sekolah bertambah menjadi 36 jam per 

minggu. Tidak hanya itu, beberapa hal terkait dengan konsep 

Kurikulum 2013 untuk siswa SD terutama pada proses 



 

 

pembelajarannya lebih menekankan pada keberhasilan 

proses sikap dan keterampilan yang terbentuk pada siswa.
14

 

c. Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 

Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 

Dasar/Madrasah 18 Ibtidaiyah tujuan dari pengembangan 

Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: Kurikulum 2013 

bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.
15

 

Sedangkan menurut E Mulyasa berkaitan dengan 

tujuan diadakannya Kurikulum 2013, dapat dijelaskan 

sebagai berikut melalui pengembangan. Kurikulum 2013 
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kita akan menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, 

kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal 

ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada 

pembentukan kompetensi dan karakter pesrta didik, berupa 

paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat 

didemonstrasikan siswa sebagai wujud pemahaman terhadap 

konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tujuan dikembangkannya 

Kurikulum 2013, yaitu untuk mengembangkan sikap, 

keterampilan, nilai, pengetahuan, pemahaman, kemampuan, 

dan minat siswa ke dalam bentuk perilaku sehari-hari yang 

bertanggung jawab.Untuk mencapai tujuan tersebut, 

berbagai aspek yang masuk dalam implementasi kurikulum 

dilapangan harus memperhatikan proses pelaksanaannya 

seperti mulai dari perencanaan pembelajarannya harus lebih 

dipersiapkan dan dipahami isinya dengan selalu 

memperhatikan perbedaan karakteristik siswa, pada saat 



 

 

proses pembelajaran diubah mind setnya dari siswa yang 

diberi tahu menjadi siswa mencari tahu, dan pada proses 

penilaian, dari berfokus pada pengetahuan menjadi lebih 

berfokus pada keterampilan dan sikap 19 yang terbentuk dari 

siswa melalui penilaian proses, portopolio dan penilaian 

unjuk kerja.
16

 

d. Pendekatan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Komponen-komponen 

tersebut antara lain: guru, siswa, kurikulum, dan 

pembelajaran. Komponen-komponen tersebut harus mampu 

bekerja sama untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Oleh 

karena itu, pendidik dituntut untuk dapat menggunakan 

pendekatan dalam proses belajar mengajar. Pendekatan yang 

digunakan tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan 

serta tuntutan kurikulum. Penggunaan pendekatan ini 

                                                           
16

 E Mulyasa. . Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. 

(Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2013),  65 



 

 

bertujuan agar peserta didik dapat menikmati proses belajar 

mengajar serta tujuan utamanya tentu saja adalah demi 

terwujudnya tujuan pendidikan. 

Pendekatan yang digunakan juga diharapkan mampu 

meningkatkan motivasi siswa, serta menyiapkan siswa untuk 

dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam 

Kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran yang digunakan 

adalah pendekatan saintifik (scientific). Hal terebut 

dikarenakan penerapan pendekatan saintifik sesuai dengan 

beberapa pola pikir perumusan kurikulum 2013 seperti 24 

pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran yang 

diselenggarakan bersifat interaktif, pembelajaran dilakukan 

secara jejaring (siswa dapat menimba ilmu dari siapa saja 

dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh 

melalui internet), pola pembelajaran pembelajaran 

menjadikan siswa aktif mencari, dan lain sebagainya. 

Penjelasan pendekatan saintifik sendiri menurut Kemdikbud 

dalam Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 



 

 

Semester II SD Kelas IV (2013:54) “Pendekatan scientific 

dilakukan melalui proses kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/eksperimen, 

mengasosiasi/mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan”. Penjelasan masing-masing proses 

kegiatan pendekatan saintifik dijelaskan secara rinci pada 

sub bab pelaksanaan pembelajaran. Diharapkan melalui 

proses kegiatan pendekatan saintifik tersebut, pola pikir 

pembelajaran dalam Kurikulum 2013 dapat terlaksana 

dengan baik, dan tujuan pengembangan Kurikulum 2013 

dapat terpenuhi. 

e. Penilaian Kurikulum 2013 

Salah satu konsep penekanan implementasi 

Kurikulum 2013, terletak pada penilaianya yang 

menggunakan penilaian aut entik (authentic assessment). 

Dalam Kurikulum sebelumnya (KTSP) sebenarnya sudah 

memberi ruang untuk penilaian autentik, akan tetapi belum 

berjalan secara optimal di lapangannya. Menurut Kunandar 



 

 

“Penilaian autentik adalah kegiatan menilai siswa yang 

menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses 

maupun hasil dengan berbagai instrument penilaian yang 

disesuaikan dengan tuntutan 25 kompetensi yang ada di 

Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD)” (2013:35-36). Selanjutnya 

Kunandar (juga menjelaskan bahwa dalam Kurikulum 2013 

autentik berarti berdasarkan keadaan yang sebenarnya. 

Sehingga pelaksanaan dari penilaian autentik dalam 

pembelajaran adalah siswa diminta untuk mengaplikasikan 

konsep atau teori pada kehidupan sehari-hari. Dalam 

penilaian autentik guru melakukan penilaian tidak hanya 

pada penilaian level KD, tetapi juga Kompetensi Inti dan 

SKL. Selanjutnya dalam Materi Pelatihan Guru 

Implementasi Kurikulum 2013 SD Kelas I Mengenai 

Konsep Penilaian Autentik (2013:240) dijelaskan bahwa, 

Asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap 

pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan 



 

 

tuntutan Kurikulum 2013. Karena, asesmen semacam ini 

mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar siswa, 

baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, 

membangun jejaring, dan lain-lain. Asesmen autentik 

cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau 

kontekstual, memungkinkan siswa untuk menunjukkan 

kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. 

Karenanya, asesmen autentik sangat relevan dengan 

pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya 

jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang 

sesuai.
17

 

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa penggunan penilaian autentik cocok dengan 

penekanan Kurikulum 2013 lainnya yaitu pendekatan ilmiah 

dalam pembelajaran tematik integratif. Hal itu dikarenakan 

penilaian autentik mampu memperlihatkan secara nyata 
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kepada guru mengenaikompetensi siswa terutama 

kompetensi siswa dalam rangka mengobservasi, menalar, 

mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Beberapa 

penilaian autentik diantaranya Penilaian Kinerja, Penilaian 

Proyek, Penilaian Portofolio, dan Penilaian Tertulis. 

 

2. Tinjauan Implementasi Kurikulum 2013 

a. Pengertian Implementasi Kurikulum 

Istilah implementasi memiliki berbagai pengertian. 

Salah satunya pengertian implementasi menurut oxford 

advance learner’s dictionary yang mengemukakan bahwa 

implementasi adalah “put something into effect” atau 

penerapan sesuatu yang memberikan efek (Oemar Hamalik 

2009:237). Sedangkan menurut Achaius Kaber 

“Implementasi adalah proses melaksanakan gagasan-

gagasan, serangkaian kegiatan yang baru yang diharapkan 

dapat membawa perubahan”. Jadi, Implementasi pada 



 

 

intinya diartikan sebagai pelaksanaan. Pengertian 

implementasi tersebut juga berlaku pula bagi implementasi 

kurikulum yang dapat diartikan sebagai pelaksanaan 

kurikulum.
18

 Menurut Loeloek Endah Poerwati dan Sofan 

Amri “Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program 

kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian 

diujicobakan dengan pelaaksanaan dan pengelolaan dengan 

menyesuaikan terhadap situasi di lapangan”.
19

 Sedangkan 

menurut Kemdikbud dalam Materi Pelatihan Guru 

Implementasi Kurikulum 2013 SD Kelas I pengertian dari 

implementasi kurikulum adalah “usaha bersama antara 

Pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan 

pemerintah derah kabupaten/Kota” (2013:92). Usaha-usaha 

tersebut meliputi: a. Pemerintah bertanggung jawab dalam 

mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk 
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melaksanakan kurikulum. b. Pemerintah bertanggung jawab 

dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara 

nasional. c. Pemerintah provinsi bertanggungjawab dalam 

melakukan supervise dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kurikulum di propinsi terkait. d. Pemerintah kabupaten/kota 

bertanggungjawab dalam memberikan bantuan professional 

kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan 

kurikulum di kabupaten/kota terkait (2013:92). 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dijelaskan 

bahwa implementasi kurikulum memiliki pengertian usaha 

bersama pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan 

atau menerapkan konsep, ide dari kurikulum yang kemudian 

diujicobakan dalam kegiatan pembelajaran. Proses belajar 

mengajar atau pembelajaran di dalam kelas merupakan 

tempat untuk melaksanakan sekaligus menguji kurikulum. 

Dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas semua konsep, 

prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan 

guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan 



 

 

bentuk kurikulum yang nyata. “Suatu kurikulum diharapkan 

memberi landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi 

pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai 

dengan tuntutan dan kebutuhan siswa, orang tua, dan 

masyarakat”.
20

 

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa pelaksanaan atau implementasi kurikulum yang 

sudah direncanakan terjadi pada saat proses pembelajaran di 

dalam kelas. Inti dari implementasi kurikulum adalah 

pembelajaran dan pembelajaran dalam garis besarnya 

menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian. Pernyataan tersebut menjelaskan 

bahwa implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan 

pokok yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
21
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b. Implementasi Kurikulum 2013 

Implementasi kurikulum 2013 mencakup tiga 

kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian pembelajaran. Berikut penjelasan masing-masing 

kegiatan tersebut. 

1) Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Perencanaan menurut Nana Sujana adalah 

proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan 

tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang 

akan datang. Hadari Nawai mengungkapkan bahwa 

“perencanaan berarti menyusun langkahlangkah 

penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu 

pekerjaan yang terarah pada pencapaian tertentu”.
22

 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

perencanaan merupakan pengambilan keputusan 

mengenai langkahlangkah yang akan dilakukan pada 
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suatu pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pembelajaran 

pada dasarnya memuat silabus dan Rencana Tindakan 

Pembelajaran (RPP) hal ini didasari oleh Permendikbud 

Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang 

Standar Proses 43 Pendidikan Dasar dan Menengah Bab 

III perencanaan pembelajaran yang mengatakan bahwa 

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk 

Silabus dan Rencana PelaksanaanPembelajaran (RPP) 

yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, 

perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario 

pembelajaran. Penyusunan Silabusdan RPP disesuaikan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Pelaksanaan pembelajaran dalam implementasi 

Kurikulum 2013 merupakan kegiatan perwujudan dari 



 

 

RPP yang memuat keseluruhan proses belajar, 

pembentukan kompetensi, dan karakter siswa. Untuk 

kepentingan tersebut, kompetensi inti, kompetensi 

dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan waktu 

dibuat dengan memperhatikan kepentingan 

pembelajaran sehingga siswa diharapkan memperoleh 

kesempatan dan pengalaman belajar yang optimal dan 

dapat mencapai tujuan pendidikan. 

Pelaksanaan pembelajaran memuat interaksi 

antara guru dan siswa serta dengan lingkungan 

sekitarnya. Sehingga diharapkan nanti perilaku positif 

akan terbentuk pada diri siswa, dengan memanfaatkan 

pengalaman mereka pada saat interaksi tersebut 

berlangsung. Pada saat pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung akan muncul model-model pembelajaran 

yang sebelumnya sudah dibahas pada konsep dasar 

Kurikulum 2013. Pada implementasi Kurikulum 2013, 

siswa sekolah dasar tidak lagi memperlajari mata 



 

 

pelajaran secara terpisah karena pelaksanaan 

pembelajaran dalam kurikulum baru dilaksanakan 

berbasis pembelajaran tematik integratif untuk kelas I 

sampai VI. Akan tetapi, untuk tahun ini masih 

diujicobakan untuk kelas I dan IV saja. Berdasarkan 

Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 

2013 Tentang Implementasi Kurikulum, Tahap kedua 

dalam pembelajaran menurut 56 standar proses yaitu 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

3) Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013 

Penilaian merupakan suatu usaha guru untuk 

mendapatkan informasi tentang proses dan hasil belajar 

yang telah dicapai oleh siswa. Menurut E Mulyasa 

“penilaian bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan 

kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan 



 

 

tujuan”.
23

 Dalam Permendiknas Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Penilaian disebutkan bahwa Penilaian 

hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

a) Objektif, berarti penilaian berbasis pada standardan 

tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. 

b) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan 

secara terencana, menyatu dengan kegiatan 

pembelajaran, dan berkesinambungan. 

c) Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. 

d) Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria 

penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat 

diakses oleh semua pihak. 
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e) Akuntabel, berarti penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak internal 

sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, 

prosedur, dan hasilnya. 

f) Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi siswa 

dan guru. 

Selanjutnya, dalam Permendikbud Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian dijelaskan bahwa 

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
24
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Field 

research berarti penelitian yang langsung dilakukan di lapangan 

atau responden, tujuannya adalah untuk mencari, menunjukkan, 

atau membuktikan adanya hubungan antara fakta dan teori. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha 

mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, 

kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-

hari secara menyeluruh, rinci, mendalam, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian kualitatif 

diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang 

ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari individu, 



 

 

kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam konteks 

tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.
25

 

Penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan 

perhatian pada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada 

saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan penelitaian deskriptif 

sendiri adalah penelitian yang diarahkan untuk mengambil gejala-

gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat. 

Jadi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang 

menggunakan metode deskriptif dalam penelitian kualitatif, yaitu 

berusaha mengungkap fenomena-fenomena yang ada pada saat 

penelitian dilaksanakan dengan penjelasan yang mengarah pada 

deskripsi tentang problematika implementasi Kurikulum 2013 di 

SDN 2 Glonggong Dolopo Madiun. 
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 M. Djunaidi Ghory dan Fauzan Al Mansur, Metodologi penelitian 

Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 32.) 
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B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrument yang paling 

penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian 

kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan 

serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. 
26

 Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai instrument kunci, partisispan penuh, 

sekaligus pengumpulan data. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Glonggong, 

Dolopo, Madiun. Alasan memilih desa ini karena didasarkan 

pada peneliti yang kebetulan berdomisili di lingkungan tersebut 

dan kemudian masalah ini muncul berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti. 
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D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data yang 

dioeroleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan 

cara mengamati dan mewawancarai. Selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumen, sumber bacaan, dan berbagai 

macam sumber lainyya. 

Dengan demikian, sumber data utama dalam penelitian 

ini adalah kata-kata dan tindaklan. Maksud dari kata-kata dan 

tindakan di sini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati dan diwawancarai terkait dengan problematika 

implementasi kurikulum 2013 di SDN 2 Glonggong Dolopo 

Madiun. Sumber data dari penelitian ini adalah Kepala Sekolah 

dan Guru Kelas. 

Sedangkan sumber data tambahan dalam penelitian 

seperti data tertulis yaitu sejarah atau profil SDN 2 Glonggong 

Dolopo Madiun, foto, serta hal-hal lain yang diperlukan 

merupakan perlengkapan dari penggunaan metode wawancara 

dan observasi.  



 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi 

peneliti kualitatif, fenomena dimengerti maknanya dengan baik, 

apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara 

mendalam, dan observasi pada latar, di mana fenomena tersebut 

berlangsung.  Adapun pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

diguanakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-

keterangan lisan melalui cakap-cakap dan bertatap muka 

dengan guru, wali kelas, dan staf tata usaha.
27

 Wawancara 

yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

dengan kepala sekolah dan guru di SDN 2 Glonggong 

Dolopo Madiun. 

 

2. Teknik Observasi 
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Observasi diartika sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian.
28

 Teknik pengumpulan data dengan 

observasi di lakukan untuk mendapatkan data mengenai 

kondisi siswa-siswi ketika berada di lingkungan sekolah 

dan sarana prasarana yang dimiliki sekolah. Observasi 

dilakukan dengan mengamati keadaan pengimplementasian 

Kurikulum 2013 di sekolahan pada kelas 1 dan kelas 4, 

sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar 

serta keadaan guru, staf dan siswa-siswi di SDN 2 

Glonggong Dolopo Madiun. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

penelitian mengenai hal-hal yang berpa catatan, transkrip, 

buku, surat, notulen, wawancara, rekap penilaian, agenda, 
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dan lain-lain.
29

 Dalam hal ini penulis mengumpulkan data 

dalam bentuk catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang 

terkait dengan penilaian sikap siswa. Metode ini digunakan 

untuk mencari data mengenai penerapan kurikulum 2013 di 

SDN 2 Glonggong Dolopo Madiun. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles 

dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

menganalisis data kulaitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku 

secara terus-menerus . adapun langkah-langkah analisisnya adalah: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema 

polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih 
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jelas dan memuadahkan penenliti melakukan pengumpulan 

data selanjutnya lalu mencarinya bila perlu.
30

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data dapat 

terorganisisr, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

mudah dipahami. 

Dalam hal ini, Miles dan Hubermen menyatakan bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
31
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Pada penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul dan 

data telah direduksi, maka dilakukan penyususnan data secara 

sistematis agar lebih mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conchusing Drawing) 

Adalah analisis data yang terus menerus, baik selama 

pengumpulan data maupun sesudahnya untuk menarik 

kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. 

Menurut Miles dan Hubermen kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data selanjutnya.
32

 

Setelah melalui proses reduksi data dan penyajian 

data, peneliti kemudian   

Keabsahan data merupakan konsep yang palin penting 

yang diperbarui dari konsep keshahihan (validitas) dan 
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keandalan (reabilitas).
33

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

4. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamat bermaksud  menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan 

diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

5. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. 

Teknik ini dapat dicari dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

wawancara. 

b. Membandingkan hasil wawancara dari informan satu 

dengan informan lainnya. 
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c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan. 

 

G. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini ada 3 tahapan dan ditambah 

dengan tahapan terakhir yaitu penulisan hasil laporan penelitian. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah: 

a. Tahapan Pra Lapangan 

Menurut Bodgan dan Taylor bahwa desain penelitian 

kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, yakni di mana 

peneliti mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan. 

Desain penelitiannya bersifat fleksibel, termasuk ketika terjun 

ke lapangan. 

Tahapan pra lapangan ini yang peneliti lakukan meliputi: 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan, mengurus 

perizinan, menjaga dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 



 

 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan yang menyangkut etika penelitian.
34

 

b. Tahap Pekerja Lapangan 

Dalam tahap ini, peneliti mengacu pada desain yang 

dirancang sebelum turun ke lapangan. Namun desain yang 

disusun sedemikian rupa, bisa saja tidak sesuai dengan situasi 

nyatanya. Pernyataan yang telah dipersiapkan sebelumnya 

mungkin tidak mempunyai relevansi dengan situasi objek yang 

diteliti. Dalam menghadapi hal ini, peneliti harus mulai 

membuat formulasi desain yang baru atau taktik baru dan mulai 

menyusun pertanyaan-pertanyaan berbeda dalam berbagai hal 

serta meninggalkan situasi yang satu ke situasi yang lain.
35

 

Tahapan yang peneliti lakukan yaitu meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan 

berperan serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap Analisis Data 
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Tahap ini meliputi: analisis selama pengumpulan data 

dan setelahnya. Pada tahapan analisis data ini terdiri atas: 

1. Konsep dasar analisis data tentang pengertian, waktu, 

pelaksanaan, maksud, tujuan dan kedudukan analisis data. 

2. Menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Sejak 

menganalisis data di lapangan, peneliti sudah mulai 

menemukan tema hipotesis. Namun, analisis yang 

dilakukan lebih intensif, tema dan hipotesis lebih diperkaya, 

diperdalam, serta ditelaah lagi secara mendalam dengan 

menggabungkannya dengan data dari sumber-sumber 

lainnya. 

3. Menganalisis berdasarkan hipotesis. Sesudah 

memformulasikan hipotesis, peneliti mengalihkan 

pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan 

apakah hipotesis itu didukung atau ditunjang oleh data yang 

benar. Dalam hal demikian, peneliti akan membuang atau 

mengubah beberapa hipotesis. 

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian 



 

 

Jadi, penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas 

dari keseluruhan tahapan kegiatan dan unsur-unsur penelitian. 

Kemampuan melaporkan hasil penelitian merupakan suatu 

tuntutan mutlak bagi peneliti. Dalam hal ini, peneliti hendaknya 

tetap berpegang teguh pada etika penelitian, sehingga peneliti 

membuat laporan apa dadanya dan objektif, walaupun dalam 

hal ini peneliti akan mengalami kesulitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis SDN Glonggong 02 

Secara umum SDN Glonggong 02 berada di jalan Kantor Desa 

No. 475 RT 10/01 Desa Glonggong Dolopo Madiun. 

Menempati lahan pedesaan yang bagus buat system 

pembelajaran, serta lingkungan masyarakat yang sangat 

mendukung program sekolah. 

SDN Glonggong 02 merupakan sekolah swasta berakreditasi B 

mulai Januari 2016. Sekolah ini berdiri diatas tanah 1420 m dan 

milik sendiri. 

 

 

 

 



 

 

Adapun batas wilayah SDN Glonggong 02 tersebut adalah: 

a. Sebelah Utara : Jalan Desa 

b. Sebelah Selatan : Jalan Desa 

c. Sebelah Timur: : Perumahan Griya Asri Glonggong 

Dolopo 

d. Sebelah Barat : Jalan Desa
36

 

2. Visi dan Misi SDN Glonggong 02 

a. Visi : 

“Unggul dalam proses belajar,bersaing dalm prestasi 

sekolah membentuk kepribadian akhlak mulia berdasarkan 

iman dan taqwa” 

Indikator 

1) Unggul dalam aktivitas dan kreativitas keagamaan 

2) Unggul dalam mengekspresikan akhlak mulia dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Unggul dalam kualitas sumber daya manusia 

4) Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi 
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5) Unggugul dlaam persaingan melanjutkan kejenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

b. Misi 

1) Menciptakan suasana sekolah yang kondusif 

2) Menyeimbangkan perkembanan intelektual emosional 

dan spiritual guna membentuk pribadi unggul dan 

berkwalitas 

3) Melaksanakan pembelajaran aktif, kreativ, inovativ, dan 

menyenangkan. 

4) Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana 

pendidikan. 

5) Menjalin kerjasama yang harmonis dan demokratis 

antar warga sekolah dan lingkungan. 

6) Melaksanakan perencanaan kurikulu yang mampu 

mengkondisikan peserta didik dan kebutuhan 

masyarakat.
37
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3. Sarana dan prasarana SDN Glonggong 02 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang 

tgidak bisa dipisahkan dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Pada masing-masing penyelenggara pendidikan dan 

pengajaran akan dapat mencapai tujuan apabila sarana dan 

prasarana mendukung. Tidak bisa dipungkiri dalam kegiatan 

belajar mengajar dalam suatu lembaga pendidikan sangatlah 

penting, hal ini tak lain sebagai penunjang terciptanya suasana 

belajar mengajar yang kondusif sehingga proses transfer 

keilmuan dapat terlaksana dengan maksima, efektif, dan 

efisien. 

Sarana yan dimiliki SDN Glonggong 02 antara lain: 

ruang guru 1 kondidi baik, ruang kepala sekolah 1 kondisi 

baik, kruang kelas belajar 6 kondisi baik, ruang computer 1 

kondisi baik, kamar mandi siswa 1 kondisi baik, kamar mandi 

guru 1 kondisi baik, mushola 1 kondisi baik, perpustakaan 1 

kondisi baik.
38
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4. Keadaan Guru 

Guru mempunyai mempunyai peranan sangat penting 

dalam proses pendidikan guna menunjang lancarnya proses 

belajar mengajar, maka dari itu keadaan guru harus 

diperhatikan, serta disesuaikan dengan kualitas akademiknya 

tenaga pendidik berjumlah 12 orang yang seluruhnya luluan 

Strata 1. 

5. Keadaan siswa 

Siswa merupakan subjek pendidikan, maka pusat situasi 

kegiatan pendidikan adalah murid. Pada tahun ajaran 

2017/2018 keadaan siswa/I di SDN Glonggong 02 yaitu 

sebanyak 103 anak. Dengan perincian kelas I ada 7 siswa dan 

10 siswi, berjumlah 17 anak. Kelas II ada 9 siswa dan 6 siswi, 

berjumlah 15 anak. Kelas III ada 10 siswa dan 9 siswi, 

berjumlah 19 anak. Kelas IV ada 15 siswa 9 siswi. Kelas V 



 

 

ada 5 siswa 10 siswi, jumlah 15 anak. Kelas VI anak 7 siswa 6 

siswi, jumlah 13 anak.
39

 

 

B. DESKRIPSI DATA UMUM 

1. Implementasi Kurikulum 2013 di SDN Glonggong 02 

Dolopo Madiun 

 Dalam pendidikan kurikulum merpakan salah satu alat 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekaligus merupakan 

pediman dalam pelaksaan pembelajaran semua jenis dan 

jenjang pendidikan.
40

 

 Kurikulum juga harus bersifat dinamis, artinya 

kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan 

perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

Tingkat kecerdasan peserta didik, kultur, system, nilai serta 

kebutuhan masyarakat oleh sebab itu, para pengembang 
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kutrikulum termasuk guru harus memiliki wawasan yang luas 

dan mendalam tentang hal tersebut.
41

 

 Implementasi kurikulum 2013 dapat berjalan dengan 

maksimal manakala ada kesiapan dari sekolah. Dari hasil 

wawancara dengan Kepala SDN 2 Glonggong Dolopo 

Madiun, beliau menegaskan bahwa awlnya cukup keberatan 

dengan adanya kurikulum 2013. Hal inilah yang mendasari 

kinerja kepala sekolah dan seluruh warga sekolah untuk 

bekerja secara maksimal. Berikut hasil wawancara dengan Ibu 

Sri Wahyuni terlebih dahulu selaku Kepala SDN 2 Glonggong 

Dolopo Madiun; 

”Pada awalnya saya selaku Kepala Sekolah cukup 

keberatan dengan diterapkannya kurikulum 2013 

ini karena memang para guru baru saja mengerti 

apa itu KTSP, kemudian pemerintah menentapkan 

kurikulum bau yaitu kurikulum 2013. Walaupun 

tersa berat dan sedikit goyah, kami tetap berusaha 
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 Zainal Arifin, Konsep dan Pengembangan Kurikulum, 2 



 

 

menjalankan amanat yang diberikan dengan 

sebaik mungkin.”
42

 

 Pada dasarnya kurikulum 2013 dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan peserta didik dimasa mendatang. 

Kurikulum 2013 sangat identik dengan pendidikan 

karakternya. Melalui beberapa karakter bangsa yang 

diinginkan, menjadikan kurikulum 2013 sangat baik untuk 

diterapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala 

Sekolah Ibu Sri Wahyuni, beliau menjelaskan bahwa; 

”Kurikulum 2013 menurut saya sangat baik untuk 

diterapkan dalam membangun karakter peserta 

didik ditengah-tengah kondisi masyarakat yang 

mengalami krisis moral seperti yang kita ketahui 

sejauh ini. Oleh karena itu, say selaku Kepala 

Sekolah dalam hal ini turut ikut andil didalamnya. 

Untuk mempelajari berbagai konsep yang ada 

terkait penerapan kurikulum 2013 kemudian 
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disosialisasikan kepada para pendidik, jadi disini 

saya sebagai penjembatan anatara berbagai 

kebijakan Pemerintah dengan pendidik terkait 

dalam bidang kurikulum.”
43

 

Dalam menjalankan atau menerapkan kurikulum yang baru, 

informasi yang simpang siur menjadikan masalah bagi 

kelancaran pelaksanaan suatu program yang telah 

direncanakan sebelumnya. Hal senada juga disampaikan oleh 

Ibu Poniaten selaku wali kelas IV yang ada di SDN 2 

Glonggong, beriku hasil wawancara; 

”Adapun kendala yang saya almi dalam 

pelaksanaan penerapan Kurikulum 2013 ini yaitu 

waktu pelaksanan yang terlalu dipaksakan 

”mepet” terkesan buru-buru dan kurang 

terkondisikan dengan baik, kemudian sering 

diadakannya sosialisasi mengganggu kegiatan 

belajar mengajar dikelas, sompang sur informasi 
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terkait pengadaan buku anatara Drop dari pusat 

atau pengadaan mandiri oleh sekolah masing-

masing, molornya waktu pengadaan buku yang 

tidak ada kepastian dari penerbit hingga akhir 

semester selesai belum juga ada kepastian 

pengadaan buku, dan juga kurangnya sarana LCD 

dikelas.”
44

 

 

 Untuk menanggulangi kendala/problematika tersebut, 

upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah menurut penjelasan 

beliau dalam wawancara dengan Ibu Sri Wahyulin, beliau 

menjelaskan: 

”Dengan kendala-kendala yang ada, upaya yang 

saya lakukan dalam penerapan kurikulum 2013 ini 

diantaranya yaitu mengikutsertakan guru dalam 

sosialisasi peneran kurikulum 2013 adapun 

sosialisasi yang sudah pernah dilakukan yaitu 
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sosialisasi dari K3M, LKP2, MGMP, Mapel 

UNAS, dan masing banyak lag, serta pengadan 

LCD disetiap kelas.”
45

 

Adanya perubahan kurikulum 2013 membuat para guru 

masih banyak yang kebingungan. Sehingga mnjadikan guru 

tidak bisa mengajar dengan optimal dan profesional. 

Sementara guru merupakan sentral penting dalam sebuah 

pendidikan. Oleh karena itu betapa pentingnya kesiapan guru 

dalam mengimplementasikan kurikulum selain kompetensi, 

komitmen, dan tanggungjawab serta kesejahteraan yang harus 

terjaga. 

2. Penerapan Kurikulum 2013 di SDN 2 Glonggong 

 Dalam menerapkan Kurikulum 2013 di SDN 2 

Glonggong, guru sebagai pendidik tidak lepas dari perannya., 

seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti 

halnya permasalahan yang berhubungan dengan sarana 
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prasarana, anak didik, standar proses maupun standar 

penilaian. 

a. Permasalahan guru kelas I dan kelas IV yang berhubungan 

dengan sarana dan prasarana 

 Permasalahan yang menjadi alasan 

terhambatnya proses belajar mengajar yang pertama yaitu 

ketersediaan alat pendidikan yang kurang memadai. 

Disini peneliti menemukan beberapa kendala terkait alat-

alat pendidikan seperti tidak meratanya pembagian 

sumber belajar bagi siswa yang didapat dari pemerintah. 

Dikarenakan memang dari semua sekolah yang sudah 

menerapkan kurikulum 2013 belum secara keseluruhan 

mendapatkan buku. Hal ini dijelaskan kembali oleh wali 

kelas IV sebagai berikut: 

“Mengenai alat-alat pendidikan yang menjadi 

problem saat ini yaitu pada buku yang terbatas, satu 

buku digunakan untuk 2 orang.sarana prsarana yang 

lain saya kira sudah cukup, hanya saja belum bisa 



 

 

memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang 

ada.”
46

 

 

Menurut observasi yang peneliti lakukan pada 

tanggal 13 September 2018 pada saat siswa mengikuti 

proses pembelajaran, mereka tampak antusias walaupun 

pada saat guru mengajar tidak menggunakan sarana dan 

prasarana pendidikan, penyampaian pembelajaran juga 

masih menggunakan metode ceramah dengan dibumbuhi 

sedikit humor anak didik merasa senang dan tampak 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran.
47

 

Adapun hal lain yang menjadi problem guru yaitu 

pada sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang 

belum lengkap seperti LCD, sound system, dan alat 

peraga. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh wali 

kelas I yaitu sebagai berikut: 
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“Menurut saya, sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah ini sudah cukup memadai, hanya saja 

ketika diterapkannya kurikulum 2013 ini 

membutuhkan media berupa LCD, sound system, 

dan alat peraga yang menunjang keberhasilan 

penerapan kurikulum 2013.”
48

 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada 

tanggal 24 September 2018, peneliti mengetahui bahwa 

dalam setiap kelas belum terfasilitasi LCD, proyektor, 

sound system, dan juga jauhnya stop kontak listik.
49

 

 

 

b. Permasalahan guru kelas I dan kelas IV yang berhubungan 

dengan peserta didik. 
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Aktivitas kependidikan tidak dapat terlaksana tanpa 

keterlibatan peserta didik di dalamnya. Namun, 

problematikanya yang dihadapi oleh guru bisa juga 

datangnya dari nak didik. Keberagaman perilaku anak 

didik dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran. 

Sebagaimana problem yang berkaitan dengan anak didik 

yang dirasakan oleh Ibu Poniaten selaku wali kelas IV 

yang telah mengabdikan dirinya di SD Negeri 02 

Glonggong Dolopo Madiun, adapun hasil wawancaranya 

sebagai berikut: 

“Kendala dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dari 

faktor anak didiknya yaitu anak-anak kurang 

bersungguh-sungguh dan tidak jarang ada anak yang 

acuh dengan kegiatan pembelajaran. Selain hal 

tersebut kurangnya kemampuan diskusi anak karena 

belum terbiasa pada penerapan kurikulum 



 

 

sebelumnya juga menjadi problem dalam penerapan 

kurikulum 2013.”
50

 

 

Melalui observasi yang peneliti lakukan pada 03 

Oktober 2018 terlihat bahwa dalam proses pembelajaran 

yang berlangsung, tampak siswa kesulitan menghadapi 

penerapan pembelajaran kurikulum 2013. Tetapi guru 

tidak kehabisan akal untuk mensiasati bagaimana  supaya 

anak didiknya dapat antusias dalam mengikuti 

pembelajaran kurikulum 2013. Hal yang mendasar yang 

melatar belakangi siswa pada saat penerapan kurikulum 

2013 dalam pembelajaran adalah sulitnya siswa dalam 

menghafal dan keaktifan siswa dalam bertanya ataupun 

berpendapat masih kurang. 

c. Permasalahan guru kelas I dan kelas IV dalam merancang 

perangkat pembelajaran 
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Dalam sebuah proses tentunya tidak terlepas dari 

perencanaan. Perencanaan pembelajaran sangat diperlukan 

oleh guru agar proses pembelajaran dapat berjalan 

sistematis. Pada rancangan perangkat pembelajaran 

kurikulum 2013 silabus telah dirancang oleh pemeraintah 

dan guru dituntut untuk membuat Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran. 

Dalam merancang Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran guru dihadapkan pada masalah yang rumit. 

Banyak keluhan tentang sulitnya membuat Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran kurikulum 2013 karena 

memang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Di dalam 

kurikulum 2013 membuat Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran lebih rinci lagi dan metode dalam langkah-

langkah pembelajarannya tidak dicantumkan. Berikut yang 

disampaikan oleh wali kelas I: 

“Penerapan pelaksanaan kurikulum 2013 memang 

baik, namun dalam hal ini guru juga membutuhkan proses 



 

 

dalam menjalankannya, karena saya pribadi memang masih 

membutuhkan bimbingan terlebih dahulu sebelum 

melaksanakannya. Contoh kecil dalam Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran dari yang mendasar kemudian 

mempelajari tentang kegiatan inti. Sebenarnya tidak terlalu 

sulit mungkin hanya kurang sedikit saja dalam memahami 

konsep yang ada pada kurikulum 2013 khususnya pada 

aspek penilaiannya, karena di dalam pembuatan Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran juga dicantumkan penilaiannya 

secara mendetail.
51

  

d. Permasalahan guru kelas I dan IV yang berhubungan 

dengan penilaian 

Dalam hal ini banyak guru yang mengeluh terkait 

kurikulum 2013 yang penilaiannya mencakup 3 aspek yang 

masing-masing di dalamnya masih ada pembagiannya, hal 

ini senada dengan hasil wawancara dengan wali kelas IV 

yaitu sebagai berikut: 
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“Dalam penilaian hasil pembelajaran kurikulum 2013 

mencakup penilaian kognitif, afektif, psikomotor dan 

keterampilan yang dicapai oleh siswa seperti berbicara, 

menyampaikan pendapat, berdiskusi dan lainnya menuntut 

pendidik untuk mampu menilai 32 siswa  dengan keempat 

aspek tersebut dalam kesehariannya.”
52

   

3. Usaha Mengatasi Problematika Implementasi Kurikulum 

2013 di SD Negeri 02 Glonggong 

Dalam proses pembelajaran setiap guru pasti 

mengalami berbagai masalah/kendala dalam mengajar, 

khususnya dalam kurikulum 2013 yang tertera di atas, 

adapun upaya guru pengajar kurikulum 2013 dalam 

mengatasi problemnya yaitu sebagai berikut: 

a. Usaha untuk Mengatasi Problematika Implementasi 

Kurikulum 2013 dalam Mengatasi Permasalahan yang 

Berhubungan dengan Penyususnan Perangkat 

Pembelajaran 
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Guru wali kelas I dan IV SDN 02 Glonggong 

mengalami problematika yaitu pada pembuatan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Usaha yang 

dilakukan yaitu dengan mengikuti pelatihan 

Implementasi Kurikulum 2013 yang diadakan oleh 

pemerintah. Seperti yang dijelaskan wali kelas I yaitu: 

“Usaha yang saya lakukan hingga saat ini yaitu tetap 

mencari informasi dan belajar lebih memahami lagi 

Implementasi Kurikulum 2013 dengan mengikuti 

pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 yang diadakan 

pemerintah guna menunjang adanya guru yang 

profesional.
53

 

b. Usaha untuk Mengatasi Problematika Implementasi 

Kurikulum 2013 dalam Mengatasi Permasalahan yang 

Berhubungan dengan Siswa 

Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi 

problematika yang berhubungan dengan siswa yaitu 
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memberi tugas mereka untuk menyapu kelas bagi siswa 

yang acuh terhadap pembelajaran. Seperti yang 

dijelaskan wali kelas IV yaitu: “Usaha yang saya 

lakukan hingga saat ini yaitu dengan memberi hukuman 

berupa menyapu kelas bagi mereka yang acuh dengan 

pembelajaran dan saya selingi ice breaking supaya 

mereka tidak tegang dalam mengikuti pembelajaran. 

c. Usaha untuk Mengatasi Problematika Implementasi 

Kurikulum 2013 dalam Mengatasi Permasalahan yang 

Berhubungan dengan Sarana dan Prasarana Kelas 

1. Untuk mengatasi problem terkait sarana dan 

prasarana penunjang belajar, guru menyuruh 

siswa untuk membuat catatan di bukunya terkait 

mata pelajaran yang disampaikan. Dengan hal 

tersebut dapat pula menunjang siswa untuk mau 

membaca kembali dan memahaminya. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh wali kelas I yaitu: 



 

 

“Upaya yang saya lakukan dalam 

mengatasi kurang meratanya pembagian buku 

ajar dari pemerintah untuk siswa yaitu dengan 

menyuruh siswa merangkum ke dalam buku 

tulisnya sehingga walaupun tidak mempunyai 

buku ajar mereka tetap bisa belajar.
54

 

 

2. Untuk mengatasi problem yang terkait dengan 

belum adanya fasilitas LCD, proyektor, dan juga 

sound system di dalam kelas, maka solusi yang 

dilakukan adalah mrnggunakan media cetak 

yaitu berupa gambar untuk menunjang 

pelaksanaan pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari Ibu Mulyani sebagai 

berikut: 

“Upaya yang saya lakukan yaitu dengan 

mencari media cetak berupa gambar yang 
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sekiranya mampu membantu proses pemahaman 

siswa.”
55

 

 

 

 

d. Usaha untuk Mengatasi Problematika Implementasi 

Kurikulum 2013 dalam Mengatasi Permasalahan yang 

Berhubungan dengan Penilaian 

Dari hasil wawancara dengan guru wali kelas I 

dan kelas IV di SDN 02 Glonggong, ternyata sebagian 

besar mengalami kesulitan pada proses penilaiannya. 

Penilaian sikap menuntut guru untuk dapat menilai 

sikap siswa secara keseluruhan. Adapun usaha yang 

dilakukan guru dalam mengatasi hal tersebut adalah: 

“Usaha yang saya lakukan dalam 

mengatasi problem terkait penilaian sikap dan 

keterampilan yaitu dengan mengikuti pelatihan 
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Implementasi Kurikulum 2013 guna lebih 

memahami prosedur penialaian.
56
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dalam 

penelitian melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

maka penulis telah memaparkan data hasil penelitian. Kemudian 

setelah mendapatkan data langkah selanjutnya adalah menganalisisnya 

sebagai berikut: 

A. Analisis Implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri 02 

Glonggong Dolopo Madiun 

Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan, nilai maupun sikap. Implementasi kurikulum dapat 



 

 

diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk 

pembelajaran.
57

 

Saat ini, proses pendidikan selalu bergerak maju dan 

mengikuti perkembagan zaman. Di dalam proses berjalannya 

suatu perkembangan pendidikan disitulah terkadang muncul 

berbagai problem yang dihadapi. Begitu juga dengan berubahnya 

Kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 bukan persoalan yang 

mudah. 

Dalam proses penerapan Kurikulum 2013 tentunya akan 

terjadi banyak masalah yang timbul dalam proses pelaksanaannya, 

karena kurikulum ini merupakan kurikulum yang tergolong masih 

dan pasti banyak pihak-pihak yang masih kebingungan dalam 

pengimplementasiannya sehingga akan menimbulkan problem-

problem yang terjadi di dalamnya. 

Dari hasil penelitian di SDN 02 Glonggong Dolopo Madiun, 

implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan dengan sangat 
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mendadak. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 02 Glonggong 

Dolopo Madiun pada awalnya merasa keberatan dengan 

implementasi Kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan bahwa para 

guru baru saja memahami Kurikulum KTSP. Sehingga 

ketidaksiapan sekolah dipertaruhkan. 

Sebagai sekolah yang ditunjuk sebagai Pillot Project oleh 

pemerintah, sekolah ini berupaya semaksimal mungkin 

melaksanakan Kurikulum 2013 di atas ketidaksiapan tersebut. 

Bisa dipastikan bahwa di dalam mengimplementasikan Kurikulum 

2013 di sekolah ini dilakukan dengan kerja keras dari semua pihak 

sekolah. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang telah 

diamanatkan dari pemerintah kepada SDN 02 Glonggong Dolopo 

Madiun. 

Kendala-kendala dalam implementasi Kurikulum 2013 di 

sekolah ini tidak bisa terhindarkan. Kurangnya dana yang 

diberikan pemerintah dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 

sehingga sekolah tidak bisa memaksimalkan pemerataan buku. 

Sekolah mengambil buku dari Surabaya. Pada implementasi 



 

 

Kurikulum 2013 penggunaan media pembelajaran sangat 

diperlukan oleh guru pada saat mengajar. Pleh karena itu, pihak 

sekolah berupaya menyediakan LCD pada tiap kelas. Untuk 

memaksimalkan pengetahuan para guru tentang Kurikulum 2013, 

pihak sekolah mengirim beberapa guru untuk mengikuti diklat. 

 

B. Analisis Problem Penerapan Kurikulum 2013 di SDN 02 

Glonggong Dolopo Madiun 

Problematika dalam pengimplementasian Kurikulum 2013 

ini, tidak hanya dirasakan oleh pihak sekolah saja, namun juga 

dirasakan oleh guru kelas I dan IV karena hanya dua kelas 

tersebutlah yang saat ini sedang menggunakan Kurikulum 2013. 

Guru pun ikut merasakannya, karena memang seorang guru 

merupakan sentral dalam suatu proses pembelajaran yang 

berhadapan langsung dengan objek (siswa) dalam pelaksanaan 

Kurikulum 2013. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi 

oleh guru yaitu, permasalahan yang berhubungan dengan 



 

 

perancangan perangkat pembelajaran, siswa, sarana dan prasarana 

serta penilaian dalam Kurikulum 2013. 

1. Permasalahan Guru yang Berhubungan Langsung dengan 

Perancangan Perangkat Pembelajaran 

Perencanaan akan dapat membuat pembelajaran 

berlangsung secara sistematis. Artinya proses pembelajaran 

tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung 

secara terarah dan terorganisir. Dengan demikian, guru 

dapatmenggunakan waktu seefektif mungkin untuk 

keberhasilan proses pembelajaran. 

Seorang guru yang kurang cakap dalam menggunakan 

suatu alat pendidikan menyebabkan pelajaran yang 

disampaikan tidak dapat dipahami secara maksimal oleh 

siswa.
58

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pentingnya guru 

dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 
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agar proses pembelajaran lebih sistematis. Namun, pada 

kenyataannya ada sebagian guru yang belum bisa membuat 

RPP, akan tetapi guru yang belum dapat membuat RPP 

terus mengupayakan dirinya untuk dapat memahami 

implementasi kurikulum 2013 dengan baik, sehingga dalam 

proses pembelajaran dapat merancanakan kegiatannya 

terlebih dahulu dengan baik, terkadang rencana 

pembelajaran yang dibuat tidak selalu sama dengan 

kenyataannya. Melihat kondisi siswa dan kelas, bisa jadi 

ada perubahan yang tidak disangka-sangka. Perubahan itu 

bisa pada perubahan model pembelajaran yang akan 

digunakan. Selain kesulitan pada pembuatan RPP, ada 

sebagian guru yang belum bisa memanfaatkan media 

pembelajaran yang ada secara maksimal. 

Tidak hanya yang demikian itu, guru yang tidak dapat 

memanfaatkan teknologi dengan baik, maka akan 

mengalami kesulitan-kesulitan dalam pembuatan RPP. 

Namun, jika guru dapat memanfaatkan teknologi dengan 



 

 

baik, maka guru tidak memerlukan waktu yang cukup 

dalam pembuatan RPP. Karena kini RPP bisa dicopy paste 

dari file buku dan merubah sesuai dengan materi, metode, 

serta format penilaian yang akan dilaksanakan.
59

 Hal itu 

dialami oleh salah satu guru yang mengaku kesulitan dalam 

menyusun RPP Kurikulum 2013 dan kemampuan dalam 

penggunaan media pembelajaran masih sangat kurang. 

2. Permasalahan Guru yang Berhubungan Langsung dengan 

Siswa 

Pendidikan tidaklah terbatas pada pengertian dan ilmu 

pengetahuan, melainkan juga perkembangan jiwa dan 

penyesuaian diri anak didik terhadap kehidupan sosialnya. 

Anak didik adalah manusia yang senantiasa mengalami 

perkembangan sejak terciptanya sehingga meninggal 

dunia.
60

Dalam pembelajaran di kelas setidaknya ada dua 

                                                           
59

 Ibid. 155-158 
60

 Wasty Soemanto dan Hendyat Soetopo, Ddan Teori Pendidikan Dunia: 

Tantangan bagi Para Pemimpin Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1987), 134.  



 

 

komponen yang saling berinteraksi dalam proses 

pembelajaran yaitu guru dan peserta didik. Sebagai individu 

yang memiliki kepribadian, setiap anak didik di dalam kelas 

tentunya memiliki perbedaan. Kesulitan dalam menghadapi 

adanya perbedaan individu disebabkan oleh watak dan latar 

belakang kehidupannya. 

Dari hasil yang peneliti lakukan di SD Negeri 02 

Glonggong Dolopo Madiun, guru dihadapkan pada 

problematika yang berhubungan dengan anak didik. Mereka 

acuh terhadap proses pembelajaran. Katidaksungguhan 

anak dan kurang fokusnya  inilah yang pada dasarnya 

merupakan problem pada penerapan Kurikulum 2013 ini. 

Kurangnya keterampilan berdiskusi siswa juga merupakan 

sebuah problem karena tidak terbiasa mendapatkan 

penyampaian materi dengan metode ceramah. Padahal, 

dalam Kurikulum 2013 siswa dituntut untuk lebih aktif dan 

mencari pengetahuan tambahan sendiri. 



 

 

Dalam pengimplementasian Kurikulum 2013, siswa 

dituntut aktif mencari informasi yang tidak hanya dia 

dapatkan dari guru. Kendala lain yang berkenaan dengan 

hal ini adalah anak didik yang malas membaca dan masih 

rendahnya rasa ingin tahu anak. 

Peserta didik diarahkan pada pendekatan proses 

scientific, yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui 

proses ilmiah. Maksudnya, apa yang telah dipelajari dan 

diperoleh peserta didik dilakukan dengan indera dan akal 

pikirannya sendiri sehingga mereka mengalami secara 

langsung dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan 

melalui proses mengamati (observing), menanya 

(questioning), mencoba (eksperimenting), menalar 

(associating), dan kemudian mengkomunikasikan 

(communicating).
61

Namun, dari hasil penelitian yang 

peneliti lakukan di SDN 02 Glonggong Dolopo Madiun, 

bahwa siswa lebih tertarik menerima materi melalui metode 
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ceramah dan cerita dari guru yang diselingi humor. 

Sehingga guru kesulitan dalam mengaplikasikan 

pendekatan scientific di dalam kelas. 

3. Permasalahan Guru yang Berhubungan Langsung dengan 

Sarana dan Prasarana 

Fasilitas belajar yang tersedia di dalam suatu sekolah 

atau lembaga pendidikan dapat memberikan sumbangan 

yang besar dalam membantu memfasilitasi guru dan anak 

didik di kelas atau di tempat belajar untuk mensukseskan 

program belajar mengajar.
62

Tanpa adanya fasilitas atau 

sarana dan prasarana yang mendukung, maka proses 

interaksi belajar mengajar antara guru dan peserta didik 

berjalan kurang maksimal. 

Pengadaan buku pegangan siswa dan guru yang 

masih belum terdistribusi dengan baik juga menjadi kendala 

tersendiri bagi guru dalam proses pembelajaran. Buku 

bahan siswa dan buku pegangan guru belum semua 
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dikirimkan, padahal Kurikulum 2013 sudah berjalan di 

setiap sekolah. Hal ini menyulitkan para guru dan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. Dari hasil penelitian di 

SD Negeri 02 Glonggong Dolopo Madiun, bahwa 

pengadaan buku masih sangat minim sehingga satu buku 

untuk dua orang anak. 

Media pembelajaran berkontribusi dalam membantu 

guru untuk memvisualisasi atau mendemonstrasikan bahan 

atau materi pelajaran kepada siswa. Dengan adanya bahan 

pembelajaran, siswa akan lebih mudah mengetahui, 

memahami, dan menguasai pelajaran.
63

Dalam 

pengimplementasian Kurikulum 2013 diperlukan sarana 

dan prasarana seperti LCD, proyektir dan sound system. 

Sedangkan di setiap kelas belum mempunyai sarana dan 

prasarana tersebut. Adanya sarana dan prasarana di kelas 

juga diperlukan untuk mengoptimalkan penyampaian 

materi pembelajaran. 
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4. Permasalahan Guru yang Berhubungan Langsung dengan 

Penilaian 

Dalam setiap proses tentunya dibutuhkan evaluasi 

atau penilaian evaluasi pembelajaran adalah suatu proses 

atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan 

menyeluruh dalam rangka pengendalian, perjanjian, dan 

penetapan kualitas (nilai dan arti) pembelajaran terhadap 

berbagai komponen pembelajaran berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk 

pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan 

pembelajaran.
64

 

Dalam hal ini penilaian dalam Kurikulum 2013 

memegang peranan penting untuk mengetahui kecapaian 

kompetensi siswa, penilaian dalam Kurikulum 2013 sangat 

jauh berbeda dengan penilaian kurikulum KTSP. Dengan 

banyaknya aspek penilaian yang diterapkan oleh 

pemerintah menjadikan kesulitan tersendiri oleh guru.dari 
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hasil penelitian yang dilakukan peneliti, semua guru 

merasa kesulitan dengan penilaian kompetensi sikap. 

Pendidik melakukan kompetensi sikap melalui observasi, 

penilaian diri, penilaian :teman sejawat”(peer evaluation) 

oleh peserta didik dan jurnal. 

Dalam melakukan penilaian sikap guru merasa 

keberatan ketika harus melakukan penelitian terhadap satu 

persatu siswa karena jumlah siswa dikelas sebanyak 15-18 

anak. Tidak hanya itu, banyaknya item atau indikator 

dalam penilaian sikap menjadikan guru kesulitan 

melaksanakan penilaian trsebut. 

C. Analisis Usaha Mengatasi Problematika Implementasi 

Kurikulum 2013 di SDN 2 Glonggong Dolopo Madiun 

Dalam suatu proses pmbelajaran pasti terjadi suatu 

permasalahan. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, maka 

dibutuhkan usaha-usaha yang bertujuan untuk menjadikan proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Adapun upaya yang 



 

 

dilakukan sejauh ini oleh guru SDN 02 Glonggong Dolopo Madiun 

yaitu; 

1. Usaha guru dalam mengatasi problem yang berhubungan 

dengan alat pendidikan. 

a. Kurang meratanya pembagian buku ajar dari 

pemerintah untuk siswa, sehingga satu buku digunakan 

oleh dua orang siswa. Dengan hal tersebut, maka usaha 

guru dalam mengatasi problemnya yaitu menyuruh 

siswa untuk merangkum kedalam bukunya masing-

masing sehingga walaupun tidak mempunyai buku ajar, 

akan tetapi siswa memiliki buku catatan yang berisi 

rangkuman-rangkuman. 

b. Belum adanya LCD, proyektor, dan sound system 

didalam kelas. Dengan demikian, maka car guru dalam 

mengatasi problemnya yang berkaitan dengan sarana 

prasarana yang belum lengkap yaitu dengan 

menggunakan media lain seperti halnya mencetak 



 

 

gambar jika memang itu dibutuhkan dalam menunjang 

proses pembelajaran. 

2. Usaha guru dalam mengatasi problem yang berhubungan 

dengan peserta didik. 

a. Untuk menghadapi siswa yang mempunyai IQ yng 

berbeda-beda, upaya yang dilakukan oleh guru yaitu 

siswa didekati, diberi arahan secara khusus, dibina, 

dimotivasi, dan diberitahu bagaimana cara-cara 

menghafal dengan cepat dan mudah. 

b. Untuk menfgatasi siswa yang lebih suka guru ceramah 

didepan kelas dengan diselingi humor, maka upaya 

guru yaitu pertama, guru member pelajaran dengan 

metode ceramah terlebih dahulu kemudian guru 

membagi tema kepada siswa untuk didiskusikan. 

c. Siswa kurang tertarik terhadap materi yang berada pada 

jam pelajaran terakhir, maka upaya guru yaitu dengan 

membuat metode yang sekiranya membuat anak didik 



 

 

tertarik dan antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

3. Usaha guru dalam mengatasi problem yang berhubungan 

dengan Standar Proses 

Pada standar proses ini tidak terlalu menonjol 

permasalahan yang ada, hanya saja sebagian guru yang 

mengalami kesulitan pada pembuatan RPP, hal ini dapat 

diatasi dengan lebih giat lagi mengikuti pelatihan-pelatihan 

terkait implementasi Kurikulum 2013, dan ada sebagian 

guru yang mengalami kesulitan pada pemanfaatan media 

pembelajaran, adapun usaha yang dilakukannnya yaitu 

dengan sharing antara sesama guru, mengikuti sosialisasi 

dan lain sebagainya yang sekiranya menunjang kesulitan 

kefahaman guru. 

4. Usaha guru dalam mengatasi problem yang berhubungan 

dengan Standar Penilaian 

Hampir semua guru, khususnya pengajar kelas I dan IV 

mengalami kesulitan pada penilaiannya terutama penilaian 



 

 

sikap. Maka upaya yang dilakukan oleh guru pengajar 

kelas I dan IV yaitu mengikuti sosialisasi, diklat, MGMP, 

dan masih banyak lagi yang sekiranya hal tersebut dapat 

menunjang kefahaman guru terkait Problematika 

Implementasi terhadap Kurikulum 2013 di SDN 02 

Glonggong Madiun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul Problematika 

Implementasi Kurikulum 2013 di SDN Glonggong 02 Dolopo 

Madiun dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dari hasil penelitian di SDN Glonggong 02 Dolopo 

Madiun, Implementasi Kurikulum 2013 mulai 

dilaksanakan pada 12 Desember 2017 yang mana sekolah  

ditunjuk sebagai Pillot Project oleh pemerintah. Hal ini 

dilakukan agar sekolah tersebut dapat menginspirasi 

sekolah lain yang belum menerapkan kurikulum 2013.  

Implementasi kurikulum 2013 di SDN 02 Glonggong 

Dolopo Madiun belum berjalan maksimal, karena sebagian 

guru belum memahami penyusunan RPP, Silabus, Prota, 

Promes, dan dalam pembelajaran guru belum aktif 



 

 

menggunkan metode, strategi dan pendekatan 

pembelajaran secara optimal. 

2. Problematika yang dialami guru di SDN 02 Glonggong 

Dolopo Madiun dalam penerapan kurikulum adalah 

minimnya komunikasi yang terbangun secara intensif 

sesama guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Selain itu, 

masalah fasilitas pembelajaran seperti media pembelajaran, 

buku guru dan siswa, internet, LCD. Untuk itu diharapkan 

kreativitas guru mampu menyediakan media pembelajaran 

dan tidak hanya memanfaatkan satu media saja.  

3. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi problematika 

dalam implementasi kurikulum 2013 di SDN 02 

Glonggong Dolopo Madiun adalah menyediakan fasilitas 

pembelajaran serta guru tetap masih membutuhkan 

kegiatan sosialisasi dan pelatihan kurikilum 2013 untuk 

meningkatkan kompetensi dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. 

 



 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan dalam penelitian ini, maka 

dalam skripsi ini penulis mencoba memberikan saran sebagai 

masukan. Adapun saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a. Supaya lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana 

yang ada disekolah guna menunjang terselenggarannya 

implementasi kurikulum 2013. 

b. Perlu adanya pelatihan atau seminar terkait kurikulum 

2013 untuk menambah pemahaman guru terkait penilaian 

yang ada di kurikulum 2013, yang sampai saat ini belum 

dijalankan dengan maksimal. 

2. Bagi Guru Kelas 

a. Supaya lebih meningkatkan lagi pemahaman tentang 

implementasi kurikulum 2013, sehingga dalam proses 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan kurikulum 

yang diberlakukan. 



 

 

b. Perlu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, 

guru perlu meningkatkan kreatifitasnya dalam 

menggunakan metode pembelajaran supaya siswa antusias 

ketika pembelajaran didalam kelas berlangsung. 
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