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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”.  

Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, di Indonesia 

memang sering melakukan perubahan kurikulum dan sampai saat ini sudah 

terbukti kurikulum pendidikan di Indonesia sudah beberapa kali mengalami 

perubahan sebagai penyempurnaan dari kurikulum yang sudah ada sebelumnya. 

Hal ini dilakukan atas dasar peningktakan kualitas mutu dalam dunia pendidikan, 

dan perubahan kurikulum di Indonesia dilakukan  atas dasar  adanya 

perkembangan zaman yang semakin lama dan terus menerus berubah. Maka dari 

itu pengembangan kurikulum memang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan 

di Indonesia.  

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajara untuk mencapai tujuan  
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pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut ada dua dimensi kurikulum, 

yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran (Permendikbud No 67 tahun 2013).  

Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan sistematis dan terencana 

yang terdiri atas kegiatan pengembangan ide kurikulum, dokumen kurikulum, 

implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Keempat dimensi 

pengembangan kurikulum ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan 

keseluruhan proses pengembangan. Selain itu pengemabangan Kurikulum di 

Indonesia dilakukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan capaian 

pendidikan.  

Pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran atau pedoman 

implementasi pembelajaran kurikulum 2013 untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, 

dan SMK/MK menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup: 

(a) pedoman penyusunan dan pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

(b) pedoman pengembangan muatan lokal, (c) pedoman kegiatan ekstra kurikuler, 

(d) pedoman umum pembelajaran, (e) dan pedoman evaluasi kurikulum 

(Permendikbud No 81A tahun 2013) 

Dalam pengembangan kurikulum, salah satu hal penting adalah guru. Guru 

merupakan ujung tombak dari pihak–pihak yang terkait dalam pengembangan 

kurikulum, dalam arti guru merupakan faktor utama dalam implementasi 

kurikulum. Menurut Hidayat (2013)  mengatakan bahwa bagaimanapun idealnya 

sebuah kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk 

mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai 
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suatu instrumental input dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sebaliknya, 

pembelajaran tanpa kurikulum sebagai pedoman tidak akan efektif dengan 

demikina peran guru adalah sebagai posisi kunci dalam mengimplementasikan 

kurikulum. 

Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2014/2015 saat ini sudah mulai 

diterapkan secara keseluruhan, namun masih memunculkan berbagai tanggapan 

terutama dari para guru. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tentang 

penerapan Kurikulum 2013, hal senada juga terungkap dari salah satu guru 

Sekolah Dasar di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yang 

berpendapat serupa tentang penerapan kurikulum 2013 yang diantaranya 

mengatakan bahwa:  

“Kurikulum 2013 masih membingunkan, dalam implementasinya saat ini guru 

masih mengaku mengalami kesulitan dalam implementasi pembelajarannya 

terutama dalam pembuatan perangkat pembelajaran (RPP), penggunaan strategi 

atau metode yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya dan sistem 

penilaiandalam kurikulum2013, dan kendala buku yang belum secara merata”. 

Pada wawancara tersebut guru juga menegaskan bahwa pelatihan yang di 

selenggarakan pemerintah untuk guru dalam rangka penerapan kurikulum 2013 

baru saja dilaksanakan menjelang bulan ramadhan sehingga saat ini implementasi 

pada kurikulum 2013 baru diterapkan pada kelas I, II, IV, dan V di Sekolah Dasar  

tersebut dan untuk kelas III dan VI belum diterapkan kurikulum 2013 karena 

pelatihan guru pada kurikulum 2013 belum selesai dilaksanakan atau masih dalam 

proses pelaksanaan pelatihan. 
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Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kecamatan Bangorejo Kabupaten 

Banyuwagi berdasarkan hasil observasi pada UPTD setempat keseluruhan 

berjumlah 30 SDN dan  dari informasi yang didapatkan mengatakan bahwa pada 

Tahun ajaran baru sebelumnya tidak ada Sekolah Dasar Negeri yang menjadi 

Sekolah sasaran Kurikulum 2013 sehingga baru diterapkan pada tahun ajaran 

2014/2015 dan saat ini secara keseluruhan Sekolah Dasar Negeri yang ada sudah 

menggunakan Kurikulum 2013 yang di terapkan pada kelas I, II, IV, dan V, 

sedangkan untuk kelas III dan VI belum di terapkan kurikulum 2013 melainkan 

masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pedidikan (KTSP) seperti yang 

telah dipaparkan diatas.  

Tanggapan guru terhadap penerapan kurikulum 2013 berdasarkan hasil 

wawancara ada yang positif ada pula yang memberikan tanggapan negatif namun 

beberapa tanggapan dari para guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Bangorejo 

Kabupaten Banyuwangi memang cukup beralasan terutama pada kesulitan yang 

dialami guru dalam implementasi kurikulum 2013. Tanggapan sendiri semenurut 

Slameto (2003) adalah proses yang mencakup masuknya pesan atau informasi 

kedalam otak manusia, melalui presepsi manusia terus menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungan. 

Sebagian kecil dari pernyataan guru di atas merumuskan masalah sebagai 

berikut Jika masih ada kesulitan yang dialami guru Sekolah Dasar pada penerapan 

Kurikulum 2013 “Bagaimana guru menanggapi Implementasi Kurikulum 2013 

yang sudah diterapkan di Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kecamatan 

Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. 
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1.2. Jangkauan Masalah 

Penelitian ini memiliki jangkauan masalah yang sangat luas, tetapi 

jangkauan masalah yang diteliti dapat dikelompokkan menjadi dua masalah pokok 

yaitu: 

1.2.1 Komponen Kurikulum  

Kurikulum merupakan suatu sistem, memiliki komponen – komponen 

yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, beberapa komponen 

diantaranya: (1). komponen tujuan pengembangan kompetensi, (2). komponen isi, 

(3). komponen metode atau strategi  dan (4). komponen evaluasi (Addamardasyi 

dalam Jurnal Deden (Online), 2013:3)   

1) Komponen tujuan pengembangan kompetensi  

Kompetensi adalah pengetahuan yang telah dimiliki, harus diwujudkan 

dalam kehidupan nyata sehari – hari, yaitu dalam bertindak dan bersikap. 

Konsisten antara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Peraturan pemerintah No 

67 tahun 2013 menyatakan bahwa dalam stuktur kurikulum kompetensi inti pada 

kurikulum 2013 dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada 

kelas tertentu. 

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan 

Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
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Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(Permendikbud No 54 tahun 2013). 

2) Kumponen Isi  

Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak 

didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi 

kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program dari 

masing-masing bidang studi tersebut (Sholeh Hidayat,2013:62) 

3) Komponen Metode atau Strategi 

Komponen metode atau strategi merupakan komponen yang cukup penting 

karena metode dan strategi yang digunakan dalam kurikulum tersebut menentukan 

apakah materi yang diberikan atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai atau 

tidak. (Addamardasyi dalam Jurnal Deden(Online), 2013:5). Sedangkan menurut 

Sholeh Hidayat (2013:64), strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan 

(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai 

sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. 

4) Komponen Evaluasi 

Komponen evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektifitas 

pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk 

mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau belum dan 

digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang dietapkan (Sholeh 

hidayat,2013:68). 
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1.2.2 Tanggapan  

Tanggapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disusun oleh 

tim penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa (1989) 

diartikan sebagai: (a). Penerimaan ( presepsi) langsung dari suatu serapan dan, (b). 

Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Lincschoten 

(dalam Sumadi Suryabrata 2014) memberikan devinisi bahwa “ menanggap 

adalah melakukan kembali suatu perbuatan atau melakukan sebelumnya sesuatu 

perbuatan tanpa hadirnya objek funsi primer yang merupakan dasar dari modalitas 

tanggapan itu”. Sedangkan menurut Slameto (2003) mendifinisikan tanggapan 

atau presepsi adalah proses yang mencakup masuknya pesan atau informasi 

kedalam otak manusia, melalui presepsi manusia terus menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungan. 

1.3 Batasan Masalah 

Peneliti menyadari, bahwa masalah penelitian ini sangat luas. Mengingat 

keterbatasan kemampuan, dana dan waktu maka permasalahan dalam penelitian 

ini dibatasi. Adapun tanggapan yang diberikan guru Sekolah Dasar dibatasi pada 

guru kelas I, II, IV, dan V dikarenakan pada kelas III dan VI belum diterapkan 

kurikulum 2013. Pembatasan masalah ini diharapkan agar masalah dalam 

penelitian ini dapat diteliti secara menditail dan tuntas. 

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada tanggapan guru Sekolah 

Dasar Negeri atas penerapan kurikulum 2013, yang berkaitan dengan: 

1) Tujuan pengembangan Kompetensi 

2) Isi atau materi pembelajaran 
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3) Strategi pembelajaran 

4) Evaluasi pembelajaran 

1.4 Rumusan Masalah  

Permasalah yang diteliti dijabarkan dalam bentuk rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1) Bagaimana tanggapan guru Sekolah Dasar Negeri terhadap tujuan 

pengembangan kompetensi pada Kurikulum 2013? 

2) Bagaimana tanggapan guru Sekolah Dasar Negeri terhadap isi atau materi 

pembelajaran pada Kurikulum 2013? 

3) Bagaimana tanggapan guru Sekolah Dasar Negeri terhadap Strategi 

pembelajaran pada Kurikulum 2013? 

4) Bagaimana tanggapan guru Sekolah Dasar Negeri terhadap Evaluasi 

pembelajaran pada Kurikulum 2013? 

1.5 Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

ditentukan yaitu:  

1) Untuk mengetahui tanggapan guru sekolah dasar negeri terhadap tujuan 

pengemabangan kompetensi pada kurikulum 2013 

2) Untuk mengetahui tanggapan guru sekolah dasar negeri terhadap isi/materi 

pembelajaran pada kurikulum 2013 

3) Untuk mengetahui tanggapan guru sekolah dasar negeri terhadap 

strategi/metode pembelajaran pada kurikulum 2013. 
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4) Untuk mengetahui tanggapan guru sekolah dasar negeri terhadap sistem 

evaluasi pembejaran pada kurikulum 2013  

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang bisa diambil dalam penelitian ini antara lain. 

1) Bagi peneliti kebijakan, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai 

masukan sosialisasi kurikulum baru. 

2) Bagi peneliti, hasil  penelitian dapat dijadikan sebuah tambahan 

pengatahuan dan perbaikan pada implementasi dalam pembelajaran di 

Sekolah Dasar. 

3) Bagi peneliti lain, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referansi dalam 

melakukan penellitian sejenis. 

1.7 Batasan  Istilah  

Guna menghindari kesalah pahaman antara yang dimaksud peneliti dengan 

persepsi yang ditangkap oleh pembaca, maka peneliti memberikan definisi kata-

kata kunci sebagi berikut: 

1) Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajara untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 

(Permendikbud No 67 tahun 2013). 

2) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, suatu proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan,atau inovasi dalam suatu tindakan praktis 

sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan maupun 

nilai dan sikap (Susilo,2007:174). 
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3) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah (Undang – Undang Republik Indonesia No 

14 tahun 2005). 

4) Tanggapan adalah proses yang mencakup masuknya pesan atau informasi 

kedalam otak manusia, melalui presepsi manusia terus menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungan (Slameto 2003) 

 


