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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab 1 pendahuluan  ini akan dibahas secara sistematis mengenai Latar 

Belakang, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.   

1.1 Latar Belakang  

 Perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa terus mengalami 

perubahan yang signifikan, karena Indonesia sebagai Negara berkembang haruslah 

mengikuti perkembangan zaman agar tidak menjadi Negara yang terbelakang dalam 

kanca internasional. Perubahan kurikulum sudah dimulai sejak awal kemerdekaan 

republik Indonesia, bahkan sebelum merdeka pun Indonesia sudah mengalami 

beberapa perubahan kurikulum seperti pada masa transisi zaman penjajahan belanda 

terhadap masa penjajahan jepang, sistem pendidikan di Indonesia juga mengalami 

perubahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Zainal Arifin dalam bukunya yang 

berjudul “konsep dan model pengembangan kurikulum” bahwa jika ingin 

membangun suatu bangsa, maka bangunlah sistem pendidikannya, dan jika ingin 

membangun pendidikan maka bangunlah yang pertama sistem kurikulumnya (Zainal 

Arifin, 2011: iii).  

Berdasarkan pendapat Zainal Arifin tersebut dapat tergambar bahwa 

kurikulum mempunyai pengaruh yang sangat dominan terhadap suatu bangsa 

khususnya pada perkembangan sumber daya manusia. Kurikulum pendidikan 

Indonesia senantiasa terus mengalami perubahan dimulai sejak awal kemerdekaan 

Indonesia yaitu pada tahun 1945 yang tercantum dalam Pancasila dan pembukaan 
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UUD Negara republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pendidikan harus mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang diatur dalam pasal 31 ayat 3 yaitu pendidikan harus meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Oleh karena amanat UUD 1945, maka pada pertengahan tahun 2013 

pemerintah menggebrak kembali sistem pendidikan Indonesia dengan 

memberlakukan uji coba Kurikulum 2013. Uji coba Kurikulum 2013 dengan berbasis 

pada kompetensi yang nantinya akan membawa peserta didik menjadi: 1) Manusia 

berkualitas yang  mampu  dan  proaktif  menjawab  tantangan  zaman  yang selalu 

berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga  

negara  yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab (Kemendibud, 2012:2).   

Sehubungan dengan terlaksananya kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013-

2014 maka dalam mengimplementasikan kurikulum khususnya para pelaku 

kurikulum akan menemui berbagai macam kesulitan sehingga akan menimbulkan 

tanggapan atau persepsi terhadap kurikulum 2013 pada seluruh daerah di Indonesia. 

tidak tekecuali pada daerah Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo yang mana 

pada daerah ini kurikulum 2013 terkesan menakutkan dan nantinya akan lebih 

memberatkan bagi pelaksananya. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan 

pelaksana kurikulum terhadap kurikulum 2013, disamping itu pada tahun ajaran 

2013-2014 hanya sekolah-sekolah sasaran saja yang melaksanakan kurikulum 2013 

sehingga bagi para pelaksana kurikulum di sekolah-sekolah yang lain yang tidak 

melaksanakan kurikulum 2013 hanya mendengar dari berbagai macam sumber yang 
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belum jelas asalnya. Seperti halnya pada SDN Krampilan, dimana alasan peneliti 

mengambil data pada Lembaga ini dikarenakan menurut peneliti pada lembaga SDN 

Krampilan ini sudah bisa dikategorikan sebagai salah satu jenjang pendidikan yang 

bagus dari segi pelaksana kurikulum yang tercermin dalam lembaga ini yang 

memiliki 8 PNS dengan 7 orang guru lulusan jenjang S1  dan 1 Kepala sekolah 

jenjang S2 serta kepala sekolah SDN Krampilan ini ditunjuk untuk menjadi salah satu 

dari 10 orang koordinator kurikulum 2013 untuk Kecamatan Besuk Kabupaten 

Probolinggo.  

Pelaksanaan kurikulum 2013 yang serentak dilaksanakan diseluruh indonesia 

pada pertengahan 2014 ini, mengakibatkan muncul berbagai macam tanggapan baik 

yang pro maupun kontra, baik dari segi pelaksana kurikulum sampai penerima 

kurikulum. Tidak terkecuali pada SDN Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten 

Probolinggo, dimana pada awal pelaksanaannya kurikulum 2013 sudah mengalami 

kesulitan dalam mendapatkan buku pegangan guru dan siswa, gedung yang masih 

dalam tahap penyelesaian serta pemahaman guru yang tidak sama terhadap kurikulum 

2013 karena minimnya pelatihan yang membuat tanggapan dari warga sekolah tidak 

sama pula serta cenderung untuk melaksanakan kurikulum yang lama karena 

dianggap lebih baik. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini untuk diteliti 

dengan maksud untuk mengetahui keragaman persepsi yang muncul pada warga 

sekolah SDN Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo terhadap 

implementasi kurikulum 2013 dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang 

berarti bagi perancang kurikulum untuk dapat memaksimalkan kurikulum yang 

diimplementasikannya. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dikemukakan inti 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1.2.1 Bagaimanakah implementasi kurikulum 2013 pada SDN Krampilan 

Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo ? 

1.2.2 Bagaimanakah ragam persepsi yang muncul pada warga sekolah terhadap 

implementasi kurikulum 2013 pada SDN Krampilan Kecamatan Besuk 

Kabupaten Probolinggo ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk  

1.3.1 Mengetahui dan  mendeskripsikan implementasi kurikulum 2013 pada SDN 

Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. 

1.3.2 Mengetahui dan mendeskripsikan ragam persepsi warga sekolah terhadap 

implementasi kurikulum 2013 di SDN Krampilan Kecamatan Besuk 

Kabupaten Probolinggo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak terkait yaitu: 
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1.4.1 Bagi Peneliti  

1.4.1.1 Peneliti dapat mengetahui pelaksanaan kurikulum 2013 di lapangan (SDN 

Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.) 

1.4.1.2 Peneliti dapat mengetahui ragam persepsi warga sekolah SDN Krampilan 

Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.  

1.4.1.3 Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari ragam persepi yang ada dan 

menjadikannya patokan untuk melaksanakan kurikulum 2013 ketika kelak 

terjun kedalam dunia pendidikan. 

1.4.1.4 Peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan 

perbandingan dalam penelitian yang sejalan 

1.4.2 Bagi Sekolah  

1.4.2.1 Sekolah dapat mengetahui kelemahan yang dihadapinya dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 

1.4.2.2 Sekolah dapat mengembangkan pelaksanaan kurikulum berdasarkan acuan 

dari penelitian  

1.4.3 Bagi pembaca 

1.4.3.1 Pembaca dapat mengetahui implementasi kurikulum 2013 pada SDN 

Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. 

1.4.3.2 Pembaca dapat mengetahui secara langsung  ragam persepsi warga 

sekolah  terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SDN Krampilan 

Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. 
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1.4.4 Bagi Dinas Terkait 

1.4.4.1 Pemerintah dapat mengetahui ragam persepsi warga sekolah pada SDN 

Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo selaku pelaksana 

kurikulum 

1.4.4.2 Pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah bahan acuan 

dalam mensosialisasikan kembali Kurikulum 2013. 

1.4.4.3 Pemerintah dapat mengambil keputusan untuk dapat menyelaraskan 

keragaman persepsi warga sekolah terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 

pada seluruh sekolah di Indonesia. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup  

Penelitian ini berfokus pada keragaman persepsi warga sekolah terhadap 

pelaksanaan kurikulum 2013 yang meliputi : Pemahaman dan tanggapan 

warga sekolah terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 serta gambaran 

pelaksanaan kurikulum 2013 di SDN Krampilan Kecamatan besuk Kabupaten 

Probolinggo. 

1.5.2   Keterbatasan penelitian ini disebabkan oleh  2 faktor yaitu :  

1.5.2.1 Keterbatasan lokasi penelitian 

Tempat pengumpulan data pada penelitian ini yaitu SDN Krampilan 

Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, yang mana lokasi ini merupakan 

lokasi pedesaan yang sudah cukup maju pada bidang pendidikannya, Hal ini 
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tercermin dari berbagai macam prestasi yang dimiliki oleh SDN Krampilan, 

namun SDN Krampilan saat ini masih dalam proses renovasi gedung sehingga 

memungkinan sarana dan prasarana pendukung kurikulum 2013 masih belum 

lengkap. 

1.5.2.2 Keterbatasan subjek penelitian  

Penelitian ini hanya terbatas pada subjek penelitian yaitu warga sekolah 

SDN Krampilan untuk memberikan tanggapannya terhadap pelaksanaan 

kurikulum 2013 serta pemahaman semua warga sekolah terhadap kurikulum 

2013. Keterbatasan subjek untuk memberikan informasinya adalah 

pengetahuan subjek penelitian yang dirasa belum mumpuni, meskipun 

lembaga ini memiliki warga sekolah yang sudah memiliki 8 orang sarjana 

pendidikan S1 dan sudah menjadi PNS dan selebihnya adalah 5 orang 

pegawai sukwan . 

 

1.6 Penegasan Istilah  

1.6.1 Analisis  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  kata Analisis berarti; a) 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara). 

Dalam penelitian ini analisis berarti penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti 

selaku pengumpul data penelitian untuk mengetahui pelaksanaan serta 

persepsi warga sekiolah terhadap kurikulum 2013.  
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1.6.2 Persepsi  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) (Balai Pustaka, 2003) 

persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu; proses 

seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Dalam penelitian 

ini persepsi berati tanggapan serta pemahaman warga sekolah terhadap 

Kurikulum 2013 

1.6.3 Kurikulum 2013  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) (Balai Pustaka, 2003) 

kurikulum berarti 1) Perangkat mata pelajaran yg diajarkan pada lembaga 

pendidikan; 2) Perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus.  

 Kurikulum 2013 pada penelitian ini berarti suatu fenomena pendidikan 

yang akan mengubah dunia pendidikan di Indonesia kejalan yang lebih baik 

dari apa yang telah terjadi sebelumnya.   

1.6.4 Warga Sekolah  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) (Balai Pustaka, 2003) 

Warga berarti: anggota (keluarga, perkumpulan, dsb). Sekolah berarti 1) 

bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi 

pelajaran. 2) waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran.  

 Warga Sekolah pada penelitian ini berarti semua individu yang 

termasuk anggota sekolah dan berhubungan secara langsung dengan sekolah 

untuk dapat memaksimalkan sekolah tersebut, seperti: kepala sekolah, komite 

sekolah, guru dan siswa.        

  


