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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. 

Kurikulum inilah yang nantinya menentukan arah pendidikan dan pembangunan 

dari suatu negara. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan tujuan dan cita-

cita dari pendidikan di suatu negara. Sanjaya (2010:10) menyatakan bahwa 

kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, 

yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan PP No. 32 Tahun 2013 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. 

Berdasarkan hal tersebut maka kurikulum perlu dikembangkan sesuai 

dengan perkembangan zaman. Diharapkan dengan mengembangkan kurikulum 

tersebut, lulusan dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk hidup di 

masyarakat pada masa mendatang. Kurikulum yang sedang dikembangkan oleh 

pemerintah saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum 

yang dikembangkan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi, yang mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu.  

Adanya pembaharuan kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 

menyebabkan pemerintah mengeluarkan PP No. 32 Th. 2013 tentang perubahan 

atas PP No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan ini  

ditandai oleh empat elemen standar pendidikan dalam kurikulum. Empat standar 
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tersebut meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan 

standar penilaian.  

Perubahan yang terjadi pada standar kompetensi lulusan adalah peningkatan 

dan keseimbangan soft skills dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Semua mata pelajaran berkontribusi terhadap 

pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Domain sikap dibedakan 

menjadi sikap spiritual yang berkaitan dengan keagamaan, dan sikap sosial yang 

berkaitan dengan sosial masyarakat dan lingkungan alam.  

Perubahan pada standar isi adalah kompetensi yang semula diturunkan dari 

matapelajaran berubah menjadi matapelajaran dikembangkan dari kompetensi. 

Penetapan kompetensi kurikulum 2006 dilakukan berdasarkan mata pelajaran, 

sedangkan pada kurikulum 2013 kompetensi ditetapkan terlebih dahulu baru 

kemudian dimasukan ke dalam mata pelajaran yang sesuai dengan kompetensi 

tersebut. Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. 

Perubahan lain juga terlihat pada struktur kurikulum.  Jumlah mata 

pelajaran pada jenjang sekolah dasar yang semula berjumlah 10 disederhanakan 

menjadi 6 mata pelajaran. Penyederhanaan mata pelajaran dilakukan dengan cara 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke mata pelajaran lainnya. Untuk SD 

kelas rendah kompetensi mata pelajaran IPA diintegrasikan ke kompetensi mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Kompetensi mata pelajaran IPS 

diintegrasikan ke kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, dan 

Matematika.Muatan lokal yang berkenaan dengan seni, budaya, keterampilan dan 

bahasa daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, 

sedangkan muatan lokal yang berkenaan dengan olahraga serta permainan daerah 
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diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan (Permendikbud No. 57 Th. 2014).Selain itu terdapat pula penambahan 

jam pelajaran dalam satu minggu sebanyak 4 jam pelajaran pada masing-masing 

tingkatan kelas.  

Perubahan yang terdapat pada standar proses adalah proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang semula terfokus pada kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi, kinidilengkapi dengan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Proses pembelajaran dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan scientific dan tematik terpadu.  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dilakukan secara 

menyeluruh tanpa ada mata pelajaran yang terlihat. Pembelajaran tematik yang 

dilakukan di tingkat sekolah dasar didukung pendekatan scientific yang memuat 

unsur mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasi. Penggunaan langkah pembelajaran ini dapat mendidik siswa 

untuk memiliki rasa ingin tahu dan berpikir kritis.  

Berubahnya standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses 

pembelajaran menyebabkan berubah pula standar penilaian. Perubahan yang terjadi 

pada standar penilaian adalah adanya pergeseran dari penilaian yang semula 

terfokus pada kompetensi pengetahuan saja, menuju penilaian yang menuju 

penilaian yang mengukur semua kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK) 

(Permendikbud No. 66 Th. 2013). 

Berkaitan dengan perubahan pada empat standar nasional pendidikan 

tentang kurikulum, maka kesiapan guru menjadi sangat penting. Kesiapan 
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guruinilah yang nantinya menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013. 

Hal ini dikarenakan guru terlibat langsung dalam pelaksanaan kurikulum 2013.  

Pemerintah melakukan upaya untuk mempersiapkan guru dalam 

melaksanakan kurikulum 2013. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan pelatihan 

untuk guru yang dimulai pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Tahun 2014, 

mekanisme diklat guru dilakukan dengan cara melaksanakan pelatihan narasumber 

nasional di tingkat pusat. Kemudian, narasumber nasional melatih instruktur 

nasional yang terdiri dari guru SD di tingkat propinsi, dan guru SMP, SMA, SMK 

di tingkat regional. Instruktur nasional kemudian melatih guru sasaran yang berada 

di SD di kabupaten, dan guru SMP, SMA, SMK di kabupaten dan propinsi.  

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan 

guru, maka pemerintah berharap bahwa melalui pelatihan tersebut guru siap dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013. Setelah dilaksanakan pelatihan, maka 

pemerintah berharap guru selaku pendidik dapat mengubah pola pikir dan 

menerima kurikulum 2013 dengan baik, guru dapat membuat perencanaanproses 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, guru dapat melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan standar proses kurikulum 2013 dan guru dapat 

melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan standar penilaian 

kurikulum 2013. 

Hasil studi pendahuluan, menyatakan bahwa guru kelas II SDN Mojorejo 

01 masih mengalami sejumlah kebingungan. Guru masih kebingungan dalam 

mengimplementasikan pembelajaran. Guru menyatakan bahwa kesulitan untuk 

melakukan kegiatan menanya dan penilaian. Kesulitan dalam kegiatan menanya 

yang dialami guru adalah guru kesulitan dalam mengaktifkan siswa untuk bertanya, 
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sedangkan kesulitan dalam hal penilaian adalah penilaian yang mendetail dan 

rumit. Kesulitan ini terjadi karena kurikulum 2013 masih baru dan pelatihan yang 

diterima guru hanya satu kali dan dalam rentang waktu yang relatif singkat yaitu 

satu minggu. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan 

sebagai upaya untuk mengetahui kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

kurikulum 2013, karena guru adalah pendidik yang akan mengimplementasikan 

secara langsung kurikulum 2013. Pengetahuan tentang kesiapan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 dapat bermanfaat, sehingga 

pemerintah, sekolah, dan guru dapat bersama-sama mencari solusi untuk 

mempersiapkan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum 2013, 

sehingga tujuan dari perubahan kurikulum dapat tercapai. Berdasarkan uraian 

permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Kesiapan Guru Pada Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 

2013 di SDN Mojorejo 1 Kota Batu”. 

 

1.2 Identifikasi/Fokus Masalah 

Fokus penelitian ini adalah kesiapan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran kurikulum 2013. Terdapat enam komponen yang akan diteliti pada 

penelitian ini, yaitu tanggung jawab, fleksibilitas, kemampuan, komunikasi, 

pandangan diri sendiri, dan kesehatan dan keselamatan. Enam komponen tersebut 

diambil dari Brady (2010). Enam komponen tersebut dipilih sebagai fokus 

penelitian karena enam komponen tersebut dinilai paling mewakili kesiapan yang 
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harus dimiliki oleh seorang guru, sehingga guru siap dalam melaksanakan 

pembelajaran kurikulum 2013. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana kesiapan guru SDN Mojorejo 01 pada pelaksanaan pembelajaran 

kurikulum 2013?  

2) Apa sajakah kendala yang dihadapi guru SDN Mojorejo 01 dalam 

mempersiapkan diri pada pelaksanaan kurikulum 2013? 

3) Bagaimana upaya guru SDN Mojorejo 01 dalam mempersiapkan diri 

melaksanakan kurikulum 2013? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1) Mendeskripsikan kesiapan guru pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum 

2013 

2) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru SDN Mojorejo 01 dalam 

mempersiapkan diri melaksanakan kurikulum 2013 

3) Mendeskripsikan upaya guru SDN Mojorejo 01 dalam mempersiapkan diri 

melaksanakan kurikulum 2013 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Manfaat teoritik yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai bahan 
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informasi dan pengetahuan tentang kesiapan guru pada pelaksanaan kurikulum 

2013. Adapun manfaat praktis sebagai berikut: 

1) Bagi guru adalah sebagai evaluasi untuk kedepannya dapat meningkatkan 

kualitas dan kesiapan pada proses pembelajaran kurikulum 2013 

2) Bagi peneliti adalah sebagai bahan referensi sehingga dapat menjadi bahan 

acuan atau dasar penelitian lanjutan mengenai kesiapan guru pada pelaksanaan 

kurikulum 2013 

 

1.6 Penegasan Istilah 

1) Kesiapan Guru 

Kesiapan adalah suatu kemampuan dan kondisi yang dimiliki guru untuk 

dapat melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. 

Kemampuan dan kondisi guru tersebut meliputi tanggung jawab, fleksibilitas, 

keahlian dalam perencanaan pembelajaran, komunikasi, pandangan terhadap diri 

sendiri dan kesehatan 

2) Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dilakukan 

guru agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang diajarkan. Pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013. 

 


