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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada perkembangan zaman saat ini, persaingan begitu tampak dalam 

kehidupan manusia. Dalam rangka menghadapi persaingan itu, manusia harus 

memiliki kemampuan dan keahlian yang mereka peroleh melalui pendidikan. 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Mewujudkan tujuan pendidikan tersebut tidak terlepas dari kurikulum 

pendidikan (Fadillah, 2014: 13). 

Kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah 

pendidikan. Berhasil dan tidaknya suatu pendidikan sangat bergantung dengan 

kurikulum yang digunakan. Kurikulum adalah ujung tombak bagi terlaksananya 

kegiatan pendidikan. 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 (Permendikbud, 2013: 1). 

Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan 

secara dinamis. Perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 tidak hanya  
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perampingan mata pelajaran semata, tetapi juga harus mampu menjawab 

tantangan perubahan dan perkembangan zaman (Hidayat, 2013: 111-112). 

Penjelasaan UU No. 20 Tahun 2003, bagian umum: antara lain ditegaskan 

bahwa salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional adalah 

pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Penjelasan Pasal 

35, UU No. 20 Tahun 2003; menyatakan kompetensi lulusan merupakan 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pegetahuan, dan 

keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Kurikulum 

2013 melanjutkan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah 

dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara terpadu. 

Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk 

meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skills dan hard skills yang 

berupa sikap, keterampilan dan pengetahuan (Fadillah, 2014: 16). Sejalan dengan 

amanat UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35 yang menjelaskan bahwa kompetensi 

lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati. Sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi 

yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sikap dan keterampilan lebih 

menjadi prioritas utama dibandingkan pengetahuan. Meskipun demikian, 

harapannya ketiga kemampuan tersebut dapat berjalan seimbang dan beriringan 

sehingga pencapaian pembelajaran dapat berhasil dengan maksimal.  
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Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud, 2013: 

4). Melihat tujuan Kurikulum 2013 tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah 

berusaha meningkatkan hard skills dan soft skills peserta didik secara seimbang 

dan berkelanjutan sebagai modal pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal 

ini tampak dengan terintegrasikannya nilai-nilai karakter ke dalam proses 

pembelajaran. Pendekatan dan strategi pembelajaran yang digunakan dengan 

memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengonstruksi pengetahuan  baru 

berdasarkan pengalaman belajar yang diperolehnya dari kelas, lingkungan 

sekolah, dan masyarakat. Kurikulum 2013 menjadi salah satu solusi menghadapi 

perubahan zaman yang kelak akan mengutamakan kompetensi yang disinergikan 

dengan nilai-nilai karakter. 

Pelaksanaan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar diharapkan guru mampu 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

tema yang berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia, guru mampu 

melakukan proses pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dan 

melaksanakan penilaian pembelajaran dengan tiga penilaian yaitu penilaian sikap, 

pengetahuan,dan keterampilan yang berbentuk deskripsi bukan bilangan. Guru 

diharapkan menjadi seseorang yang melakukan fasilitasi terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan,  kecakapan siswa dan menekankan peran aktif siswa dalam 

proses pembelajaran dan pengembangan diri.  

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti di Lingkungan 

Kota Malang kelas IV SDN Purwantoro 1 Malang, SDN Purwantoro 2 Malang 
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dan SDN Purwantoro 3 Malang Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tanggal 

5-6 Desember 2014, melalui wawancara dengan guru kelas IV diketahui diketiga 

SD tersebut telah menerapkan Kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 2013/ 2014 dan 

pelaksanaan kurikulum 2013 di SDN Purwantoro 1 Malang, dilaksanakan karena 

mengikuti perintah atasan dan pelaksanaannya yang masih banyak kesulitan 

terutama guru, diantaranya banyak guru yang mengeluh beratnya sistem penilaian 

untuk siswa-siswanya sehingga guru diberatkan pada administrasi. Begitu juga 

halnya yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan guru SDN Purwantoro 

2 Malang menyatakan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 dirasakan masih belum 

maksimal karena masih dalam taraf implementasi dan dalam pelaksanaan masih 

banyak kendala dan penyesuaian. Dari hasil wawancara dengan guru SDN 

Purwantoro 3 Malang diperoleh hasil pelaksanaan kurikulum 2013 dirasakan 

belum cocok dan membingungkan guru, karena materinya tidak seperti kurikulum 

sebelumnya. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan kurikulum 2013 dirasakan, masih banyak kesulitan dan problematika 

di dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

meneliti “Problematika Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada kelas IV di 

Lingkungan SD Kota Malang Gugus 2 Kecamatan Blimbing”.  

 

B. Rumusan Masalah 

             Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimanakah problematika pelaksanaan kurikulum 2013 pada kelas IV di 

Lingkungan SD Kota Malang Gugus 2 Kecamatan Blimbing ? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi problematika 

pelaksanaan kurikulum 2013 pada kelas IV di Lingkungan SD Kota Malang 

Gugus 2 Kecamatan Blimbing ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan problematika pelaksanaan kurikulum 2013 pada kelas IV di 

Lingkungan SD Kota Malang Gugus 2 Kecamatan Blimbing. 

2. Mendekripsikan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi problematika 

pelaksanaan kurikulum 2013 pada kelas IV di Lingkungan SD Kota Malang 

Gugus 2 Kecamatan Blimbing. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Berikut penjabaran keduanya. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta 

bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam 

pelaksanakan kurikulum 2013  khususnya di jenjang SD dan dapat 

memberikan masukan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan 
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profesionalisme guru, perbaikan proses pembelajaran dan pembinaan sikap 

peserta didik dalam dunia pendidikan Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a) Kepala Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk memberikan 

kebijakan karena kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

b) Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan 

membantu guru dalam melaksanakan program pembelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013 dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

c) Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang 

pendidikan sekolah dasar sebagai calon guru yang berkualitas dimasa depan 

dan berbermanfaat sebagai pedoman dan pembanding dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 

E. Batasan Penelitian 

 Batasan penelitian terfokus pada problematika pelaksanaan Kurikulum 

2013 dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika pelaksanaan 

kurikulum 2013. Untuk membatasi agar penulis tidak terlalu luas dalam 

pembahasannya yang dapat menjadikan penelitian tidak valid. Oleh karena itu 

peneliti memberi batasan permasalahan ini pada pelaksanaan pembelajaran dalam 
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Kurikulum 2013 Kelas IV Semester 1 di SDN Purwantoro 1 Malang, SDN 

Purwantoro 2 Malang dan SDN Purwantoro 3 Malang. 

 

F. Definisi Istilah 

 Pada penelitian ini agar permasalahan tidak meluas, maka perlu adanya 

definisi istilah, yaitu sebagai berikut. 

1. Problematika 

  Problematika adalah permasalahan yang menggangu, menghambat dan 

mempersulit bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan (Arifin, 

2011: 179-180). 

2. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk 

meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skills dan hard skills yang 

berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan (Fadlillah, 2014: 16). 

  

  


