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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk melakukan proses pembelajaran 

bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diterapkan di suatu 

negara. Pendidikan tidak terlepas dari Kurikulum pendidikan yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. 

Kurikulum  yang dipakai saat ini, mengacu pada Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum dan pendidikan 

merupakan dua konsep yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum 

membahas mengenai pengembangan kurikulum. Kurikulum dan Pendidikan 

bagaikan dua keping uang, antara yang satu dengan yang lainnya saling 

berhubungan dan tak bisa terpisahkan (Hamalik, 2013). 

Kehidupan suatu negara pendidikan memegang peran yang amat 

penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena 

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia. Perwujudan masyarakat yang berkualitas 

menjadi tanggungjawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta 

didik menjadi subjek yang makin berperan dalam menampilkan keunggulan 

dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Hal tersebut diperlukan, terutama untuk mengantisipasi era 

kesejagatan, khususnya globalisasi pasar bebas di lingkungan negara-negara 
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ASEAN, seperti AFTA (Asean Free Trade Area), maupun di kawasan negara-

negara Asia Pasifik (APEC) (Mulyasa, 2014). 

Mempersiapkan lulusan pendidikan yang memasuki era globalisasi 

yang penuh tantangan dan ketidakpastian diperlukan pendidikan yang 

dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Untuk kepentingan 

tersebut pemerintah memprogramkan Kurikulum 2013 yaitu Kurikulum yang 

dapat menghasilkan Insan Indonesia yang Produktif, Kreatif, Inovatif, Afektif 

melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Salah satu perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Kurikulum 

2013, adalah dengan meringkas jumlah mata pelajaran dan menambah jam 

belajar. Dengan begitu diharapkan agar para siswa akan lebih fokus, lebih 

mendalami dan memahami terhadap suatu bidang studi atau mata pelajaran 

yang diberikan (Kemendikbud, 2013). 

Pemegang peranan penting dalam penerapan kurikulum adalah guru. 

Guru sebagai tenaga pendidik yang berurusan langsung dengan peserta didik 

untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum yang telah 

ditetapkan. Menurut Fathurrohman “Guru adalah ujung tombak dalam proses 

belajar mengajar”. Karena gurulah yang berinteraksi langsung dengan siswa di 

dalam kelas. Gurulah yang memegang peranan penting dalam membuat siswa 

mengerti dan paham mengenai matapelajaran yang diajarkan”. Guru disetiap 

jenjang pendidikan baik pendidikan dari dasar sampai menengah, memberikan 

pengalaman belajar pada siswa berdasarkan pada kurikulum yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah dan mengembangkan sendiri dalam pembelajaran. 
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Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, MA 

menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung langkah Kemdikbud 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui perubahan Kurikulum. 

Muhammadiyah akan melaksanakan Kurikulum itu dengan memperkuat, 

memperkaya dan memperkecil resiko kelemahan Kurikulum yang ada. 

Kebijakan yang diambil oleh Kemdikbud dalam memperbaiki mutu generasi 

bangsa melalui pendidikan tersebut sejalan dengan semangat yang diusung 

oleh Muhammadiyah. Untuk itu, perubahan Kurikulum yang bertujuan 

memajukan anak bangsa ini memperoleh dukungan penuh (Kompas, 2013). 

Kesiapan guru lebih penting daripada pengembangan Kurikulum 2013. 

Kenapa guru menjadi penting? Kurikulum boleh berganti, tetapi guru yang 

akan menentukan apakah guru mau menggunakan Kurikulum itu atau tidak. 

Paling tidak, kenyataan selama ini secara empiris membuktikan bahwa guru 

yang menentukan, guru yang menjadi aktor utama implementasi kurikulum. 

Faktor keberhasilan penerapan Kurikulum 2013 adalah kesiapan guru. Karena 

peran guru adalah orang yang mengimplementasikan Kurikulum dalam satuan 

pendidikan. Bila guru tidak bisa mendalami Kurikulum yang berlaku, maka 

tujuan pendidikan yang diinginkan tidak akan tercapai. 

Latar belakang di atas peneliti ingin meneliti tentang “Analisis 

Kesiapan Guru IPA SMP Muhammadiyah dalam Menerapkan 

Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 di Kota Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti menetapkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Persiapan guru IPA SMP Muhammadiyah dalam menerapkan  

pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 di Kota Malang. 

a. Bagaimana persepsi guru IPA SMP Muhammadiyah terhadap 

Kurikulum 2013? 

b. Apa saja hambatan yang dihadapi guru IPA SMP Muhammadiyah 

dalam menerapkan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 di Kota 

Malang? 

c. Apa solusi guru IPA SMP Muhammadiyah menghadapi hambatan 

dalam menerapkan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 di Kota 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Penelitian ini bertujuan:  

1. Mengetahui persiapan guru IPA SMP Muhammadiyah dalam menerapkan 

pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 di Kota Malang. 

a. Mengetahui persepsi guru IPA SMP Muhammadiyah terhadap 

Kurikulum 2013. 

b. Mengetahui hambatan yang dihadapi guru IPA SMP Muhammadiyah 

dalam menerapkan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 di Kota 

Malang. 
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c. Mengetahui solusi guru IPA SMP Muhammadiyah menghadapi 

hambatan dalam menerapkan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 

di Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat praktis: 

 Mengetahui pengetahuan tentang kesiapan guru IPA SMP Muhammadiyah 

dalam menerapkan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 

 Memberikan wawasan baru tentang Kurikulum 2013 kepada semua tenaga 

pengajar 

 Memberikan informasi kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 

Malang tentang kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis 

Kurikulum 2013 

Manfaat teoritis: 

Menambah pengetahuan lebih tentang perubahan kurikulum 

pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang sekarang diubah 

menjadi kurikulum 2013, serta dapat memperbanyak informasi kepada tenaga 

pengajar tentang mutu pendidikan yang ada di Indonesia. 

E. Batasan Masalah 

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari penafsiran yang salah 

pada penelitian, maka Kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran 

berbasis Kurikulum 2013 yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu: 
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a. Persepsi 

Persepsi guru mengenai perubahan pada Kurikulum 2013 seperti 

Pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013, pemahaman guru terhadap 

struktur Kurikulum 2013, pemahaman guru terhadap strategi pembelajaran 

dan pemahaman terhadap sistem penilaian dalam Kurikulum 2013. 

b. Hambatan yang dihadapi oleh guru IPA dalam menerapkan pembelajaran 

berbasis Kurikulum 2013. 

c. Solusi guru IPA dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam 

menerapkan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. 

F. Definisi Istilah 

1. Kesiapan adalah keadaan maupun kemampuan yang telah dimiliki 

seseorang sebelum melakukan sesuatu yang tertentu (Hendro Widodo, 

2005: 42). Kesiapan guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan guru IPA SMP dalam menerapkan Kurikulum 2013. 

2. Guru IPA adalah salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar 

dan memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran 

IPA, karena fungsi utama guru adalah merancang, mengelola, 

melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. 

3. Kurikulum 2013 adalah rancangan pembelajaran yang didesain untuk 

mengembangkan potensi peserta didik, bertujuan untuk mewujudkan 

generasi bangsa Indonesia yang bermartabat, beradab, berbudaya, 

berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 


