
 

1 
 

 BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan sebuah 

peradaban bangsa yang bermartabat, berpengetahuan dan berketerampilan, 

sehingga dapat mencetak generasi bangsa yang madani. “Pendidikan nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”, (UU. 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 2:3). Pendidikan di 

Indonesia memiliki fungsi dan tujuan khusus yang terangkum dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang 

berbunyi:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 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.” (2009:6) 

 

Tujuan dari pendidikan nasional dapat tercapai dengan usaha dan dukungan 

dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah 

membuat seperangkat rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang disebut kurikulum. “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”, (UU. Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas pasal 1 ayat 19; 
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2009:4). Kurikulum menjadi bahan pengalaman bagi siswa termasuk hubungan 

antara guru dan murid, metode mengajar dan cara mengevaluasi di bawah 

tanggung jawab sekolah. Miel dalam Kunandar (2009:123) menyatakan bahwa 

“kurikulum adalah segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pendidikan 

yang diperoleh anak di sekolah”. Seiring dengan berjalannya waktu, maka 

kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan untuk 

masa yang akan datang. Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka tahun 

1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 

1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan sekarang sedang diuji coba 

Kurikulum 2013. Menurut Hidayat (2013:1), perubahan tersebut merupakan 

konsekuensi dan implikasi dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, 

ekonomi dan perkembangan iptek. 

Pemegang peranan penting dalam penerapan kurikulum adalah guru. Guru 

sebagai tenaga pendidik yang berurusan langsung dengan para siswa untuk 

melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Menurut 

Fathurrohman dan Suryana (2012:13), “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 dasar maupun menengah, memberikan 

pengalaman belajar pada siswa berdasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah dan mengembangkan sendiri dalam pembelajaran. 

Pada Tahun Ajaran 2013/2014, Kemendikbud membuat kebijakan baru untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan mengembangkan KTSP 
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(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) menjadi Kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kelemahan pada KTSP. Di samping 

itu, terdapat tantangan baik tantangan internal maupun tantangan eksternal yang 

harus dihadapi oleh masyarakat pendidikan di Indonesia. Dalam Permendikbud 

Nomor  67 Tahun 2013(2013:1-2) dijelaskan bahwa tantangan internal antara lain 

terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang 

mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal yang lain 

berkaitan dengan upaya mengoptimalkan sumberdaya manusia usia produktif 

yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak 

menjadi beban. Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 (2013:2) menjelaskan 

beberapa tantangan eksternal yang harus dihadapi antara lain berkaitan dengan 

arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, 

kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan 

perkembangan pendidikan di tingkat internasional. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang memfokuskan pada pembelajaran 

tematik integratif, dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. 

Kurikulum 2013 menekankan pada siswa untuk mencari tahu berdasarkan 

berbagai sumber observasi, selain itu para siswa diajarkan untuk memecahkan 

masalah bersama dengan teman atau dengan kata lain siswa belajar secara 

kooperatif (belajar kelompok). Dalam menerapkan  Kurikulum 2013 guru dituntut 

untuk kreatif dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar, guru menggunakan 
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pendekatan yang sesuai dengan rumusan Kurikulum dan didukung dengan 

penggunaan metode dan media belajar yang bervariasi sesuai dengan kondisi 

sekolah dan karakteristik siswa. Kemendikbud mengatakan “Kurikulum 2013 bisa 

menghasilkan insan Indonesia yang produktif kreatif, inovatif, afektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut dibutuhkan proses pembelajaran yang mendukung 

kreativitas”, (Koran Pendidikan, edisi 472 17-23 Juli 2013:2).  

Namun, terdapat beberapa kesulitan dalam menerapkan Kurikulum baru. 

Perubahan sejatinya tidak dapat dengan mudah diterima masyarakat pendidikan 

secara keseluruhan. Membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam 

memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dibutuhkan 

kesiapan dari sekolah maupun dari tenaga pendidik dalam menerapkan Kurikulum 

baru. Muzamiroh (2013:87) menjelaskan bahwa “pembaharuan kurikulum sering 

pula memerlukan biaya yang lebih banyak untuk fasilitas dan alat-alat pendidikan 

baru, yang selalu tidak dapat dipenuhi. Tak jarang pula pembaharuan ditentang 

oleh mereka yang ingin berpegang pada yang sudah lazim dilakukan atau kurang 

percaya akan yang baru sebelum terbukti kelebihannya”. 

Hal senada diungkapkan oleh beberapa kalangan praktisi pendidikan. Salah 

satunya diungkapkan oleh Anggota MPR dan DPR RI Reni marlinawati dalam 

artikel Koran Pendidikan Edisi 461 (2013:5) menjelaskan bahwa “Kurikulum 

2013 tak layak diaplikasikan, hal tersebut karena rumusan Kurikulum 2013tidak 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak melalui kajian 

penelitian, kecuali itu, masalah anggaran juga menjadi penyebab kenapa DPR 

belum menyetujuinya. Pergeseran anggaran yang diajukan sangat besar, mulai 
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awal Rp 600 Miliyar bergeser menjadi Rp 1,1 Triliun dan kini mencapai Rp 1,4 

Triliun”. Beberapa pendapat terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat dilihat 

pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Pendapat Praktisi Pendidikan terhadap Kurikulum 2013 

Pihak Pro Pihak Kontra 

Dalam artikel yang ditulis oleh Fathani 

(2013:21), Lie menyatakan “sikap dua 

kutub yang berbeda. Sikap positif dan 

dukungan terhadap rencana pemberlakuan 

kurikulum 2013 dilandasi pemikiran 

bahwa memang perubahan kurikulum 

sudah selayaknya dilakukan untuk 

merespon transformasi zaman dan 

kebutuhan abad 21. Harapannya sekolah 

bisa menyiapkan peserta didik menjadi 

pribadi yang berkarakter mulia serta punya 

pengetahuan dan keterampilan yang 

relevan untuk bisa berpartisipasi dan 

berkontribusi di masyarakat abad ke-21”. 

(Koran Pendidikan edisi 469/ 22 Juni- 2 

Juli 2013:21) 

 

1. Diungkapkan oleh Anggota MPR dan 

DPR RI Komisi 10, Reni Marlinawati 

saat menjadi pembicara dalam 

sosialisasi empat pilar kehidupan 

berbangsa dan bernegara di UM senin 

22/4 

“Kurikulum 2013 tak layak  

diaplikasikan, hal tersebut karena  

rumusan kurikulum 2013 tidak dapat  

dipertanggungjawabkan secara  

ilmiah karena tidak melalui kajian  

penelitian” 

“kecuali itu, masalah anggaran juga  

menjadi penyebab kenapa DPR  

belum menyetujuinya. Pergeseran  

anggaran yang diajukan sangat  

besar, mulai awal Rp 600 Miliyar  

bergeser menjadi Rp 1,1 Triliun dan  

kini mencapai Rp 1,4 Triliun”.  

(Koran Pendidikan edisi 461/ 1-7  

Mei 2013:5) 

2. “Dinas pendidikan Kota Batu pesimis 

bisa menjalankan kurikulum baru 

tersebut dengan baik. Diungkap oleh 

Kepala Dinas Pendidikan Budi 

Santoso pihaknya meragukan 

kemampuan pendidik sebagai 

pelaksana. Sebab dibutuhkan pelatihan 

mendalam bagi pendidik, untuk 

memahami kurikulum tersebut. lebih 

penting lagi dibutuhkan perubahan 

pola pikir pendidik dalam proses 

pembelajaran”. (Koran pendidikan 

edisi 471/ 10-16 Juli 2013: 9)  

 

Penerapan Kurikulum 2013 belum merata pada sekolah dasar di Indonesia. 

Pemerintah menentukan beberapa sekolah dasar yang menjadi sekolah sasaran 

dalam uji coba penerapan Kurikulum 2013. Berdasarkan data pada Sistem 

Elektronik Pemantauan Implementasi Kurikulum 2013 (Sistem EPIK) dari 33 
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Provinsi di Indonesia,  sekolah dasar yang ditunjuk untuk menjadi sekolah sasaran 

penerapan Kurikulum 2013 berjumlah 2.862 sekolah dasar. Untuk sekolah dasar 

sasaran yang berada di Provinsi Jawa Timur berjumlah 469 sekolah dasar. 

Berdasarkan informasi dari Koran Pendidikan Edisi 472 (2013:2), dari 197 

sekolah dasar negeri di Kota Malang hanya 12 atau 6,1% sekolah dasar negeri 

yang menjadi sekolah sasaran (pilot project) . Tidak menutup kemungkinan bagi 

sekolah nonsasaran untuk menerapkan Kurikulum 2013 secara mandiri. Dalam 

Koran Pendidikan edisi 472 (2013:3) mengungkapkan bahwa “kemendikbud 

membuka peluang bagi sekolah yang tidak termasuk sekolah sasaran untuk 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara mandiri dibawah koordinasi 

dispendik setempat”. Dengan adanya peluang tersebut maka dinas pendidikan 

kota malang membuat kesepakatan untuk menerapkan Kurikulum 2013 pada 

seluruh sekolah di Kota Malang. Hal tersebut diungkapkan oleh Syairwan dalam 

artikel (2013) bahwa “dinas pendidikan (Dindik) Kota Malang telah sepakat, jika 

seluruh sekolah di Malang Kota akan menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun 

ajaran baru ini”. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk mengetahui bagaimana persepsi dan sikap guru sekolah dasar di Kota 

Malang terhadap implementasi Kurikulum 2013. Peneliti mencoba untuk 

menggali informasi dari guru sekolah dasar negeri se-Kecamatan Klojen Kota 

Malang terkait dengan implementasi Kurikulum 2013. 

B. Identifikasi Masalah 

Masalah yang terjadi adalah adanya pihak yang mendukung dan pihak yang 

menolak implementasi Kurikulum 2013. Pihak kontra menolak diterapkannya 

Kurikulum 2013 pada tahun ini karena anggaran dana terlalu besar, tenaga 
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pendidik belum siap untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 dan karena 

belum ada kajian penelitian terhadap rumusan Kurikulum 2013. Karena masalah 

tersebut maka penerapan Kurikulum 2013 belum merata. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki beberapa batasan pada persepsi dan sikap yang 

dimiliki oleh guru sekolah dasar. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi 

(a) tanggapan guru mengenai Kurikulum 2013; (b) pemahaman guru mengenai 

Kurikulum 2013; (c) kesiapan guru terhadap Kurikulum 2013. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah 

dikemukakan, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana persepsi guru sekolah dasar negeri terhadap implementasi 

Kurikulum 2013 di Kecamatan Klojen? 

2. Bagaimana sikap guru sekolah dasar negeri terhadap implementasi Kurikulum 

2013 di Kecamatan Klojen? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk, 

1. Mengetahui persepsi guru sekolah dasar negeri terhadap implementasi 

Kurikulum 2013 di Kecamatan Klojen. 

2. Mengetahui sikap guru sekolah dasar negeri terhadap implementasi 

Kurikulum 2013 di Kecamatan Klojen. 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Bagi penentu kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

dalam sosialisasi kurikulum baru. 

2. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan sebuah tambahan pengetahuan 

mengenai kurikulum yang baru. 

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian dapat digunakan sebagi referensi dalam 

melakukan penelitian yang sejenis. 


