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ABSTRAK 

Arumsari, Dyah Pawitra.2016. Implementasi Kurikulum 2013 di Kelas VIII 
Tunagrahita SLB Negeri Banjarnegara. Skripsi. Jurusan Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan . Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Drs. Sukirman, M.Si dan Drs. Suripto, M.Si. 

Kata Kunci: Implementas, Kurikulum 2013 , SLB, Tunagrahita 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Kurikulum 2013 

kelas VIII Tunagrahita di SLB Negeri Banjarnegara dilihat dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, dan kendala yang dihadapi guru 

dalam implementasi kurikulum 2013 di kelas VIII tunagrahita. Jenis penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif . Pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisis 

meliputi tiga prosedur yaitu: (1) reduksi, (2) penyajian data; (3) penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan 

pembelajaran di kelas VIII tunagrahita guru sudah menyiapkan RPP, media, dan 

metode pembelajaran di setiap pertemuan dan juga sudah membuat perencanaan 

kelengkapan administrasi diawal semester. (2) Pelaksanaan pembelajaran di kelas 

VIII tunagrahita sudah dilaksanakan secara runtut. Namun guru masih mengalami 

kesulitan menggunakan pendekatan tematik, sedangkan pendekatan saintifik 

sudah diterapkan walaupun kurang maksimal karena faktor keterbatasan 

kemampuan siswa tunagrahita. (3) Evaluasi pembelajaran di kelas VIII 

tunagrahita dilakukan dengan menggunakan penilaian autentik yang meliputi 

penilaian sikap dengan cara melakukan pengamatan kepada peserta didik, 

penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara pemberian pertanyaan secara lisan 

dan menilai dari ulangan harian, UTS dan ujian semester supaya guru dapat 

mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. 

Selanjutnya penilaian keterampilan peserta didik guru menilai dari hasil 

keterampilan siswa dan tugas menceritakan di depan kelas setelah diberi contoh 

terlebih dahulu oleh guru. (4) Kendala dalam implementasi kurikulum 2013 kelas 

VIII tunagrahita di SLB Negeri Banjarnegara antara lain adalah kurangnya buku 

sumber pegangan guru dalam pembelajaran, selain hal tersebut dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas VIII tunagrahita memiliki kendala. Kendala tersebut 

disebabkan oleh kurangnya kemampuan siswa yang tidak bisa dipaksakan 

dikarenakan rendahnya IQ pada siswa tunagrahita. Saran dalam penelitian ini 

adalah : (1) Berdasarkan penelitian ini hendaknya kepala sekolah dan pihak-pihak 

terkait seperti dinas pendidikan perlu mengadakan pelatihan yang diberika kepada 

guru secara menyeluruh sehingga dalam penyusunan renecana pelaksanaan 

pelmebelajaran guru tidak banyak mengalami kendala.(2) Guru hendaknya bisa 

lebih aktif dalam mencari informasi yang berkaitan dengan kurikulum 2013 

khusunya pendekan tematik untuk anak berkebutuhan khusus.(3) Dinas 

pendidikan hendaknya mampu mengambil kebijakan untuk memberikan pelatihan 

secara signifikan kepada guru agar pemahaman guru lebih baik tentang 

implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran.(4) Pihak sekolah 

hendaknya menyediakan buku serta media pembelajaran yang lebih lengkap. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi manusia secara umum. 

Semua warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan tanpa 

terkecuali untuk anak berkelainan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

program pendidikan khusus. Sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

23 disebutkan bahwa pendidikan khusus (anak luar biasa) merupakan 

pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, 

(dalam Efendi, 2006:1). Pasal tersebut dapat dijadikan landasan bagi anak 

berkebutuhan khusus karena dengan adanya Undang-Undang akan 

memberikan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus bahwa semua 

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dengan 

adanya sekolah khusus (SLB), pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus 

akan lebih maksimal karena peserta didik yang mempunyai karakteristik 

khusus seperti tunagrahita, tunarungu, tunanetra, dan tunawicara akan 

bergabung dalam satu kelompok belajar. Khusunya di Indonesia anak 

tunagrahita adalah anak yang memiliki IQ 70 ke bawah. Jumlah 

penyandang tunagrahita 2,3%. Atau 1,92% anak usia sekolah 

menyandangan tunagrahita dengan perbandingan laki-laki 60% dan 
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perempuan 40% atau 3:2. Pada Data Pokok Sekolah Luar Biasa 

terlihat dari kelompok usia sekolah, jumlah penduduk di Indonesia yang 

menyandang kelainan adalah 48.100.548 orang, jadi estimasi jumlah 

penduduk di Indonesia yang menyandang tunagrahita adalah 2% x 

48.100.548 orang = 962.011 orang. 

Pendidikan di Indonesia sekarang ini juga semakin pesat hal ini di 

tandai dengan berubahnya kurikulum 2013 disekolah. Kurikulum 2013 

merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang 

telah dirintis tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu diteruskan dengan 

kurikulum 2006 (KTSP) (Kurniasih dan Sani, 2014:32). Pada awal tahun 

2014 tahun ajaran 2014/2015 Kurikulum 2013 serentak diberlakukan di 

semua jenjang sekolah baik sekolah biasa maupun luar biasa, mulai dasar 

hingga menengah. 

Inti dari Kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan 

tematik-integratif. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran menjadi 

satu tema sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada 

siswa. Perubahan Kurikulum 2013 harus disikapi, diantisipasi dan 

dipahami oleh berbagai pihak, karena kurikulum merupakan jembatan dan 

jantungnya pendidikan yang akan menentukan kualiatas pendidikan di 

Indonesia.  

Perubahan kurikulum ini  terkesan dipaksakan dan sontak membuat 

kaget sekolah- sekolah yang ada di Indonesia, terutama para pelaksana 
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pendidik yaitu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan peserta didik. 

Kesan dipaksakan sangat melekat pada Kurikulum 2013, karena tidak 

semua sekolah siap untuk melaksanakan kurikulum 2013, masalah yang 

timbul diantaranya pelatihan kurikulum 2013 belum merata diberikan 

kepada seluruh guru yang ada di Indonesia, hanya beberapa guru saja 

dalam satu sekolah yang mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 itupun 

mengenai Kurikulum 2013 secara umum. Tujuan dari perubahan 

Kurikulum 2013 untuk  mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia 

(Kemendikbud, 2013).  

Penerapan kurikulum 2013 di Indonesia pada seluruh sekolah formal 

diterapkan tahun 2014 begitu juga penerapan di Sekolah Luar Biasa. 

Dalam pendidikan tidak  membedakan anak yang memiliki IQ rendah pada 

kecacatan tunagrahita ataupun anak normal semua mendapatkan 

pendidikan dan kurikulum yang sama. Seperti pada Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban 

pemerintah dan pemerintah daerah sebagai berikut : 

Berdasarkan pasal 11 ayat 1 : 

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan 

kemudahan, serta menjamin terselenggarakanya pendidikan yang 

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”

          Berdasarkan pasal 11 ayat 2 : 
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“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin 

tersediannya dana guna terselenggarannya pendidikan bagi setiap 

warga negara yang berusia 7-15 tahun”

Undang-undang diatas menunjukan bahwa semua anak usia sekolah 

harus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, serta pendidikan 

untuk semua (education for all) termasuk pendidikan untuk anak 

tunagrahita yang memiliki IQ di bawah rata-rata juga wajib mendapat 

pendidikan yang layak. 

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, terdapat satu Sekolah 

Luar Biasa (SLB) di Banjarnegara dan  menggunakan Kurikulum 2013

yaitu SLB Negeri Banjarnegara. Di SLB Negeri Banjarnegara memberikan 

pelayanan pendidikan untuk penyandang tunagrahita mulai dari jenjang 

SD, SMP, dan SMA. Hasil observasi awal menyatakan bahwa pelaksanaan 

Kurikulum 2013 di SLB Negeri Banjarnegara terdapat beberapa masalah 

yang dihadapi oleh guru yakni belum semua guru di SLB Negeri 

Banjarnegara mengikuti penataran Kurikulum 2013, guru kelas VIII 

tunagrahita di SLB Negeri Banjarnegara bukan dari lulusan sarjana 

Pendidikan Luar Biasa dan buku untuk pembelajaran di kelas VIII 

tunagrahita masih sangat kurang sehingga guru harus lebih kreatif dalam 

mengajarkan anak didik sesuai tema dan rancangan pembelajaran yang ada 

karena kadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan siswa 

seperti anak tunagrahita yang kemampuanya terbatas. Selain itu 

implementasi 2013 di Sekolah Luar Biasa untuk anak tunagrahita tersebut 

tentu berbeda dengan implementasi kurikulum di sekolah pada umumnya. 
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Dalam pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 dibutuhkan pemahaman 

dan kreatifitas yang lebih untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Kurikulum 2013 di 

Kelas VIII Tunagrahita SLB Negeri Banjarnegara”, mulai dari proses 

perencananaa penyusunan RPP Kurikulum 2013, pelaksanaan 

pembelajaran Kurikulum 2013, evaluasi hasil belajar dan kendala-kendala 

yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di SLB 

Negeri Banjarnegara. 

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi pokok masalah yang masih bersifat umum, 

dalam fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi kurikulum 2013 di 

kelas VIII tunagraita meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan 

kendala yang dihadapi guru kelas VIII. Fokus penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang mendalam, terarah, dan sistematis mengenai 

Implementasi Kurikulum 2013 di kelas VIII Tunagrahita SLB Negeri 

Banjarnegara. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat 

dikaji adalah: 

1) Bagaimana perencanaan pembelajaran Kurikulum 2013 di kelas VIII 

tunagrahita SLB Negeri Banjarnegara? 



6 
 

 

2) Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Kurikulm 2013 di 

kelas VIII tunagrahita SLB Negeri Banjarnegara? 

3) Bagaimana evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 di kelas VIII 

tunagrahita  SLB Negeri Banjarnegara? 

4) Bagaimana kendala yang dihadapi guru kelas VIII tunagrahita dalam 

implementasi Kurikulum 2013 di SLB Negeri Banjarnegara?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

yaitu : 

1) Untuk mengetahui proses perencanaan pembelajaran pada siswa 

tunagrahita kelas VIII di SLB Negeri Banjarnegara  

2) Untuk mengetahui proses pelaksanaan pada siswa tunagrahita kelas 

VIII di SLB Negeri Banjarnegara  

3)  Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran pada siswa tunagrahita 

kelas VIII di SLB Negeri Banjarnegara  

4) Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi guru kelas VIII dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 di SLB Negeri Banjarnegara. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni 

sebagai berikut : 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pendidikan dan menambah wawasan penerapan 

kurikulum 2013 di Sekolah Luar Biasa. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Secara praktis, penelitian dapat memberikan pemahaman dan 

gambaran baru bagi peneliti tentang bagaimana implementasi kurikulum 

2013 di kelas VIII tunagrahita SLB Negeri Banjarnegara. 

b) Bagi SLB Negeri Banjarnegara 

Hasil penelitian nantinya dapat digunakan sekolah sebagai bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 selanjutnya. 

1.6 Penegasan Istilah  

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu 

diberikan batasan pengertian dan penegasan istilah. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan makna yang jelas, tegas, dan memperoleh kesatuan 

penelitian dalam memahami judul penelitian. 

1.6.1 Kurikulum 2013 

Menurut Fadlillah (2014:16) kurikulum 2013 adalah pengembangan 

dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis 

Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat 
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satuan Pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan 

pada Kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan dari keseimbangan soft 

skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Pembelajaran juga lebih bersifat tematik integratif dalam 

semua mata pelajaran.

1.6.2 Implementasi Kurikulum 2013 

 Dokumen kurikulum 2013 dalam Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan bulan Desember 2012, Implementasi kurikulum adalah usaha 

bersama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah propinsi dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka implementasi perangkat 

kurikulum yang ditentukan pemerintah. 

1.6.3 Tunagrahita 

Sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang 

memiliki kemampuan intelektual di bawah rata — rata atau bisa juga 

disebut dengan anak berkebutuhan khusus, tunagrahita ini ditandai dengan 

keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dia dalam berinteraksi sosial. 

1.6.4 Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, dan panutan bagi para 

peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki 

standar kualitas pribadi tertentu, sehingga memiliki tanggung jawab, 

berwibawa, mandiri, dan disiplin dalam melaksanakan tugas profesinya. 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Susunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, bagian 

isi dan bagian akhir skripsi. 

1.7.1 Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan skripsi ini berisi halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, prakata, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari dari lima bab yaitu sebagai berikut: 

Bab I  : Pendahuluan 

Bagian bab I berisi tentang latar belakang, fokus 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2  : Landasan Teori 

Bagian bab 2 ini berisi tentang teori-teori dan 

konsep  yang mendasari penelitian. 

(1) Implementasi Kurikulum 2013 (2) Anak 

tunagrahita 

Bab 3  : Metode Penelitian 

Bagian bab 3 berisi tentang metode yang 

digunakan. 
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Bab 4  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian bab 4 ini berisi tentang hasil-hasil yaitu, (1) 

Analisis data (2) Pembahasan 

Bab 5  : Penutup, simpulan dan saran 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian bab akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kurikulum 2013 

2.1.1 Pengertian Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013  atau yang sering disebut  kurikulum terintegrasi 

merupakan kurikulum yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun 

secara klasikal aktif menggali dan menemukan konsep dan prinsip- prinsip secara 

holistik, bermakna, dan otentik, melalui pertimbangan itu maka berbagai 

pandangan dan pendapat tentang pembelajaran terintegrasi, tapi semuanya 

menekankan pada menyampaikan pendapat yang bermakna dengan melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran (Loeloek Endah Poerwati dan Sofan Amri, 

2013:12).

Menurut Mendikbud pada tanggal Jakarta 26-28 Juni 2013, Kurikulum 2013 

dikembangkan atas dasar amanah RPJMN 2010-2014 mengarahkan untuk 

memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, melalui penyediaan sistem 

pembelajaran, penyempurnaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta 

pembelajaran. 

Perubahan kurikulum adalah kebijakan publik bersekala luas yang 

melibatkan komponen-komponen waktu, keahlian, dana, peralatan, pengorbanan, 

kemauan yang sangat masif. Waktu yang diperlukan untuk memulai kebijakan itu 

tidak cukup dalam hitungan bulan. Dana yang diperlukan berjumlah triliunan 
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rupiah. Belum lagi berhitung tentang implementasi yang harus menjangkau ke 

seluruh wilayah Indonesia.  

Terlepas dari silang pendapat di tengah masyarakat dan para ahli, kurikulum 

2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaaan terhadap kurikulum yang 

telah dirintis tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu di teruskan dengan 

kurikulum 2006 (KTSP). Jadi perubahan kurikulum pendidikan merupakan suatu 

tuntutan yang mau tidak mau harus tetap dilakukan tinggal penetapan tentang 

waktu saja. 

Kurikulum 2013 difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter 

peserta didik, berupa perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan,dan sikap yang 

dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep 

yang dipelajari. Dalam implementasi kurikulum 2013 dilakukan penambahan 

beban belajar pada semua jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 lebih menekankan 

pada penataan pola pikir dan tata kelola, pendalaman dan perluasan materi, 

penguatan proses, dan penyesuaiaan beban. Inti dari Kurikulum 2013 ada pada 

upaya penyederhanaan dan tematik – integratif. 

2.1.2 Tujuan Kurikulum 2013 

Menurut Permendikbud No 67 tahun 2013 menjelaskan bahwa, Kurikulum 

2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 
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2.1.3 Landasan Pengembangan Kurikulum 2013 

Menurut Mulyasa (2013:64) pengembangan Kurikulum 2013 dilandasi seara 

filosofis, yuridis, dan konseptual sebagai berikut: 

1) Landasan Filosofis 

a) Filosofis pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam 

pembangunan pendidikan. 

b) Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai 

akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. 

2) Landasan yuridis 

a) RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan, tentang perubahan Metodologi 

Pembelajaran dan Penataan Kurikulum 

b) PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

c) INPRES Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas 

Pembangunan Nasional, penyempurnaan kurikulum dan 

metodepembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk 

membentuk daya saing dan karakter bangsa. 

3) Landasan Konseptual 

a) Relevansi pendidikan (link and match) 

b)  Kurikulum berbasis kompetensi, dan karakter 

c)  Pembelajaran konseptual (contextual teaching and learning) 

d) Pembelajaran aktif (student active learning) Penilaian yang valid, utuh, 

dan menyeluruh 

2.1.4 Karakteristik Kurikulum 2013 
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Menurut Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 Kurikulum 2013 dirancang 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan 

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan 

intelektual dan psikomotorik. 

2) Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman 

belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di 

sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber 

belajar. 

3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 

4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci 

lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran. 

6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) 

kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses 

pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan 

dalam kompetensi inti. 

7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, 

saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched)

antarmatapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan 

vertikal).
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2.1.5 Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum 2013 

Menurut Permendikbud No 54 tahun 2013 standar kompetensi lulusan 

adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai 

acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian 

pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. 

Berdasarkan Permendikbud No 54 tahun 2013 memaparkan tentang kompetensi 

lulusan yang digunakan di jenjang pendidikan SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B. 

Kompetensi Lulusan keterampilan yang memiliki kualifikasi kemampuan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan SMP/ 

MTs/SMPLB/Paket B pada Kurikulum 2013 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Dimensi Kualitatif Kemampuan

Sikap Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap orang 

beriman, berakhlak mulia, berilmu, 

percaya diri, dan bertanggung 

jawab dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 
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Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

fenomena dan kejadian yang 

tampak mata. 

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan 

tindak yang efektif dan kreatif 

dalam ranah abstrak dan konkret 

sesuai dengan yang dipelajari 

disekolah dan sumber lain sejenis. 

2.1.6 Standar Isi kurikulum 2013 

Menurut Mulyasa (2013:24) Standar isi adalah kriteria mengenai ruang 

lingkup materi dan tingkat kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. Penataan standar isi terutama berkaitan dengan pengutan materi melalui 

evaluasi ulang ruang lingkup materi : (1) mengeliminasi materi yang tidak 

esensial atau todak relevan bagi siswa, (2) mempertahankan materi yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa, (3) menambahkan materi yang dianggap penting dalam 
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perbandingan internasional; evaluasi ulang kendala materi sesuai dengan materi 

yang dibutuhlkan. 

Secara garis besar ketentuan tentang standar kompetensi lulusan 

dideskripsikan sebagai berikut. 

a) Tingkat Kompetensi berlaku untuk Peserta Didik pada setiap tingkt kelas. 

b) Standar Isi dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri. 

c) Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria: 

1) Muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2) Konsep keilmuan; dan 

3) Karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. 

d) Tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria: 

1) Tingkat perkembangan peserta didik; 

2) Kualifikasi kompetensi Indonesia; dan Penguasaan kompetensi yang 

berjenjang 

2.1.7 Standar Proses Kurikulum 2013 

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 

satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses 

dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang 

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual 

tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan 

kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan 

dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup. 

Kegiatan pembelajaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan 

pengawasan. Berikut ini uraian terkait proses pembelajaran. 

2.1.7.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan pedoman guru dalam 

mengajar, RPP merupakan konsep dasar, rancangan pebelajaran yang dijadikan 

acuan dan patokan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran.  Pelaksanaan 

pembelajaran tidak terlepas dari RPP. Guru wajib membuat RPP sebelum 

melaksanakan pembelajaran. 

Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau 

berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh 

kepala sekolah/madrasah, antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasi, 

difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama 

setempat. Selain persiapan RPP, guru harus mempersiapkan bahan dan media 

dalam pembelajaran. 

Permendikbud no. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah menjelaskan bahwa Perencanaan pembelajaran meliputi 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber 

belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. 
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Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan. 

Berdasarkan Permendikbud no. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar Dan Menengah,  

“Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran 

peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap 

pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan 

KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.”

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 

penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan 

skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan 

1) Silabus  

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk 

setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat: 

a) Identitas mata peljaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan 

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket c/Paket C Kejuruan) 

b) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas; 
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c) Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai 

kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan 

mata pelajaran; 

d) kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata 

pelajaran; 

e)  tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); 

f)  materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator pencapaian kompetensi; 

g)  pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta 

didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; 

h)  penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik; 

i) alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur 

kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan 

j) sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam 

sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola 

pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai 

acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.  
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1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan 

dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam 

upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali 

pertemuan atau lebih. 

Komponen RPP terdiri atas: 

a) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; 

b) identitas mata pelajaran atau tema/subtema; 

c) kelas/semester; 

d)  materi pokok; 

e) alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD 

dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang 

tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai; 
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f) tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

g) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; 

h) materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi; 

i)  metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD 

yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan 

dicapai; 

j) media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran; 

k) sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam 

sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; 

l) langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, 

inti, dan penutup; dan 

m)  penilaian hasil pembelajaran 

2.1.7.2 Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum 2013

Implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran berbasis kompetensi, 

dan karakter yang dilakukan dengan pendekatan tematik integratif harus 

mempertimbangkan beberapa hal (Mulyasa, 2013:7) : guru harus 

mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan masyarakat di sekitar 
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lingkungan sekolah sebagai topik pembelajaran, kemudian perlu identifikasi 

kompetensi dan karakter dengan kebutuhan dan masalah yang dirasakan sesuai 

dengan keadaan peserta didik, setelah itu mengembangkan indikator setiap 

kompetensi dan karakter agar relevan dengan perkembangan dan kebutuhan 

peserta didik.  

1) Kegiatan Pendahuluan 

Pada pembaharuan Permendikbud no. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa dalam kegiatan pendahuluan, 

guru wajib: menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran; memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual 

sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan 

memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta 

disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik; mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari; menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang akan dicapai; dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus.  

2) Kegiatan Inti atau Pembentukan Kompetensi dan Karakter 

Kegiatan inti mencakup penyampaian informasi, membahas materi standar 

untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik, serta melakukan tukar 

pengalaman dan pendapat dalam membahas materi standar atau memecahkan 

masalah yang dihadapi bersama (Mulyasa, 2013:128) 
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Kegiatan inti berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 menggunakan 

model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 

belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. 

Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau 

inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih 

adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, 

hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan 

kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut. 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik 

aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan 

kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan.  

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata 

pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk 

melakukan proses pengamatan hingga penciptaan.  

3) Kegiatan Akhir atau Penutup 

Kegiatan akhir atau penutup dalam pembelajaran dalam kelas dapat 

dilakukan dengan pemberian tugas dan postest dengan tujuan untuk mengukur 

perkembangan kemampuan peserta didik. Tugas yang diberikan dapat berupa 
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pengayaan atau remidial terhadap kegiatan inti pembelajaran atau pembentukan 

kompetensi (Mulyasa, 2013:128).

Permendibud No. 22 Tahun 2016 tentang tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah, dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik 

secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 

selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung 

dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran; melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan 

menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.  

2.1.7.3 Evaluasi Pembelajaran dalam Kurikulum 2013

Menurut Kurniasih & Sani (2014:48) “penilaian autentik merupakan 

penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan 

(input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran yang meliputi ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.”

Penilaian sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan menggunakan 

jurnal, penilaian diri, dan/ atau penilaian antarteman. Penilaian pengetahuan 

melalui tes tertulis, tes lisan, dan/atau penugasan. Penilaian keterampilan melalui 

tes praktik, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. 
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Bentuk-bentuk tugas dalam penilaian autentik antara lain: membaca dan 

meringkas, makalah, eksperimen, membuat multimedia, mengamati, 

membuatkarangan, survei, diskusi kelas dan projek. 

2.1.7.4 Hal-hal Baru dalam Kurikulum 2013 

Terdapat beberapa pembaruan pada kurikulum 2013 yang berbeda dengan 

kurikulum-kurikulum sebelumnya, antara lain dalam kurikulum 2013 terdapat 

pembelajaran dengan menggunakan tematik integratif, pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik dan penilaian dalam kurikulum 2013 menggunakan penilaian 

autentik.

Salah satu hal baru dalam kurikulum 2013 yaitu tentang pembelajaran tematik 

integratif. “Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran 

yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran 

maupun antar mata pelajaran” (Majid, 2014:85)

Pemerintah menyiapkan buku pegangan bagi guru dan peserta didik untuk 

mempermudah proses pembelajaran menggunakan tematik integratif. Pada 

pembelajaran, guru menggunakan satu tema yang didalamnya terdapat beberapa 

mata pelajaran yang dipelajari.  

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan siantifik mulai diberlakukan 

pada kurikulum 2013, awal mula perkembangan pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik yaitu  kebijakan Permendikbud no. 41 tahun 2007 tentang 

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pembelajaran pada 

tahun tersebut menggunakan proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi atau yang 

lebih dikenal dengan (EEK). 
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Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kebijakan Permendikbud no 41 tahun 

2007 merupakan proses untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi.

Selanjutnya dalam Permendikbud no. 65 tahun 2013 muncul pembelajaran 

saintifik pada kurikulum 2013 yang kemudian terus mengalami perkembangan, 

antara lain perubahan dalam Permendibud no. 103 tahun 2014 tentang 

Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah dan yang terakhir saat ini 

masih berlaku yaitu Permendikbud no. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 Pada perubahan kurikulum 2013, model pembelajaran guru dikembangkan 

dengan menggunakan pendekatan saintifik. Hal ini sesuai dengan Permendikbud 

no. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Permendikbud no 65 tahun 2013 

menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau 

saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran 
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yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) 

disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih 

adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, 

hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan 

kompetensi yang mendorong siswa untuk melakuan aktivitas tersebut. 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik 

aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan 

kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Hal yang 

dibutuhkan untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik 

sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian 

(discovery/inquiry learning). Mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif 

dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang  menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning).

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata 

pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk 

melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Supaya terwujud keterampilan 

tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/ inquiry learning) dan pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).
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Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran 

mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Sikap diperoleh melalui aktivitas“ 

menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. 

Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas“ mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas“ 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”.

Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 selanjutnya mengalami 

perkembangan dengan keluarnya kebijakan Permendibud no. 103 tahun 2014 

tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahwa kegiatan inti 

merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi, yang dilakukan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik.  

Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan 

karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik 

untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ 

mencoba, menalar/ mengasosiasi dan mengomunikasikan.  

Pada setiap kegiatan guru harus memperhatikan perkembangan sikap 

peserta didik pada kompetensi dasar dari KI-1 dan KI-2 antara lain mensyukuri 

karunia Tuhan, jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai 

pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. 
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Kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran terus mengalami perubahan 

demi tercapainya pendidikan yang lebih baik, maka dikeluarkanlah Permendikbud 

no. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Dasar dan 

Menengah menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu Permendikbud no 103 

tahun 2014 yang berisi antara lain dalam kegiatan inti menggunakan model 

pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar 

yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan 

pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri 

dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.  

Berdasarkan dengan Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar 

Proses Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai dengan 

karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi 

mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga 

mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan 

kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut. 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik aktivititas belajar 

dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan 

aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan 

saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan 

belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Mendorong 
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peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun 

kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning).  

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata 

pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk 

melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Demi mewujudkan 

keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus 

belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning).

Pendekatan saintifik sangat relevan dengan beberapa teori belajar antara 

lain: teori belajar Burner, teori kognitif Piaget dan teori belajar Vygotsky. Teori 

belajar Bruner disebut juga teori belajar penemuan. Menurut piaget, pendidikan 

yang optimal membutuhkan pengalaman yang menantang bagi si pembelajar 

sehingga proses asimilasi dan akomodasi dapat menghasilkan pertumbuhan 

intelektual. Untuk menciptakan pengalaman ini, guru harus tahu level fungsi 

struktur kognitif siswa. (Hergenhahn & Olson, 2008:324) 

Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik 

bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, tetapi tugas-

tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan, atau tugas itu berada dalam 

zone of proximal development, yaitu daerah yang terletak antara tingkat 

perkembangan anak saat ini, yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan 
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masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. 

(Nur dan Wikandari, 2000:4).  

Pendekatan saintifik merupakan ciri khusus dari pelaksanaan kurikulum 

2013. Pendekatan saintifik (scientific approach) adalah pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran yang mencakup komponen : mengamati, menanya, menalar, 

mencoba dan mengomunikasikan (Kemendikbud, 2013) 

Karakteristik pembelajaran dengan metode saintifik adalah sebagai berikut: 

berpusat pada siswa; melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi 

konsep, hukum atau prinsip; melibatkan proses-proses kognitif yang potensial 

dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir 

tingkat tinggi siswa; dapat mengembangkan karakter siswa.  

Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah: untuk 

meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa; untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah 

secara sistematik; terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa 

belajar itu merupakan suatu kebutuhan; diperolehnya hasil belajar yang tinggi; 

untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis 

artikel ilmiah; untuk mengembangkan karakter siswa. ( Kemendikbud, 2013) 

Selain itu, prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran antara 

lain: pembelajaran berpusat pada siswa; pembelajaran membentuk students’ self 

concept; pembelajaran terhindar dari verbalisme; pembelajaran memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, 

dan prinsip; pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan 
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berpikir siswa; pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi 

mengajar guru; memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan 

dalam komunikasi; adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip 

yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. 

Penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus dipandu dengan 

kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi 

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. 

(Bintari, DKK. 2014:5). 

Pembelajaran dengan metode saintifik dapat didefinisikan sebagai 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif 

mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati 

(untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diketahui), merumuskan pertanyaan 

(dan merumuskan hipotesis), mengumpulkan data/informasi dengan berbagai 

teknik, mengolah/menganalisis data/informasi dan menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut dapat dilanjutkan 

dengan mencipta. (Direktorat Pembinaan SMP, 2013) 

Gambar 2.2 Langkah-langkah Pendekatan Saintifik 

Mengomunikasikan 

Menalar 

Mengumpulkan Informasi/Mencoba 

Menanya 
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Mengamati 

 (sumber : Kemendikbud, 2013) 

Metode mengamati mengutamakan proses pembelajaran yang bermakna 

(meaningfull learning). Metode mengamati sangat bermanfaat untu memenuhi 

rasa ingin tahu peserta didik, terlebih pada usia ini para peserta didik mempunyai 

rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Metode observasi mengarahkan peserta didik 

untuk menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis 

dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru (Kurniasih & Sani, 

2014:141) 

Selanjutnya guru harus mampu membuat suasana belajar yang menarik 

dan menyenangkan sehingga peserta didik memberikan respon dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru harus mampu menginspirasi para 

peserta didik, misal dalam pembelajaran ketika guru berinteraksi dengan peserta 

didik sebaiknya memberikan jawaban-jawaban yang dapat mendorong peserta 

didik lebih aktif dan dapat menyimak pembelajaran dengan baik, berikan apresiasi 

positif terhadap peserta didik. Terjalinya interaksi dalam pembelajaran merupakan 

tolak ukur bahwa peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran.  

Pembentukan pengertian atau pemahaman sangat dipengaruhi oleh 

keberadaan pengetahuan yang telah ada sebelumnya dan terjadi secara terus 

menerus dalam proses yang aktif. (Barlia, 2011:3) 

Fungsi dari bertanya menurut Kurniasih & Sani (2014) adalah untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu, minat dan perhatian peserta didik tentang suatu 

tema atau topik pembelajaran. Kemudian mendorong dan menginspirasi peserta 
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didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya 

sendiri. Selain itu, dengan metode menanya dapat mendiagnosis kesulitan belajar 

peserta didik sekaligus menyampaikan ancangan untuk mencari solusi 

menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menunjukkan sikap, keterampilan dan pemahamanya atas substansi 

pembelajaran yang diberikan. membangkitkan keterampilan peserta didik dalam 

berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, 

dan menggunakan bahasa yang baik dan benar.  

Nasution (2010: 162) pertanyaan yang baik yaitu menggunakan bahasa 

yang dipahami siswa, pertanyaan yang diajukan singkat dan jelas, dan 

menghendaki jawaban yang terurai. 

Kurikulum 2013 mengharapkan para peserta didik untuk berani mencoba 

atau melakukan eksperimen. Untuk itu, terdapat metode mencoba dalam 

pembelajaran. Tujuan dari melakukan percobaan yaitu untuk mengembangkan 

sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa. Percobaan ini disesuaikan dengan 

mata pelajaran dan tema yang sedang dibahas dalam pembelajaran. Aktifitas 

pembelajaran yang nyata memuat beberapa hal (Permendikbud, 2013), yaitu 

menentukan tema atau topik kemudian mempelajari cara penggunaan alat dan 

bahan yang tersedia dan harus disediakan, mempelajari dasar teoretis yang relevan  

selanjutnya melakukan dan mengamati percobaan dan mencatat fenomena yang 

terjadi, menganalisis, dan menyajikan data sehingga dapat menarik simpulan atas 

hasil percobaan. Setelah itu membuat laporan dan mengomunikasikan hasil 

percobaan.  
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Menalar sebagai gambaran bahwa guru dan peserta didik merupakan 

pelaku aktif, akan tetapi guru tidak diperkenankan untuk mendominasi 

pembelajaran, peserta didik harus lebih aktif. Kurniasih & Sani (2014) 

menjelaskan bahwa Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis 

atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan 

berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski 

penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. Menalar (associating) merujuk 

pada teori belajar asosiasi, yaitu kemampuan mengelompokkan beragam ide dan 

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi 

penggalan memori dalam otak dan pengalaman-pengalaman yang tersimpan pada 

memori otak berinteraksi dengan pengalaman lain.  

Metode yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Setelah peserta didik 

melakukan tahapan-tahapan dari mengamati sampai dengan melakukan 

eksperimen, maka selanjutnya yaitu mengomunikasikan hasil berupa data dan 

fakta yang didapat dari percobaan dan menyampaikan keterkaitan antara 

fenomena yang didapat dengan materi pembelajaran dalam kelas. 

Melalui pendekatan saintifik diharapkan peserta didik memiliki 

kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan yang lebih baik. Peserta didik 

lebih aktif, kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga kelak peserta didik siap 

menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di masa yang akan datang. 

Atsnan dan Rahmita (2013) menjelaskan bahwa tujuan  dari  proses 

pembelajaran  saintifik ialah menekankan bahwa belajar tidak harus selalu berada 

di ruang  kelas, namun dapat pula dilakukan di lingkungan sekolah dan 
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masyarakat. Selain itu, guru cukup bertindak sebagai scaffolding ketika peserta 

didik mengalami kesulitan dan juga guru harus menjadi teladan karena sikap tidak 

hanya diajarkan secara verbal akan tetapi melalui contoh dan keteladanan. 

2.1.8 Standar Penilaian Pendidikan 

Berdasarkan Permendikbud No 66 tahun 2013 Standar Penilaian 

Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis 

portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, 

dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan sebagai berikut: 

1) Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif 

untuk menilai mulai dari masukan (input), proses,dan keluaran (output) 

pembelajaran. 

2) Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik 

secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. 

3)  Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk 

menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan 

perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya 

pada sikap/perilaku dan keterampilan. 
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4) Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, 

untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 

5) Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi 

Dasar (KD) atau lebih. 

6) Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 

– 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester 

meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode 

tersebut. 

7) Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. 

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua 

KD pada semester tersebut. 

8) Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan 

kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk 

mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah 

Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat 

kompetensi tersebut. 

9) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan 

kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui 

pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah 
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Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat 

kompetensi tersebut. 

10) Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran 

kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai 

pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional. 

11) Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian 

kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan 

pendidikan. 

2.1.8.1 Prinsip dan Pendekatan Penilaian 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1) Objektif, berarti penilaian berbasis pada standardan tidak dipengaruhi 

faktor subjektivitas penilai. 

2) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, 

menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. 

3) Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporannya. 

4) Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. 

5) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak 

internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan 

hasilnya. 
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6) Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. 

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria 

(PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang 

didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan 

kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan 

pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar 

yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. 

2.1.8.2  Ruang Lingkup Penilaian 

Ruang lingkup penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga 

dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap 

standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup 

materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan 

proses. 

2.1.8.3 Penilaian Autentik 

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dapat menggunakan penilaian autentik. 

Hal ini dikarenakan penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap 

pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. 

Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta 

didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, 

dan lain-lain. (Kemendikbud, 2013). 
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Penilaian autentik merupakan pendekatan, prosedur, dan instrumen 

penilaian proses dan capaian pembelajaran peserta didik dalam penerapan sikap 

spiritual dan sikap sosial, penguasaan pengetahuan, dan penguasaan keterampilan 

yang diperolehnya dalam bentuk pelaksanaan tugas perilaku nyata atau perilaku 

dengan tingkat kemiripan dengan dunia nyata, atau kemandirian belajar. Penilaian 

autentik dilakukan guru secara terus menerus (berkelanjutan) selama kegiatan 

pembelajaran. 

Adapun jenis penilaian yang digunakan untuk menilai kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran kurikulum 2013 adalah sebagai 

berikut: i) penilaian kinerja; ii) penilaian proyek; iii) penilaian portofolio; dan iv) 

penilaian tertulis. 

2.1.1.1.1 Penilaian Kinerja 

Asesmen autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, 

khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat 

melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur 

proyek/tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria 

penyelesaiannya. Dengan menggunakan informasi ini, guru dapat memberikan 

umpan balik terhadap kinerja peserta didik baik dalam bentuk laporan naratif 

maupun laporan kelas. Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil 

penilaian berbasis kinerja: 

1) Daftar cek (checklist) 
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Digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur 

tertentu dari indikator atau subindikator yang harus muncul dalam sebuah 

peristiwa atau tindakan. 

2) Catatan anekdot/narasi (anecdotal/narative records).

Digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang 

dilakukan oleh masing-masing peserta didik selama melakukan tindakan. 

Dari laporan tersebut, guru dapat menentukan seberapa baik peserta didik 

memenuhi standar yang ditetapkan. 

3) Skala penilaian (rating scale).

Biasanya digunakan dengan menggunakan skala numberik berikut 

predikatnya. Misal: 5 = baik sekali, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, 1 = 

kurang sekali. 

4) Memori atau ingatan (memory approach).

Digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika 

melakukan sesuatu, dengan tanpa membuat catatan. Guru menggunakan 

informasi dari memorinya untuk menentukan apakah peserta didik sudah 

berhasil atau belum. Cara seperti ini tetap ada manfaatnya, namun tidak cukup 

dianjurkan. 

a) Penilaian Proyek 

Penilaian proyek (project assessment) merupakan kegiatan penilaian 

terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut 

periode/waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi 
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yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan 

data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan 

demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, 

mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain-lain. Berikut ini tiga hal yang perlu 

diperhatian guru dalam penilaian proyek: 

1) Keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan 

mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas 

informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. 

2) Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. 

3) Keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh 

peserta didik. 

b) Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang 

menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. 

Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara 

perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi 

peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. 

Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah 

seperti berikut ini: 

1) Guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. 

2) Guru atau guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang 

akan dibuat. 
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3) Peserta didik, baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah 

bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. 

4) Guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat 

yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya. 

5) Guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. 

6) Jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama 

dokumen portofolio yang dihasilkan. 

7) Guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian 

portofolio. 

c) Penilaian Tertulis 

Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu 

mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah 

dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat 

komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, 

pengetahuan,dan keterampilan peserta didik. 

2.1.9 Implementasi Kurikulum 2013 

Berdasarkan Dokumen kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan bulan Desember 2012, Implementasi kurikulum adalah usaha 

bersama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah propinsi dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota dalam rangka implementasi perangkat kurikulum yang 
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ditentukan pemerintah. Berdasarkan Badan Pengembangan SDM dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud dalam rangka pelatihan guru 

implementasi kurikulum 2013 memaparkan upaya yang dilakukan pemerintah 

dalam penerapan kurikulum 2013: 

1) Pemerintah bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan kepala 

sekolah untuk melaksanakan kurikulum. 

2)  Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan 

kurikulum secara nasional. 

3)  Pemerintah propinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait. 

4) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan 

profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan 

kuraikulum di kabupaten/kota terkait. 

2.2 Tunagrahita 

 2.2.1 Pengertian Tunagrahita 

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai 

kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Istilah tersebut sesungguhnya memiliki 

arti yang sama yang menjelaskan kondisi anak yang kecerdasanya jauh di bawah 

rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam 

interaksi sosial. Kelainan yang muncul sebelum usia 16 tahun dan kelainan ini 

menunjukan hambatan dalam perilaku adaptif. Anak tunagrahita atau dikenal juga 

dengan istilah terbelakang mental karena keterbatasan kecerdasanya 

mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program pendidikan di sekolah 
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biasa secara klasikal, oleh karena itu anak terbelakang mental membutuhkan 

layanan pendidikan secara khusus yakni disesuaikan dengan kemampuan anak 

tersebut (Somantri, 2006:103). Pengertian lain dari anak tunagrahita adalah 

individu yang secara signifikan memiliki intelegensi di bawah intelegensi normal 

dengan skor IQ sama atau lebih rendah dari 70 (Kemis dan Rosnawati, 2013:1). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita adalah anak 

yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata atau di bawah intelegensi normal 

dengan skor IQ sama atau lebih rendah dari 70, ditandai dengan keterbatasan 

intelegensi dan ketidakcakapan dalam dalam interaksi sosial yang muncul pada 

masa perkembangannya. 

2.2.2 Karakteristik Anak Tunagrahita 

Menurut isi dalam  buku Anak Cacat Bukan Kiamat (2012: 34) yang 

membahas mengenai metode pembelajaran dan terapi untuk anak berkebutuhan 

khusus, Aqila Smart berpendapat bahwa ada beberapa karakteristik untuk anak 

tunagrahita, yaitu : 

1) Keterbatasan Intelegensi 

Keterbatasan intelegensi yang dimaksud adalah kemampuan belajar anak 

yang sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, 

serta belajar. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dipelajari atau cenderung 

belajar dengan membeo. Lebih seperti anak kecil yang sering mengikuti gerakan 

atau ucapan orang dewasa atau disekitarnya. Mereka sangat sulit pula untuk 
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mengingat sesuatu yang sudah diajarkan, dan memang butuh banyak kesabaran 

dalam pembelajaranya.  

2) Keterbatasan Sosial 

Anak tunagrahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya dalam 

kehidupan masyarakat.Karena keterbatasan tersebut, mereka cenderung lebih suka 

bermain dengan anak yang lebih muda dengan mereka. Ketergantungan terhadap 

orangtuanya sangat besar, karena mereka tidak mampu memikul sendiri tanggung 

jawab social dengan baik sehingga mereka harus selalu di bimbing dan diawasi. 

Karena kadang mereka sering melakukan hal-hal yang membahyakan diri sendiri 

maupun orang lain. 

3) Keterbatasan Fungsi Mental  

Anak tunagrahita memerlukan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi 

dengan lingkungan yang baru dikenalnya. Mereka akan memperlihatkan reaksi 

terbaiknya bila mengikuti hal-hal rutin dan secara konsisten. Mereka-mereka 

penderita keterbatasan mental memiliki terebatasan kosa kata yang mereka 

mengerti, sehingga kadang sulit untuk orang biasa menghadapi situasi atau 

berkomunikasi dengan anak tunagrahita. Bagi guru pengajar atau orangtua 

memang perlu memikirkan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. 

Menurut The American Association on Mental Deficiency (AAMD, 

1983):Bahwa seseorang anak dikategorikan tunagrahita apabila memiliki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut: (1) fungsi intelektual umum 

(kecerdasannya) di bawah rata-rata secara sigifican (jelas, nyata), ditafsirkan 

mempunyai tingkat kecerdasan (IQ) 70 atau di bawahnya, (2) mengalami 
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hambatan dalam daptasi .tingkah laku sesuai tuntutan budaya dimana ia tiinggal, 

dan (3) terjadinya selama periode perkembangan mental, yaitu sampai usia 

kronologis 18 tahun. Dengan demikian, jika anak itu tidak memiliki ketiga 

karakteristik tersebut atau hanya kurang sedikit dari anak lain yang normal, maka 

tidak termasuk tunagrahita. 

2.2.3 Faktor Penyebab Tunagrahita 

Tunagrahita dapat disebabakan oleh beberapa faktor: 

1) Genetik 

Kerusakan/kelainan Biokimiawi, Abnormalitas Kromosomal 

2) Sebelum lahir (pre-natal) 

a) Infeksi Rubella (cacar) 

b) Faktor Rhesus (Rh) 

3) Kelahiran (pre-natal) yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi pada saat 

kelahiran 

4) Setelah lahir (post-natal) akibat infeksi misalnya: meningitis (peradangan 

pada selaput otak) dan problema nutrisi yaitu kekurangan gizi seperti 

kekurangan protein. 

5) Faktor sosio-kultural atau sosial budaya lingkungan 

6) Gangguan metabolism/nutrisi 

a) Phenylketonuria 

b) Gargoylisme 
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c) Cretinisme 

7) Golongan Anak Tunagrahita 

Penggolongan Anak Tunagrahita untuk keperluan pembelajaran sebagai 

berikut : 

a) Educable 

Anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam akademi 

setara dengan anak reguler pada kelas 5 Sekolah Dasar. 

b) Trainable 

Mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, dan penyesuai 

sosial. Sangat terbatas kemampuaya untuk mendapat pendidikan secara 

akademik. 

c) Custodial 

Pemberian latihan yang terus menerus dan khusus, dapat melatih anak 

rentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat 

komunikatif.Penggolongan anak tunagrahita tidak hanya dalam keperluan 

pembelajaran tetapi digolongkan juga secara Psikologis berdasarkan kriteria 

psikometrik yaitu :Kategori Ringan (Moron atau Debil) 

Kategori ringan, anak memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berdasarkan tes Binet 

kemampuan IQ-nya menunjukan angka 68-52, sedangkan pada tes WISC, 

kemampuan IQ-nya 69-50. Biasanya, anak ini mengelami kesulitan di dalam 

belajar. Dia lebih sering tinggal kelas disbanding naik kelas, namun kategori 

ringan ini masih bisa sedikit-sedikit untuk diajari dalam keterampilan.  
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1) Kategori Sedang (Imbesil) 

Biasanya, memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil tes Binet IQ-nya 

51-36, sedangkan tes WISC 54-40. Pada penderita sering ditemukan kerusakan 

otak dan penyakit lain. Ada kemungkinan penderita juga mengalami disfungsi 

saraf yang mengganggu keterampilan motoriknya. Pada jenis ini, penderita dapat 

dideteksi sejak lahir, karena pada masa pertumbuhannya penderita mengalami 

keterlambatan keterampilan verbal dan sosial. 

2) Kategori Berat (Severe) 

Kategori ini memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Menurut  hasil tes Binet IQ-

nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC IQ-nya 39-25. Penderita ini memiliki 

abnormalitas fisik bawaan dan control sensori motor yang terbatas. 

3) Kategori Sangat Berat (Profound) 

Pada kategori ini, anak memiliki IQ yang sangat rendah. Menurut hasil skala 

Binet IQ, anak yang memiliki kategori ini dibawah 19, sedangkan menurut tes 

WISC IQ anak berada dibawah 24. Banyak penderita ini yang memiliki cacat fisik 

dan kerusakan saraf, tak jarang pula penderita yang tidak kuat menahan kerusakan 

saraf dan fisik ini meninggal. 

2.2.4 Ciri-ciri Tunagrahita 

Ada beberapa ciri-ciri yang terlihat jelas dari fisik pada anak tunagrahita, 

diantaranya : 

1) Penampilan fisik yang tidak seimbang 
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Fisik anak tunagrahita merupakan cirri-ciri yang sangat mudah di lihat oleh 

banyak orang, biasanya fisik anak tunagrahita lebih memiliki fisik yang kurang 

sempurna, itu bagi penderita tunagrahita kategori sangat berat. Tak jarang bagi 

anak tunagrahita memiliki fisik berkepala besar, atau berkepala terlalu kecil, atau 

badan agak terlalu membungkuk, dan semacamnya. Fisik yang mereka miliki juga 

akan berkesinambungan dengan masa pertumbuhan yang mereka alami, kadang 

ada yang memiliki badan terlalu kecil, dan ada pula yang terlalu besar.  

2) Pada masa pertumbuhannya dia tidak bisa mengurus dirinya 

Masa pertumbuhannya, tak jarang bagi mereka sulit untuk mengurus dirinya 

sendiri. Mereka terkesan merasa dirinya menjadi anak kecil dan selalu merasa 

kecil. Anak tunagrahita ini, memang perlu banyak bantuan orangtuannya untuk 

mengurus dirinya sendiri, mereka sulit untuk mengerti apa yang harusnya mereka 

kerjakan. Kadang banyak diantara mereka yang tidak memikirkan bahaya yang 

sedang mereka alami. 

3) Terlambat dalam perkembangan bicara dan bahasa 

Perkembangan bicara dan berbahasa, mereka sangat terlambat, banyak kata-

kata yang kadang mereka tak bisa ucapkan, kadang juga untuk berkomunikasi 

dengan mereka harus menggunakan bahasa isyarat. Tak jarang diantara mereka 

yang sampai sekarang tidak bisa berbicara, karena keterbatasan daya ingat yang 

mereka miliki. Sehingga memang perlu bagi orangtua, guru atau saudara-saudara 

yang pintar memilih kata atau bahasa yang kiranya bisa dimengerti oleh anak 

tunagrahita 
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4) Koordinasi gerakan kurang 

Karena faktor terlambatnya masa pertumbuhan serta fisik yang kadang 

kurang sempurna, membuat anak tunagrahita memiliki koordinasi gerakan yang 

kurang. Dimana dapat diartikan bahwa dalam melakukan hal kegiatan sehari-hari 

mereka kurang bisa mengontrol.  Jadi, memang harus wajib bagi orangtua selalu 

mendampingi dan mengawasi gerakan-gerakan anak. 

5) Sering keluar ludah dari mulut 

Kadang ada beberapa anak tunagrahita yang sering mengeluarkan ludah dari 

mulut, ini biasanya terjadi pada anak tunagrahita pada kategori berat. Karena fisik 

mereka yang kurang sempurna, mereka tidak memiliki kecakapan diri untuk 

mengurus diri sendiri, bahkan ludah aja bisa sering keluar dari mulut mereka. 

2.2.5 Implikasi Pendidikan bagi Anak Tunagrahita

Anak-anak penyandang cacat tunagrahita memang sedikit berbeda 

dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus lainnya. Oleh karena itu, seperti 

apa yang dituliskan dalam bukunya Anak Cacat Bukan Kiamat, Aqila Smart 

(2012:100) berpendapat bahwa bagi anak-anak penyandang tunagrahita, 

dibutuhkan pendekatan yang berbeda antara lain : 

1) Occuppasional Therapy (Terapi Gerak) 

Terapi ini diberikan untuk mereka para anak penyandang tunagrahita agar 

dapat melatih secara utuh fungsi gerak tubuh mereka (gerak kasar dan gerak 

halus) karena kebanyakan dari mereka masih merasa kesulitan untuk 

menggerakan dengan baik seluruh anggota tubuh mereka. Keterbatasan 

kemampuan untuk menggunakan seluruh kemampuan otak membuat mereka 
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menjadi sulit untuk menggunakan otak kanannya dalam melatih kemampuan 

motoriknya. Terapi ini akan sangat membantu mereka untuk berlatih 

menggerakkan tubuhnya. 

2) Play Therapy (Terapi Bermain) 

Terapi ini yang diberikan bagi anak-anak penyandang tunagrahita adalah 

dengan cara bermain, karena hal ini dapat membantu anak menangkap dengan 

mudah sesuatu benda yang menjadi metode mereka belajar, misalkan 

memberikan pembelajaran tentang berhitung, anak-anak diajarkan dengan cara 

sosiodrama, bermain jual beli dan lain sebagainya. 

3) Activity Daily Living (ADL) atau Kemampuan Merawat Diri 

Untuk memandirikan anak-anak penyandang tunagrahita, tentu bukan 

merupakan persoalan simple. Akan tetapi, hal yang perlu untuk diperhatikan 

adalah dengan memberikan kesempatan anak tersebut melakukan segala sesuatu 

sendiri. Anak diajarkan untuk dapat mandiri. Belajar dapat mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Dengan demikian, anak tersebut 

juga dapat belajar cara mempertahankan dirinya dari segala kemungkinan-

kemungkinan yang akan datang. 

4) Life Skill (Keterampilan Hidup) 

Keterampilan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus termasuk juga 

bagi anak penyandang tunagrahita merupaka bekal yang cukup penting bagi 

mereka karena dengan adanya bekal keterampilan tersebut, mereka dapat 

bersaing dengan anak normal lainnya. Dengan adanya keterampilan tersebut, 
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membuat keberadaan mereka diakui oleh lingkungan sekitar dan keluarganya. 

Jika memang berhasil, dengan adanya keterampilan ini pula, mereka dapat 

menghasilkan sesuatu berupa karya yang bisa dijual untuk kebutuhan ekonomi 

mereka. 

5) Vocational Therapy (Terapi Bekerja) 

Selain diberikan sebuah keterampilan, anak-anak penyandang tunagrahita 

juga diberikan bekal latihan untuk dapat bekerja. Dengan adanya bekal tersebut, 

diharapkan anak juga dapat bekerja dan hidup mandiri. Anak-anak penyandang 

tunagrahita juga dapat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak 

normal pada umumnya. Dengan demikian, anak tidak hanya berdiam diri dam 

menunggu bantuan dari oarng lain. Anak-anak berkebutuhan khusus tersebut juga 

dapat menjadi anak-anak yang mandiri dan dapat bersaing dengan dunia luar, 

bahkan tidak jarang juga saat ini banyak anak penyandang tunagrahita yang 

menjadi anak mandiri dengan bekerja kepada orang lain dan memberikan 

penghidupan untuk dirinya dan orang lain. 

2.2.6 Pembelajaran Anak Tunagrahita pada Kurikulum 2013 

Anak tunagrahita secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan 

perkembangan mental intelektual jauh dibawah rata-rata sehingga mengalami 

kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi sosial, sehingga memerlukan 

layanan pendidikan kebutuhan khusus.  

Pelayanan pendidikan serta pembelajaran bagi setiap anak yang memiliki 

kebutuhan khusus tentu akan berbeda-beda, tergantung kekurangan apa yang 
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dialami oleh anak tersebut dan seberapa parahkah kekurangan tersebut sehingga 

pelayananya pun dapat sampai kepada anak tersebut dengan tepat. Layanan 

pendidikan untuk anak tunagrahita yaitu biasanya diberikan maksimal 10 orang 

anak dalam satu kelas dengan seorang guru atau pembimbing khusus dengan 

teman sekelas yang memiliki kesamaan nasib, yaitu sama-sama penyandang 

tunagrahita. Kegiatan belajar-mengajar ini seharian penuh berada di dalam kelas 

khusus. Anak penyandang tunagrahita ringan berada dalam kelas SLB-C, 

sedangkan penyandang tunagrahita berat berada pada kelas SLB-C1. 

Pelaksanaan kurikulum 2013 tidak hanya diterapkan pada sekolah umum 

atau reguler saja tetapi juga diterapkan dalam Sekolah Luar Biasa di sesuaikan 

dengan karakteristik dan kebutuhan anak, menginat setiap anak berkebutuhan 

khusus memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan 

hambaatan yang dialami anak.  

Penerapan Kurikulum 2013 pada pembelajaran di Sekolah Luar Biasa juga 

menggunakan tematik. Pembelajaran tematik ini tidak hanya diterapkan pada satu 

jenis anak berkebutuhan khusus saja, melainkan ke semua anak berkebutuhan 

khusus baik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis. Diantara seluruh 

jenis anak berkebutuhan khusus yang pasti mengalami IQ di bawah rata-rata 

adalah anak tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata.  

Istilah tersebut sesungguhnya memiliki arti yang sama yang menjelaskan kondisi 

anak yang kecerdasanya jauh dibawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatsan 

intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial (Somantri, 2007:103) 
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Penerapan kurikulum 2013 pada anak tunagrahita dilakukan melalui 

pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu 

merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi 

dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema (Widyastono, 2014:142). 

Implementasi Kurikulum 2013 pada Sekolah Luar Biasa khususnya untuk 

anak tunagrahita menuntut guru untuk lebih kreatif dalam menciptakan situasi 

pembelajaran yang aktif dan kondusif. Kondisi demikian akan menimbulkan rasa 

nyaman dan menyenangkan dalam diri siswa saat mengikuti proses pembelajaran 

di kelas. 

Peran guru dalam pengimplementasian kurikulum 2013 di Sekolah Luar 

Biasa sangatlah penting. Keberhasilan dari suatu kurikulum yang ingin dicapai 

sangat bergantung pada faktor kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru, 

artinya guru adalah yang bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan segala 

sesuatu yang telah tertuang dalam suatu kurikulum resmi (Uno, 2007 : 25). 

Pencapaian kegiatan pembelajaran secara optimal menyiapkan dan 

merencanakan kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan baik. Dalam 

Peraturan Mentri Nomor 41 tahun 2007, dijelaskan bahwa perencanaan proses 

pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajara,  sumber belajar dan penilaian. Pada 

kurikulum 2013 di sekolah luar biasa pembuatan Rancana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) harus tepat dalam menyusun sesuai dengan isi yaitu : 

1) Identitas (kelas, semester ,tema/subtema ,pembelajaran, alokasi waku) 
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2) Kompetensi Inti 

3) KD dan Indikator 

4) Tujuan Pembelajaran 

5) Materi Pembelajaran 

6) Metode Pembelajaran 

7) Media dan alat 

8) Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

9) Penilaian 

10) Sumber belajar, dan lampiran-lampiran 

Pembuatan RPP harus secara tepat agar pelaksanna pembelajarn sesuai 

dengan  tujuan. Pada anak tunagrahita secara nyata mengalami hambatan dan 

keterbelakangan perkembangan mental, intelektual jauh dibawah rata-rata 

sehingga kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial 

sehingga layanan pendidikan serta metode yang harus diberikan kepada anak 

tunagrahita memerlukan layanan pendidikan berkubutuhan khusus dan berbeda 

dengan anak-anak umum maupun penyandang cacat lainya. 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 harus menyentuh tiga rahan 

yaitu sikap. Pengetahuan dan keterampilan. Hasil belajar harus mampu 

melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui 

penguatan sikap, keterampial, dan pengetahuan yang terintegrasi. Menggunakan 

langkah- langkah pembelajaran meliputi Observing, Questioning, Associating, 

Experument, dan Networing. Serta Penilaian pada kurikulum 2013 yaitu 

menggunakan penilaian berbasis autentik. 
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2.2.7 Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir implementasi kurikulum 2013 di kelas VIII Tunagrahita .  

                                     2.3 Bagan Kerangka Berpikir 

Berdasarkan bagan kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan bahwa pada 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang baik terhadap siswa kelas VIII 

tunagrahita sesuai kurikulum 2013 dapat mencapai tujuan siswa bisa memiliki 

keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam evaluasi 

ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran maka pihak 

managemen SLB melakukan perbaikan agar hambatan dapat 

dihilangkan/dielimisir. 

Dengan demikian, peneliti mengambil judul implementasi Kurikulum 2013 

di kelas VIII Tunagrahita SLB Negeri Banjarnegara, peneliti ingin meneliti 

mengenai implementasi Kurikulum 2013 di kelas VIII Tunagrahita SLB Negeri 

Banjarnegara dalam penelitian ini peneliti memulai penelitian dari perencanaan 

Siswa dapat memiliki 

keterampilan dalam 

kebutuhan sehari-hari 

Perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran yang baik 

terhadap siswa kelas VIII 

tunagrahita sesuia kurikulum 

2013

Pihak managemen SLB 

melakukan perbaikan agar 

hambatan dapat 

dihilangkan/dielimisir

Jika dalam evaluasi ditemukan 

hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran
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pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar di kelas VIII 

Tunagrahita  berbasis Kurikulum 2013 serta kendala-kendala secara keseluruhan 

yang dihadapi guru kelas VIII Tunagrahita  dalam mengimplemntasikan 

Kurikulum 2013 di SLB Negeri Banjarnegara . Peneliti menggunakan metodologi 

penelitian dengan penelitian kualitatif karena peneliti ingin mengetahui kondisi 

secara nyata di lapangan, menggunakan obyek yang alami, dimana objek tidak 

dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, 

setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Teknik 

pengumpulan data mengunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk 

menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data dimana teknik 

triangulasi ini memudahkan peneliti untuk mengukur objektivitas dan keabsahan 

data dengan cara penggabungan dan membandingkan beberapa data yang 

diperoleh dari sumber dan cara/ teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi. Pada akhirnya peneliti mendapatkan 

hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang implementasi kurikulum 2013 di 

kelas VIII tunagrahita yang dilakukan di SLB Negeri Banjarnegara maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Perencanaan pembelajaran di kelas VIII tunagrahita dilaksanakan dengan 

baik. Guru sudah menyiapkan RPP, media, dan metode pembelajaran di 

setiap pertemuan dan juga sudah membuat perencanaan kelengkapan 

administrasi diawal semester.

2. Pelaksanaan pembelajaran di kelas VIII tunagrahita sudah dilaksanakan 

secara runtut mulai dari kegiata pendahulan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas 

VIII tunagrahita, guru masih mengalami kesulitan dalam menggunakan 

pendekatan tematik. Guru menggunakan metode ceramah dalam memberikan 

materi dan juga pendekatan saintifik sudah diterapkan walaupun kurang 

maksimal karena faktor keterbatasan kemampuan siswa tunagrahita.

3. Evaluasi pembelajaran di kelas VIII tunagrahita dilakukan dengan 

menggunakan penilaian autentik yang meliputi penilaian sikap dengan cara 

melakukan pengamatan kepada peserta didik, penilaian pengetahuan 

dilakukan dengan cara pemberian pertanyaan secara lisan dan menilai dari 

ulangan harian, UTS dan ujian semester supaya guru dapat mengukur tingkat 
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pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya 

penilaian keterampilan peserta didik guru menilai dari hasil keterampilan 

siswa dan tugas menceritakan di depan kelas setelah diberi contoh terlebih 

dahulu oleh guru. 

4. Kendala dalam implementasi kurikulum 2013 kelas VIII tunagrahita di SLB 

Negeri Banjarnegara antara lain adalah kurangnya buku sumber pegangan 

guru dalam pembelajaran, selain hal tersebut dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas VIII tunagrahita memiliki kendala. Kendala tersebut 

disebabkan oleh kurangnya kemampuan siswa yang tidak bisa dipaksakan 

dikarenakan rendahnya IQ pada siswa tunagrahita. 

5.2 Saran 

1. Berdasarkan penelitian ini hendaknya kepala sekolah dan pihak-pihak 

terkait seperti dinas pendidikan perlu mengadakan pelatihan yang diberika 

kepada guru secara menyeluruh sehingga dalam penyusunan renecana 

pelaksanaan pelmebelajaran guru tidak banyak mengalami kendala. 

2. Guru hendaknya bisa lebih aktif dalam mencari informasi yang berkaitan 

dengan kurikulum 2013 khusunya pendekan tematik untuk anak 

berkebutuhan khusus. 

3. Dinas pendidikan hendaknya mampu mengambil kebijakan untuk 

memberikan pelatihan secara signifikan kepada guru agar pemahaman guru 

lebih baik tentang implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran.  
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4. Pihak sekolah hendaknya menyediakan buku serta media pembelajaran 

yang lebih lengkap agar proses kegiatan belajar mengajar di kelas bisa lebih 

menarik  dan efektif bagi siswa.  
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