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SARI 

Nova widya pratama, 2017. Kendala Pelaksanaan dalam Kegiatan Belajar 
Mengajar Mata Pelajaran Geografi bagi Guru di SMA Negeri Kota Tegal. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Geografi FIS UNNES. 

Pembimbing Drs. Sriyono, M.Si., Drs. Moch. Arifien, M.Si. 

Kata Kunci: Kendala, kurikulum 2013, geografi 
 

 Kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum yang 

telah ada sebelumnya yaitu KTSP 2006. Perubahan kurikulum menghadirkan 

beberapa perbedaan dengan kurikulum yang sebelumnya, hal ini menjadi sebuah 

tantangan bagi guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran dengan baik sesuai peraturan yang berlaku khususnya guru mata 

pelajaran geografi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala 

apakah yang dihadapi guru geografi dalam pelaksanaan, perencanaan dan evaluasi 

pembelajaran kurikulum 2013. 

 Populasi penelitian ini berjumlah 10 guru dengan pengambilan sampel 

menggunakan total sampling, sehingga sampel diambil seluruhnya dari jumlah 

populasi. Variabel pada penelitian ini adalah kendala pelaksanaan kurikulum 2013  

dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran geografi bagi guru SMA N di 

Kota Tegal yang meliputi beberapa sub variabel perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Data yang diperoleh di analisis dengan diskriptif persentase, dengan cara 

menggambarkan dalam tabel persentase dengan kriteria yang telah ditentukan. 

 Hasil penelitian menunjukkan gambaran guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sebagai berikut: (1). RPP yang telah disusun masih terdapat 

kesalahan dan kurang penyerpurnaan yaitu pada tujuan pembelajaran,KI dan KD, 

sumber belajar dan skenariopembelajaran ; (2). Kegiatan pembelajaran terdapat 

kendala pada pendahuluan dan kegiatan inti ; (3). Kendala pada penilaian sikap 

meliputi mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat 

perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan dan 

men 

indaklanjuti hasil pengamatan. Kendala pada penilaian pengetahuan dan 

keterampilan  meliputi melaksanakan penilaian dan memanfaatkan hasil penilaian. 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: (1). Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran sebaiknya diteliti lebih lanjut sebelum diterapkan pada kegiatan 

belajar mengajar, disusun sesuai dengan permendikbud No 22 Tahun 2013; (2). 

Perlu peningkatan kedisiplinan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga 

apa yang telah direncanakan pada RPP dalam dilaksanakan dengan baik dan tepat; 

(3). Penilaian yang dilakukan oleh pendidik sebaiknya lebih diperhatikan lagi 

supaya sesuai dengan permendikbud No 23 Tahun 2016 serta sesuai dengan 

panduan penilaian Direktorat Jenderal Pendidik Dasar dan Menengah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional 

telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 

1984, 1994, 1999, 2004, 2006 dan yang berlaku sampai saat ini kurikulum 

2013. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan 

pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 

2004 melalui KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KTSP 2006 yang 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. 

Pemberlakuan kurikulum 2013 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah 

Menengah Atas. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 

Juli 2013, dan kurikulum 2013 ini sudah dilaksanakan pada tahun 

pembelajaran 2013/2014 pada sekolah-sekolah tertentu saja. Perubahan 

kurikulum, tentu juga menghadirkan beberapa perbedaan dengan yang lama, 

berikut ini adalah perbedaan kurikulum 2013 dan KTSP. 

Tabel 1.1 Perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 KTSP 

No KTSP Kurikulum 2013 

1 Standar Isi ditentukan terlebih 

dahulu melalui Permendiknas 

SKL (Standar Kompentensi 

Kelulusan) ditentukan terlebih 
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No 22 tahun 2006. Setelah itu 

ditentukan SKL (Standar 

Kompetensi Kelulusan) 

melalui Permendiknas No 23 

Tahun 2006 

dahulu, melalui Permendikbud 

No 20 Tahun 2016. Setelah itu 

baru ditentukan Standar Isi, 

yang berbentuk Kerangka Dasar 

Kurikulum, yang dituangkan 

dalam Permendikbud No 21, 22, 

23 dan 24  tahun 2016 

2 Lebih menekankan pada aspek 

pengetahuan. 

Aspek kompetensi lulusan ada 

keseimbangan soft skills dan 

hard skills yang meliputi aspek 

kompetensi sikap, ketrampilan, 

dan pengetahuan. 

3 Jumlah jam pelajaran lebih 

sedikit dan jumlah mata 

pelajaran lebih banyak 

dibanding Kurikulum 2013 

Jumlah jam pelajaran per 

minggu lebih banyak dan 

jumlah mata pelajaran lebih 

sedikit dibanding KTSP 

4 Standar Proses dalam 

pembelajaran terdiri dari 

Eksplorasi, Elaborasi, dan 

konfirmasi. 

Proses pembelajaran setiap 

tema di jenjang SD dan semua 

mata pelajaran dijenjang 

SMP/SMA/SMK dilakukan 

dengan pendekatan ilmiah 

(saintific approach), yaitu 

standar proses dalam 
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pembelajaran terdiri dari 

mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, 

menganalisis dan 

mengkomunikasikan 

5 TIK sebagai mata pelajaran. TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) bukan sebagai 

mata pelajaran, melainkan 

sebagai media pembelajaran 

6 Penilaiannya lebih dominan 

pada aspek pengetahuan 

Standar penilaian menggunakan 

penilaian autentik, yaitu 

mengukur semua kompentensi 

sikap, ketrampilan, dan 

pengetahuan berdasarkan proses 

dan hasil 

7 Mata pelajaran terpisah antara 

satu dan lainnya 

Semua mata pelajaran diikat 

dalam kompetensi inti setiap 

jenjang kelas 

8 Menekankan paradigma 

pembelajaran berpusat pada 

guru 

 Menekankan perubahan 

paradigma pembelajaran dari 

berpusat pada guru (teacher 

centered) menjadi berpusat 

pada siswa 
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9 Satuan pendidikan 

mengembangkan kurikulum 

operasional (silabus, 

pembelajaran, buku teks, 

penilaian) 

Satuan pendidikan hanya 

mengembangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

10 Penilaian yang dilakukan 

cenderung menggunakan 

penilaian akhir tanpa ada 

penilaian pada proses 

pembelajaran. 

Penilaian proses belajar turut 

dimasukan. Nantinya akan ada 

penilaian portofolio terhadap 

pribadi siswa. 

Sumber: Permendikbud 2016 

Tabel 1.1 menjelaskan beberapa perbedaan yang terdapat pada KTSP 

dan kurikulum 2013. KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan 

dimana nilai dari pembelajaran peserta didik merupakan aspek utama yang 

sangat menentukan prestasi belajar siswa sedangkan pada kurikulum 2013 

memiliki penilaian yang berimbang yaitu tidak hanya menekankan pada satu 

aspek tetapi terdapat tiga aspek yang sama penting yaitu pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. Standar proses KTSP meliputi eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi sedangkan pada kurikulum 2013 lebih detail dengan adanya 

pendekatan ilmiah meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan data, 

menganalisis dan mengkomunikasikan. Berdasarkan standar proses tersebut 

KTSP cenderung berpusat pada guru sedangkan pada Kurikulum 2013 

dengan adanya pendekatan ilmiah pembelajaran lebih berpusat pada peserta 
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didik, karena peserta didik dituntut untuk lebih aktif. Berbeda dengan KTSP 

pada kurikulum 2013 TIK bukan suatu mata pelajaran melainkan sebagai 

media pembelajaran dalam hal ini guru dituntut untuk lebih memahami 

teknologi informatika dan komunikasi jadi pada saat proses pembelajaran 

guru dapat menyampaikan materi dengan media tersebut dan peserta didik 

diharapkan akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan guru. 

Satuan pendidikan atau sekolah pada KTSP dapat mengembangkan 

kurikulum operasional (silabus, pembelajaran, buku teks, penilaian) jadi pada 

KTSP guru dapat lebih leluasa dalam melakukan perencanaan pembelajaran 

sedangkan pada Kurikulum 2013 satuan pendidikan hanya mengembangkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dikarenakan silabus sudah ditentukan oleh 

pusat, perbedaan mendasar pada RPP adalah adanya KI pada Kurikulum 2013 

dimana KI mengikat untuk semua mata pelajaran.  Pada tahap evaluasi atau 

penilaian KTSP cenderung menggunakan penilaian akhir tanpa ada penilaian 

pada proses pembelajaran sedangkan Kurikulum 2013 terdapat tambahan 

sikap dan keterampilan. Sikap dan keterampilan dilakukan setiap kegiatan 

belajar dimulai guru dapat menilai keterampilan siswa melalui tugas individu 

maupun kelompok, sedangkan penilaian sikap dapat dilakukan melalui teknik 

tertentu dengan melakukan pengamatan pada peserta didik saat pembelajaran 

berlangsung ataupun penilaian melalui teknik teman sebaya. 

Keberhasilan implementasi kurikulum 2013 bergantung pada 

kemampuan seorang guru, karena guru adalah perencana, pelaksana, dan 

pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun guru tidak mencetuskan 
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sendiri konsep-konsep kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum 

yang datang dari pusat. Gurulah yang mengolah, meramu kembali kurikulum. 

Peranan guru sangat penting dalam keberhasilan dari kurikulum tersebut. 

Banyak hal baru yang dijumpai pada kurikulum ini, pada kurikulum 2013 

guru dituntut untuk lebih inovatif dalam kegiatan belajar mengajar dalam hal 

ini adanya hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh guru mata 

pelajaran geografi khususnya, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, 

maupun evaluasi pembelajaran. Ketiga aspek tersebut yaitu perencanaan, 

pelasanaan dan evaluasi memiliki kendala yang dialami oleh guru dan 

masing-masing guru memiliki kendala yang berbeda.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, guru geografi di SMA 

Negeri Kota Tegal telah menggunakan kurikulum 2013 dalam kegiatan 

pembelajaran tetapi pada pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kendala-

kendala pelaksanaan kurikulum tersebut. Perencanaan peembelajaran dalam 

hal ini pembuatan RPP yang dianggap mudah tetapi masih terdapat kendala 

pada alokasi waktu yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan 

pada RPP hal ini berimbas pada KD tertentu yang akan terpotong jam 

pelajarannya dan mengakibatkan pembelajaran kurang efektif. Sarana dan 

prasarana yang ada di setiap sekolah sudah cukup menunjang dikarenakan 

sudah adanya buku pegangan siswa, LCD di setiap kelas dan dikatakan cukup 

karena media pembelajaran hanya sebatas peta, atlas dan globe sedangkan 

untuk alat ukur  tidak tersedia di setiap sekolah. Penerapan TIK sebagai 

media bertujuan untuk memudahkan guru maupun siswa akan tetapi ada 
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sebagian guru yang buta akan teknologi merasa kesulitan dalam menerapkan 

TIK pada setiap mata pelajaran termasuk geografi, hal ini justru menjadi 

suatu kendala bagi guru tersebut. Salah satu kendala yang umum dihadapi 

adalah evaluasi pembelajaran, karena dari hasil observasi pada guru geografi 

SMA Negeri se Kota Tegal mengatakan kendala tersulit terdapat pada 

evaluasi. Evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013 cukup menyulitkan 

bagi guru, karena terdapat tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. Ketiga aspek evaluasi tersebut guru dituntut untuk melakukan penilaian 

secara menyeluruh pada setiap pertemuannya dan guru dituntut pula untuk 

memahami peserta didiknya satu persatu. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kendala Pelaksanaan Kurikulum 

2013 dalam Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelajaran Geografi bagi 

Guru di SMA Negeri Kota Tegal”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kendala-kendala pelaksanaan kurikulum 2013 dalam membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran? 

2. Bagaimana kendala-kendala pelaksanaan kurikulum 2013 dalam kegiatan 

belajar mengajar geografi? 
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3. Bagaimana kendala-kendala pelaksanaan kurikulum 2013 dalam 

melaksanakan evaluasi/penilaian? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan kurikulum 2013 dalam 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan kurikulum 2013 dalam 

kegiatan belajar mengajar geografi. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan kurikulum 2013 dalam 

melaksanakan evaluasi/penilaian. 

D. MANFAAT 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan. 

Manfaat yang diharapkan adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu kependidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah atau 

pihak-pihak yang berkompeten dalam penentuan kebijakan dunia 

pendidikan. 
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E. PENEGASAN ISTILAH 

1. Kendala 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kendala yaitu faktor atau 

keadaan yg membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. 

Kendala yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menghalangi kegiatan 

belajar mengajar bagi guru  yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi/penilaian. 

2. Pembelajaran 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

menyatakan pembelajaran adalah “proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran 

sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan 

kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

serta dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksikan pengetahuan 

baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi 

pelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran mata 

pelajaran geografi. 

3. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan 

terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang berbasis 

kompetensi lalu diteruskan dengan kurikulum 2006 ( Kurinasih & sani, 

2014:32). Kurikulum 2013 yang dimaksud adalah kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Tegal. 
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4. Guru Geografi 

Sutomo (2011:123) Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan 

yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Geografi adalah ilmu 

yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan 

sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan 

(seminar dan lokakarya semarang, 1988). Guru geografi yang dimaksud 

adalah guru geografi yang mengajar di SMA N kota Tegal.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

  

A. Kurikulum 2013 

1. Karakteristik Kurikulum 2013  

Berdasarkan  Salinan  Lampiran I  Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor 59 Tahun 2014  Tentang  

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah mengenai 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum  Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah  Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik 

sebagai berikut. 1) Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual 

dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam 

berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 2) Menempatkan sekolah 

sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar 

peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke 

masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 3) 

Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 4) Mengembangkan kompetensi 

yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih 

lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran; 5) Mengembangkan 

kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) 

kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran 

dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam 

kompetensi inti; 6) Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada 
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prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya 

(enriched) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi 

horizontal dan vertikal).  

2. Tujuan Kurikulum 2013  

Berdasarkan  Salinan  Lampiran I  Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor 59 Tahun 2014  Tentang  

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah mengenai 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum  Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah  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. 

3. Landasan Pengembangan Kurikulum 2013 

Menurut Salinan  Lampiran I  Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor 59 Tahun 2014  Tentang  

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah mengenai 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum  Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah landasan pengembangan Kurikulum 2013 sebagai 

berikut. 
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a. Landasan Filosofis 

Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai 

berikut. a) Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun 

kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. b) Peserta didik 

adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. c) Pendidikan ditujukan 

untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan 

akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. d) Pendidikan untuk 

membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari 

masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan 

berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk 

membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik 

(experimentalism and social reconstructivism). 

b. Landasan Sosiologis 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan 

akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka 

memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, 

sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. 

c. Landasan Psikopedagogis 

Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan 

perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan 

peserta didik beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai 

dalam konsepsi pedagogik transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa 

kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta 
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didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan 

perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan jamannya.  

d. Landasan Teoritis 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan 

berdasarkan standar” (standard-based education), dan teori kurikulum 

berbasis kompetensi (competency-based curriculum). Kurikulum 2013 

menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (taught curriculum) 

dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran 

di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung 

peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang, 

karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik.  

e. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah: a) Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; c) Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan  d) Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
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B. Mata Pelajaran Geografi pada Kurikulum 2013 

   Implementasi Kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor 59 Tahun 2014  

Tentang  Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

menyatakan bahwa mata pelajaran geografi tergolong dalam mata pelajaran 

peminatan kelompok C yang bersifat nasional dan dikembangkan oleh 

pemerintah.  

1. Pengertian Mata Pelajaran Geografi 

Implementasi Kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor 59 Tahun 2014  

Tentang  Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal berbagai gejala 

dan peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik fisik maupun yang 

menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan 

keruangan, ekologi, dan regional. Hasil kajian geografi diarahkan untuk 

kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. 

Mendeskripsikan, memahami, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan 

mengatasi masalah pembangunan, geografi dibantu oleh sejumlah 

teknologi seperti penginderaan jauh, peta, dan Sistem Informasi Geografis 

(SIG). 

2. Tujuan Mata Pelajaran Geografi 

Salinan  Lampiran III  Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor 59 Tahun 2014  tentang  
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Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah mengenai 

Pedoman Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

bagian 11a mata pelajaran Geografi bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan:  

a. Memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan, serta proses yang 

berkaitan dengan gejala geosfera dalam konteks nasional dan global. 

b. Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan 

informasi,menerapkan pengetahuan geografi dalam kehidupan sehari-

hari, dan mengomunikasikannya untuk kepentingan kemajuan bangsa 

Indonesia. 

c. Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan 

memanfaatkan sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi 

terhadap keragaman budaya bangsa. 

d. Menampilkan perilaku cinta tanah air, bangga sebagai bangsa 

Indonesia, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. 

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Geografi 

Salinan  Lampiran III  Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor 59 Tahun 2014  tentang  

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah mengenai 

Pedoman Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

bagian 11a ruang lingkup materi pokok mata pelajaran Geografi 

sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 
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tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang kemudian 

dirinci lebih lengkap dalam Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang 

Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah Kompetensi Dasar, yaitu: 

a. Pengetahuan dasar geografi. 

b. Langkah-langkah penelitian geografi terhadap fenomena geosfera. 

c. Dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. 

d. Pola persebaran spasial serta dinamika litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan 

antroposfer. 

e. Mitigasi dan adaptasi bencana. 

f. Persebaran sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia 

dan dunia. 

g. Sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. 

h. Sebaran barang tambang di Indonesia. 

i. Kondisi geografis Indonesia. 

j. Dinamika dan masalah kependudukan. 

k. Keragaman budaya bangsa. 

l. Kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. 

m. Pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. 

n. Analisis citra penginderaan jauh. 

o. Pemanfaatan peta dan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

p. Konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan pembangunan 

nasional. 
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q. Kajian regional negara maju dan negara berkembang untuk terjalinnya 

hubungan yang saling menguntungkan. 

  

4. Prinsip Pembelajaran Geografi 

Salinan  Lampiran III  Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor 59 Tahun 2014  tentang  

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah mengenai 

Pedoman Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

bagian 11a  yang dikutip dari Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 

Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan 

bahwa prinsip pembelajaran yang digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. 

b. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi hanya salah satu 

sumber belajar saja karena belajar berbasis aneka sumber belajar. 

c. Dari pendekatan tekstual menuju proses pembelajaran sebagai 

penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. 

d. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis 

kompetensi. 

e. Dari pembelajaran yang bersifat parsial menuju pembelajaran yang 

terpadu. 

f. Dari pembelajaran yang menekankan peserta didik memiliki jawaban 

tunggal atas masalah yang sedang dibahas menuju pembelajaran dengan 

jawaban yang kebenarannya multi dimensi. 
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g. Dari pembelajaran yang bersifat verbalisme menuju pembelajaran yang 

mengembangkan keterampilan aplikatif. 

h. Dari pembelajaran yang menekankan aspek keterampilan fisikal (hard 

skills) menuju peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan 

fisikal (hard skills) dan keterampilan mental (soft skills). 

i. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan 

peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. 

j. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan 

(ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun 

karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran (tut wuri handayani). 

k. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di 

masyarakat. 

l. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, 

siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. 

m. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 

n. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta 

didik.  

 

C. Kedudukan Guru dalam Kurikulum 2013 

    Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa yang 

dimaksud guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 



 
 

20 
 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. Guru profesional juga telah banyak dikemukakan oleh 

para pakar manajemen pendidikan, seperti Rice dan Bishoprick. Menurutnya, 

(dalam Ibrahim, 2009:5), guru profesional adalah guru yang mampu 

mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. 

Profesionalisasi guru dipandang sebagai satu proses yang bergerak dari 

ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang, dari 

diarahkan oleh orang lain menjadi mengarahkan diri sendiri. 

    Menurut Uno (2010: 15), Guru adalah seorang yang dewasa yang 

secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing 

peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki 

kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan 

mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat 

mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. 

Uno dalam sumber yang sama menguraikan bahwa untuk seorang guru perlu 

mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat 

melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu sebagai berikut: 1) Guru 

harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran 

yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar 

yang bervariasi; 2) Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik 

untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri 

pengetahuan; 3) Guru harus dapat membuat urutan dalam pemberian 

pelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan 
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peserta didik; 4) Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik, agar peserta didik 

menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya; 5) Sesuai 

dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru dapat 

menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta 

didik menjadi jelas; 6) Guru wajib memperhatikan dan memikirikan korelasi 

atrau hubungan antara mata pelajaran dan/ atau praktik nyata dalam 

kehidupan sehari-hari; 7) Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para 

peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara 

langsung, mengamati/ meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang 

didapatnya; 8) Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam 

membina hubungan sosal, baik di dalam maupun di luar kelas; 9) Guru harus 

menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual agar dapat 

melayani sesuai dengan perbedaannya. 

    Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

Dan Dosen, “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Menurut Arifin (2011:38), Guru 

yang dinilai kompeten, apabila: 1) Guru mampu mengembangkan tanggung 

jawab dengan sebaik-baiknya; 2) Guru mampu melaksanakan peranan-

peranannya secara berhasil; 3) Guru mampu bekerja dalam usaha mencapai 

tujuan pendidikan sekolah; 4) Guru mampu melaksanakan peranannya dalam 

proses belajar mengajar di sekolah. Guru adalah pendidik dan pengajar pada 
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pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai 

semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang 

yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. 

Guru adalah profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk 

menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Guru 

dengan segala kemampuannya dan daya upayanya mempersiapkan 

pembelajaran bagi peserta didiknya. Sehingga tidak salah jika kita 

menempatkan guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa menjadi 

bangsa yang maju dimasa yang akan datang. Dapat dibayangkan jika guru 

tidak menempatkan fungsi sebagaimana mestinya, bangsa dan negara ini akan 

tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian waktu 

tidak terbendung lagi perkembangannya. Seorang guru yang mendidik 

banyak siswa dan siswi di sekolah harus memiliki kompetensi. 

    Kesiapan guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013 dapat dilihat 

dari kompetensi pendidik yang dimilikinya, kemampuan guru dalam 

menyiapkan pembelajaran, kemampuan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dan kemampuan guru dalam melakukan penilaian/evaluasi 

pembelajaran. 

1. Perencanaan Pembelajaran  

  Berdasarkan Salinan  Lampiran  Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016  tentang  Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Rencana Pelaksanaan 
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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;  

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;  
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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. Pelaksanaan Pembelajaran  

   Berdasarkan Salinan  Lampiran  Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016  tentang  Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pelaksanaan 

pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup.  

a. Kegiatan Pendahuluan  

 Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib:  
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1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran;  

2) 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;  

3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;  

4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; dan  

5)  menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus.  

b. Kegiatan Inti  

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.  

1) Sikap  
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  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. 

2) Pengetahuan  

  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). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya 

kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, 

disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning).  

3) 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. Untuk mewujudkan 
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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).  

c. Kegiatan Penutup  

 Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:  

1) 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; 

2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;  

3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individual maupun kelompok; dan  

4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya.  

3. Penilaian/Evaluasi Pembelajaran 

Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara 

signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna 

secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda. Ketika 

menerapkan penilaian autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar 

belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan 
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konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai 

prestasi di luar sekolah. Kurinasih dan Sani (2014:51) menjelaskan bahwa 

penilaian autentik siswa mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang. 

Sa’ud Syaefudin Udin (2008: 172) mendefinisikan penilaian yang 

autentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. 

Penilaian ini dilakukan secara terus menerus selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan meliputi seluruh aspek domain penilain. 

Penilaian semacam ini cenderung berfokus pada tugas-tugas kompleks 

atau kontekstual bagi peserta didik, yang memungkinkan mereka secara 

nyata menunjukkan kompetensi atau keterampilan yang dimilikinya. 

Penerapan penilaian autentik merupakan salah satu langkah tepat 

yang diamanahkan oleh pemerintah kepada guru-guru di sekolah karena 

penilaian autentik ini memiliki berbagai macam tujuan. Kunandar (2013: 

70) mengungkapkan tujuan mengenai penilaian autentik diantaranya : 

a. Melacak kemajuan siswa. 

Guru dapat melacak kemajuan belajar siswa dengan melakukan 

penilaian. Perkembangan hasil belajar siswa dapat diidentifikasi, yakni 

meningkat atau menurun. Guru juga dapat menyusun profil kemajuan 

siswa yang berisi pencapaian hasil belajar secara periodik. 

b. Mengecek ketercapaian kompetensi siswa.  

Guru dapat mengetahui apakah siswa telah menguasai 

kompetensi yang diharapkan atau belum dengan melakukan penilaian. 
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Setelah itu, guru dapat mencari tindakan tertentu bagi siswa yang sudah 

atau belum menguasai kompetensi tertentu. 

c. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa. 

Guru dapat mendeteksi kompetensi- kompetensi apa saja yang 

belum dikuasai siswa sehingga nantinya guru dapat mengambil 

tindakan tertentu agar kompetensi dapat dikuasai siswa, misalnya 

dengan memperbaiki teknik dan strategi pembelajaran. 

d. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. 

Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar bagi guru dalam 

memberikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan siswa yaitu 

sebagai bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar siswa yang masih 

rendah. 

Penilaian autentik pada dasarnya adalah untuk mengetahui daya 

serap siswa dalam pembelajaran dan keberhasilan guru dalam 

pembelajaran. Serta membantu dan mendorong guru untuk membelajarkan 

siswa lebih baik. 

Berdasarkan Permendikbud No 23 tahun 2016 tentang standar 

penilaian pendidikan prosedur penilaian meliputi: 

a. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: 

1) mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran; 

2) mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar 

observasi/pengamatan;  

3) menindaklanjuti hasil pengamatan; dan  
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4) mendeskripsikan perilaku peserta didik.  

b. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan:  

1) menyusun perencanaan penilaian;  

2) mengembangkan instrumen penilaian;  

3) melaksanakan penilaian;  

4) memanfaatkan hasil penilaian; dan  

5) melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 

dan deskripsi.  

c. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan: 

1) menyusun perencanaan penilaian; 

2) mengembangkan instrumen penilaian;  

3) melaksanakan penilaian;  

4) memanfaatkan hasil penilaian; dan  

5) melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 

dan deskripsi.  

 

D. KERANGKA BERFIKIR 

Penelitian ini diawali dengan adanya kendala dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 di SMA Negeri Kota Tegal. Masalah-

masalah yang muncul pada guru geografi yang kurang memahami isi 

kurikulum 2013 pada perencanaan meliputi rpp, pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan metode scientific yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, 

inti dan penutup , dan penilaian/evaluasi yang terdiri dari penilaian sikap, 
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pengetahuan dan keterampilan. Permasalahan demikian menggugah minat 

peneliti untuk melakukan penelitian tentang ”Kendala Pelaksanaan dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelajaran Geografi bagi Guru di SMA 

Negeri Kota Tegal”. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurikulum 2013 

perencanaan Evaluasi/penilaian pelaksanaan 

� RPP � Pendahuluan 

� Inti 

� Penutup 

� Sikap 

� Pengetahuan 

� Keterampilan 

Guru dalam pelaksanaan pembelajaran geografi pada k13 

Kendala Pelaksanaan Kurikulum 2013 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar Mata 

Pelajaran Geografi bagi Guru di SMA 

Negeri Kota Tegal 

Kendala-kendala 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kendala pada penyusunan RPP bagi guru geografi yaitu pada aspek 

tujuan pembelajaran, KI dan KD, sumber belajar dan skenario 

pembelajaran. 

2. Kendala pada pelaksanaan pembelajaran terdapat pada kegiatan 

pendahuluan dan kegiatan inti. Kendala kegiatan pendahuluan meliputi  

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 dan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Kendala kegiatan inti 

meliputi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan, memfasilitasi/ memancing peserta didik untuk menanya, 

memfasilitasi peserta didik untuk mengumpulkan informasi/mencoba, 

Pelaksanaan penilaian sikap dan keterampilan. 

3. Kendala pada penilaian/evaluasi sikap meliputi mengamati perilaku 

peserta didik selama pembelajaran, mencatat perilaku peserta didik 

dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan dan menindaklanjuti 
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hasil pengamatan. Kendala pada penilaian pengetahuan dan keterampilan  

meliputi melaksanakan penilaian dan memanfaatkan hasil penilaian. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebaiknya diteliti lebih lanjut sebelum 

diterapkan pada kegiatan belajar mengajar, disusun sesuai dengan 

permendikbud No 22 Tahun 2013. 

2. Perlu peningkatan kedisiplinan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran, 

sehingga apa yang telah direncanakan pada RPP daapat dilaksanakan 

dengan baik dan tepat. 

3. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik sebaiknya lebih diperhatikan lagi 

supaya sesuai dengan permendikbud No 23 Tahun 2016 serta sesuai 

dengan panduan penilaian Direktorat Jenderal Pendidik Dasar dan 

Menengah. 
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